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THÔNG TIN KHÁI QUÁT
Tên công ty

: CÔNG
G TY C

PH N PIN C QUY MI N NAM

Tên tiIng anh

: DRY CELL AND STORAGE BATTERY JOINT STOCK COMP
OMPANY

Tên viIt t_t

: PINACO
CO

GiBy CNĐKKD

: ST 030040
300405462 do S` KI ho>ch Đau tư TP.HCM cBp lan đa
đau ngày
23/09/2004
9/2004 và đăng ký thay đ1i lan th2 12 ngày 26/08/2013

VTn ĐiMu l#

: 269.878.43
878.430.000 VNĐ (Hai trăm sáu mươi chín to tám trăm
ăm b)y
b) mươi
tám tri#u
#u bTn
b trăm ba mươi nghìn đ0ng)

Trg s` chính

: ST 321
21 Tra
Tran Hưng Đ>o, Qupn 1, TP. H0 Chí Minh

Đi#n tho>i

: (84.8)) 392
3920 3062 – 3920 3063

Fax

: (84.8)) 392
3920 3060 – 3920 3061

Email

: pinaco@pi
co@pinaco.com.vn

Website

: www.pinac
.pinaco.com

Mã c1 phiIu

: PAC

Niêm yIt t>i

: S` Giao
iao d5ch Ch2ng khoán Thành phT H0 Chí Minh
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI2N
Công ty C1 phan Pin c quy MiMn Nam (PINACO), trư7c đây là Công ty Pin c quy
miMn Nam, đưrc T1ng cgc Hóa chBt (nay là Tpp đoàn Hóa chBt Vi#t Nam) quyIt
1976

đ5nh thành lpp vào ngày 19/04/1976 trên cơ s` quTc hLu hóa toàn b? các nhà máy:
pin Con Ó (Vidopin), pin Con Mèo, pin H?t Xoàn, nhà máy bình đi#n VABCO và nhà
máy bình đi#n VIDECO.
Ngày 25/05/1993, theo Ngh5 đ5nh 388 c;a Chính ph; vM vi#c thành lpp l>i các doanh

1993

nghi#p Nhà nư7c, B? Công Nghi#p nwng (nay là B? Công Thương) ra quyIt đ5nh
sT304/QĐ/TCNSĐT thành lpp l>i Công ty Pin

c quy MiMn Nam (Pinaco) trFc

thu?cT1ng Công ty Hóa ChBt Vi#t Nam.
Tx năm 1998, PINACO b_t đau thFc hi#n liên tgc đau tư đ1i m7i thiIt b5, nâng cao
1998

năng lFc s)n xuBt,thay thI dan công ngh# s)n xuBt cũ l>c hpu bzng công ngh# s)n
xuBt m7i.

2003

Đau tư m7i Xí nghi#p c quy Sài Gòn t>i Khu Công nghi#p Tân T>o.
Tx ngày 01/10/2004, PINACO chính th2c chuy&n đ1i thành Công ty c1 phan theo

2004

giBy ch2ng nhpn đăng ký kinh doanh sT 4103002690 do S` KI ho>ch và Đau tư
Thành phT H0 Chí Minh cBp lan đau ngày 23/9/2004.
PINACO niêm yIt trên sàn giao d5ch ch2ng khoán TP.HCM theo GiBy Phép Niêm

2006

yIt c1 phiIu sT 69/UBCK}GPNY c;a ~y Ban Ch2ng Khoán Nhà Nư7c và chính
th2c thFc hi#n phiên giao d5ch đau tiên vào ngày 12/12/2006 v7i mã ch2ng khoán là
PAC v7i giá giao d5ch là 40.000 đ0ng/c1 phiIu.

2011

Đau tư nhà máy s)n xuBt _c quy m7i t>i Nhơn Tr>ch, Đ0ng Nai (Xí nghi#p _c quy
Đ0ng Nai 2).
PINACO không ngxng đau tư đ1i m7i thiIt b5, thay thI dan công ngh# s)n xuBt cũ

2012

l>c hpu bzng công ngh# s)n xuBt m7i, phù hrp v7i nhu cau công ngh# ngày m?t
cao c;a th5 trư€ng

Trong suTt 39 năm hình thành và phát tri&n, v7i tinh than “Ch; đ?ng, Sáng t>o,Tiên phong đ1i m7i đ&
s‚n sàng h?i nhpp”, PINACO đã gwt hái đưrc nhLng thành qu) đáng tF hào cho Công ty nói riêng
cũng như ngành công nghi#p Pin và

c quy nói chung. Trong tình hình c>nh tranh gay g_t c;a nMn

kinh tI h?i nhpp ngày nay, PINACO v„n b)o v# vLng ch_c v5 thI c;a m?t doanh nghi#p hàng đau
trong lĩnh vFc s)n xuBt Pin và c quy t>i Vi#t Nam đ0ng th€i nhpn đưrc nhiMu phan thư`ng và danh
hi#u cao quý do Nhà nư7c, khách hàng và các t1 ch2c trao twng.
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CÁC GI$I THƯ5NG, DANH HI U Đ T ĐƯDC
}

C€ Thi đua c;a Th; tư7ng
ng Ch
Chính Ph; (các năm 2013, 2014)

}

Thương hi#u QuTc gia (2012;
2012; 2014).

}

Ch2ng nhpn Nhà cung cBp
p Ưu tiên c;a Tpp đoàn Ford Q1
(2014).

}

Nhà cung cBp có c)i tiIn tTtt nhBt
nh c;a HONDA (2014).

}

Doanh nghi#p xuBt kh+u uy tín (2014).

}

Top 50 doanh nghi#p kinh
h doa
doanh hi#u qu) nhBt Vi#t Nam (2012).

}

Hàng Vi#t Nam ChBt Lưrng
ng C
Cao 19 năm liMn (1997 – 2015) .

}

Huân chương đ?c lpp h>ng
ng NhBt
Nh (2011), Nhì (2005), Ba (2002).

}

Ch2ng nhpn ISO 14001 cho h
h# thTng qu)n lý môi trư€ng (2013).

}

Ch2ng nhpn ISO/ IEC 17025
7025 ccho h# thTng phòng thí nghi#m
(2013).

}

Ch2ng nhpn ISO 9001 – h# th
thTng qu)n lý chBt lưrng (2011).

}

Ch2ng nhpn ISO/TS 16949:20
49:2009 } h# thTng qu)n lý chBt lưrng dành cho cácc nhà cung cBp cho
ngành công nghi#p ô tô (2011
(2011).

}

Nhà cung cBp đáng tin cpyy (2011).
(20

}

Sao Vàng ĐBt Vi#t (2009 – 20
2011).

}

C1 phiIu Vàng (2009).

}

TOP 100 thương hi#u hàng
ng đ
đau Vi#t Nam (2008).

}

Thương hi#u ch2ng khoán
án uy tín & công ty c1 phan hàng đau Vi#t Nam (2008)

}

Anh Hùng Lao đ?ng th€i kỳ đ1i
đ m7i (2000).

}

Huân chương Lao đ?ng h>ng
ng Ba (2000).

Ngành ngh< kinh doanh
}

S n xu t Pin và

c quy
quy: Cung cBp đa d>ng các ch;ng lo>i Pin và c quy cho
ch th5 trư€ng n?i

đ5a và xuBt kh+u. Bao g0
0m các lo>i Pin Carbon kŠm thông dgng và các lo>ii c quy cho nhiMu
mgc đích s‰ dgng như:
hư:

c quy kh`i đ?ng dùng cho xe ô tô, xe máy, tàu
u thu
thuyMn;

c quy dân

dgng dùng th_p sáng,
g, xe đ
đi#n và c quy công nghi#p các lo>i, .v.v.
}

Kinh doanh, xuBt nhpp
p kh+u
kh
các s)n ph+m Pin,

c quy và vpt tư, thiIt b5 cho s)n xuBt kinh

doanh Pin, c quy.

ĐBa bàn kinh doanh
}

Trong nư c: Công ty có 1 văn phòng chính t>i Qupn 1, TP H0 Chí Minh,
h, 3 xí nghi#p s)n xuBt
_c quy, 1 xí nghi#p s)n
n xu
xuBt pin } tBt c) đwt t>i Tp H0 Chí Minh và t‹nh Đ0ng
ng nai. 2 chi nhánh
t>i Hà N?i và Đà N‚ng.
ng. Đ
Đ5a bàn kinh doanh ph; kh_p toàn quTc.

}

Xu t kh u: Hi#n s)n
n ph
ph+m c;a PINACO đã đưrc xuBt kh+u sang hơn 15 q
quTc gia trên thI
gi7i, trong đó có: Campu
ampuchia, Trung Đông, Brunei, H0ng Kông, Nigeria,
eria, Algeria, Yemen,
Myanmar, Trung QuTc,
c, Sr
Sri Lanka, Lebanon, Jordan, Sudan, Œ
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SFn phHm tiêu biMu
S)n ph+m c;a PINACO đ>t tiêu chu+n chBt lưrng hàng đau v7i công ngh# đưrc chuy&n giao tx Châu
Âu, Nhpt B)n, s)n xuBt trên các máy móc, thiIt b5 tiên tiIn c;a Áo, MŽ, Đ2c, Anh, Ý...và h# thTng qu)n
tr5 tiên tiIn, đáp 2ng đưrc yêu cau kh_t khe c;a nhiMu khách hàng và các hãng l_p ráp xe ô tô hàng
đau thI gi7i t>i Vi#t Nam như Ford Vietnam, Vietnam Suzuki, Honda, Piaggio, Yamaha, Mercedes }
Benz Vietnam, Œ
HÌNH $NH

S$N PHNM

Pin các loRi
Pin đ>i R20/UM1/D}Size;
Pin ti&u R6P/UM3/AA;
Pin đũa 03/UM4/AAA;
Pin đũa Alkaline LR6/AM3/AA;
Pin ti&u Alkaline LR03/AM4/AAA.
Sc quy cho xe ô tô – tàu thuy<n
Các ch ng lo i v i dung lư ng
t 32 Ah đ n 210 Ah

Sc quy miZn bFo dư\ng (CMF) cho xe ô tô
G$m các ch ng lo i v i dung lư ng
t 35 Ah đ n 100 Ah

Sc quy dân dang
Các ch ng lo i v i dung lư ng
t 20Ah đ n 30Ah

Sc quy khô (VRLA) và Sc quy truy<n thdng
cho xe gen máy

Sc quy khô cho xe đRp đign h UPS
Các ch ng lo i 4.5Ah đ n 14Ah

Sc quy công nghigp
c quy xe đi#n, xe golf

Sc quy viZn Thông
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Khách hàng tiêu biMu

CÔNG TY C

PH N PIN C QUY MI N NAM

7

THÔNG TIN V* MÔ HÌNH QU$N TR%, T

CHiC KINH DOANH VÀ B

MÁY QU$N LÝ

Sơ đl tm chnc

Đ I H I Đ"NG C

BAN KIỂM SOÁT
BAN KI2M SOÁT

ĐÔNG

BAN KI2M SOÁT
H I Đ"NG QU$N TR%

BAN T NG GIÁM Đ C

Phòng R&D
Phòng IT
Phòng kŽ thupt – QA
KH I VĂN PHÒNG

Phòng kI ho>ch
Phòng hành chính
Phòng kI toán – tài chính
Phòng nhân sF } tiMn lương
Phòng tiêu thg } th5 trư€ng
Phòng vpt tư – vpn t)i

XN c quy Sài Gòn
KH I S$N XUpT

XN c quy Đ0ng Nai
XN c quy Đ0ng Nai 2
XN Pin Con Ó

CHI NHÁNH

Chi nhánh Đà N‚ng
Chi nhánh Hà N?i
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Các đơn vB trrc thusc
Các xí nghigp
Xí nghigp Sc quy Đlng Nai
Đư€ng sT 1, KCN Biên Hòa 1, phư€ng An Bình,
thành phT Biên Hòa, Đ0ng Nai
ĐT: (84 61) 3 836 116
Xí nghigp Pin Con Ó
Xí nghigp Sc quy Đlng Nai 2

752 Hpu Giang, Phư€ng 12, Qupn 6, TP. HCM

Đư€ng N2, KCN D#t May Nhơn Tr>ch, Nhơn Tr>ch,

ĐT: (84 8) 38750 556

Đ0ng Nai
ĐT: (84 61) 3 569 968
Xí nghigp Sc quy Sài Gòn
Lô 64, đư€ng sT 2, KCN Tân T>o, phư€ng Tân T>o
A, Q. Bình Tân, TP. HCM
ĐT: (84 8) 37 540 244
Các chi nhánh

Chi nhánh Hà Nsi

Chi nhánh Đà Nwng

18 ngõ 44 Đ2c Giang, P.Thưrng Thanh, Q. Long

348 Đi#n Biên Ph;, Q.Thanh Khê, TP.Đà N‚ng

Biên, Hà N?i

ĐT: (84 511) 3 649 957

ĐT: (84 4) 39 333 611
Trung tâm BFo hành
Khu vrc Mi<n Bec

Khu vrc Mi<n Trung

Khu vrc Mi<n Nam

18 ngõ 44 Đ2c Giang, Q. Hoàng Mai,

348 Đi#n Biên Ph;, Q. Thanh

Lô 64, đư€ng sT 2, KCN Tân

Hà N?i

Khê, Đà N‚ng

T>o, Qupn Bình Tân, TP. HCM

ĐT: (84 511) 3769 055

ĐT: (84 8) 3754 1151

ĐT: (84 4) 3646 2432

Cxa hàng giyi thigu sFn phHm
321 Tran Hưng Đ>o, Qupn 1,

21 } 23 Tran Hưng Đ>o, Qupn 1,

752 Hpu Giang, Qupn 6,

TP. HCM

TP. HCM

TP. HCM

ĐT: (84 8) 8368 529

ĐT: (84 8) 293 932

ĐT: (84 8) 38752 230

Đư€ng sT 1, KCN Biên Hòa 1, t‹nh Đ0ng Nai

02 Đwng Thái Thân, Q. Hoàn KiIm, Hà N?i

ĐT: (84 61) 3 836 116

ĐT: (84 4) 38 261 030
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Đ%NH HƯ NG PHÁT TRI2N
Mac tiêu ch{ y|u c{a Công ty
Phát tri&n bMn vLng trên cơ s` không ngxng đau tư, c)i tiIn đ& có th& cung cBp các s)n ph+m và
d5ch vg v7i chBt lưrng vưrt tr?i, giL vLng v5 thI hàng đau trong lĩnh vFc s)n xuBt Pin và c quy Vi#t
Nam và khu vFc Đông Nam Á.
Chi|n lư}c phát triMn trung và dài hRn
Chi n lư c kinh doanh

}

Tpp trung vào thI m>nh cTt lõi là s)n xuBt kinh doanh Pin và

c quy. Trong đó duy trì s)n

xuBt và kinh doanh Pin, đ+y m>nh tăng trư`ng _c quy.
}

Quan tâm c;ng cT năng lFc c>nh tranh bzng các yIu tT: ChBt lưrng s)n ph+m và d5ch vg
vưrt tr?i; s)n ph+m đa d>ng; chi phí c>nh tranh và uy tín thương hi#u.

}

Xác đ5nh th5 trư€ng n?i đ5a là sTng còn. Phát huy thI m>nh c;a h# thTng phân phTi r?ng kh_p
trên toàn quTc đ& đ& tiIp cpn và nâng cao chBt lưrng phgc vg đIn txng c‰a hi#u. Tăng
cư€ng công tác marketing nhzm qu)ng bá và c;ng cT uy tín thương hi#u.

}

Phát tri&n xuBt kh+u đ& txng bư7c h?i nhpp kinh tI toàn cau bzng s)n ph+m chBt lưrng cao
và kiên trì đau tư xây dFng thương hi#u.

Chi n lư c đ u tư

}

Không ngxng đau tư đ1i m7i công ngh# và thiIt b5 s)n xuBt nhzm duy trì chBt lưrng vưrt tr?i
vàđáp 2ng tTt nhBt các yêu cau c;a th5 trư€ng.

}

Đau tư m>nh cho ho>t đ?ng nghiên c2u đa d>ng hóa s)n ph+m và phát tri&n công ngh# m7i
đ& đáp 2ng k5p th€i các nhu cau m7i c;a th5 trư€ng.

}

Đau tư đ1i m7i thiIt b5 ngành pin đ& nâng cao năng suBt, chBt lưrng và tìm kiIm các cơ h?i
đau tư, phát tri&n ngành pin.

Chi n lư c ngu n nhân l c

}

Coi ngu0n nhân lFc là nhân tT quyIt đ5nh thành công c;a PINACO.Tx đó có chiIn lưrc
không ngxng nâng cao trình đ?, năng lFc c;a đ?i ngũ cán b?, kŽ sư c‰ nhân – CNLĐ.

}

Xây dFng kI ho>ch dài h>n đ& quy ho>ch b0i dư“ng, tuy&n ch”n đ?i ngũ cán b? kI cpn cBp
cao và cBp trung. T>o đ?ng lFc cho cán b? tr• có trình đ? phBn đBu vươn lên.

}

Xây dFng môi trư€ng làm vi#c c`i m`, t>o tính ch; đ?ng, phát huy tTi đa tính sáng t>o cho
toàn th& CB} NLĐ.

}

Xây dFng chính sách lương thư`ng rõ ràng, t>o cu?c sTng 1n đ5nh cho ngư€i lao đ?ng và thu
hút, khuyIn khích ngư€i tài g_n bó lâu dài v7i PINACO.

}

Quan tâm đIn ngư€i lao đ?ng không ch‹ vM mwt vpt chBt mà còn vM mwt tinh than, t>o điMu
ki#n giúp h” có cu?c sTng 1n đ5nh và h>nh phúc tx đó g_n bó và tăng hi#u qu) làm vi#c cho
công ty.

}

Tôn tr”ng quyMn bình đ—ng nam nL, không phân bi#t đTi x‰ vM mwt gi7i tính trong tuy&n dgng
lao đ?ng và tr) lương đ)m b)o sF công bzng vM năng lFc c;a m˜i ngư€i.
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Chi n lư c qu n lý

}

Xây dFng và cam kIt duy trì môi trư€ng qu)n lý minh b>ch, hi#u qu), lBy khách hàng làm
trung tâm.

}

Không ngxng c)i tiIn h# thTng qu)n lý theo chu+n mFc quTc tI và thông l# tTt nhBt. Coi đây
là m?t ưu thI đ& c>nh tranh và góp phan đáp 2ng tTt nhBt yêu cau c;a khách hàng.

Chính sách v% c& t'c

Đ)m b)o m2c chi tr) c1 t2c hàng năm không thBp hơn 1,5 lan lãi suBt huy đ?ng c;a ngân
hàng. To l# chi tr) c1 t2c cg th& căn c2 vào hi#u qu) kinh doanh txng năm, kI ho>ch đau tư...
trên cơ s` kIt hrp hài hòa lri ích c;a Doanh nghi#p, c1 đông và ngư€i lao đ?ng. Trong đó
cân nh_c đIn nguy#n v”ng chung c;a các c1 đông không phân bi#t c1 đông l7n, c1 đông
nh™, c1 đông là t1 ch2c và c1 đông là cá nhân.
Các mac tiêu đdi vyi môi trư~ng, xã hsi và csng đlng
Chính sách v% môi trư+ng

}

Tuân th; nghiêm nhLng quy đ5nh pháp lupt vM môi trư€ng. Đau tư h# thTng qu)n lý môi
trư€ng, trang thiIt b5 thu gom, x‰ lý và ki&m soát các yIu tT ô nhišm đ& đ)m b)o s)n xuBt
đáp 2ng các yêu cau pháp lupt vM môi trư€ng.

}

Không ngxng c)i tiIn qui trình s)n xuBt, 2ng dgng tiIn b? kŽ thupt nhzm gi)m thi&u phát th)i
ngay tx ngu0n và ki&m soát ngày càng hi#u qu) hơn các nguy cơ ô nhišm.

}

Duy trì h# thTng qu)n lý môi trư€ng theo tiêu chu+n IS0 14001.

Trách nhi-m xã h/i

}

Đ)m b)o s)n xuBt và cung cBp nhLng s)n ph+m có chBt lưrng tTt, an toàn đTi v7i con ngư€i
và môi trư€ng theo các tiêu chu+n chBt lưrng, chính sách b)o hành, cam kIt trách nhi#m c;a
công ty và các qui đ5nh pháp lupt liên quan.

}

Hàng năm dành m?t phan lri nhupn đóng góp cho các ho>t đ?ng tx thi#n, trr giúp c?ng
đ0ng, san s• gánh nwng v7i các hoàn c)nh khó khăn, góp phan gi)m áp lFc cho xã h?i.

CÁC R€I RO
R1i ro kinh t vĩ mô

Năm 2014 kinh tI Vi#t Nam đã txng bư7c phgc h0i nhưng hi#u qu) đau tư thBp, to l# nr xBu
cao, Œ tác đ?ng đIn ho>t đ?ng kinh doanh c;a tBt c) các doanh nghi#p, ngư€i dân ph)i th_t
chwt chi tiêu, t1ng cau yIu, tBt c) khiIn kinh tI Vi#t Nam chưa phgc h0i vLng ch_c.
R1i ro tài chính

}

PINACO s‰ dgng ngu0n vTn vay chiIm kho)ng 40% trên t1ng ngu0n vTn, trong đó ch; yIu là
vay ngo>i t# nên khi lãi suBt, to giá biIn đ?ng sŠ )nh hư`ng đIn hi#u qu) kinh doanh.

}

M?t thI m>nh c;a PINACO là trên 90% khách hàng mua thanh toán ngay và hau hIt các nhà
cung cBp đMu chBp nhpn cho công ty thanh toán chpm tx 30 đIn 90 ngày khi can giúp gi)m
áp lFc thanh kho)n cho công ty.

CÔNG TY C
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}

VM to giá, gan 20% doanh thu c;a Công ty là tx xuBt kh+u nên đã kéo gi)m kho)n chênh l#ch
ngo>i t# giLa nhpp và xuBt, bên c>nh đó chính sách 1n đ5nh to giá c;a chính ph; cũng làm
gi)m b7t r;i ro khi có biIn đ?ng vM to giá. VM phan mình, PINACO luôn có chiIn lưrc dF
phòng cho tình huTng to giá biIn đ?ng đ& b)o đ)m thFc hi#n đưrc mgc tiêu kinh doanh đã
đ5nh.

R1i ro đ3c trưng ngành

}

Đwc trưng ngành s)n xuBt Pin và c quy đòi h™i có sF đau tư vM máy móc, trang thiIt b5 cũng
như công ngh# s)n xuBt m7i. Đây là yIu tT ngăn c)n r;i ro nhiMu công ty m7i tham gia.

}

Tuy nhiên c>nh tranh đang tr` nên ngày càng gay g_t v7i các hãng c quy hàng đau trên thI
gi7i có lri thI vM quy mô và công ngh#. PINACO xác đ5nh ph)ikhông ngxng đau tư, nâng cao
năng suBt lao đ?ng, ki&m soát chi phí đ& đTi phó v7i r;i ro này.

}

S)n xuBt Pin và

c quy thu?c nhóm ngành s)n xuBt hóa chBt có yIu tT gây ô nhišm. Bên

c>nh vi#c đau tư các h# thTng ki&m soát ô nhišm trong s)n xuBt, tuân th; các qui đ5nh pháp
lupt vM qu)n lý chBt th)i nguy h>i, công ty còn ph)i xây dFng phương án 2ng phó v7i các sF
cT hóa chBt có th& x)y ra và hình thành m>ng lư7i thu gom s)n ph+m th)i b™ sau quá trình x‰
dgng theo qui đ5nh m7i c;a pháp lupt có hi#u lFc tx tháng 6/2015.
R1i ro s n ph5m thay th

Công ngh# ngu0n đi#n đang thay đ1i rBt nhanh v7i sF xuBt hi#n nhiMu công ngh# m7i và
không ngxng đưrc c)i tiIn, hoàn thi#n: pin, _c quy Lithium}Ion, Pin Nhiên li#u.v.v.thpm chí có
m?t sT công ngh# đã thay thI s)n ph+m c;a PINACO ` 1 vài phân khúc nhBt đ5nh như: đèn
s>c, đi#n tho>i, xe đ>p đi#n và nhu cau pin đ>i đang suy gi)m m>nhŒTuy nhiên, nhu cau s‰
dgng _c quy chì acid và pin truyMn thTng c“ nh™ v„n rBt ph1 biIn và tiIp tgc tăng trư`ng trong
th€i gian t7i, r;i ro s)n ph+m thay thI chưa cao. Công ty đang tăng cư€ng xuBt kh+u, đau tư
m>nh cho ho>t đ?ng R&D và tích cFc tìm kiIm các công ngh# m7i thay thI công ngh# hi#n
hLu đ& có th& đau tư phát tri&n trong tương lai.
R1i ro pháp lý

}

Là m?t Công ty c1 phan đã niêm yIt trên sàn ch2ng khoán, c?ng thêm ho>t đ?ng kinh doanh
c;a Công ty có sF tham gia c;a ho>t đ?ng xuBt nhpp kh+u, PINACO ph)i ch5u sF )nh hư`ng
và chi phTi c;a các b? lupt Lupt Doanh nghi#p, Lupt Ch2ng khoán, Lupt ThuI, Lupt pháp
quTc tIŒcác Ngh5 đ5nh, thông tư và các văn b)n lupt pháp liên quan khác. Bên c>nh đó, khi
xuBt kh+u hàng hóa sang nư7c ngoài, doanh nghi#p còn có th& ph)i đTi mwt v7i nhLng quy
đ5nh pháp lupt c;a quTc gia s` t>i cùng nhLng chính sách b)o h? doanh nghi#p n?i đ5a và
chTng bán phá giá.

}

ngành Pin và

c quy có tính chBt đ?c h>i và Công ty cam kIt tuân th; đúng các chính sách

quy đ5nh c;a pháp lupt vM môi trư€ng nên dù Công ty đã có đau tư tTt cho h# thTng qu)n lý
và ki&m soát chBt đ?c h>i nhưng v„n tiMm +n r;i ro nIu nhà nư7c có các thay đ1i quy đ5nh vM
môi trư€ng.
}

Công ty luôn ý th2c cpp nhpt và tìm hi&u thông tin pháp lý liên quan đ& ch; đ?ng điMu hành
ho>t đ?ng kinh doanh phù hrp v7i pháp lupt c;a Nhà nư7c.
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R1i ro v% giá kim lo6i và t7 giá

Nguyên li#u kim lo>i chì và kŠm chiIm to tr”ng l7n trong giá thành và đa sT là nhpp kh+u.
BiIn đ?ng lên, xuTng c;a giá kim lo>i màu cũng như to giá sŠ )nh hư`ng đIn giá thành.
Chính sách mua theo giá bình quân tháng và tăng cư€ng ngu0n mua n?i đ5a giúp PINACO
ki&m soát đưrc sF biIn đ?ng và có th€i gian đưa ra bi#n pháp 2ng phó.
R1i ro khác

NhLng r;i ro khác như thiên tai, d5ch b#nh, h™a ho>n, Œ là nhLng r;i ro bBt ng€ có th& gây
thi#t h>i l7n vM ngư€i và tài s)n cho Công ty. Do đó, PINACO luôn ý th2c ph)i phòng ngxa
nhLng r;i ro này ` m2c tTi đa có th&, bzng các ho>t đ?ng đ)m b)o an toàn lao đ?ng, phòng
chTng cháy n1và tham gia đay đ; các chương trình b)o hi&m đTi v7i các sF cT cháy n1, thiên
tai, Œ
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TÌNH HÌNH
H HO T Đ NG TRONG NĂM
Tình hình
ình ho>t
ho đ?ng s)n xuBt kinh doanh
T1 ch2cc và n
nhân sF
Tình hình
ình tài
tà chính
Cơ cBu c1 đông, thayThông tin c1 đông
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NX
XUpT KINH DOANH
TÌNH HÌNH HO T Đ NG S$N
ĐVT

Thrc hign
Th
2013

Thrc hign
2014

K| hoRch
2014

TH 2014/
TH 2013

TH 2014/
KH 2014

Doanh thu

To đ0ng

1.879

2.027

1.950

107,8%
7,8%

103,9%

Lri nhupn

To đ0ng

87,55

95,44

90,00

109,0%
9,0%

106,0%

%

20%

45% (*)

≥15%

225%

300%

Ch• tiêu

C1 t2c

(*) Đã t m .ng ti/n m0t 15%, d3
3 ki n chia thêm 30% và ch8 ĐHCĐ thông qua

Doanh thu và Tăng
ăng ttrư„ng
2011 h 2014

LNTT và Tăng
ng trư„ng
trư
2011 h 2014
T4 đ$ng

T4 đ$ng
10%
8%
6%
4%
2%
0%
}2%
}4%
}6%
}8%

2050.0
2000.0
1950.0
1900.0
1850.0
1800.0
1750.0
2011

2012

Doanh thu thuan

2013

15%

120.0

10%

100.0

5%
0%

80.0

}5%

60.0

}10%
}15%

40.0

}20%

20.0

2014
Tăng trư`ng

}25%

.0

}30%
2011

2012

2013

Lri nhupn trư7c thuI

2014
Tăng trư`ng

Năm 2014, công ty đã hoàn thành vưrt kI ho>ch ` c) 2 ch‹ tiêu doanh thu và lrii nhupn.
n
Trong đó,
doanh thu vưrt kI ho>ch 3,9%,
,9%, ttăng trư`ng 7,8% so v7i năm 2013. Lri nhupn
n trư7c
trư
thuI (LNTT)
vưrt kI ho>ch 6% và tăng trư`ng
ng 9% so v7i năm 2013.
Doanh thu tăng trư`ng tTt nh€ s)n
s lưrng tiêu thg _c quy tăng trư`ng gan 10%.. Ng
Ngoài ra còn có sF
góp phan tx ho>t đ?ng xuBt kh+u
u ttăng trư`ng 13% so năm trư7c.
Năm qua công ty ki&m soát khá tTt
t chi phí bán hàng và qu)n lý doanh nghi#p v7i m2
2c 1n đ5nh lan
lưrt là 11,7% và 1,9% so v7ii doan
doanh thu.
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T

CHiC NHÂN S.

Ban đi<u hành
Danh sách và Tóm tet lý lBch Ban đi<u hành
Thông tin

Ông Tr‰n Thanh Văn

Bà NguyZn BFo HRnh

Ông NguyZn Duy Hưng

Tmng Giám Đdc

Phó Tmng Giám Đdc

Q. Trư„ng phòng K| toán

Ngày sinh

03/01/1960

17/03/1960

10/05/1973

Quê quán

BIn Tre

Hưng Yên

Hà Tĩnh

Dân t?c

Kinh

Kinh

Kinh

Tôn giáo

Không

Không

Không

Nơi thư€ng trú
Trình đ? chuyên
môn

15 Nguyšn Văn Mai,
Qupn 3, Tp.HCM

159/13 Ph>m ThI
Hi&n, Phư€ng 3, Qupn
8, Tp.HCM

D7.2 785/1 Lũy Bán Bích,
Phư€ng Phú Th” Hòa,
Qupn Tân Phú TPHCM

KŽ sư Cơ khí – Th>c sĩ
kinh tI

KŽ sư máy và thiIt b5
hóa chBt } Th>c sĩ
Qu)n Tr5 Kinh Doanh

C‰ nhân kinh tI

Lý lupn chính tr5

Cao cBp chính tr5

Ch2c vg hi#n nay

Đ)ng: Bí thư Đ)ng ;y
Công ty CP Pin c Quy
MiMn Nam.
Chính quyMn: Ch; t5ch
HĐQT kiêm T1ng giám
đTc

Cơ quan công tác

}

}

Phó T1ng Giám ĐTc

QuyMn trư`ng phòng KI
toán

Công ty c1 phan Pin c Quy MiMn Nam (PINACO)

ST lưrng c1 phan
n_m giL và đưrc ;y
quyMn

8.456.503 c1 phiIu

6.072 c1 phiIu

494 c1 phiIu

Chính sách đdi vyi ngư~i lao đsng trong Công ty
Cơ cŠu lao đsng trong Công ty
STT

Tiêu chí

Sd ngư~i
(tRi 31/12/2014)

I

Theo trình đs lao đsng

1

Sd ngư~i
(tRi 31/12/2013)

T‹ trŒng (%)
2014

1.094

1.171

100%

Trên đ>i h”c, đ>i h”c

245

252

22,4%

2

Cao đ—ng, Trung cBp, Công nhân kŽ
thupt

238

248

21,7%

3

Ph1 thông trung h”c, khác

611

671

55,9%

II

Theo loRi h}p đlng lao đsng

1.094

1.171

100%

1

Hrp đ0ng không th€i h>n

776

769

70,9%

2

Hrp đ0ng xác đ5nh tx 1}3 năm

255

307

23,3%

3

Hrp đ0ng dư7i 1 năm

63

95

5,7%

III

Theo giyi tính

1.094

1.171

100%

1

Nam

928

985

84,8%
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2

NL

166

Ch• tiêu

Đơn vB

T1ng sT lưrng cán b?/ nhân viên
ên
Thu nhpp bình quân
Công tác Nhân s

186

Năm 2014

15,2%

Năm 2013
013

% 2014/2013

ngư€i

1.094

1.171

93,4%

đ0ng/ngư€i/tháng

9.060.000

8.870.000
.000

102,1%

9 Ti%n lương
lươ

B)o đ)m vi#c làm và thu
hu nh
nhpp c;a ngư€i lao đ?ng. Thu
nhpp trư7c thuI bình quân
uân to
toàn công ty đ>t trên 12 tri#u
đ0ng/ngư€i.tháng, tăng 10% sso năm trư7c.
Công ty thFc hi#n mua b)o h
hi&m s2c kh™e, b)o hi&m tai
n>n đ& ngư€i lao đ?ng yên tâ
tâm làm vi#c và gi)m b7t khó
khăn trong nhLng lúc Tm đau
đau, b#nh tpt.
T1 ch2c nhiMu ho>t đ?ng
ng chă
chăm lo đ€i sTng vpt
chBt và tinh than cho cán b
b?, nhân viên trong
Công ty: Các chiIn d5ch thi đu
đua, chính sách phúc
lri ưu vi#t và các ho>t đ?ng
ng văn hóa, văn ngh#,
th& thao, .v.v.

Tình hình tài chính
Ch• tiêu

ĐVT

Năm 2014

Năm 2013

% 2014/2013

T1ng giá tr5 tài s)n

Đ0ng

1.251.690

1.430.558

87,5%

Doanh thu thuan

Đ0ng

2.026.330

1.879.025

107,8%

Lri nhupn tx ho>t đ?ng kinh
doanh

Đ0ng

94.874

86.923

109,1%

Lri nhupn khác

Đ0ng

1.007

627

160,6%

Lri nhupn trư7c thuI

Đ0ng

95.562

87.551

109,1%

Lri nhupn sau thuI

Đ0ng

74.524

61.326

121,6%

45%

20%

225,0%

To l# c1 t2c/m#nh giá

CÔNG TY C
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Các hg sd tài chính
Các ch• tiêu

Đơn vB

Năm 2014

Năm 2013

H# sT thanh toán ng_n h>n

Lan

1,18

1,09

H# sT thanh toán nhanh

Lan

0,57

0,55

H# sT Nr/T1ng tài s)n

%

59,1

65,0

H# sT Nr/VTn ch; s` hLu

%

144,7

186,6

Vòng quay hàng t0n kho

Vòng

3,50

3,35

Hi#u suBt s‰ dgng tài s)n

Lan

1,51

1,46

H# sT lri nhupn sau thuI/Doanh thu
thuan

%

3,67

3,26

H# sT lri nhupn sau thuI/VTn ch; s`
hLu bình quân

%

14,74

11,93

H# sT lri nhupn sau thuI/T1ng tài s)n
bình quân

%

5,55

4,76

H# sT lri nhupn tx ho>t đ?ng kinh
doanh/Doanh thu thuan

%

4,67

4,63

Ch• tiêu v< khF năng thanh toán

Ch• tiêu v< cơ cŠu vdn

Ch• tiêu v< năng lrc hoRt đsng

Ch• tiêu v< khF năng sinh l~i

Trong năm 2014, tình hình tài chính c;a công ty đã c)i thi#n nhiMu. Tuy doanh thu tăng gan 8%
nhưng t1ng nr gi)m gan 20% giúp h# sT Nr/T1ng TS gi)m xuTng còn 59,1% so v7i m2c 65% c;a
năm 2013. Theo đó, h# sT thanh toán cũng tăng trong năm qua.
Hi#u qu) kinh doanh c;a công ty đưrc c)i thi#n đáng k& v7i nhLng ch‹ sT cg th& như sau: To suBt
LNST/doanh thu đã c)i thi#n tx 3,26% lên m2c 3,67%; ROE tăng tx 11,93% lên m2c 14,74%; ROA
đ>t 5,55% so v7i m2c 4,76% c;a năm 2013. vưrt kI ho>ch và nâng cao hi#u qu) kinh doanh trong
năm qua.
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CƠ CpU C

ĐÔNG

Cm ph‰n
T1ng sT c1 phan phát hành: 26.987.843 c1 phan
C1 phiIu quŽ: 362.812 c1 phan
C1 phiIu đang lưu hành: 26.625.031 c1 phan
Lo>i c1 phan: C1 phiIu ph1 thông
M#nh giá: 10.000 đ0ng/c1 phan
Cơ cŠu cm đông (ngày 15/12/2014)

STT

LoRi cm đông

I

Cm đông trong nưyc

1

Sd lư}ng
(cm đông)

Sd lư}ng
(cm ph‰n)

Giá trB theo mgnh
giá (đlng)

T‹ lg s„ h•u
/VĐL

814

19.729.435

197.294.350.000

73,10%

C1 đông nhà nư7c

01

13.854.072

138.540.720.000

51,33%

2

C1 đông t1 ch2c

23

92.049

920.490.000

0,34%

3

C1 đông cá nhân

790

5.783.314

57.833.140.000

21,43%

II

Cm đông nưyc ngoài

163

6.895.596

68.955.960.000

25,55%

1

C1 đông t1 ch2c

25

6.635.654

66.356.540.000

24,59%

2

C1 đông cá nhân

138

259.942

2.599.420.000

0,96%

III

Cm phi|u qu•

h

362.812

3.628.120.000

1,34%

977

26.987.843

269.878.430.000

100%

Tmng csng

Danh sách cm đông lyn
STT

Tên cm đông

1

TžP ĐOÀN HÓA CH T VI¡T NAM

2

BEIRA LIMITED

Sd lư}ng (CP)

Giá trB theo mgnh
giá (đlng)

T‹ lg
(% cp biMu quy|t)

13.854.072

138.540.720.000

52,03%

1.394.110

13.941.100.000

5,24%

Tình hình thay đmi vdn đ‰u tư c{a ch{ s„ h•u: Không có.
Giao dBch cm phi|u qu• trong năm: Không có.
Các chnng khoán khác: Không có.
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BÁO CÁO
ÁO BA
BAN T NG GIÁM Đ C

Đánh giá kIt qu) ho
ho>t đ?ng s)n xuBt kinh doanh
Tình hình tài chính
hính
NhLng c)i tiIn vM cơ cBu t1 ch2c, chính sách, qu)n lý
KI ho>ch phát tri&n
n ttrong tương lai
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ĐÁNH GIÁ K’T QU$ HO T Đ NG S$N XUpT KINH DOANH
K|t quF hoRt đsng sFn xuŠt kinh doanh
(Theo Báo cáo tài chính năm 2014 đã đư c ki@m toán)
STT

Ch• tiêu

ĐVT

Năm 2014

Năm 2013

1

Doanh thu bán hàng và cung cŠp dBch va

Trigu đlng

2.027.040

1.879.167

2

Các kho)n gi)m trx

Tri#u đ0ng

709

142

3

Doanh thu thu‰n bán hàng và cung cŠp dBch va

Trigu đlng

2.026.330

1.879.024

4

Giá vdn hàng bán

Trigu đlng

1.648.833

1.532.158

5

Lri nhupn g?p vM bán hàng và cung cBp d5ch vg

Tri#u đ0ng

377.497

346.867

6

Doanh thu ho>t đ?ng tài chính

Tri#u đ0ng

21.072

18.849

7

Chi phí tài chính

Tri#u đ0ng

29.871

21.947

A

Trong đó: Chi phí lãi vay

TriEu đ$ng

18.685

14.985

8

Chi phí bán hàng

Tri#u đ0ng

237.436

219.796

9

Chi phí qu)n lý doanh nghi#p

Tri#u đ0ng

36.504

37.050

10

L}i nhu“n thu‰n t” HĐKD

Trigu đlng

94.758

86.923

11

Thu nhpp khác

Tri#u đ0ng

1.007

929

12

Chi phí khác

Tri#u đ0ng

319

302

13

Lri nhupn khác

Tri#u đ0ng

688

627

14

Tmng l}i nhu“n k| toán trưyc thu|

Trigu đlng

95.446

87.551

15

Chi phí thuI TNDN hi#n hành

Tri#u đ0ng

20.597

28.137

16

Chi phí thuI TNDN hoãn l>i

Tri#u đ0ng

44

(1.912)

17

L}i nhu“n sau thu| TNDN

Trigu đlng

74.524

61.326

18

Lãi cơ b)n trên c1 phiIu

Đ0ng

2.801

2.307

Năm 2014, tình hình kinh tI vĩ mô dan c)i thi#n, GDP tăng trư`ng 5,89%, th5 trư€ng tài chính tiMn t#,
to giá 1n đ5nh, lãi suBt ngân hàng gi)m m>nh, kinh tI dan phgc h0i giúp s2c mua c;a th5 trư€ng đưrc
c)i thi#n.
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ĐÁNH GIÁ K’T QU$ HO T Đ NG S$N XUpT KINH DOANH
Thu“n l}i
Giá chì bình quân năm thBp hơn 2%, trong khi giá kŠm tăng 13% so 2013. Giá các vpt tư, nguyên li#u,
d5ch vg đau vào khác tuy đau năm có tăng nhưng đIn gan cuTi năm đã dan 1n đ5nh theo đà gi)m c;a
giá dau, giúp công ty hoàn thành vưrt ch‹ tiêu lri nhupn.
H# thTng phân phTi sâu r?ng giúp chúng ta n_m ch_c th5 trư€ng, duy trì doanh sT dù s2c mua không
tăng nhiMu và cung vưrt xa cau.
Ch; trương ki&m soát xe quá kh1 quá t)i, tình hình kinh tI kh`i s_c tác đ?ng tích cFc v7i ngành _c
quy do sT lưrng xe và lưu lưrng vpn chuy&n tăng.
Khó khăn
M?t sT s)n ph+m truyMn thTng tiêu thg gi)m do thay đ1i nhu cau như pin R20, _c quy dân dgng, bình
xe g_n máy truyMn thTng, Œ )nh hư`ng đIn doanh thu tiêu thg.
Các s)n ph+m _c quy g_n máy kín còn gwp khó khăn ` m?t sT th5 trư€ng do tâm lý e ng>i chBt lưrng
biIn đ?ng trư7c đây. M?t sT s)n ph+m kh) năng c>nh tranh không cao do chi phí s)n xuBt còn cao:
_c quy CMF, _c quy PA, pin các lo>i.
Th5 trư€ng _c quy c>nh tranh ngày càng quyIt li#t khi m?t sT đTi th; chuy&n sang tBn công trFc tiIp
vào th5 phan c;a PINACO không ch‹ bzng giá r• mà bzng c) các chiIn d5ch marketing quy mô.
Thành quF đRt đư}c
Năm 2014 là năm đau tiên công ty vưrt ngư“ng 2.000 to doanh thu, tr` thành nhà cung cBp cho các
thương hi#u danh giá như FORD, MAZDA, KIA, HONDA, YAMAHA, PIAGGIO, ... Cùng v7i sF ki#n
đưrc công nhpn “Thương hi#u quTc gia” lan th2 2 liên tiIp và hàng lo>t các gi)i thư`ng: Q1 c;a
Ford, "Nhà cung cBp có c)i tiIn tTt nhBt" c;a Honda Vi#t Nam, ... đã ch2ng t™ bư7c trư`ng thành c;a
PINACO trên tiIn trình h?i nhpp vào kinh tI toàn cau, c;ng cT uy tín trên th5 trư€ng và giúp chúng ta
tF tin tham gia vào ngành công nghi#p phg trr trong nư7c cũng như quTc tI.
Trong điMu ki#n kinh tI chung còn chưa hIt khó khăn (theo sT li#u c;a T1ng cgc thuI năm 2014 ch‹
có 30% các doanh nghi#p kinh doanh có lãi), PINACO là m?t trong sT ít công ty c;a Tpp Đoàn Hóa
ChBt hoàn thành vưrt m2c tBt c) các ch‹ tiêu kI ho>ch s)n xuBt kinh doanh, đ)m b)o công ăn vi#c
làm cho ngư€i lao đ?ng v7i thu nhpp tăng 10% so năm trư7c. Công ty là 1 trong 5 đơn v5 c;a Tpp
đoàn Hóa chBt Vi#t nam đưrc nhpn c€ Thi đua c;a chính ph; trong năm 2014.
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Thrc hign các ch• tiêu
So sánh (%)

Đơn vB

K| hoRch
2014

Thrc hign
2014

Doanh thu

To đ0ng

1.950

2.027

104%

108%

L}i nhu“n tr. thu|

To đ0ng

90

95,5

106%

109%

≥15

(*)

300%

225%

Ch• tiêu

Cm tnc

%

K| hoRch

45%

Cùng kỳ

(*) Đã t m .ng ti/n m0t 15%, d3 ki n chia thêm 30% và ch8 ĐHCĐ thông qua
V< ThB trư~ng và Tiêu tha sFn phHm
ChBt lưrng s)n ph+m đưrc duy trì vưrt tr?i, c>nh tranh tTt trên th5 trư€ng. Các s)n ph+m m7i chBt
lưrng tTt, tiêu thg tăng m>nh: _c quy CMF, _c quy g_n máy kín tiêu thg tăng 1,76 lan so năm trư7c,
doanh thu bán vào OEM tăng 35% so năm trư7c, đưa t1ng doanh thu tiêu thg n?i đ5a tăng 6% so năm
trư7c.
M` thêm th5 trư€ng xuBt kh+u sang Trung QuTc, Sri Lanka, Togo, ... Tăng trư`ng tTt doanh sT t>i các
th5 trư€ng truyMn thTng như Cambodia, Myanmar, UAE, .. giúp doanh thu xuBt kh+u tăng 13% so năm
trư7c.
Phát huy thI m>nh c;a h# thTng phân phTi đ& c>nh tranh, giL vLng th5 phan. Tăng cư€ng ki&m soát,
x‰ lý bán phá giá, lBn vùng đ& gi)m dan c>nh tranh n?i b?, giúp NPP/ĐL yên tâm kinh doanh s)n
ph+m c;a PINACO, .v.v.
ThFc hi#n các chiIn d5ch marketing trên các phương ti#n truyMn thông đ& qu)ng bá hình )nh và giúp
ngư€i tiêu dùng biIt t7i các s)n ph+m m7i c;a PINACO.
Tình hình các dr án đ‰u tư
DF án xây dFng Trung tâm Thương m>i, cao Tc văn phòng t>i cơ s` 445}449 Gia phú: Các đTi tác
còn l>i c;a công ty Vi#t Gia Phú đã cBp ch2ng thư b)o lãnh ngân hàng tr5 giá 10 to đ0ng đ& đưrc gi)i
phóng mwt bzng, tri&n khai m?t sT công tác chu+n b5 trong khi v„n tiIn hành các th; tgc đ& có th&
s7m tri&n khai dF án.
V< hoRt đsng K• thu“t – SFn xuŠt
C)i tiIn nâng chBt lưrng _c quy đ& thFc hi#n mgc tiêu “ChBt lưrng vưrt tr?i” so v7i các nhãn hi#u
c>nh tranh, t>o đưrc niMm tin đTi v7i các khách hàng c) ` th5 trư€ng trong nư7c và xuBt kh+u. Công
ty cũng đã phát tri&n đay đ; ch;ng lo>i c;a các dòng s)n ph+m m7i.
Công tác tiIt ki#m chi phí đưrc tri&n khai m>nh mŠ v7i nhiMu gi)i pháp: Quy ho>ch l>i s)n xuBt giLa
các xí nghi#p s)n xuBt _c quy theo hư7ng chuyên môn hóa, x‰ dgng nguyên li#u vpt tư trong nư7c
thay thI ngu0n nhpp kh+u, ch; đ?ng tìm kiIm ngu0n vTn giá r• và s‰ dgng tTt dòng tiMn, ki&m soát
chwt chi phí bán hàng, hàng t0n kho.v.v. góp phan giúp công ty hoàn thành vưrt m2c ch‹ tiêu lri
nhupn.
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Hoàn thành các dF án đau tư trong kI ho>ch: b1 sung m?t sT thiIt b5 l• cho s)n xuBt và nghiên c2u
_c quy: Máy sBy th•, Lò ; th•, các thiIt b5 phgc vg công tác nghiên c2u như: kính hi&n vi đi#n t‰, máy
th‰ rung, .v.v. v7i t1ng kinh phí trên 33 to đ0ng.
Duy trì h# thTng b)o đ)m chBt lưrng ISO 9001: 2008, ISO/TS 16949, h# thTng tiêu chu+n phòng thí
nghi#m ISO/IEC17025, h# thTng qu)n lý môi trư€ng theo tiêu chu+n ISO 14001 và thFc hi#n 5S trong
toàn công ty.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Tình hình tài sFn
Ch• tiêu

Năm 2014

% so vyi
2013

Năm 2013

Cơ cŠu Tài
sFn 2014

Cơ cŠu Tài
sFn 2013

Tài sFn ngen hRn

867.201

1.010.230

85,8%

69,28%

70,62%

Tài sFn dài hRn

384.488

420.327

91,5%

30,72%

29,38%

T NG TÀI S$N

1.251.690

1.430.558

87,5%

100%

100%
(ĐVT: đ$ng)

T1ng tài s)n Công ty năm 2014 là 1.251,69 to đ0ng, gi)m 12,5% so v7i năm 2013; đau tư tài chính ng_n
h>n gi)m 31 to đ0ng (gi)m tương 2ng 17,9%) so v7i cùng kỳ năm trư7c, ch; yIu đIn tx vi#c gi)m các
kho)n tiMn g‰i có kỳ h>n ng_n c;a công ty. TiMn và các kho)n tương đương tiMn đ>t 200 to đ0ng tương
đương so v7i cùng kỳ năm trư7c. Cơ cBu tài s)n c;a công ty đưrc duy trì 1n đ5nh trong 2 năm qua.
Tình hình n}
Ch• tiêu
N} ngen hRn
N} dài hRn
ND PH$I TR$

Năm 2014

% so vyi
2013

Năm 2013

Cơ cŠu N}
2014

Cơ cŠu N}
2013

736.115

929.389

79,20%

99,44%

99,94%

4.123

562

733,62%

0,56%

0,06%

740.238

929.952

79,59%

100%

100%
(ĐVT: đ$ng)

VM cơ cBu nr năm 2014 không biIn đ?ng gì so v7i năm 2013, to tr”ng nr ng_n h>n v„n chiIm hơn 99%
và nr dài h>n chiIm ít hơn kho)ng 0,56% nr ph)i tr).
Nr ph)i tr) năm 2014 gi)m 20,41% so v7i năm 2013, đ>t 740,238 to đ0ng. Nguyên nhân do công ty gi)m
m>nh kho)n ph)i tr) cho khách hàng tx 291 to đ0ng xuTng còn 95,5 to đ0ng. Vay ng_n h>n c;a công ty
đưrc duy trì tương đương v7i m2c c;a cùng kỳ năm trư7c (kho)ng 480 – 487 to đ0ng). Vay dài h>n tăng
lên m2c 4,1 to đ0ng trong năm vxa qua.

PAC: BÁO CÁO THƯYNG NIÊN 2014

24

NH,NG C$I TI’N V* CƠ CpU T

CHiC, CHÍNH SÁCH QU$N LÝ

Nh•ng cFi ti|n trong năm 2014
}

ThFc hi#n các chiIn d5ch marketing trên các phương ti#n truyMn thông đ& qu)ng cáo cho s)n
ph+m m7i và qu)ng bá hình )nh c;a PINACO nhân các sF ki#n công ty đ>t ch2ng nhpn Q1,
"Thương hi#u quTc gia".

}

Hoàn thành qui ho>ch s)n xuBt 3 nhà máy _c quy theo hư7ng chuyên môn hóa đ& tăng năng
suBt, tiIt ki#m chi phí.

}

Ki&m soát chwt các kho)n chi phí: Gi)m t0n kho vpt tư, phg tùng, chuy&n dan vi#c nhpp kh+u
vpt tư tx hình th2c CIF sang FOB đ& tiIt ki#m chi phí.

}

¤ng dgng mã v>ch và mã sT riêng cho txng s)n ph+m _c quy đ& ki&m soát hi#u qu) vi#c bán
phá giá lBn vùng và h>n chI gian lpn b)o hành góp phan gi)m m>nh chi phí _c quy b)o hành.

K’ HO CH PHÁT TRI2N TRONG TƯƠNG LAI
Nhân đBnh tình hình chung
Năm 2015 đưrc dF báo môi trư€ng kinh doanh sŠ tTt hơn nh€ hàng lo>t thay đ1i th& chI
nhzm t>o môi trư€ng kinh doanh thông thoáng hơn: Lupt đau tư s‰a đ1i, lupt doanh nghi#p
s‰a đ1i, c)i cách th; tgc thuI và h)i quan... Giá dau thI gi7i gi)m kéo theo giá xăng dau
trong nư7c, giá c) vpt tư nguyên li#u đau vào, d5ch vg đang gi)m theo sŠ giúp các doanh
nghi#p s)n xuBt, kinh doanh thupn lri hơn.
Thu“n l}i
}

NMn kinh tI phgc h0i nên s2c mua kỳ v”ng sŠ đưrc c)i thi#n, chBt lưrng s)n ph+m 1n đ5nh
và không ngxng đưrc c)i tiIn, cơ cBu s)n ph+m đa d>ng đã t>o niMm tin v7i ngư€i tiêu dùng.

}

Ch; trương ki&m soát xe quá t)i, h> tang giao thông đưrc quan tâm đau tư t>o cơ h?i gia
tăng phương ti#n vpn chuy&n kéo theo nhu cau _c quy kỳ v”ng sŠ tăng trong th€i gian t7i.

}

S)n xuBt _c quy c;a công ty đã đưrc quy ho>ch theo hư7ng chuyên môn hóa, t>o điMu ki#n
đ& các xí nghi#p tiIp tgc hrp lý hóa s)n xuBt, tiIt gi)m chi phí, h> giá thành góp phan nâng
kh) năng c>nh tranh c;a PINACO trên th5 trư€ng.

Khó khăn
}

Hàng ngo>i nhpp có nhiMu cơ h?i vào Vi#t nam hơn khi các rào c)n đưrc d“ b™ dan theo các
cam kIt tF do thương m>i.

}

Các công ty đTi th; c>nh tranh quyIt li#t trên th5 trư€ng bzng nhiMu chiêu th2c m7i: tăng
cư€ng qu)ng cáo, khuyIn mãi, tung ra dòng s)n ph+m giá thBp...

}

Các dây chuyMn _c quy GM kín, _c quy CMF đã ch>y gan hIt công suBt trong khi nhu cau
đang tăng m>nh, rBt dš x)y ra thiIu công suBt trong tương lai gan.

}

Công ty sŠ ph)i thFc hi#n di d€i nhà máy pin Con Ó kh™i n?i thành Tp.HCM theo ch; trương
c;a thành phT. ĐiMu này sŠ t>o thêm áp lFc chi phí trong năm nay.
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Ch• tiêu k| hoRch sFn xuŠt kinh doanh
Ch• tiêu

K| hoRch 2015

Giá tr5 s)n xuBt công nghi#p

1.975 t‹ đlng

T1ng doanh thu

2.100 t‹ đlng

Lri nhupn trư7c thuI
C1 t2c

100 t‹ đlng
15%

Nhigm va chung
}

Phát huy thI m>nh c;a h# thTng phân phTi trong c>nh tranh, chú tr”ng đ+y m>nh tiêu thg các
s)n ph+m công ngh# m7i, khai thác các phân khúc còn trTng, th5 trư€ng xuBt kh+u, Œ PhBn
đBu tăng trư`ng 10% doanh thu.

}

Duy trì chBt lưrng vưrt tr?i và 1n đ5nh đ& kh—ng đ5nh đ—ng cBp, uy tín. TiIp tgc hoàn thi#n h#
thTng qu)n lý chBt lưrng thTng nhBt toàn công ty. Tăng cư€ng ki&m tra, giám sát vi#c tuân
th; quy trình công ngh#, phát hi#n và x‰ lý k5p th€i các biIn đ?ng, không đ& s)n ph+m kém
chBt lưrng l”t ra th5 trư€ng.

}

Tìm m”i bi#n pháp đ& tiIt gi)m chi phí, h> giá thành, tăng kh) năng c>nh tranh c;a s)n ph+m.
Quan tâm nghiên c2u c)i tiIn công ngh#, gi)m tiêu hao vpt tư và thay thI các lo>i vpt tư giá
r• đ& gi)m giá thành.

}

Tích cFc nghiên c2u và tìm ngu0n đau tư công ngh# s)n xuBt các dòng s)n ph+m m7i th5
trư€ng đang có nhu cau: _c quy công nghi#p, _c quy višn thông, ISS, pin cao cBp... đ& có
thêm cơ h?i tăng trư`ng.

}

Txng bư7c hoàn thi#n cơ cBu t1 ch2c, b1 sung nhân sF các v5 trí còn thiIu, đ1i m7i chính
sách nhân sF, chính sách đãi ng? đ& khuyIn khích làm vi#c hi#u qu) và lưu giL ngư€i tài.

Phương hưyng, bign pháp ca thM
Công tác Tiêu tha h ThB trư~ng
}

TiIp tgc c;ng cT và phát tri&n h# thTng phân phTi trên c) nư7c, bám sát th5 trư€ng đ& có
chính sách bán hàng phù hrp nhBt. TiIp tgc tìm cơ h?i bán hàng vào các OEM m7i. Chú ý
đ+y m>nh tiêu thg các dòng s)n ph+m m7i: VRLA g_n máy, CMF, .v.v.

}

Đau tư xây dFng thương hi#u, h˜ trr khách hàng đ& đ+y m>nh doanh sT xuBt kh+u nhLng th5
trư€ng truyMn thTng, tìm kiIm thêm nhiMu th5 trư€ng m7i đ& phát huy tTi đa công suBt máy
móc thiIt b5.

}

Tri&n khai phan mMm qu)n lý NPP và NV bán hàng nhzm nâng cao hi#u qu) c;a h# thTng
phân phTi. Qu)n lý chwt chŠ chi phí bán hàng, chi phí b)o hành đ& gi)m chi phí bán hàng.

}

TiIp tgc đau tư m>nh cho ho>t đ?ng marketing đ& qu)ng bá thương hi#u và xây dFng niMm
tin c;a ngư€i tiêu dùng vào s)n ph+m c;a PINACO.

Công tác k• thu“t sFn xuŠt
}

Duy trì h# thTng qu)n tr5 chBt lưrng toàn di#n và c)i tiIn liên tgc đ& b)o đ)m chBt lưrng s)n
ph+m 1n đ5nh vưrt tr?i. Chu+n hóa công ngh#, bán thành ph+m s)n xuBt _c quy đ& b)o đ)m

chBt lưrng và tiIt ki#m chi phí.
PAC: BÁO CÁO THƯYNG NIÊN 2014

26

}

TiIp tgc đ+y m>nh chương trình tiIt ki#m chi phíđ& tăng hi#u qu) và năng lFc c>nh tranh: quy
ho>ch s)n xuBt th• đ& phát huy dây chuyMn concast, s‰ dgng vpt tư n?i đ5a thay thI m?t phan
nhpp kh+u, c)i tiIn, hrp lý hóa s)n xuBt nhzm tăng năng suBt lao đ?ng, nhanh chóng áp dgng
tiIn b? công ngh# nhzm gi)m chi phí s)n xuBt, ki&m soát chwt các chi phí vpt tư, bán
hàng.v.v..

}

TiIp tgc đa d>ng hóa các dòng s)n ph+m pin, _c quy mà th5 trư€ng đang có nhu cau: _c quy
tr>m višn thông, _c quy Tubular, pin R6, R03 không Pb, Hg, .v.v. và tiIp cpn, nghiên c2u các
s)n ph+m pin, _c qui công ngh# cao đ& chu+n b5 cho tương lai.

}

Đau tư kh_c phgc tri#t đ& các yIu tT gây ô nhišm môi trư€ng, c)i thi#n điMu ki#n làm vi#c cho
ngư€i lao đ?ng và tuân th; nghiêm các qui đ5nh pháp lupt vM môi trư€ng và trách nhi#m xã
h?i đTi v7i c?ng đ0ng.

Đmi myi tm chnc, quFn lý
}

B1 sung, hoàn thi#n h# thTng qui chI qu)n lý, tăng cư€ng công tác ki&m soát n?i b? đ& ki&m
soát chi phí và phòng ngxa r;i ro.

}

Hoàn thi#n t1 ch2c tx công ty đIn các xí nghi#p. B1 nhi#m nhLng cán b? có năng lFc vào v5
trí còn trTng, luân chuy&n cán b? đ& đào t>o đ?i ngũ kI thxa, tiIn t7i chBm d2t tình tr>ng
thiIu cán b? qu)n lý c;a công ty.

}

Áp dgng h# thTng lương m7i, thFc hi#n vi#c giao và đánh giá công vi#c theo KPI và các chI
đ?, chính sách đãi ng? m7i đi kèm: B)o hi&m y tI, B)o hi&m s2c kh™e, b)o hi&m tai n>n...cho
toàn công ty Công tác đau tư.

Công tác đ‰u tư

}

Đau tư tăng s)n lưrng _c quy xe g_n máy kín, _c quy xe đ>p đi#n và _c quy CMF đ& đáp 2ng
nhu cau tiêu thg đang tăng nhanh.

}

TiIn hành thoái vTn kh™i dF án xây dFng Trung tâm Thương m>i, cao Tc văn phòng t>i cơ s`
445}449 Gia Phú và nhpn h˜ trr di d€i đau tư cho ngành pin _c quy.

}

Tìm kiIm kh) năng đau tư công ngh# m7i và di d€i s)n xuBt pin ra kh™i n?i thành theo yêu
cau c;a UBND TP.HCM và hư7ng hrp tác khai thác đ5a đi&m 752 Hpu Giang sao cho hi#u
qu) nhBt.

Phong trào thi đua – Công tác xã hsi
}

Tri&n khai các ho>t đ?ng thi đua nhân các sF ki#n: Ko ni#m 40 năm ngày gi)i phóng MiMn
Nam, thTng nhBt đBt nư7c và Đ>i h?i Đ)ng toàn quTc lan th2 XII.

}

Quan tâm chăm lo đ€i sTng, vi#c làm và các quyMn lri c;a ngư€i lao đ?ng, giúp đ“ cho
nhLng ngư€i có hoàn c)nh gia đình khó khăn, b5 hi&m nghèo và tích cFc tham gia công tác
xã h?i, tx thi#n.v.v.

CÔNG TY C

PH N PIN C QUY MI N NAM

27

BÁO CÁO H I Đ"NG QU$N TR%
Đánh giá c;a h?i đ0ng qu)n tr5 vM các ho>t đ?ng c;a Công ty
Đánh giá c;a h?i đ0ng qu)n tr5 vM ho>t đ?ng c;a Ban T1ng giám đTc
Các kI ho>ch, đ5nh hư7ng
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ĐÁNH GIÁ C€A H I Đ"NG QU$N TR% V* CÁC M—T HO T Đ NG C€A CÔNG TY
V< k| hoRch kinh doanh: thrc hign 2.027 t‹ đlng
}

Năm 2014, công ty đã hoàn thành 104% kI ho>ch và tăng 8% so v7i cùng kỳ năm trư7c, năm
đau tiên công ty vưrt ngư“ng 2.000 to đ0ng (đ>t 2.027 to đ0ng), đây cũng là sF ki#n quan
tr”ng đánh dBu tiIn trình phát tri&n đi lên c;a công ty.

}

Doanh thu tăng 148 to đ0ng so v7i năm 2013 tpp trung vào tăng trư`ng c;a ngành _c quy,
trong đó có sF đóng góp l7n c;a s)n ph+m _c quy mišn b)o dư“ng CMF, _c quy g_n máy kín
khí v7i tTc đ? tăng trư`ng là 75%, điMu quan tr”ng hơn, trong năm 2014 v7i s)n ph+m bình
kín xe găn máy kín khí đã khôi phgc th5 phan bình g_n máy sau 10 năm suy gi)m liên tgc. DF
báo các dòng s)n ph+m này phù hrp v7i xu thI chuy&n đ1i th5 hiIu ngư€i tiêu dùng nên sŠ
tiIp tgc tăng trư`ng cao trong tương lai.

V< ch• tiêu l}i nhu“n: đRt 95,5 t‹ đlng
}

Công ty đã hoàn thành 106% kI ho>ch và tăng 9% so v7i cùng kỳ năm trư7c.

}

Doanh thu tăng thêm 148 to đ0ng, lri nhupn tăng thêm 7,8 to đ0ng, to suBt lri nhupn phan
doanh thu tăng thêm là 5,2% cao hơn to suBt bình quân chưa nhiMu do ph)i đau tư cho qu)ng
bá thương hi#u, qu)ng cáo cho s)n ph+m m7i, phát tri&n s)n ph+m m7i, .v.v.

V< ch• tiêu cm tnc: t‹ lg chia 45% Vdn Đi<u lg
}

KI ho>ch chia c1 t2c ≥15%, đIn tháng 11, công ty đã chia 15% c1 t2c bzng tiMn mwt v7i t1ng
sT tiMn là: 39.937.546.500 đ0ng.

}

Tx lan chia c1 phiIu thư`ng gan nhBt vào năm 2011, đIn nay đoanh thu và t1ng tài s)n c;a
công ty tăng thêm kho)ng 70% so v7i năm 2011, quy mô c;a công ty đã tăng lên rBt nhiMu.
H?i đ0ng qu)n tr5 dF kiIn năm 2014 sŠ chia thêm 30% c1 t2c, nâng m2c chia c1 t2c năm
2014 lên 45% và ch€ ĐHCĐ thông qua, trong đó có 15% bzng c1 phiIu đ& tăng vTn điMu l#
c;a công ty lên trên 300 to cho tương x2ng v7i qui mô công ty.

ĐÁNH GIÁ C€A H I Đ"NG QU$N TR% V* HO T Đ NG C€A BAN T NG GIÁM Đ C CÔNG TY
Năm 2014, trong bTi c)nh kinh tI khó khăn, HĐQT đã sát cánh cùng Ban điMu hành k5p th€i đưa ra
nhLng quyIt sách linh ho>t đ)m b)o mgc tiêu “Tăng trư`ng bMn vLng } hi#u qu)”. Theo đánh giá c;a
H?i đ0ng qu)n tr5, trong năm Ban T1ng Giám đTc đã:
ThFc hi#n nghiêm túc Ngh5 quyIt c;a Đ>i h?i đ0ng c1 đông và H?i đ0ng qu)n tr5, đã t1 ch2c
điMu hành m”i ho>t đ?ng c;a Công ty theo đúng đ5nh hư7ng c;a Đ>i h?i đ0ng c1 đông và sF
ch‹ đ>o c;a H?i đ0ng Qu)n tr5.
Ban T1ng giám đTc và các cán b? qu)n lý đã rBt n˜ lFc, quyIt tâm hoàn thành nhi#m vg. H#
thTng qu)n lý ho>t đ?ng nh5p nhàng, hi#u qu) giúp công ty hoàn thành vưrt m2c các ch‹ tiêu kI
ho>ch v7i hi#u qu) cao.
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CÁC K’ HO CH, Đ%NH HƯ NG C€A H I Đ"NG QU$N TR%
Nh“n đBnh tình hình
NhLng dBu hi#u cho thBy tri&n v”ng kinh tI Vi#t Nam đã bư7c sang giai đo>n phgc h0i. Năm 2015 đưrc
đánh giá là có nhiMu thupn lri hơn so v7i năm 2014. Ngh5 quyIt vM phát tri&n kinh tI } xã h?i năm 2015 đưrc
QuTc h?i thông qua đwt mgc tiêu GDP tăng 6,2% và tiIp tgc ưu tiên 1n đ5nh kinh tI vĩ mô. Năm 2015 cũng
sŠ có rBt nhiMu sF ki#n dišn ra: C?ng đ0ng kinh tI ASEAN (AEC) đi vào ho>t đ?ng vào cuTi năm, dF kiIn sŠ
ký kIt Hi#p đ5nh Thương m>i tF do v7i Hàn QuTc, Hi#p đ5nh Thương m>i tF do v7i Liên minh châu Âu (EU)
và Hi#p đ5nh Hrp tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). TBt c) các nhân tT trên đMu t>o ra cơ h?i và thách
th2c, đòi h™i ph)i nhpn đ5nh đúng đ& ch7p cơ h?i và tránh đưrc các r;i ro, t>o sF phát tri&n bMn vLng cho
Công ty.
Mac tiêu kinh doanh

Ch• tiêu

Đơn vB tính

K| hoRch
năm 2015

Thrc hign năm
2014

So sánh (%)
K| hoRch
2014

Thrc hign
2014

Doanh thu

To đ0ng

2.100

2.027

108%

104%

LNTT

To đ0ng

100

95,56

111%

105%

≥15%

(*)

100%

33%

C1 t2c

%

45%

(*) Đã t m .ng ti/n m0t 15%, d3 ki n chia thêm 30% và ch8 ĐHCĐ thông qua
K| hoRch hoRt đsng
Ch‹ đ>o Ban ĐiMu hành tpp trung phát tri&n th5 trư€ng t>i các thành phT, m` r?ng th5 trư€ng vùng sâu,
miMn núi. TiIp tgc đau tư cho ho>t đ?ng qu)ng bá thương hi#u.
TiIt gi)m chi phí, h> giá thành, tăng kh) năng c>nh tranh c;a s)n ph+m v7i mgc tiêu gi)m đưrc 2%
giá thành s)n xuBt.
Tích cFc nghiên c2u và tìm ngu0n đau tư công ngh# s)n xuBt: _cquy công nghi#p, _cquy višn thông,
ISS, pin cao cBp... đ& có thêm cơ h?i tăng trư`ng.
Đau tư m` r?ng s)n xuBt và tiIp tgc nghiên c2u đa d>ng hóa s)n ph+m đ& đón đau nhu cau tăng
trư`ng khi kinh tI phgc h0i.
Txng bư7c hoàn thi#n cơ cBu t1 ch2c, b1 sung nhân sF các v5 trí còn thiIu, đ1i m7i chính sách nhân
sF, chính sách đãi ng? đ& ngư€i lao đ?ng yên tâm và n˜ lFc làm vi#c.
Tăng cư€ng giám sát công tác qu)n lý, ki&m tra tính tuân th;, giám sát chwt chŠ kh) năng thanh toán
đ& phòng ng‰a r;i ro, nâng cao hi#u qu) ho>t đ?ng s)n xuBt kinh doanhŒ
Tri&n khai thoái vTn đau tư t>i Công ty TNHH kinh doanh BĐS Vi#t Gia Phú, thu tiMn đMn bù. Hrp tác
khai thác cơ s` đBt t>i 752 Hpu Giang đ& gi)m b7t gánh nwng chi phí khi di d€i nhà máy ra khu công
nghi#p theo yêu cau c;a UBND TP.HCM.
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QU
QU$N
TR% CÔNG TY
H?i đ0ng qu)n tr5
Ban ki&m soát
Các giao d5ch, thù lao và kho)n lri ích c;a thành
h viên HĐQT, Ban
TGĐ và BKS
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H I Đ"NG QU$N TR%
Thành viên Hsi đlng quFn trB

STT

HŒ và tên

Chnc va

ĐRi dign s„ h•u

Thành viên HĐQT kiêm

8.456.503 c1 phan (chiIm

T1ng Giám đTc

31,33%)

1

Tran Thanh Văn

2

Ngô Đình Luy#n

Thành viên HĐQT

3

Ph>m KiMu Dišm

Thành viên HĐQT

4

Cao Tr”ng Miên

Thành viên HĐQT

5.397.569 c1 phan (chiIm
20%)
45.696 c1 phan

(chiIm

0,17%)
1.644 c1 phan
(chiIm 0,01%)

Thành viên
đsc l“p
Không
Không
Không
Không

Các tiMu ban hsi đlng quFn trB: Không có
HoRt đsng c{a Hsi đlng quFn trB

STT

HŒ và tên

Chnc va

Sd bumi hŒp tham dr

T‹ lg

1

Tr5nh Anh TuBn

Ch; t5ch HĐQT

9/9

100%

2

Tran Thanh Văn

9/9

100%

3

Ngô Đình Luy#n

Thành viên HĐQT

9/9

100%

4

Ph>m KiMu Dišm

Thành viên HĐQT

9/9

100%

5

Cao Tr”ng Miên

Thành viên HĐQT

9/9

100%

Thành viên HĐQT kiêm
T1ng Giám đTc

Các NghB quy|t, quy|t đBnh c{a Hsi đlng quFn trB trong năm 2014
STT

Sd nghB quy|t

Ngày

1

108/NQ}HĐQT

07/03/2014

2

110/NQ}HĐQT

07/03/2014

Thông qua kI ho>ch đau tư 2014

3

188/NQ}HĐQT

2/04/2014

Thông qua vi#c thoái vTn t>i Công ty TNHH KD BĐS Vi#t Gia
Phú

4

257/NQ}HĐQT

12/06/2014

5

307/NQ}HĐQT

17/07/2014

Chi tr) c1 t2c đrt 1 năm 2014 to l# 8%

6

383/NQ}HĐQT

15/09/2014

Thông qua cơ cBu t1 ch2c
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Thông qua chương trình t1 ch2c ĐHCĐ 2014
Thông qua KI ho>ch kinh doanh 2014
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Thông qua b1 sung kI ho>ch đau tư năm 2014
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STT

Sd nghB quy|t

Ngày

Nsi dung
QuyIt toán vTn đau tư
DF án bBt đ?ng s)n Gia Phú
S‰ dgng mwt bzng 752 Hpu Giang

7

428/NQ}HĐQT

20/10/2014

Tài trr bi&n đ)o Trư€ng Sa

8

445/NQ}HĐQT

28/10/2014

Bàn giao nhà xư`ng 445 Gia Phú đ& thFc hi#n dF án BĐS

9

471/NQ}HĐQT

13/11/2014

Ch”n đTi tác lpp phương án đau tư t>i 752 Hpu Giang, Q6 –
TpHCM

10

589/NQ}HĐQT

28/11/2014

Chi tr) c1 t2c đrt 1 năm 2014 to l# 7%

11

586/NQ}HĐQT

28/11/2014

Ông Tr5nh Anh TuBn thôi làm Ch; t5ch HĐQT

12

588/NQ}HĐQT

28/11/2014

Ông Tr5nh Anh TuBn thôi làm Tv.HĐQT

13

587/NQ}HĐQT

28/11/2014

B1 nhi#m ông Tran Thanh Vân làm Ch; t5ch HĐQT kiêm TGĐ

14

598/NQ}HĐQT

04/12/2014

Phê duy#t dF án đau tư h# thTng dây n>p c quy CMF

Thay đmi thành viên HĐQT:
Ông Tr5nh Anh TuBn thôi làm Ch; t5ch HĐQT và thôi là thành viên HĐQT tx ngày 1/12/2014.
Ông Tran Thanh Văn làm Ch; t5ch HĐQT/TGĐ tx ngày 01/12/2014.
HoRt đsng c{a HĐQT
Trong năm 2014, HĐQT đã t1 ch2c các cu?c h”p ban hành các Ngh5 quyIt và QuyIt đ5nh tpp trung
vào các nhóm vBnđM sau:
V< thB trư~ng

}

Ch‹ đ>o ban ĐiMu hành đ+y m>nh và c;ng cT th5 trư€ng t>i các T‹nh, thành phT l7n, m` thêm
nhà phân phTi các vùng còn trTng. Tăng cư€ng xuBt kh+u đ& phát huy hi#u qu) đau tư.

}

Qu)ng bá thương hi#u PINACO trên các phương ti#n truyMn thông, qu)ng bá s)n ph+m m7i
và hình )nh c;a PINACO.

V< đ‰u tư và nghiên cnu phát triMn

}

Phê duy#t kI ho>ch đau tư năm 2014 v7i kinh phí 33 to đ0ng nhzm đau tư thiIt b5 l• nâng
công suBt nhà máy c quy Đ0ng Nai 2; dây chuyMn pin R6}600 v/ph, đau tư thiIt b5 thí nghi#m
đ& phgc vg ho>t đ?ng nghiên c2u công ngh# m7i, v.v.

}

Ch‹ đ>o thoái vTn t>i Công ty TNHH kinh doanh BĐS Vi#t Gia Phú, thu tiMn đMn bù, h˜ trr di
d€i cơ s` s)n xuBt 445}449 Gia Phú, phư€ng 3, qupn 6, TP HCM.
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}

Hrp tác khai thác cơ s` đBt đai 752 Hpu Giang đ& gi)m b7t gánh nwng vM tài chính cho chi
phí di d€i nhà máy Pin ra khu công nghi#p.

}

Hrp tác khai thác cơ s` đBt đai 752 hpu giang đ& gi)m b7t gánh nwng vM tài chính cho chi phí
di d€i nhà máy Pin ra khu công nghi#p.

V< k• thu“t – sFn xuŠt

}

Quy ho>ch l>i s)n xuBt các xí nghi#p s)n xuBt _cquy theo hư7ng chuyên môn hóa, nâng cao
hi#u qu) s)n xuBt.

}

Ch‹ đ>o đ+y m>nh 2ng dgng tiIn b? Khoa h”c KŽ thupt và phát tri&n s)n ph+m m7i đáp 2ng
yêu cau th5 trư€ng.

}

Tăng to l# n?i đ5a hóa trong giá thành s)n xuBt Pin & c quy, đwt mgc tiêu gi)m 2% giá thành
s)n ph+m.

V< tm chnc nhân sr và quFn lý
Thông qua kI ho>ch t1 ch2c cán b?, b1 nhi#m cán b? qu)n lý, thông qua mišn nhi#m thành
viên HĐQT có đơn tx nhi#m.
Vdn h bFo toàn phát triMn vdn

}

Ch‹ đ>o tìm ngu0n vTn giá r• cho ho>t đ?ng s)n xuBt kinh doanh, đ)m b)o tính thanh kho)n
đ0ng tiMn v7i m”i th€i đi&m.

}

Cân đTi lri ích các bên khách hang, c1 đông, doanh nghi#p đ)m b)o ho>t đ?ng luôn luôn có
tích lũy.

Chi phí hoRt đsng c{a HĐQT năm 2014
Tmng thù lao (căn c. theo NQ c a Đ i hLi đ$ng cM đông): 346.000.000 đlng
Trong đó:
Thù lao Ch; t5ch HĐQT: 96.000.000 đlng
Thù lao c;a các thành viên: 250.000.000 đlng
Danh sách các thành viên Hsi đlng quFn trB có chnng ch• đào tRo v< quFn trB công ty
STT

HŒ tên

Chnc va

1

Tran Thanh Văn

Ch; t5ch HĐQT kiêm T1ng Giám đTc

2

Ngô Đình Luy#n

Thành viên HĐQT

3

Ph>m KiMu Dišm

Thành viên HĐQT

4

Cao Tr”ng Miên

Thành viên HĐQT
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Thành viên Ban KiMm soát
STT

HŒ và tên

Chnc va

ĐRi dign s„ h•u

1

T> Duy Linh

Trư`ng Ban

22.704 c1 phan (chiIm 0,085%)

2

Vũ NhBt Tâm

Thành viên

14.196 c1 phan (chiIm 0,053%)

3

Võ Th5 C+m H0ng

Thành viên

1.140 c1 phan (chiIm 0,004%)

HoRt đsng c{a Ban KiMm soát trong năm 2014
HoRt đsng Ban kiMm soát
}

Giám sát, ki&m tra vi#c qu)n lý và thFc hi#n các mgc tiêu kinh doanh 2014 c;a H?i đ0ng qu)n
tr5 (HĐQT) và Ban điMu hành, ki&m tra tính hrp pháp, hrp lý các ho>t đ?ng kinh doanh trong
năm 2014 theo Ngh5 quyIt Đ>i h?i đ0ng c1 đông, Ngh5 quyIt h?i đ0ng qu)n tr5, các QuyIt đ5nh
điMu hành c;a T1ng giám đTc năm 2014.

}

Xem xét tính phù hrp c;a các quyIt đ5nh HĐQT, c;a Ban T1ng Giám đTc trong công tác
qu)n lý, ki&m soát trình tF, th; tgc ban hành các văn b)n, đ)m b)o phù hrp v7i quy trình tri&n
khai thFc hi#n kI ho>ch.

}

Ki&m tra tính hrp lý, hrp pháp, tính trung thFc và m2c đ? c+n tr”ng trong công tác kI toán,
thTng kê và lpp báo cáo tài chính. Xem xét các báo cáo tài chính Quý, 6 tháng, 9 tháng và
năm 2014 và Báo cáo tài chính hrp nhBt đã đưrc ki&m toán b`i Công ty TNHH KPMG Vi#t
nam năm 2014.

}

Ki&m soát ho>t đ?ng c;a thành viên H?i đ0ng qu)n tr5, thành viên ban T1ng giám đTc, b? máy
qu)n lý, sF phù hrp trong điMu hành ho>t đ?ng phát tri&n s)n xuBt kinh doanh, giao d5ch cá
nhân c;a thành viên HĐQT, thành viên ban T1ng giám ĐTc liên quan đIn lri ích c;a Công ty.

}

Trong năm 2014, Ban ki&m soát đã thFc hi#n vi#c ki&m tra 02 Chi nhánh t>i Hà N?i và Đà
N‚ng. KIt qu) ki&m tra cho thBy các Chi nhánh tuân th; nghiêm túc các quy đ5nh c;a Công ty
và chính sách pháp lupt c;a Nhà Nư7c, không phát hi#n ra sai ph>m howc hi#n tưrng tiêu
cFc t>i các Chi nhánh.

}

Trong năm 2014, Ban ki&m soát đã cùng v7i Ban thanh tra nhân dân Công ty đã làm rõ hi#n
tưrng tiêu cFc t>i Trung tâm b)o hành và C‰a hàng 752 Hpu Giang. KiIn ngh5 x‰ lý hình
th2c ko lupt đTi v7i 8 cá nhân và thu h0i 100% tiMn b0i thư€ng tx các cá nhân vi ph>m vM
Công ty.

}

Tham gia các cu?c h”p H?i đ0ng qu)n tr5, có ý kiIn đóng góp trFc tiIp đIn tính hrp lý hrp
pháp tx các Ngh5 quyIt và các quyIt đ5nh c;a HĐQT, T1ng giám đTc.

}

Ki&m tra vi#c công bT thông tin c;a Công ty có đưrc đay đ;, trung thFc và tuân th; theo quy
đ5nh pháp lupt

}

Th)o lupn v7i ki&m toán viên liên quan đIn n?i dung ki&m toán và kIt qu) ki&m toán báo cáo
tài chính năm.
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}

ThFc hi#n vi#c ki&m tra rà soát báo cáo kIt qu) thFc hi#n nhi#m vg năm 2014 và nhi#m vg kI
ho>ch năm 2014 c;a H?i đ0ng qu)n tr5 công ty trư7c khi trình Đ>i h?i c1 đông.

}

Giám sát trình tF, th; tgc t1 ch2c Đ>i h?i đ0ng c1 đông thư€ng niên.

K|t quF hoRt đsng kiMm tra và giám sát c{a Ban kiMm soát
}

V/ tình hình ho t đLng tài chính c a Công ty : Trên cơ s` Báo cáo tài chính hrp nhBt năm
2014 c;a Công ty CP Pin

c Quy MiMn Nam đã đưrc ki&m toán b`i Công ty TNHH KPMG

Vi#t Nam. Ban ki&m soát nhpn thBy Công ty đã tuân th; đay đ; các yêu cau vM chu+n mFc kI
toán và chI đ? kI toán doanh nghi#p Vi#t Nam hi#n hành trong công tác t1 ch2c kI toán,
thFc hi#n h>ch toán kI toán và lpp báo cáo tài chính đay đ; hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm.
Đ)m b)o tính trung thFc, chính xác và c+n tr”ng.
}

V/ các NghO quy t HĐQT: Các Ngh5 quyIt do HĐQT ban hành đúng theo quy đ5nh c;a Nhà
Nư7c, đ)m b)o tuân th; điMu l# ho>t đ?ng Công ty.

}

V/ ho t đLng c a Ban đi/u hành: Ban điMu hành Công ty luôn chBp hành pháp lupt c;a Nhà
Nư7c, thFc hi#n đúng các quy đ5nh Công ty. Tri&n khai xây dFng các quy chI, quy đ5nh phù
hrp v7i tình hình thFc tI c;a doanh nghi#p và chính sách, pháp lupt c;a Nhà Nư7c. N˜ lFc
phBn đBu hoàn thành tTt nhi#m vg Đ>i h?i đ0ng c1 đông giao.
Trong các cu?c h”p đ5nh kỳ hay bBt thư€ng c;a H?i đ0ng qu)n tr5 đMu có ít nhBt 01 thành viên
Ban ki&m soát tham dF và đóng góp ý kiIn.

K|t quF sr đi<u phdi hoRt đsng gi•a Ban kiMm soát vyi Hsi đlng quFn trB, Ban đi<u hành
và cm đông
}

Trong năm 2014, Ban ki&m soát đã ch; đ?ng trao đ1i, thTng nhBt v7i H?i đ0ng qu)n tr5 Công
ty vM các n?i dung ki&m tra, kI ho>ch ki&m tra, giám sát t>i công ty, phTi hrp v7i Ban điMu
hành trong quá trình tri&n khai công tác ki&m tra, giám sát này.

}

H?i đ0ng qu)n tr5 Công ty đã cung cBp đay đ;, k5p th€i các Ngh5 quyIt, QuyIt đ5nh c;a H?i
đ0ng qu)n tr5 cho Ban ki&m soát. Ban điMu hành đã t>o điMu ki#n cho Ban ki&m soát trong
vi#c thu thpp các thông tin, tài li#u liên quan đIn ho>t đ?ng c;a Công ty khi có yêu cau.

}

HĐQT Công ty, Ban ki&m soát, Ban điMu hành và các cán b? qu)n lý c;a Công ty có mTi quan
h# phTi hrp chwt chŠ trong công tác điMu hành, qu)n lý ho>t đ?ng c;a Công ty

}

ĐTi v7i c1 đông: Trong năm 2014, Ban ki&m soát Công ty không nhpn đưrc đơn thư yêu cau
hay khiIu n>i c;a c1 đông howc nhóm c1 đông có to l# và th€i gian s` hLu c1 phan theo quy
đ5nh t>i ĐiMu l# Công ty.

Đánh giá và ki|n nghB
Đánh giá chung

}

Trong năm 2014, Ban ki&m soát không tìm thBy bBt kỳ dBu hi#u bBt thư€ng nào trong ho>t
đ?ng kinh doanh c;a Công ty. TBt c) các ho>t đ?ng đMu tuân th; đúng Lupt doanh nghi#p,
Lupt ch2ng khoán, ĐiMu l# Công ty và các quy đ5nh c;a pháp lupt.
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}

PINACO đã tuân th; đay đ; các quy đ5nh Pháp lupt trong ho>t đ?ng qu)n lý Công ty cũng
như trong các giao d5ch. Các thành viên HĐQT, Ban T1ng Giám đTc và các cán b? qu)n lý đã
thFc hi#n đúng ch2c năng, nhi#m vg đưrc giao theo quy đ5nh Lupt Doanh nghi#p, ĐiMu l#
Công ty và Ngh5 quyIt Đ>i h?i c1 đông.

}

H?i đ0ng qu)n tr5 đã xây dFng m?t sT các Quy chI, quy đ5nh qu)n tr5 n?i b? áp dgng thTng
nhBt trong toàn Công ty v7i mgc đích tăng cư€ng công tác qu)n tr5 doanh nghi#p.

}

Năm 2014 PINACO không phát sinh tranh chBp nào liên quan đIn ho>t đ?ng SXKD và đau tư
dF án.

}

ChI đ? h>ch toán kI toán tuân th; vM cơ b)n theo chu+n mFc kI toán hi#n hành, lpp và n?p
các báo cáo kI toán k5p th€i cho các cBp th+m quyMn.

}

Công ty đã thFc hi#n đay đ; chI đ? công bT thông tin đTi v7i Công ty niêm yIt theo đúng quy
đ5nh

}

Trong năm 2014, Công ty đã đưrc ki&m toán Nhà Nư7c ki&m toán Báo cáo tài chính năm
2013. KIt qu) ki&m toán cho thBy PINACO tuân th; đay đ; các quy đ5nh, quy chI vM tài chính
và chính sách, pháp lupt c;a Nhà Nư7c, không có bBt kỳ các kiIn ngh5 nào đTi v7i PINACO.

Ki n ngh>

}

Ban ki&m soát có m?t sT kiIn ngh5 như sau:

}

Rà soát l>i các Quy chI cũ đ& hoàn ch‹nh ban hành các quy chI m7i phù hrp v7i tình hình
thFc tI hi#n nay c;a Công ty.

}

TiIp tgc ki#n toàn b? máy t1 ch2c qu)n lý Công ty, k5p th€i b1 sung nhân sF cho h# thTng
qu)n lý tx Công ty đIn các xí nghi#p

}

TiIp tgc có các bi#n pháp qu)n lý hrp lý và hi#u qu) trong qu)n lý s)n xuBt, qu)n lý chBt
lưrng, qu)n lý chi phí; Duy trì và làm tTt vi#c thFc hi#n tiIt ki#m các chi phí như: Năng lưrng,
chi phí nguyên vpt li#u, dgng cg đưa vào s)n xuBtŒ, chi phí qu)n lý nhzm h> giá thành s)n
ph+m

CÁC GIAO D%CH, THÙ LAO VÀ CÁC KHO$N LDI ÍCH C€A HĐQT, BTGD VÀ BKS
Lương, thư„ng, thù lao, các khoFn l}i ích trong năm 2014
Lương, thư`ng c;a HĐQT, Ban TGĐ và Ban ki&m soát đưrc công ty thFc hi#n đúng theo quy đ5nh
trong Ngh5 quyIt Đ>i h?i c1 đông.
T1ng thù lao (căn c2 theo NQ c;a Đ>i h?i đ0ng c1 đông): 346.000.000 đlng.
Trong đó:
Thù lao Ch; t5ch HĐQT: 96.000.000 đ0ng
Thù lao c;a các thành viên: 250.000.000 đ0ng
T1ng thù lao Ban ki&m soát (Căn c2 theo Ngh5 QuyIt Đ>i h?i c1 đông) là: 120.000.000 đlng
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Giao dBch cm phi|u c{a cm đông nsi bs

Ngư~i giao
dBch

Quan hg
vyi công ty

1

Beira Limited

2

Ông Ngô Đình
Luy#n

STT

Sd cm phi|u s„ h•u
đ‰u kỳ

Sd cm phi|u s„ h•u
cudi kỳ

Lý do tăng
giFm

Sd cm
phi|u

T‹ lg (%)

Sd cm
phi|u

T‹ lg (%)

C1 đông l7n

0

0%

1.394.110

5,24%

Mua

TV.HĐQT

24.000

0,09%

20.000

0,08%

Bán

Hrp đ0ng howc giao d5ch v7i c1 đông n?i b?: Không có.
VI C TH.C HI N CÁC QUY Đ%NH V* QU$N TR% CÔNG TY
Công ty đã tuân th; và thFc hi#n tTt vi#c Qu)n tr5 công ty theo qui đ5nh theo Quy chI n?i b?, ĐIMu l#
Công ty và quy đ5nh c;a pháp lupt đTi v7i công ty đ>i chúng
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Ý kiIn ki&m toán
Báo cáo tài chính đưrc ki&m toán
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Công ty Cm ph‰n Pin Sc quy Mi<n Nam và công ty con
Thông tin v< Công ty
GiŠy Chnng nh“n Đăng ký
Kinh doanh sd

4103002690

ngày 23 tháng 9 năm 2004

GiBy ch2ng nhpn đăng ký kinh doanh c;a Công ty đã đưrc điMu
ch‹nh nhiMu lan, và lan điMu ch‹nh gan đây nhBt là GiBy ch2ng nhpn
đăng ký kinh doanh sT 0300405462 (điMu ch‹nh lan th2 12) ngày 26
tháng 8 năm 2013. GiBy ch2ng nhpn đăng ký kinh doanh do S` KI
ho>ch và Đau tư Thành phT H0 Chí Minh cBp.

Hsi đlng QuFn trB

ÔngTr5nh Thanh TuBn

Ch; t5ch
(đInngày 1 tháng 12 năm 2014)

ÔngTran Thanh Văn

Thành viên
(txngày 1 tháng 12 năm 2014)

Ban KiMm soát

Ban Giám đdc

Tra s„ đăng ký

Bà Ph>m KiMu Dišm

Thành viên

Ông Ngô Đình Luy#n

Thành viên

ÔngCao Tr”ng Miên

Thành viên

Ông T> Duy Linh

Trư`ng Ban Ki&m soát

Ông Vũ NhBt Tâm

Thành viên

Bà Võ Th5 C+m H0ng

Thành viên

Ông Tran Thanh Văn

T1ng Giám đTc

Bà Nguyšn B)o H>nh

Phó T1ng Giám đTc

321 Tran Hưng Đ>o
Phư€ng Cô Giang, Qupn 1
Thành phT H0 Chí Minh
Vi#t Nam

Công ty kiMm toán

Công ty TNHH KPMG Vi#t Nam
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Công ty Cm ph‰n Pin Sc quy
y Mi<
Mi<n Nam và công ty con
Báo cáo c{a Ban Giám Đdc
Ban Giám đTc Công ty ch5u trách nhi#m lpp và trình bày báo cáo tài chính hrp nhBt theo các Chu+n
mFc KI toán Vi#t Nam, ChI đ? K
KI toán doanh nghi#p Vi#t Nam và các quy đ5nh
h pháp
phá lý có liên quan
đIn vi#c lpp và trình bày báo cáo ttài chính. Theo ý kiIn c;a Ban Giám đTc Công
g ty:
(a)

báo cáo tài chính hrp nhBt đưrc trình bày tx trang 5 đIn trang 45 đã ph)n
)n ánh
án trung thFc và
hrp lý tình hình tài chính
hính h
hrp nhBt c;a Công ty C1 phan Pin

c quy MiMn Nam và công ty

con(“Nhóm công ty”) t>i
>i ngày
ng 31 tháng 12 năm 2014, kIt qu) ho>t đ?ng
ng kinh
kin doanh và lưu
chuy&n tiMn t# hrp nhBt
Bt c;a Nhóm công ty cho năm kIt thúc cùng ngày, phù
hù hrp
h
v7i cácChu+n
mFc KI toán Vi#t Nam,, ChI đ? KI toán doanh nghi#p Vi#t Nam và các quy
uy đ5nh
đ
pháp lý có liên
quan đIn vi#c lpp và trình
rình bày
bà báo cáo tài chính; và
(b)

t>i ngày lpp báo cáo này,
ày, kh
không có lý do gì đ& Ban Giám đTc Công ty cho rzng
zng Nhóm
N
công ty sŠ
không th& thanh toán các kh
kho)n nr ph)i tr) khi đIn h>n.

an Giá
Giám đTc Công ty đã phê duy#t phát hành báo cáo tà
tài chính hrp nhBt
T>i ngày lpp báo cáo này, Ban
này.

Thay mwt Ban Giám đTc

Tran Thanh Văn
TMng Giám đPc
Thành phT H0 Chí Minh, ngàyy 9 th
tháng 3 năm 2015
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BÁO CÁO KI2M TOÁN Đ C L™P
Kính gxi các Cm đông
Công ty Cm ph‰n Pin Sc quy Mi<n Nam và công ty con
Chúng tôi đã ki&m toán báo cáo tài chính hrp nhBt đính kèm c;a Công ty C1 phan Pin

c quy MiMn

Nam (“”Công ty””) và công ty con (đưrc g”i chung là “”Nhóm công ty””), bao g0m b)ng cân đTi kI toán
hrp nhBt t>i ngày 31 tháng 12 năm 2014, báo cáo kIt qu) ho>t đ?ng kinh doanh và báo cáo lưu
chuy&n tiMn t# hrp nhBt liên quan cho năm kIt thúc cùng ngày và các thuyIt minh kèm theo đưrc Ban
Giám đTc Công ty phên duy#t phát hành ngày 9 tháng 3 năm 2015, đưrc trình bày tx trang 5 đIn
trang 45.
Trách nhigm c{a Ban giám đdc
Ban Giám đTc Công ty ch5u trách nhi#m lpp và trình bày trung thFc và hrp lý báo cáo tài chính này
theo các Chu+n mFc KI toán Vi#t Nam, ChI đ? KI toán doanh nghi#p Vi#t Nam và các quy đ5nh
pháp lý có liên quan đIn vi#c lpp và trình bày báo cáo tài chính, và ch5u trách nhi#m vM ki&m soát n?i
b? mà Ban Giám đTc xác đ5nh là can thiIt đ& đ)m báo vi#c lpp báo cáo tài chính không có sai sót
tr”ng yIu do gian lpn hay nham l„n.
Trách nhigm c{a kiMm toán viên
Trách nhi#m c;a chúng tôi là đưa ra ý kiIn vM báo cáo tài chính này dFa trên kIt qu) ki&m toán c;a
chúng tôi. Chúng tôi đã thFc hi#n công vi#c ki&m toán theo các Chu+n mFc Ki&m toán Vi#t Nam. Các
chu+n mFc này yêu cau chúng tôi tuân th; chu+n mFc và các quy đ5nh vM đ>o đ2c nghM nghi#p và
lpp kI ho>ch và thFc hi#n cu?c ki&m toán đ& đ>t đưrc sF đ)m b)o hrp lý vM vi#c li#u báo cáo tài
chính có còn sai sót tr”ng yIu hay không.
Công vi#c ki&m toán bao g0m vi#c thFc hi#n các th; tgc nhzm thu thpp các bzng ch2ng ki&m toán vM
sT li#u và các thuyIt minh trong báo cáo tài chính. Các th; tgc đưrc lFa ch”n dFa trên xét đoán c;a
ki&m toán viên, bao g0m đánh giá r;i ro có sai sót tr”ng yIu trong báo cáo tài chính do gian lpn howc
nham l„n. Khi thFc hi#n các đánh giá r;i ro nay, ki&m toán viên xem xét ki&m soát n?i b? c;a đơn v5
liên quan v7i vi#c lpp và trình bày báo cáo tài chính trung thFc và hrp lý nhzm thiIt kI các thũ tgc
ki&m toán phù hrp v7i tình hình thFc tI, tuy nhiên không nhzm mgc đích đưa ra ý kiIn vM hi#u qu)
c;a ki&m soát n?i b? c;a đơn v5. Công vi#c ki&m toán cũng bao g0m vi#c đánh giá tính thích hrp c;a
các chính sách kI toán đưrc áp dgng và tính hrp lý c;a các ư7c tính kI toán c;a Ban Giám đTc,
cũng như đánh giá vi#c trình bày t1ng th& báo cáo tài chính.
Chúng tôi tin rzng các bzng ch2ng ki&m toán mà chúng tôi thu thpp đưrc là đay đ; và thích hrp làm
cơ s` cho ý kiIn ki&m toán c;a chúng tôi.
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Ý ki|n c{a kiMm toán viên

Theo ý kiIn c;a chúng tôi, báo
áo cáo tài chính hrp nhBt đã ph)n ánh trung thFc và hr
rp lý, trên các khía
c>nh tr”ng yIu, tình hình tàii chính hrp nhBt c;a Công ty C1 phan Pin

c quy MiM
Mn Nam và công ty

con t>i ngày 31 tháng 13 năm
ăm 20
2014, kIt qu) ho>t đ?ng kinh doanh và lưu chuy&n
n tiMn t# hrp nhBt
trong năm kIt thúc ngày, phù hr
rp v7i chu+n mFc KI toán Vi#t Nam, ChI đ? KI toán
toá doanh nghi#p
Vi#t Nam và các quy đ5nh pháp
áp lý có liên quan đIn vi#c lpp và trình bày báo cáo tài ch
chính.

Chi nhánh Công ty TNHH KPMG
PMG tRi Thành phd Hl Chí Minh
Vi#t Nam
GiBy ch2ng nhpn đăng ký ho>tt đ
đ?ng chi nhánh sT: 4114000230
Báo cáo ki&m toán sT: 14}01}257
257

_________________________
________________
Nguyšn Thanh Ngh5
ành nghM
GiBy ch2ng nhpn đăng ký hành
ki&m toán sT 0304}2013}007}}1

Ch
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Mã Thuy|t
sd minh

31/12/2014
VND

31/12/2013
VND

TÀI S$N
Tài sFn ngen hRn
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)

100

Ti<n và các khoFn tương đương ti<n
TiMn
Các kho)n tương đương tiMn

110
111
112

Các khoFn đ‰u tư ngen hRn

120

Các khoFn phFi thu
Ph)i thu khách hàng
Tr) trư7c cho ngư€i bán
Ph)i thu khác
DF phòng ph)i thu khó đòi

130
131
132
135
139

Hàng tln kho
Hàng t0n kho
DF phòng gi)m giá hàng t0n kho

140
141
149

Tài sFn ngen hRn khác
Chi phí tr) trư7c ng_n h>n
ThuI giá tr5 gia tăng đưrc khBu trx
Tài s)n ng_n h>n khác

867.201.220.095

1.010.230.342.587

6

200.636.882.571
160.636.882.571
40.000.000.000

199.971.822.650
133.571.822.650
66.400.000.000

7

145.000.000.000

176.680.000.000

61.381.972.363
52.373.840.212
5.821.567.338
5.228.054.931
(2.041.490.118)

114.299.705.164
98.584.187.136
10.843.467.910
7.178.598.356
(2.306.548.238)

448.492.173.873
451.700.848.048
(3.208.674.175)

494.530.328.491
500.052.715.154
(5.522.386.663)

150
151
152
158

11.690.191.288
3.027.173.889
5.705.023.706
2.957.993.693

24.748.486.282
6.356.328.012
15.463.555.534
2.928.602.736

Tài sFn dài hRn
(200 = 220 + 250 + 260)

200

384.488.792.025

420.327.613.880

Tài sFn cd đBnh
Tài s)n cT đ5nh hLu hình
Nguyên giá
Giá trO hao mòn lũy k
Tài s)n cT đ5nh vô hình
Nguyên giá
Giá trO hao mòn lũy k
Xây dFng cơ b)n d` dang

220
221
222
223
227
228
229
230

370.129.112.785
333.229.376.890
711.809.189.486
(378.579.812.596)
31.264.963.231
55.780.846.048
(24.515.882.817)
5.634.772.664

409.728.392.872
366.564.402.220
684.393.347.188
(317.828.944.968)
29.788.500.179
52.348.950.060
(22.560.449.881)
13.375.490.473

Các khoFn đ‰u tư tài chính dài hRn
Đau tư dài h>n khác

250
258

Tài sFn dài hRn khác
Chi phí tr) trư7c dài h>n
Tài s)n thuI thu nhpp hoãn l>i
Tài s)n dài h>n khác

260
261
262
268

T NG TÀI S$N(270 = 100 + 200)

270
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9

10

11

12

13

14
15

3.600.000.000
3.600.000.000

h
}

10.759.679.240
6.544.748.557
4.024.530.683
190.400.000

10.599.221.008
5.943.031.799
4.465.789.209
190.400.000

1.251.690.012.120

1.430.557.956.467
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NGU"N V N
ND PH$I TR$(300 = 310 + 330)

300

740.238.412.342

929.951.637.589

N} ngen hRn
Vay ng_n h>n

310
311

736.115.412.342
487.353.040.594

929.389.476.589
479.745.955.581

16

Ph)i tr) ngư€i bán

312

95.569.286.119

290.662.263.475

Ngư€i mua tr) tiMn trư7c

313

7.675.620.874

2.059.417.164

ThuI và các kho)n ph)i n?p Nhà nư7c

314

Ph)i tr) ngư€i lao đ?ng

315

Chi phí ph)i tr)

316

17
18

18.507.028.249

13.360.611.744

79.028.472.138

75.066.066.715

34.404.052.268

32.230.758.043

Ph)i tr) khác

319

19

1.080.124.549

19.998.117.034

DF phòng b)o hành

320

20

6.908.915.025

8.828.683.963

QuŽ khen thư`ng và phúc lri

323

5.588.872.526

7.437.602.870

N} dài hRn
Ph)i tr) dài h>n khác

330
333

4.123.000.000
4.123.000.000

562.161.000
562.161.000

V N CH€ S5 H,U(400 = 410)

400

511.451.599.778

498.315.000.437

Vdn ch{ s„ h•u
VTn c1 phan

410
411

511.451.599.778
269.878.430.000

498.315.000.437
269.878.430.000

62.295.088.755

62.295.088.755

21
22

Thwng dư vTn c1 phan

412

C1 phiIu quŽ

414

22

(14.419.110.657)

(14.419.110.657)

QuŽ đau tư phát tri&n

417

23

57.694.106.730

50.253.243.359

QuŽ dF phòng tài chính

418

23

26.987.843.000

26.987.843.000

Lri nhupn chưa phân phTi

420

109.015.241.950

103.319.505.980

h

2.291.318.441

1.251.690.012.120

1.430.557.956.467

LDI ÍCH C

ĐÔNG THI2U S

439

T NG NGU"N V N
(440 = 300 + 400 + 439)

440

24

CHœ TIÊU NGOÀI B$NG CÂN Đ I K’ TOÁN
31/12/2014
Ngo>i t# – USD

732.891

31/12/2013
2.222.321
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Mã
sd

Thuy|t
minh

Tmng doanh thu

01

25

Các khoFn giFm tr” doanh thu

2014
VND

2013
VND

2.027.040.357.716

1.879.167.202.573

02

709.510.303

142.568.109

Doanh thu thu‰n (10 = 01 h 02)

10

2.026.330.847.413

1.879.024.634.464

Giá vdn hàng bán

11

1.648.833.334.537

1.532.157.904.608

L}i nhu“n gsp (20 = 10 h 11)

20

377.497.512.876

346.866.729.856

21.391.945.112
29.891.377.829
18.704.837.384
237.435.997.702
36.688.183.372

18.849.519.870
21.946.945.980
14.985.375.658
219.795.734.412
37.050.340.717

94.873.899.085

86.923.228.617

1.007.403.833
319.183.377

929.464.139
302.095.275

Doanh thu ho>t đ?ng tài chính
Chi phí tài chính
Trong đó: Chi phí lãi vay
Chi phí bán hàng
Chi phí qu)n lý doanh nghi#p
L}i nhu“n thu‰n t” hoRt đsng kinh
doanh {30 = 20 + (21 h 22) h (24 + 25)}
Thu nhpp khác
Chi phí khác

21
22
23
24
25

26
27

30
31
32

28

K|t quF t” các hoRt đsng khác
(40 = 31 h 32)

40

688.220.456

627.368.864

L}i nhu“n trưyc thu| (50 = 30 + 40)

50

95.562.119.541

87.550.597.481
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Mã
sd
L}i nhu“n trưyc thu|
(50 = 30 + 40)

50

Chi phí thu| TNDN hign hành

51

Chi phí/(l}i ích) thu| TNDN hoãn
ãn lRi

52

L}i nhu“n sau thu| TNDN
(60 = 50 h 51 h 52)

60

Thuy|t
minh

2014
VND

2013
VND

95.562.119.541

87.550.597.481

29

20.596.732.106

28.137.000.920

29

441.258.526
74.524.128.909

(1.912.125.532)
61.325.722.093

Phân bm cho:
Lri ích c1 đông thi&u sT

(47.482.140)

Ch; s` hLu c;a Công ty

(85.403.862)

74.571.611.049

61.411.125.955

2.801

2.307

Lãi trên cm phi|u
70

Lãi cơ bFn trên cm phi|u

30

Ngày 9 tháng 3 năm 2015

CÔNG TY C

Ngư€i lpp:
p:

Ngư€i duy#t:

Nguyšn Duy
uy Hư
Hưng
KT. K toán
n trư
trưTng

Tran Thanh Văn
TMng Giám đPc

PH N PIN C QUY MI N NAM

47

Mã Thuy|t
sd minh
LƯU CHUY2N TI*N T

2014
VND

2013
VND

HO T Đ NG KINH DOANH

L}i nhu“n trưyc thu|
Đi<u ch•nh cho các khoFn
KhBu hao và phân b1

01

95.562.119.541

87.550.597.481

02

64.715.832.777

58.083.348.807

Các kho)n dF phòng

03

(4.498.539.546)

6.128.555.120

L˜/(lãi) chênh l#ch to giá hTi đoái chưa
thFc hi#n

04

1.406.045.534

(1.672.616.077)

L˜ tx thanh lý tài s)n cT đ5nh

05

}

4.169.950

Lãi do chBm d2t ki&m soát công ty con
do pha loãng t‹ l# s` hLu

05

(225.461.339)

Thu nhpp lãi tiMn g‰i

05

(18.298.050.018)

(13.983.656.123)

Chi phí lãi vay

06

18.704.837.384

14.985.375.658

08

157.366.784.333

151.095.774.816

09

61.075.481.160

46.316.005.625

L}i nhu“n t” hoRt đsng kinh doanh
trưyc nh•ng thay đmi vdn lưu đsng
BiIn đ?ng các kho)n ph)i thu
BiIn đ?ng hàng t0n kho

10

48.351.867.106

BiIn đ?ng các kho)n ph)i tr)

11

(172.151.341.527)

BiIn đ?ng chi phí tr) trư7c

12

2.845.284.726
97.488.075.798

TiMn lãi vay đã tr)

13

}

(79.411.833.019)
125.947.149.432
(4.224.940.995)
239.722.155.859

(18.995.093.282)

(14.787.161.580)

ThuI thu nhpp doanh nghi#p đã tr)

14

(27.107.691.181)

(59.823.585.752)

TiMn chi khác cho ho>t đ?ng kinh doanh

16

(10.033.680.052)

(5.957.767.656)

Lưu chuyMn ti<n thu‰n t” các hoRt đsng
kinh doanh

20

41.351.611.283

LƯU CHUY2N TI*N T

159.153.640.871

HO T Đ NG Đ¡U TƯ

TiMn chi mua tài s)n cT đ5nh

21

TiMn chi đau tư vào tiMn g‰i có kỳ h>n

25

(25.234.400.051)
}

(57.696.821.059)
(131.385.980.000)

TiMn thu h0i đau tư vào tiMn g‰i có kỳ
h>n

26

31.680.000.000

}

TiMn thu lãi tiMn g‰i

27

20.310.604.476

9.637.351.665

TiMn gi)m do chBm d2t ki&m soát công
ty con do pha loãng

25

(2.243.836.301)

30

24.512.368.124

Lưu chuyMn ti<n thu‰n t” các hoRt đsng
đ‰u tư

PAC: BÁO CÁO THƯYNG NIÊN 2014

}
(179.445.449.394)

48

Mã
sd
LƯU CHUY2N TI*N T

Thuy|t
minh

2014
VND

2013
VND

CÁC
C HO T Đ NG TÀI CHÍNH

Thu tx phát hành vTn ch; s` h
hLu
vào công ty con

31

}

TiMn chi mua c1 phiIu quŽ

32

}

>n
TiMn vay ng_n h>n và dài h>n
nhpn đưrc

33

1.413.544.832.516

1.21
1.216.042.003.043

TiMn chi tr) nr gTc vay

34

(1.406.799.610.860)

(1.02
(1.028.585.368.230)

TiMn tr) c1 t2c

36

(71.887.583.700)

(5
(53.250.972.000)

Lưu chuyMn ti<n thu‰n t” các ho
hoRt
đsng tài chính

40

(65.142.362.044)

136.553.662.813
13

Lưu chuyMn ti<n thu‰n trong
ng năm
nă
(50 = 20 + 30 + 40)

50

721.617.363

116.261.854.290
11

60

199.971.822.650

83.912.724.201

ương
Ti<n và các khoFn tương đương
ti<n đ‰u năm
$nh hư„ng c{a thay đmi t‹ giá h
hdi
đoái đdi vyi ti<n và các khoFn
Fn
tương đương ti<n
Ti<n và các khoFn tương đương
ương
ti<n cudi năm(70 = 50 + 60 + 61)

61
70

(56.557.442)
6

200.636.882.571

2.400.000.000
(52.000.000)

(202.755.841)
199.971.822.650
19
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Các thuyIt minh này là b? phpn hrp thành và can đưrc đ”c đ0ng th€i v7i báo cáo tài chính hrp
nhBt đính kèm.
1. Đơn vB báo cáo
Công ty C1 phan Pin

c quy MiMn Nam (“Công ty”) là công ty c1 phan đưrc thành lpp t>i Vi#t

Nam. Ho>t đ?ng chính c;a Công ty là s)n xuBt và phân phTi pin và _c quy.
T>i ngày 31 tháng 12 năm 2014, Công ty có 1.096 nhân viên (ngày 31 tháng 12 năm 2013: 1.170
nhân viên).
2. Cơ s„ l“p báo cáo tài chính
Tuyên bd v< tuân th{
Báo cáo tài chính hrp nhBt đưrc lpp theo các Chu+n mFc KI toán Vi#t Nam, ChI đ? KI toán
doanh nghi#p Vi#t Nam và các quy đ5nh pháp lý có liên quan đIn vi#c lpp và trình bày báo cáo tài
chính.
Cơ s„ đo lư~ng
Báo cáo tài chính hrp nhBt, trx báo cáo lưu chuy&n tiMn t# hrp nhBt, đưrc lpp trên cơ s` d0n tích
theo nguyên t_c giá gTc. Báo cáo lưu chuy&n tiMn t# hrp nhBt đưrc lpp theo phương pháp gián
tiIp.
Kỳ k| toán năm
Kỳ kI toán năm c;a Nhóm công ty là tx ngày 1 tháng 1 đIn ngày 31 tháng 12.
Đơn vB ti<n tg k| toán
Báo cáo tài chính hrp nhBt đưrc lpp và trình bày bzng Đ0ng Vi#t Nam (“VND”).
3. Tóm tet nh•ng chính sách k| toán ch{ y|u
Sau đây là nhLng chính sách kI toán ch; yIu đưrc Nhóm công ty áp dgng trong vi#c lpp báo cáo
tài chính hrp nhBt này.
Cơ s„ h}p nhŠt
(i) Công ty con

Công ty con là đơn v5 ch5u sF ki&m soát c;a Nhóm công ty. Báo cáo tài chính c;a công ty con
đưrc hrp nhBt trong báo cáo tài chính hrp nhBt k& tx ngày ki&m soát b_t đau có hi#u lFc cho t7i
ngày quyMn ki&m soát chBm d2t.
(ii) Các giao d>ch đư c lo6i trA khi h p nh t

Các sT dư trong n?i b? Nhóm công ty và các kho)n thu nhpp và chi phí chưa thFc hi#n tx các
giao d5ch n?i b? đưrc lo>i trx khi lpp báo cáo tài chính hrp nhBt.
(b) Các giao dBch b¢ng ngoRi tg
Các kho)n mgc tài s)n và nr ph)i tr) có gTc bzng đơn v5 tiMn t# khác VND đưrc quy đ1i sang
VND theo to giá hTi đoái c;a ngày kIt thúc niên đ? kI toán. Các giao d5ch bzng các đơn v5 tiMn t#
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khác VND trong năm đưrc quy đ1i sang VND theo to giá hTi đoái xBp x‹ to giá hTi đoái t>i ngày
giao d5ch.
TBt c) các kho)n chênh l#ch to giá hTi đoái đưrc ghi nhpn vào báo cáo kIt qu) ho>t đ?ng kinh
doanh.
(c) Ti<n và các khoFn tương đương ti<n
TiMn bao g0m tiMn mwt và tiMn g‰i ngân hàng không kỳ h>n. Các kho)n tương đương tiMn là các
kho)n đau tư ng_n h>n có tính thanh kho)n cao, có th& dš dàng chuy&n đ1i thành m?t lưrng tiMn
xác đ5nh, không có nhiMu r;i ro vM thay đ1i giá tr5 và đưrc s‰ dgng cho mgc đích đáp 2ng các
cam kIt chi tiMn ng_n h>n hơn là cho mgc đích đau tư hay là các mgc đích khác.
(d) Các khoFn đ‰u tư
Các kho)n đau tư đưrc ph)n ánh theo nguyên giá. DF phòng gi)m giá đau tư đưrc lpp khi giá
th5 trư€ng c;a kho)n đau tư gi)m xuTng thBp hơn nguyên giá howc nIu công ty nhpn đau tư b5 l˜.
DF phòng đưrc hoàn nhpp nIu vi#c tăng giá tr5 có th& thu h0i sau đó có th& liên h# m?t cách
khách quan t7i m?t sF ki#n phát sinh sau khi kho)n dF phòng này đưrc lpp. Kho)n dF phòng ch‹
đưrc hoàn nhpp trong ph>m vi sao cho giá tr5 ghi s1 c;a các kho)n đau tư không vưrt quá giá tr5
ghi s1 c;a các kho)n đau tư này khi gi) đ5nh không có kho)n dF phòng nào đã đưrc ghi nhpn.
(e) Các khoFn phFi thu
Các kho)n ph)i thu khách hàng và các kho)n ph)i thu khác đưrc ph)n ánh theo nguyên giá trx
đi dF phòng ph)i thu khó đòi.
(f) Hàng tln kho
Hàng t0n kho đưrc ph)n ánh theo giá thBp hơn giLa giá gTc và giá tr5 thuan có th& thFc hi#n
đưrc. Giá gTc đưrc tính theo phương pháp bình quân gia quyMn và bao g0m tBt c) các chi phí
phát sinh đ& có đưrc hàng t0n kho ` đ5a đi&m và tr>ng thái hi#n t>i. ĐTi v7i thành ph+m và s)n
ph+m d` dang, giá gTc bao g0m nguyên vpt li#u, chi phí nhân công trFc tiIp và các chi phí s)n
xuBt chung đưrc phân b1. Giá tr5 thuan có th& thFc hi#n đưrc ư7c tính dFa vào giá bán c;a
hàng t0n kho trx đi các kho)n chi phí ư7c tính đ& hoàn thành s)n ph+m và các chi phí bán hàng.
Nhóm công ty áp dgng phương pháp kê khai thư€ng xuyên đ& h>ch toán hàng t0n kho.
(g) Tài sFn cd đBnh h•u hình
(i) Nguyên giá

Tài s)n cT đ5nh hLu hình đưrc th& hi#n theo nguyên giá trx đi giá tr5 hao mòn lũy kI. Nguyên giá
tài s)n cT đ5nh hLu hình bao g0m giá mua, thuI nhpp kh+u, các lo>i thuI mua hàng không hoàn
l>i và chi phí liên quan trFc tiIp đ& đưa tài s)n đIn v5 trí và tr>ng thái ho>t đ?ng cho mgc đích s‰
dgng đã dF kiIn. Các chi phí phát sinh sau khi tài s)n cT đ5nh hLu hình đã đưa vào ho>t đ?ng
như chi phí s‰a chLa, b)o dư“ng và đ>i tu đưrc ghi nhpn vào báo cáo kIt qu) ho>t đ?ng kinh
doanh hrp nhBt trong năm mà chi phí phát sinh. Trong các trư€ng hrp có th& ch2ng minh m?t
cách rõ ràng rzng các kho)n chi phí này làm tăng lri ích kinh tI trong tương lai dF tính thu đưrc
tx vi#c s‰ dgng tài s)n cT đ5nh hLu hình vưrt trên m2c ho>t đ?ng tiêu chu+n theo như đánh giá
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ban đau, thì các chi phí này đưrc vTn hóa như m?t kho)n nguyên giá tăng thêm c;a tài s)n cT
đ5nh hLu hình.
(ii) Kh u hao

KhBu hao đưrc tính theo phương pháp đư€ng th—ng dFa trên th€i gian hLu dgng ư7c tính c;a tài
s)n cT đ5nh hLu hình. Th€i gian hLu dgng ư7c tính như sau:
Nhà c‰a và vpt kiIn trúc

5 – 25 năm

Máy móc và thiIt b5

3 – 12 năm

Phương ti#n vpn chuy&n

6 – 8 năm

Dgng cg văn phòng

3 – 5 năm

Khác

5 – 8 năm

(h) Tài sFn cd đBnh vô hình
(i) Quy%n sD dEng đ t

QuyMn s‰ dgng đBt đưrc th& hi#n theo nguyên giá trx giá tr5 hao mòn lũy kI. Nguyên giá ban
đau c;a quyMn s‰ dgng đBt bao g0m giá mua và các chi phí liên quan trFc tiIp t7i vi#c có đưrc
quyMn s‰ dgng đBt. KhBu hao đưrc tính theo phương pháp đư€ng th—ng trong vòng 50 năm.
(ii) Ph n m%m vi tính

Giá mua c;a phan mMm vi tính m7i mà phan mMm này không ph)i là m?t b? phpn g_n kIt v7i
phan c2ng có liên quan thì đưrc vTn hóa và h>ch toán như tài s)n cT đ5nh vô hình. Phan mMm vi
tính đưrc tính khBu hao theo phương pháp đư€ng th—ng trong vòng tx 3 đIn 5 năm.
(iii) Phí chuyFn giao công ngh-

Giá mua phí chuy&n giao công ngh# đưrc vTn hóa và h>ch toán như tài s)n cT đ5nh vô hình. Phí
chuy&n giao công ngh# đưrc tính khBu hao theo phương pháp đư€ng th—ng trong vòng 5 năm.
(i) Xây drng cơ bFn d„ dang
Xây dFng cơ b)n d` dang ph)n ánh các kho)n chi phí xây dFng và máy móc chưa đưrc hoàn
thành howc chưa l_p đwt xong. Không tính khBu hao cho xây dFng cơ b)n d` dang trong quá trình
xây dFng và l_p đwt.
(j) Chi phí trF trưyc dài hRn
(i) Công cE và dEng cE

Công cg và dgng cg bao g0m các tài s)n Nhóm công ty n_m giL đ& s‰ dgng trong quá trình ho>t
đ?ng kinh doanh bình thư€ng, v7i nguyên giá c;a m˜i tài s)n thBp hơn 30 tri#u VND và do đó
không đ; điMu ki#n ghi nhpn là tài s)n cT đ5nh theo Thông tư 45. Nguyên giá c;a công cg và dgng
cg đưrc phân b1 theo phương pháp đư€ng th—ng trong th€i gian tx 2 đIn 5 năm.
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(ii) Chi phí khác

Chi phí tr) trư7c dài h>n khác bao g0m chi phí qu)ng cáo và các chi phí khác phát sinh nhzm phgc vg
cho ho>t đ?ng bán hàng c;a Nhóm công ty. Các chi phí này đưrc ghi nhpn vào báo cáo kIt qu) ho>t
đ?ng kinh doanh theo phương pháp đư€ng th—ng trong vòng 2 năm.
(k) Các kho)n ph)i tr) ngư€i bán và ph)i tr) khác
Các kho)n ph)i tr) ngư€i bán và ph)i tr) khác th& hi#n theo nguyên giá.
(l) Dr phòng
M?t kho)n dF phòng đưrc ghi nhpn nIu, do kIt qu) c;a m?t sF ki#n trong quá kh2, Nhóm công ty có
nghĩa vg pháp lý hi#n t>i howc liên đ7i có th& ư7c tính m?t cách đáng tin cpy, và ch_c ch_n sŠ làm
gi)m sút các lri ích kinh tI trong tương lai đ& thanh toán các kho)n nr ph)i tr) cho nghĩa vg đó.
Kho)n dF phòng đưrc xác đ5nh bzng cách chiIt khBu dòng tiMn dF kiIn ph)i tr) trong tương lai v7i to
l# chiIt khBu trư7c thuI ph)n ánh đánh giá c;a th5 trư€ng ` th€i đi&m hi#n t>i vM giá tr5 th€i gian c;a
tiMn và r;i ro cg th& c;a kho)n nr đó.
(ii)

Chi phí b o hành

Kho)n dF phòng vM chi phí b)o hành liên quan ch; yIu t7i hàng hóa đã bán ra và d5ch vg đã cung
cBp trong kỳ kI toán. Kho)n dF phòng đưrc lpp dFa trên ư7c tính xuBt phát tx các dL li#u thTng kê
l5ch s‰ vM chi phí b)o hành đã phát sinh liên quan t7i các s)n ph+m và d5ch vg tương tF.
(iii)

D

phòng tr c p thôi vi-c

Theo B? lupt Lao đ?ng Vi#t Nam, khi nhân viên làm vi#c cho công ty tx 12 tháng tr` lên (“nhân viên
đ; điMu ki#n”) tF nguy#n chBm d2t hrp đ0ng lao đ?ng c;a mình thì bên s‰ dgng lao đ?ng ph)i thanh
toán tiMn trr cBp thôi vi#c cho nhân viên đó tính dFa trên sT năm làm vi#c và m2c lương t>i th€i đi&m
thôi vi#c c;a nhân viên đó. DF phòng trr cBp thôi vi#c đưrc lpp trên cơ s` m2c lương hi#n t>i c;a
nhân viên và th€i gian h” làm vi#c cho Nhóm công ty.
Theo Lupt B)o hi&m xã h?i, k& tx ngày 1 tháng 1 năm 2009, Nhóm công ty và các nhân viên ph)i
đóng vào quŽ b)o hi&m thBt nghi#p do B)o hi&m xã h?i Vi#t Nam qu)n lý. V7i vi#c áp dgng chI đ?
b)o hi&m thBt nghi#p, Nhóm công ty không ph)i lpp dF phòng trr cBp thôi vi#c cho th€i gian làm vi#c
c;a nhân viên sau ngày 1 tháng 1 năm 2009. Tuy nhiên, trr cBp thôi vi#c ph)i tr) cho các nhân viên
đ; điMu ki#n hi#n có t>i th€i đi&m ngày 31 tháng 12 năm 2014sŠ đưrc xác đ5nh dFa trên sT năm làm
vi#c c;a nhân viên đưrc tính đIn 31 tháng 12 năm 2008 và m2c lương bình quân c;a h” trong vòng
sáu tháng trư7c th€i đi&m thôi vi#c.
Ngày 24 tháng 10 năm 2012, B? Tài chính đã ban hành Thông tư 180/2012/TT}BTC, yêu cau tBt c)
các kho)n dF phòng trr cBp thôi vi#c đMu đưrc hoàn nhpp. Nhóm công ty đã thFc hi#n theo Thông tư
180 và đã hoàn nhpp tBt c) dF phòng trr cBp thôi vi#c vào thu nhpp trong năm 2012.
(m) Thu|
ThuI thu nhpp doanh nghi#p tính trên lri nhupn howc l˜ hrp nhBt c;a năm bao g0m thuI thu nhpp
hi#n hành và thuI thu nhpp hoãn l>i. ThuI thu nhpp doanh nghi#p đưrc ghi nhpn trong báo cáo kIt
qu) ho>t đ?ng kinh doanh hrp nhBt ngo>i trx trư€ng hrp có các kho)n thuI thu nhpp liên quan đIn
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các kho)n mgc đưrc ghi nhpn th—ng vào vTn ch; s` hLu, thì khi đó các thuI thu nhpp này cũng đưrc
ghi nhpn th—ng vào vTn ch; s` hLu.
ThuI thu nhpp hi#n hành là kho)n thuI dF kiIn ph)i n?p dFa trên thu nhpp ch5u thuI trong năm, s‰
dgng các m2c thuI suBt có hi#u lFc t>i ngày kIt thúc niên đ? kI toán, và các kho)n điMu ch‹nh thuI
ph)i n?p liên quan đIn nhLng năm trư7c.
ThuI thu nhpp hoãn l>i đưrc tính theo phương pháp b)ng cân đTi kI toán cho các chênh l#ch t>m
th€i giLa giá tr5 ghi s1 c;a các kho)n mgc tài s)n và nr ph)i tr) cho mgc đích báo cáo tài chính và giá
tr5 s‰ dgng cho mgc đích tính thuI. Giá tr5 c;a thuI thu nhpp hoãn l>i đưrc ghi nhpn dFa trên cách
th2c dF kiIn thu h0i howc thanh toán giá tr5 ghi s1 c;a các kho)n mgc tài s)n và nr ph)i tr) s‰ dgng
các m2c thuI suBt có hi#u lFc howc cơ b)n có hi#u lFc t>i ngày kIt thúc niên đ? kI toán.
Tài s)n thuI thu nhpp hoãn l>i ch‹ đưrc ghi nhpn trong ph>m vi ch_c ch_n có đ; lri nhupn tính thuI
trong tương lai đ& tài s)n thuI thu nhpp này có th& s‰ dgng đưrc. Tài s)n thuI thu nhpp hoãn l>i
đưrc ghi gi)m trong ph>m vi không còn ch_c ch_n là các lri ích vM thuI liên quan này sŠ s‰ dgng
đưrc.
(n) Phân loRi các công ca tài chính
Nhzm mgc đích duy nhBt là cung cBp các thông tin thuyIt minh vM tam quan tr”ng c;a các công cg tài
chính đTi v7i tình hình tài chính hrp nhBt và kIt qu) ho>t đ?ng kinh doanh hrp nhBt c;a Nhóm công
ty và tính chBt và m2c đ? r;i to phát sinh tx các công cg tài chính, Nhóm công ty phân lo>i các công
cg tài chính như sau:
(i) Tài s n tài chính

Tài sWn tài chính đư c xác đOnh theo giá trO h p lý thông qua Báo cáo k t quW ho t đLng kinh doanh
Tài s)n tài chính đưrc xác đ5nh theo giá tr5 hrp lý thông qua Báo cáo kIt qu) ho>t đ?ng kinh doanh là
m?t tài s)n tài chính th™a mãn m?t trong các điMu ki#n sau:
Tài s)n tài chính đưrc Ban Giám đTc phân lo>i vào nhóm n_m giL đ& kinh doanh. Tài s)n tài
chính đưrc phân lo>i vào nhóm n_m giL đ& kinh doanh, nIu:
}

tài s)n đưrc mua ch; yIu cho mgc đích bán l>i trong th€i gian ng_n;

}

có bzng ch2ng vM vi#c kinh doanh công cg đó nhzm mgc đích thu lri ng_n h>n; howc

}

công cg tài chính phái sinh (ngo>i trx các công cg tài chính phái sinh đưrc xác đ5nh là
m?t hrp đ0ng b)o lãnh tài chính howc m?t công cg phòng ngxa r;i ro hi#u qu)).

T>i th€i đi&m ghi nhpn ban đau, Nhóm công ty xIp tài s)n chính vào nhóm ph)n ánh theo giá
tr5 hrp lý thông qua Báo cáo kIt qu) ho>t đ?ng kinh doanh.
Các khoWn đZu tư n[m gi\ đ n ngày đáo h n
Các kho)n đau tư n_m giL đIn ngày đáo h>n là các tài s)n chính phi phái sinh v7i các kho)n thanh
toán cT đ5nh howc có th& xác đ5nh và có năm đáo h>n cT đ5nh mà Nhóm công ty có ý đ5nh và có kh)
năng giL đIn ngày đáo h>n, ngo>i trx:
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các tài s)n tài chính mà t>i th€i đi&m ghi nhpn ban đau đã đưrc Nhóm công ty xIp vào nhóm xác
đ5nh theo giá tr5 hrp lý thông qua Báo cáo kIt qu) ho>t đ?ng kinh doanh;
các tài s)n tài chính đã đưrc Nhóm công ty xIp vào nhóm s‚n sàng đ& bán; và
các tài s)n tài chính th™a mãn đ5nh nghĩa vM các kho)n cho vay và ph)i thu.
Các khoWn cho vay và phWi thu
Các kho)n cho vay và ph)i thu là các tài s)n tài chính phi phái sinh v7i các kho)n thanh toán cT đ5nh
howc có th& xác đ5nh và không đưrc niêm yIt trên th5 trư€ng, ngo>i trx:
các kho)n mà Nhóm công ty có ý đ5nh bán ngay howc sŠ bán trong tương lai gan đưrc phân lo>i
là tài s)n n_m giL vì mgc đích kinh doanh, và các lo>i mà t>i th€i đi&m ghi nhpn ban đau đưrc
Nhóm công ty xIp vào nhóm xác đ5nh theo giá tr5 hrp lý thông qua Báo cáo kIt qu) ho>t đ?ng
kinh doanh;
các kho)n đưrc Nhóm công ty xIp vào nhóm s‚n sàng đ& bán t>i th€i đi&m ghi nhpn ban đau;
howc
các kho)n mà Nhóm công ty n_m giL có th& không thu h0i đưrc phan l7n giá tr5 đau tư ban đau,
không ph)i do suy gi)m chBt lưrng tín dgng, và đưrc phân lo>i vào nhóm s‚n sàng đ& bán.
Tài sWn tài chính s]n sàng đ@ bán
Tài s)n tài chính s‚n sàng đ& bán là các tài s)n tài chính phi phái sinh đưrc xác đ5nh là s‚n sàng đ&
bán howc không đưrc phân lo>i là:
các tài s)n tài chính xác đ5nh theo giá tr5 hrp lý thông qua Báo cáo kIt qu) ho>t đ?ng kinh doanh;
các kho)n đau tư giL đIn ngày đáo h>n; howc
các kho)n cho vay và ph)i thu.
(ii) N ph i tr tài chính

N phWi trW tài chính đư c xác đOnh theo giá trO h p lý thông qua Báo cáo k t quW ho t đLng kinh
doanh
Nr ph)i tr) tài chính đưrc xác đ5nh theo giá tr5 hrp lý thông qua Báo cáo kIt qu) ho>t đ?ng kinh
doanh là m?t kho)n nr ph)i tr) tài chính th™a mãn m?t trong các điMu ki#n sau:
Nr ph)i tr) tài chính đưrc Ban Giám đTc phân lo>i vào nhóm n_m giL đ& kinh doanh. M?t kho)n
nr ph)i tr) tài chính đưrc phân lo>i vào nhóm n_m giL đ& kinh doanh nIu th™a mãn m?t trong
các điMu ki#n sau:
}

đưrc t>o ra ch; yIu cho mgc đích mua l>i trong th€i gian ng_n;

}

có bzng ch2ng vM vi#c kinh doanh công cg đó nhzm mgc đích thu lri ng_n h>n; howc

}

công cg tài chính phái sinh (ngo>i trx các công cg tài chính phái sinh đưrc xác đ5nh là m?t
hrp đ0ng b)o lãnh tài chính howc m?t công cg phòng ngxa r;i ro hi#u qu)).
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T>i th€i đi&m ghi nhpn ban đau, Nhóm công ty xIp nr ph)i tr) tài chính vào nhóm ph)n ánh theo
giá tr5 hrp lý thông qua Báo cáo kIt qu) ho>t đ?ng kinh doanh.
N phWi trW tài chính đư c xác đOnh theo giá trO phân bMt
Các kho)n nr ph)i tr) tài chính không đưrc phân lo>i là nr ph)i tr) tài chính đưrc xác đ5nh theo giá
tr5 hrp lý thông qua Báo cáo kIt qu) ho>t đ?ng kinh doanh sŠ đưrc phân lo>i là nr ph)i tr) tài chính
đưrc xác đ5nh theo giá tr5 phân b1.
Vi#c phân lo>i các công cg tài chính k& trên ch‹ nhzm mgc đích trình bày và thuyIt minh và không
nhzm mgc đích mô t) phương pháp xác đ5nh giá tr5 c;a các công cg tài chính. Các chính sách kI
toán vM xác đ5nh giá tr5 c;a các công cg tài chính đưrc trình bày trong các thuyIt minh liên quan khác.
(q) Qu• khen thư„ng phúc l}i
QuŽ khen thư`ng phúc lri đưrc trích tx lri nhupn sau thuI vào m˜i năm theo quyIt đ5nh c;a Đ>i h?i
đ0ng c1 đông. QuŽ này đưrc dành riêng đ& chi tr) tiMn thư`ng và các phúc lri khác cho nhân viên
Nhóm công ty.
(p) Doanh thu và thu nh“p khác
(i) Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng đưrc ghi nhpn trong báo cáo kIt qu) ho>t đ?ng kinh doanh hrp nhBt khi phan
l7n r;i ro và lri ích g_n liMn v7i quyMn s` hLu s)n ph+m howc hàng hoá đưrc chuy&n giao cho ngư€i
mua. Doanh thu không đưrc ghi nhpn nIu như có nhLng yIu tT không ch_c ch_n tr”ng yIu liên quan
t7i kh) năng thu h0i các kho)n ph)i thu howc liên quan t7i kh) năng hàng bán b5 tr) l>i.
(ii) Doanh thu tA ti%n lãi

Doanh thu tx tiMn lãi đưrc ghi nhpn theo to l# tương 2ng v7ith€i gian dFa trên sT dư gTc và lãi suBt
áp dgng.
(q) Các khoFn thanh toán thuê hoRt đsng
Các kho)n thanh toán thuê ho>t đ?ng đưrc ghi nhpn trong báo cáo kIt qu) ho>t đ?ng kinh doanh
hrp nhBt theo phương pháp đư€ng th—ng dFa vào th€i h>n c;a hrp đ0ng thuê. Các kho)n hoa h0ng
đi thuê đưrc ghi nhpn trong báo cáo kIt qu) ho>t đ?ng kinh doanh hrp nhBt như là m?t b? phpn hrp
thành c;a t1ng chi phí thuê.
(r) Chi phí vay
Chi phí vay đưrc ghi nhpn là m?t chi phí trong năm khi chi phí này phát sinh, ngo>i trx trư€ng hrp chi
phí vay liên quan đIn các kho)n vay cho mgc đích hình thành tài s)n đ; điMu ki#n vTn hóa chi phí vay
thì khi đó chi phí vay sŠ đưrc vTn hóa và đưrc ghi vào nguyên giá các tài s)n này.
(s) Lãi trên cm phi|u
Công ty trình bày lãi cơ b)n trên c1 phiIu (EPS) cho các c1 phiIu ph1 thông. Lãi cơ b)n trên c1
phiIu đưrc tính bzng cách lBy lãi howc l˜ thu?c vM c1 đông ph1 thông c;a Nhóm công ty chia cho sT
lưrng c1 phiIu ph1 thông bình quân gia quyMn lưu hành trong năm. Nhóm công ty không có c1 phiIu
suy gi)m giá tr5 tiMm +n.
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(t) Báo cáo bs ph“n
M?t b? phpn là m?t hrp phan có th& xác đ5nh riêng bi#t c;a Nhóm công ty tham gia vào vi#c cung cBp
các s)n ph+m howc d5ch vg liên quan (b? phpn chia theo ho>t đ?ng kinh doanh), howc cung cBp s)n
ph+m howc d5ch vg trong m?t môi trư€ng kinh tI cg th& (b? phpn chia theo vùng đ5a lý), m˜i b? phpn
này ch5u r;i ro và thu đưrc lri ích khác bi#t v7i các b? phpn khác. Theo ý kiIn c;a Ban Giám đTc,
Nhóm công ty ho>t đ?ng trong m?t b? phpn kinh doanh duy nhBt là s)n xuBt và kinh doanh pin và _c
quy.
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4. Báo cáo bs ph“n
Bs ph“n chia theo vùng đBa lý
Vigt Nam

Doanh thu bán ra bên ngoài
Chi tiêu vTn

Tài s)n b? phpn

Nưyc ngoài
2014
VND

Tmng

2014
VND

2013
VND

2013
VND

1.623.040.949.759

1.520.867.556.803

403.289.897.654

358.157.077.661

2.026.330.847.413

1.879.024.634.464

25.234.400.051

57.696.821.059

}

}

25.234.400.051

57.696.821.059

31/12/2014
VND

31/12/2013
VND

31/12/2014
VND

31/12/2013
VND

1.251.690.012.120

1.430.557.956.467

31/12/2014
VND

2014
VND

31/12/2013
VND
}
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5. ChŠm dnt kiMm soát công ty con do pha loãng t• lg s„ h•u
Trư7c ngày 29 tháng 4 năm 2014, Công ty s` hLu 60% vTn c;a Công ty TNHH Đau tư Kinh doanh
BBt đ?ng s)n Vi#t Gia Phú (“VGP”). Vào ngày 29 tháng 4 năm 2014, VGP tăng vTn tx 6 to VND lên
160 to VND và Công ty đã không tham gia lantăng vTn này. Theo đó, VGP không còn là m?t công ty
con c;a Công ty do to l# s` hLu c;a Công ty gi)m tx 60% xuTng 2,25% (xem ThuyIt minh 13). Công
ty b_t đau ngưng hrp nhBt VGP k& tx ngày này.

Vi#c ngxng hrp nhBt này có )nh hư`ng t7i tài s)n và nr ph)i tr) c;a Nhóm công ty t>i ngày ngxng
hrp nhBt như sau:

Giá trB ghi nh“n
tRi th~i điMm
ng”ng h}p nhŠt
VND
TiMn và các kho)n tương đương tiMn
Đau tư ng_n h>n

2.243.836.301
938.125.010

Các kho)n ph)i thu ng_n h>n

1.527.341.343

Hàng t0n kho

1.673.624.186

Tài s)n ng_n h>n khác

172.656.071

Nr ng_n h>n

(945.992.157)

Tài s)n thuan có th& xác đ5nh đưrc

5.609.590.754

Tài s)n thuan c;a công ty con t>i th€i đi&m chBm d2t quyMn ki&m soát (60%)

(3.365.754.453)

Giá tr5 tài s)n t>i th€i đi&m ngxng hrp nhBt

3.591.215.792

Lri nhupn tx vi#c chBm d2t quyMn ki&m soát công ty con do pha loãng t‹ l# s`
hLu

225.461.339

Các )nh hư`ng đIn lu0ng tiMn bao g0m:
Kho)n tiMn thu đưrc tx vi#c chBm d2t quyMn ki&m soát công ty con
Kho)n tiMn không đưrc hrp nhBt do vi#c chBm d2t quyMn ki&m soát công ty
con
Kho)n tiMn không đưrc hrp nhBt do vi#c chBm d2t quyMn ki&m soát công ty
con thuan
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6. Ti<n và các khoFn tương đương ti<n
31/12/2014
VND
TiMn mwt
TiMn g‰i ngân hàng
Các kho)n tương đương tiMn

31/12/2013
VND

740.367.151

1.332.387.883

159.896.515.420

132.239.434.767

40.000.000.000

66.400.000.000

200.636.882.571

199.971.822.650

7. Các khoFn đ‰u tư ngen hRn
Các kho)n đau tư ng_n h>n ph)n ánh tiMn g‰i có kỳ h>n t>i ngân hàng có th€i gian đáo h>n trong
vòng 12 tháng tx ngày phát sinh và có lãi suBt năm dao đ?ng tx 6,2% đIn 7,8% (2013: tx 8% đIn
8,9%).
8. PhFi thu khác
31/12/2014
VND

31/12/2013
VND

5.146.250.000

7.158.804.458

Tài s)n thiIu ch€ x‰ lý

63.083.174

}

Ph)i thu khác

18.721.757

19.793.898

5.228.054.931

7.178.598.356

31/12/2014
VND

31/12/2013
VND

Lãi tiMn g‰i ngân hàng ph)i thu

9. Hàng tln kho

Nguyên vpt li#u

203.696.090.640

179.524.326.464

Thành ph+m

111.363.428.772

129.952.912.479

S)n ph+m d` dang

96.061.594.692

88.827.628.550

Hàng mua đang đi trên đư€ng

40.421.769.898

101.664.348.865

157.964.046

83.498.796

451.700.848.048

500.052.715.154

Hàng hóa

DF phòng gi)m giá hàng t0n kho

(3.208.674.175)
448.492.173.873
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BiIn đ?ng trong năm c;a dF phòng gi)m giá hàng t0n kho là như sau:
2014
VND

2013
VND

ST dư đau năm

5.522.386.663

467.151.179

Tăng dF phòng trong năm

3.208.674.175

5.522.386.663

(5.522.386.663)

(467.151.179)

3.208.674.175

5.522.386.663

Hoàn nhpp dF phòng
ST dư cuTi năm
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10. Tài sFn cd đBnh h•u hình
Nhà cxa và
v“t ki|n trúc
VND

Máy móc và
thi|t bB
VND

Phương tign
v“n chuyMn
VND

Dang ca
văn phòng
VND

ST dư đau năm

130.371.268.287

523.501.281.378

19.339.259.963

9.900.632.260

1.280.905.300

684.393.347.188

Tăng trong năm

563.108.182

583.427.500

}

}

}

1.146.535.682

Chuy&n tx xây dFng cơ b)n d` dang

665.545.452

26.323.752.556

1.407.388.182

}

}

28.396.686.190

}

(2.127.379.574)

Khác
VND

Tmng
VND

Nguyên giá

Phân lo>i l>i theo yêu cau c;a Ki&m
toán Nhà nư7c
ST dư cuTi năm

(170.136.546)

(707.337.462)

}

(1.249.905.566)

131.429.785.375

549.701.123.972

20.746.648.145

8.650.726.694

1.280.905.300

711.809.189.486

43.617.024.662

255.189.585.409

11.090.826.978

7.419.071.672

512.436.247

317.828.944.968

8.203.072.967

51.298.162.810

1.813.827.220

1.222.748.284

222.588.560

62.760.399.841

Giá trB hao mòn lũy k|
ST dư đau năm
KhBu hao trong năm
Phân lo>i l>i theo yêu cau c;a Ki&m
toán Nhà nư7c
ST dư cuTi năm

(162.425.346)

(646.908.412)

}

(1.200.198.455)

}

(2.009.532.213)

51.657.672.283

305.840.839.807

12.904.654.198

7.441.621.501

735.024.807

378.579.812.596

86.754.243.625
79.772.113.092

268.311.695.969
243.860.284.165

8.248.432.985
7.841.993.947

2.481.560.588
1.209.105.193

768.469.053
545.880.493

366.564.402.220
333.229.376.890

Giá trB còn lRi
ST dư đau năm
ST dư cuTi năm

Trong tài s)n cT đ5nh hLu hình có các tài s)n v7i nguyên giá là 157.045 tri#u VND đã khBu hao hIt đIn ngày 31 tháng 12 năm 2014 (ngày 31 tháng 12 năm 2013:
157.045 tri#u VND), nhưng v„n đang đưrc s‰ dgng.
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11. Tài sFn cd đBnh vô hình
Quy<n
sx dang đŠt
VND

Ph‰n m<m
vi tính
VND

Phí chuyMn giao
công nghg
VND

Tmng
VND

Nguyên giá
ST dư đau năm

47.293.702.056

5.055.248.004

}

52.348.950.060

}

}

3.431.895.988

3.431.895.988

47.293.702.056

5.055.248.004

3.431.895.988

55.780.846.048

19.614.657.918

2.945.791.963

}

22.560.449.881

543.360.877

725.692.862

686.379.197

1.955.432.936

20.158.018.795

3.671.484.825

686.379.197

24.515.882.817

ST dư đau năm

27.679.044.138

2.109.456.041

}

29.788.500.179

ST dư cuTi năm

27.135.683.261

1.383.763.179

2.745.516.791

31.264.963.231

Chuy&n tx xây dFng cơ b)n d` dang
ST dư cuTi năm
Giá trB hao mòn lũy k|
ST dư đau năm
KhBu hao trong năm
ST dư cuTi năm
Giá trB còn lRi

Trong tài s)n cT đ5nh vô hình có các tài s)n v7i nguyên giá là 25.097 tri#u VND đã khBu hao hIt đIn ngày 31 tháng 12 năm 2014 (ngày 31 tháng 12 năm 2013:
18.564 tri#u VND), nhưng v„n đang đưrc s‰ dgng.
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12. Xây drng cơ bFn d„ dang
2014
VND

2013
VND

ST dư đau năm

13.375.490.473

12.389.210.311

Tăng trong năm

24.087.864.369

53.529.965.402

(28.396.686.190)

(50.571.095.494)

(3.431.895.988)

(1.972.589.746)

Chuy&n sang tài s)n cT đ5nh hLu hình
Chuy&n sang tài s)n cT đ5nh vô hình
ST dư cuTi năm

5.634.772.664

13.375.490.473

Các công trình xây dFng cơ b)n d` dang bao g0m:
31/12/2014
VND
Chi phí tr) trư7c cho máy móc và thiIt b5

1.082.733.766

3.920.758.733

}

7.348.865.000

4.552.038.898

2.105.866.740

5.634.772.664

13.375.490.473

Dây chuyMn l_p ráp pin t>i nhà máy Pin Con Ó
Khác

31/12/2013
VND

13. Đ‰u tư dài hRn khác
Đau tư dài h>n khác bao g0m kho)n đau tư vTn ch; s` hLu vào Công ty TNHH Đau tư Kinh Doanh
BBt đ?ng s)n Vi#t Gia Phú, chi tiIt như sau:
Ph‰n trăm
s„ h•u

Đ‰u tư dài hRn
khác

HoRt đsng chính

GiŠy phép đ‰u tư

thrc t|

Công ty TNHH

Kinh doanh bBt đ?ng

GiBy Ch2ng nhpn Đăng ký Kinh doanh

2,25%

Đau tư Kinh

s)n, quyMn s‰ dgng đBt

sT 0310500637 do S` KI ho>ch và Đau

doanh BBt đ?ng

và bán nguyên vpt li#u,

tư thành phT H0 Chí Minh ban hành lan

s)n Vi#t Gia Phú

thiIt b5 đưrc s‰ dgng

đau vào ngày 6 tháng 12 năm 2010 và

trong xây dFng.

lan s‰a đ1i gan nhBt là vào ngày 29
tháng 4 năm 2014.
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14. Chi phí trF trưyc dài hRn
Công ca và dang
ca
VND

Khác
VND

Tmng
VND

ST dư đau năm

5.588.960.792

354.071.007

5.943.031.799

Tăng trong năm

7.997.693.049

948.326.000

8.946.019.049

KhBu hao trong năm
ST dư cuTi năm

(7.052.044.287)
6.534.609.554

(1.292.258.004)
10.139.003

(8.344.302.291)
6.544.748.557

15. Tài sFn thu| thu nh“p hoãn lRi
Tài s)n thuI thu nhpp hoãn l>i đưrc ghi nhpn trên các kho)n mgc sau:
31/12/2014
VND

31/12/2013
VND

Chi phí ph)i tr)

1.774.528.218

1.151.688.354

DF phòng b)o hành

1.519.961.306

1.942.310.472

24.132.840

92.973.036

705.908.319

1.214.925.066

}

63.892.281

4.024.530.683

4.465.789.209

DF phòng ph)i thu khó đòi
DF phòng gi)m giá hàng t0n kho
Chênh l#ch to giá hTi đoái chưa thFc hi#n

CÔNG TY C

PH N PIN C QUY MI N NAM

65

16. Vay ngen hRn
Các kho)n vay ng_n h>n bao g0m các kho)n vay v7i điMu kho)n và điMu ki#n như sau:
LoRi
ti<n

Lãi suŠt
(năm)

USD

1,8% } 2,8%

64.330.452.147

}

(Vi#t Nam)

USD

1,5 % } 2,2%

135.312.202.369

43.729.178.414

Ngân hàng thương m>i c1
phan ngo>i thương Vi#t Nam
(Vietcombank)

USD

1,8% } 2,2%

152.761.504.345

243.411.592.397

Ngân hàng thương m>i c1
phan công thương Vi#t Nam
(Viettin Bank) (*)

VND

2,2% } 2,8%

49.687.568.573

15.209.520.039

Ngân hàng thương m>i c1
phan
Á Châu(*)

VND

3,5%

25.623.600.000

90.822.235.000

1,8% } 2,6%

59.637.713.160

}

Ngân hàng Thương m>i
Chinatrust Vi#t Nam – Chi
nhánh thành phT H0 Chí Minh
Ngân hàng TNHH HSBC

Ngân hàng Thương m>i c0
phan đau tư và phát tri&n Vi#t
Nam
Ngân hàng TNHH ANZ

31/12/2014
VND

31/12/2013
VND

(Vi#t Nam)

VND

4,5% } 5,2%

}

18.404.429.731

Ngân hàng thương m>i c1 phan
xuBt nhpp kh+u Vi#t Nam(*)

VND

2,8% } 2,9%

}

5.889.000.000

Ngân hàng thương m>i c1
phan
Á Châu

USD

2,8% } 3,7%

}

61.780.000.000

Công ty TNHH đau tư thương
m>i du l5ch Hi#p Phúc

VND

8,5% } 9%

}

500.000.000

487.353.040.594

479.745.955.581

TBt c) các kho)n vay ng_n h>n ngân hàng không có đ)m b)o.
(*) Các kho)n vay ng_n h>n này là các kho)n vay bzng tiMn Vi#t Nam Đ0ng nhưng đưrc áp dgng lãi
suBt cho vay c;a các kho)n vay ng_n h>n bzng tiMn Đô}la MŽ.
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17. Thu| và các khoFn phFi nsp Nhà nưyc
31/12/2014
VND

31/12/2013
VND

3.529.330.583

10.040.289.658

ThuI thu nhpp cá nhân

474.075.072

237.227.165

ThuI giá tr5 gia tăng

671.700.114

3.081.720.481

13.829.560.480

}

2.362.000

1.374.440

18.507.028.249

13.360.611.744

ThuI thu nhpp doanh nghi#p

TiMn thuê đBt
Các lo>i thuI khác

18. Chi phí phFi trF
31/12/2014
VND
Hoa h0ng ph)i tr) đ>i lý

31/12/2013
VND

29.767.223.959

25.415.560.978

Chi phí thuê đBt

}

1.931.724.000

Chi phí tư vBn

}

1.580.250.000

Chi phí lãi vay

376.316.217

666.572.115

4.260.512.092

2.636.650.950

34.404.052.268

32.230.758.043

Chi phí ph)i tr) khác

19. PhFi trF khác
31/12/2014
VND

31/12/2013
VND

Kinh phí công đoàn

903.096.200

873.401.600

B)o hi&m xã h?i

118.010.653

130.165.346

}

18.637.521.700

59.017.696

357.028.388

1.080.124.549

19.998.117.034

C1 t2c ph)i tr)
Ph)i tr) khác
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20. Dr phòng bFo hành
BiIn đ?ng c;a kho)n dF phòng b)o hành trong năm như sau:
2014
VND
ST dư đau năm
DF phòng lpp trong năm
Xóa s1 dF phòng trong năm
ST dư cuTi năm
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2013
VND

8.828.683.963

8.181.035.629

}

647.648.334

(1.919.768.938)
6.908.915.025

}
8.828.683.963
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21. Thay đmi vdn ch{ s„ h•u
Vdn cm ph‰n
VND
Sd dư tRi ngày 1 tháng 1
269.878.430.000
năm 2013
Lri nhupn thuan trong năm
}
Mua c1 phiIu quŽ
}
C1 t2c
Đã công bT nhưng chưa tr)
}
Bzng tiMn
}
Phân b1 vào các quŽ thu?c
vTn ch; s` hLu
}
QuŽ khen thư`ng và phúc lri
}
S‰ dgng quŽ
}
Sd dư tRi ngày 31 tháng 12
năm 2013
Lri nhupn thuan trong năm
C1 t2c (ThuyIt minh 31)
Phân b1 vào các quŽ thu?c
vTn ch; s` hLu
QuŽ khen thư`ng và phúc lri
Sd dư tRi ngày 31 tháng 12
năm 2014

Th¨ng dư
vdn cm ph‰n
VND

Cm phi|u qu•
VND

Qu• đ‰u tư
phát triMn
VND

62.295.088.755

(14.367.110.657)

}
}

}
(52.000.000)

}
}

}
}

}
}
}

}
}
}

269.878.430.000

62.295.088.755

}
}

}
}

}
}

}
}

269.878.430.000

62.295.088.755

(14.419.110.657)

L}i nhu“n
chưa phân phdi
VND

Tmng
VND

80.384.982.904

26.987.843.000

105.004.719.104

530.183.953.106

}
}

}
}

61.411.125.955
}

61.411.125.955
(52.000.000)

}
}

}
}

(18.637.521.700)
(34.612.540.300)

(18.637.521.700)
(34.612.540.300)

}
}
}

(3.076.961.587)
(6.769.315.492)
}

}
(6.769.315.492)
(33.208.701.132)

3.076.961.587
}
(33.208.701.132)
50.253.243.359

26.987.843.000

}
}

}
}

}
}
(14.419.110.657)
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Qu• dr phòng
tài chính
VND

103.319.505.980

498.315.000.437

}
}

74.571.611.049
(53.250.062.000)

74.571.611.049
(53.250.062.000)

7.440.863.371
}

}
}

(7.440.863.371)
(8.184.949.708)

}
(8.184.949.708)

57.694.106.730

26.987.843.000
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22. Vdn cm ph‰n
VTn c1 phan đã phát hành c;a Công ty là:
31/12/2014
Sd cm phi|u
VND

31/12/2013
Sd cm phi|u
VND

Vdn cm ph‰n đư}c duygt

26.987.843

269.878.430.000

26.987.843

269.878.430.000

Vdn cm ph‰n đã phát hành
C1 phiIu ph1 thông

26.987.843

269.878.430.000

26.987.843

269.878.430.000

Cm phi|u qu•
C1 phiIu ph1 thông
Sd cm phi|u đang lưu
hành
C1 phiIu ph1 thông

(362.812)

26.625.031

(14.419.110.657)

266.250.310.000

(362.812)

26.625.031

(14.419.110.657)

266.250.310.000

C1 phiIu ph1 thông có m#nh giá là 10.000 VND. M˜i c1 phiIu ph1 thông tương 2ng v7i m?t phiIu
bi&u quyIt t>i các cu?c h”p c1 đông c;a Công ty. Các c1 đông đưrc nhpn c1 t2c mà Công ty công bT
vào txng th€i đi&m. TBt c) c1 phiIu ph1 thông đMu có th2 tF ưu tiên như nhau đTi v7i tài s)n còn l>i
c;a Nhóm công ty. Các quyMn lri c;a các c1 phiIu đã đưrc Nhóm công ty mua l>i đMu b5 t>m ngxng
cho t7i khi chúng đưrc phát hành l>i.
BiIn đ?ng vTn c1 phan trong năm như sau:
2014
Sd cm phi|u
ST dư đau năm

VND

26.625.031

266.250.310.000

}

}

26.625.031

266.250.310.000

C1 phiIu quŽ mua l>i
trong năm
ST dư cuTi năm

2013
Sd cm
phi|u
26.626.331
(1.300)
26.625.031

VND
266.263.310.000
(52.000.000)
266.250.310.000

23. Các qu• thusc nguln vdn ch{ s„ h•u
Các quŽ thu?c ngu0n vTn ch; s` hLu bao g0m quŽ đau tư và phát tri&n và quŽ dF phòng tài chính,
đưrc trích lpp tx lri nhupn sau thuI txng năm theo ngh5 quyIt c;a Đ>i h?i đ0ng c1 đông. Các quŽ
này đưrc thành lpp nhzm mgc đích m` r?ng kinh doanh trong tương lai. Khi quŽ đưrc s‰ dgng đ&
phát tri&n kinh doanh, kho)n s‰ dgng đưrc chuy&n sang vTn c1 phan.
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24. L}i ích cm đông thiMu sd
L}i ích cm đông
thiMu sd
VND
ST dư đau năm

2.291.318.441

L˜ thuan trong năm phân b1 cho c1 đông thi&u sT

(47.482.140)

ChBm d2t quyMn ki&m soát công ty con do pha loãng t‹ l# s` hLu

(2.243.836.301)

ST dư cuTi năm

}

25. Doanh thu
T1ng doanh thu th& hi#n t1ng giá tr5 hàng bán không bao g0m thuI giá tr5 gia tăng.

26. Thu nh“p tài chính
2014
VND
Lãi tiMn g‰i ngân hàng
Lãi chênh l#ch to giá đã thFc hi#n
Lãi chênh l#ch to giá chưa thFc hi#n
Lãi tx vi#c chBm d2t quyMn ki&m soát công ty con do pha
loãng t‹ l# s` hLu
Doanh thu ho>t đ?ng tài chính khác

2013
VND

18.298.050.018

13.983.656.123

2.766.240.615

2.632.036.666

93.408.932

1.877.282.873

225.461.399

}

8.784.148

356.544.208

21.391.945.112

18.849.519.870

27. Chi phí tài chính
2014
VND
Chi phí lãi vay

2013
VND

18.704.837.384

14.985.375.658

L˜ chênh l#ch to giá đã thFc hi#n

9.687.085.979

6.756.903.526

L˜ chênh l#ch to giá chưa thFc hi#n

1.499.454.466

204.666.796

29.891.377.829

21.946.945.980
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28. Thu nh“p khác
2014
VND

2013
VND

Bán phI li#u

822.337.926

929.464.139

Thu nhpp khác

185.065.907

}

1.007.403.833

929.464.139

29. Thu| thu nh“p
(a) Ghi nh“n trong báo cáo k|t quFn hoRt đsng kinh doanh h}p nhŠt
2014
VND

2013
VND

Chi phí thu| hign hành
Năm hi#n hành
DF phòng (thxa)/thiIu trong nhLng năm trư7c

20.840.132.391
(243.400.285)
20.596.732.106

24.917.373.113
3.219.627.807
28.137.000.920

Chi phí/(l}i ích) thu| thu nh“p hoãn lRi
Phát sinh và hoàn nhpp các chênh l#ch t>m th€i
Chi phí thuI thu nhpp

441.258.526
21.037.990.632

(1.912.125.532)
26.224.875.388

(b) Đdi chi|u thu| suŠt thrc t|
2014
VND

2013
VND

Lri nhupn trư7c thuI

95.562.119.541

87.550.597.481

ThuI tính theo thuI suBt c;a Nhóm công ty

21.023.666.299

21.887.649.370

¦nh hư`ng c;a thay đ1i trong thuI suBt

(26.115.177)

608.971.256

Chi phí không đưrc khBu trx thuI

283.839.795

455.249.541

DF phòng (thxa)/thiIu trong nhLng năm trư7c

(243.400.285)

Tài s)n thuI thu nhpp hoãn l>i chưa đưrc ghi nhpn –
Vi#t Gia Phú
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26.224.875.388
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(c) Thu| suŠt áp dang
Công ty và công ty con có nghĩa vg n?p cho Ngân sách Nhà nư7c thuI thu nhpp như sau:
Thu| suŠt
hign hành

Đơn vB
Công ty C1 phan Pin c Quy

22%

MiMn Nam

Ưu đãi thu|
Đưrc mišn thuI hai năm k& tx năm đau tiên
có lri nhupn tính thuI (2005 } 2006) và đưrc
gi)m 50% trong 3 năm tiIp theo.

Công ty TNHH Đau tư Kinh

22%

Không

doanh BBt đ?ng s)n Vi#t Gia
Phú
Theo các điMu kho)n Lupt thuI thu nhpp Công ty có nghĩa vg n?p cho Nhà nư7c thuI thu nhpp bzng
22% trên lri nhupn tính thuI.
M2c thuI suBt thuI thu nhpp thông thư€ng áp dgng cho doanh nghi#p chưa tính các ưu đãi là 22%
cho năm 2014 và 2015, và m2c này sŠ gi)m xuTng 20% tx năm 2016.
30. Lãi cơ bFn trên cm phi|u
Vi#c tính toán lãi cơ b)n trên c1 phiIu cho năm kIt thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 đưrc dFa trên
sT lri nhupn thu?c vM c1 đông ph1 thông là 74.571.611.049VND (2013: 61.411.125.955VND) và sT
lưrng c1 phiIu ph1 thông bình quân gia quyMn là 26.625.031 (2013: 26.625.086), đưrc tính như sau:
(i) L i nhuKn thu n thu/c v% c& đông ph& thông

2014
VND
Lri nhupn thuan thu?c vM c1 đông ph1 thông

74.571.611.049

2013
VND
61.411.125.955

(ii) SL c& phi u ph& thông bình quân gia quy%n

2014

2013

C1 phiIu ph1 thông đã phát hành đau năm
Mua c1 phiIu quŽ

26.625.031
}

26.626.331
(1.245)

ST lưrng bình quân gia quyMn c;a c1 phiIu ph1 thông
cuTi năm

26.625.031

26.625.086

31. Cm tnc
Đ>i h?i đ0ng C1 đông c;a Công ty vào ngày 26 tháng 4 năm 2014, ngày 17 tháng 7 năm 2014 và
ngày 11 tháng 12 năm 2014 đã quyIt đ5nh phân phTi kho)n c1 t2c lan lưrt là 13.312.515.500 VND
(500 VND m˜i c1 phiIu), 21.300.024.800 VND (800 VND m˜i c1 phiIu) và 18.637.521.700 tri#u VND
(700 VND m˜i c1 phiIu).
CÔNG TY C
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32. Các công ca tài chính
(a) QuFn lý r{i ro tài chính
T&ng quan

Các lo>i r;i ro mà Nhóm công ty ph)i đTi mwt do vi#c s‰ dgng các công cg tài chính c;a mình bao
g0m:
r;i ro tín dgng;
r;i ro thanh kho)n; và
r;i ro th5 trư€ng.
ThuyIt minh này cung cBp thông tin vM txng lo>i r;i ro nêu trên mà Nhóm công ty có th& gwp ph)i và
mô t) các mgc tiêu, chính sách và các quy trình Nhóm công ty s‰ dgng đ& đo lư€ng và qu)n lý r;i ro.

(b)R{i ro tín dang
R;i ro tín dgng là r;i ro l˜ tài chính c;a Nhóm công ty nIu m?t khách hàng howc bên đTi tác c;a công
cg tài chính không đáp 2ng đưrc các nghĩa vg theo hrp đ0ng, và phát sinh ch; yIu tx các kho)n
ph)i thu khách hàng và các kho)n tiMn g‰i ngân hàng c;a Nhóm công ty.

(i) Nnh hưOng c1a r1i ro tín dEng

T1ng giá tr5 ghi s1 c;a các tài s)n tài chính th& hi#n m2c r;i ro tín dgng tTi đa. M2c đ? r;i ro tín dgng
tTi đa t>i ngày báo cáo như sau:
Thuy|t
minh

31/12/2014
VND

31/12/2013
VND

TiMn g‰i ngân hàng và tiMn g‰i có kỳ h>n

(ii)

344.896.515.420

375.319.434.767

Ph)i thu khách hàng và ph)i thu khác

(iii)

55.560.405.025

103.456.237.254

400.456.920.445

478.775.672.021

(ii) Ti%n gDi ngân hàng và ti%n gDi có kỳ h6n

TiMn g‰i không kỳ h>n và có kỳ h>n t>i ngân hàng c;a Nhóm công ty ch; yIu đưrc g‰i t>i các t1
ch2c tài chính danh tiIng. Ban Giám đTc không nhpn thBy có r;i ro tín dgng tr”ng yIu nào tx các
kho)n tiMn g‰i này và không cho rzng các t1 ch2c tài chính này có th& mBt kh) năng tr) nr và gây t1n
thBt cho Nhóm công ty.
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(iii) Ph i thu khách hàng và ph i thu khác
R;i ro tín dgng c;a Nhóm công ty ch5u )nh hư`ng ch; yIu b`i đwc đi&m c;a txng khách hàng. ĐTi
phó v7i nhLng r;i ro này, Ban Giám đTc c;a Nhóm công ty đã thiIt lpp m?t chính sách tín dgng mà
theo đó m˜i khách hàng m7i sŠ đưrc đánh giá riêng bi#t vM đ? tin cpy c;a kh) năng tr) nr trư7c khi
Nhóm công ty đưa ra các điMu kho)n và điMu ki#n giao hàng và thanh toán chu+n cho khách hàng đó.
Kho)n ph)i thu đáo h>n trong vòng 30 ngày k& tx ngày xuBt hóa đơn. Khách hàng có sT dư ph)i thu
vưrt quá 30 ngày đưrc yêu cau ph)i thanh toán sT dư này trư7c khi đưrc tiIp tgc mua tr) chpm.
Công ty không n_m giL tài s)n đ)m b)o nào tx các khách hàng.

Tu1i nr c;a ph)i thu khách hàng và ph)i thu khác đã quá h>n nhưng không gi)m giá t>i th€i đi&m
cuTi năm như sau:
31/12/2014
Dr phòng
Giá trB gsp
phFi thu khó đòi
VND
VND
Trong h>n
Quá h>n tx 31 – 180
ngày
Quá h>n trên 180
ngày

31/12/2013
Dr phòng
Giá trB gsp
phFi thu khó đòi
VND
VND

34.040.192.166

}

99.820.423.049

}

21.351.723.985

}

3.515.960.327

}

2.209.978.992
57.601.895.143

2.426.402.116

(2.306.548.238)

(2.041.490.118) 105.762.785.492

(2.306.548.238)

(2.041.490.118)

BiIn đ?ng trong năm c;a dF phòng ph)i thu khó đòi như sau:
2014
VND
ST dư đau năm
Tăng dF phòng trong năm
Hoàn nhpp
ST dư cuTi năm

2013
VND

2.306.548.238

1.880.876.936

40.068.361

585.420.355

(305.126.481)

(159.749.053)

2.041.490.118

2.306.548.238

(c)R{i ro thanh khoFn
R;i ro thanh kho)n là r;i ro trong đó Nhóm công ty không th& thanh toán cho các nghĩa vg tài chính
khi đIn h>n. Phương th2c qu)n lý thanh kho)n c;a Nhóm công ty là đ)m b)o ` m2c cao nhBt rzng
Nhóm công ty luôn có đ; kh) năng thanh kho)n đ& thanh toán các kho)n ph)i tr) khi đIn h>n, trong
điMu ki#n bình thư€ng cũng như trong điMu ki#n căng th—ng vM mwt tài chính, mà không làm phát sinh
các m2c t1n thBt không th& chBp nhpn đưrc howc có nguy cơ gây t1n h>i đIn danh tiIng c;a Nhóm
công ty.
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Các kho)n nr tài chính có kho)n thanh toán cT đ5nh howc có th& xác đ5nh đưrc bao g0m c) kho)n
thanh toán tiMn lãi ư7c tính có th€i gian đáo h>n theo hrp đ0ng như sau:
Ngày 31 tháng 12 năm 2014
Giá trB
ghi sm
VND

Dòng ti<n theo
h}p đlng
VND

Trong vòng
1 năm
VND

1 – 2 năm
VND
}

Ph)i tr) ngư€i bán và
ph)i tr) khác

210.081.935.074

210.081.935.074

210.081.935.074

Vay ng_n h>n

487.353.040.594

488.903.835.377

488.903.835.377

}

4.123.000.000

4.123.000.000

}

4.123.000.000

701.557.975.668

703.108.770.451

698.985.770.451

4.123.000.000

Ph)i tr) dài h>n khác

Ngày 31 tháng 12 năm 2013
Giá trB
ghi sm
VND

Dòng ti<n theo
h}p đlng
VND

Trong vòng
1 năm
VND

1 – 2 năm
VND

Ph)i tr) ngư€i bán và
ph)i tr) khác

417.957.205.267

417.957.205.267

417.957.205.267

}

Vay ng_n h>n

479.745.955.581

484.055.457.914

484.055.457.914

}

562.161.000

562.161.000

}

562.161.000

898.265.321.848

902.574.824.181

902.012.663.181

562.161.000

Ph)i tr) dài h>n khác

Ph)i tr) ngư€i bán và ph)i tr) khác bao g0m kho)n ph)i tr) ngư€i bán, ph)i tr) ngư€i lao đ?ng, chi
phí ph)i tr) và ph)i tr) khác.
Nhóm công ty qu)n lý kh) năng thanh toán các kho)n chi phí ho>t đ?ng dF kiIn và thanh toán các
kho)n nr bzng cách đau tư kho)n tiMn thwng dư vào các kho)n đau tư ng_n h>n và duy trì m?t sT
h>n m2c tín dgng vay ngân hàng.
(d) R{i ro thB trư~ng
R;i ro th5 trư€ng là r;i ro mà nhLng biIn đ?ng vM giá th5 trư€ng, như to giá hTi đoái, lãi suBt và giá c1
phiIu sŠ )nh hư`ng đIn thu nhpp c;a Nhóm công ty howc giá tr5 c;a các công cg tài chính mà Nhóm
công ty n_m giL. Mgc đích c;a vi#c qu)n lý r;i ro th5 trư€ng là qu)n lý và ki&m soát các r;i ro th5
trư€ng trong gi7i h>n có th& chBp nhpn đưrc, trong khi v„n tTi đa hóa lri nhupn thu đưrc.
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(i) R1i ro t7 giá hLi đoái

Nhóm công ty có r;i ro to giá hTi đoái tx các giao d5ch mua, bán và đi vay bzng đơn v5 tiMn t# không
ph)i là đơn v5 tiMn t# c;a Nhóm công ty (VND). Đơn v5 tiMn t# c;a các giao d5ch này ch; yIu là Đô la
MŽ (USD).
R;i ro to giá hTi đoái c;a Nhóm công ty đưrc qu)n lý bzng cách giL m2c r;i ro ` m2c có th& chBp
nhpn đưrc thông qua mua howc bán ngo>i t# ` to giá giao ngay khi can thiIt đ& x‰ lý vi#c m2c r;i ro
to giá hTi đoái ng_n h>n vưrt m2c cho phép.
`nh hưTng c a r i ro t4 giá hPi đoái
Nhóm công ty có các kho)n nr ph)i tr) tiMn t# thuan ch5u )nh hư`ng c;a r;i ro to giá hTi đoái như
sau:
31/12/2014
USD

31/12/2013
USD

TiMn và các kho)n tương đương tiMn

732.891

2.222.321

Ph)i thu khách hàng và ph)i thu khác

916.667

1.167.309

Ph)i tr) ngư€i bán và ph)i tr) khác
Vay ng_n h>n

(1.395.537)

(10.920.247)

(20.496.674)

(21.592.432)

(20.242.653)

(29.123.049)

Sau đây là nhLng to giá ngo>i t# chính đưrc Nhóm công ty áp dgng:
T‹ giá tRi ngày
31/12/2013

VND

VND

21.353

USD

CÔNG TY C
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Dư7i đây là b)ng phân tích các tác đ?ng có th& x)y ra đTi v7i lri nhupn thuan c;a Nhóm công ty, sau
khi xem xét m2c hi#n t>i c;a to giá hTi đoái và sF biIn đ?ng trong quá kh2 cũng như kỳ v”ng c;a th5
trư€ng t>i ngày 31 tháng 12. Phân tích này dFa trên gi) đ5nh là tBt c) các biIn sT khác sŠ không thay
đ1i, đwc bi#t là lãi suBt, và b™ qua )nh hư`ng c;a các dF báo bán hàng và mua s_m:
$nh hư„ng đdi vyi
l}i nhu“n thu‰ntRi
VND
Ngày 31 tháng 12 năm 2014
USD (m>nh thêm 1,34%)

(4.517.786.794)

Ngày 31 tháng 12 năm 2013
USD (m>nh thêm 1,25%)

(5.749.947.875)

BiIn đ?ng ngưrc l>i c;a to giá các đ0ng tiMn có th& có cùng m2c đ? tác đ?ng nhưng ngưrc chiMu đTi
v7i lri nhupn thuan c;a Nhóm công ty.

(ii) R1i ro lãi su t

T>i ngày báo cáo, các công cg tài chính ch5u lãi suBt c;a Nhóm công ty như sau:
31/12/2014
VND

31/12/2013
VND

159.896.515.420

132.239.434.767

40.000.000.000

66.400.000.000

145.000.000.000

176.680.000.000

344.896.515.420

375.319.434.767

Các công ca tài chính có lãi suŠt cd đBnh
Tài s)n tài chính
TiMn g‰i ngân hàng
Các kho)n tương đương tiMn
TiMn g‰i có kỳ h>n

Các công ca tài chính chBu lãi suŠt thF nmi
Nr ph)i tr) tài chính
Vay ng_n h>n

(487.353.040.594) (479.745.955.581)

M˜i thay đ1i 100 đi&m cơ b)n trong lãi suBt sŠ gi)m 1.111 tri#u VND lri nhupn thuan c;a Nhóm công
ty (2013: 1.000 tri#u VND). Phân tích này dFa trên gi) đ5nh là tBt c) các biIn sT khác sŠ không thay
đ1i, đwc bi#t là to giá hTi đoái.
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(e) Giá trB h}p lý
(i) So sánh giá tr> h p lý và giá tr> ghi s&
Giá tr5 hrp lý c;a các tài s)n và nr ph)i tr) tài chính, cùng v7i các giá tr5 ghi s1 đưrc trình bày t>i b)ng cân đTi kI toán, như sau:
31/12/2014
Giá trB ghi sm
Giá trB h}p lý
VND
VND
Đưrc phân lo>i là các kho)n cho vay và ph)i thu:
TiMn và các kho)n tương đương tiMn và tiMn g‰i có kỳ h>n
Ph)i thu khách hàng và ph)i thu khác
Đưrc phân lo>i là nr ph)i tr) tài chính đưrc xác đ5nh theo giá tr5 phân b1:
Ph)i tr) ngư€i bán và ph)i tr) khác
Vay
Ph)i tr) dài h>n khác

31/12/2013
Giá trB ghi sm
Giá trB h}p lý
VND
VND

344.896.515.420

344.896.515.420

375.319.434.767

375.319.434.767

55.560.405.025

(*)

103.456.237.254

(*)

(210.081.935.074)

(*)

(417.957.205.267)

(*)

(487.353.040.594)

(*)

(479.745.955.581)

(*)

(4.123.000.000)

(*)

(562.161.000)

(*)

(ii) Cơ sO xác đ>nh giá tr> h p lý
Ti/n và các khoWn tương đương ti/n và ti/n gbi có kỳ h n
Giá tr5 ghi s1 xBp x‹ giá tr5 hrp lý do các công cg tài chính này có th€i gian đáo h>n ng_n.
(*) Nhóm công ty chưa xác đ5nh giá tr5 hrp lý c;a các công cg tài chính này đ& thuyIt minh trong báo cáo tài chính chưa hrp nhBt b`i vì không có giá niêm yIt trên
th5 trư€ng cho các công cg tài chính này và Chu+n mFc KI toán Vi#t Nam, ChI đ? KI toán doanh nghi#p Vi#t Nam hi#n không có hư7ng d„n vM cách tính giá tr5
hrp lý s‰ dgng các kŽ thupt đ5nh giá. Giá tr5 hrp lý c;a các công cg tài chính này có th& khác v7i giá tr5 ghi s1.
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33. Các hoRt đsng đ‰u tư phi ti<n tg
2014
VND
Góp vTn vào Vi#t Gia Phú bzng tiMn vay tx Công ty TNHH
Đau tư Kinh doanh và Du l5ch Hi#p Phúc

2013
VND

3.600.000.000

}

34. Các giao dBch ch{ y|u vyi các bên liên quan
Ngoài các sT dư v7i bên liên quan đưrc trình bày t>i các thuyIt minh khác c;a báo cáo tài chính hrp
nhBt, trong năm Nhóm công ty có các giao d5ch sau v7i các bên liên quan:
Giá trB giao dBch
2014
2013
VND
VND
Các cm đông
Tr) c1 t2c

53.250.062.000

53.250.062.000

Các bên liên quan
Ký quŽ

}

158.400.000

Lãi tiMn g‰i

}

540.544.445

31.766.942.737

24.042.393.937

4.444.751.077

4.659.054.605

Mua vpt li#u
Thành viên Ban Giám đdc, Ban KiMm soát và Hsi đlng
QuFn trB
Lương và thù lao

35. Cam k|t
(a) Chi tiêu vdn
T>i ngày 31 tháng 12 năm 2014, Nhóm công ty có các cam kIt vTn sau đã đưrc duy#t nhưng chưa
đưrc ph)n ánh trong b)ng cân đTi kI toán:

Đã đưrc duy#t và đã ký kIt hrp đ0ng
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VND

31/12/2013
VND

7.253.919.595

9.491.823.617
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(b) H}p đlng thuê
Các kho)n tiMn thuê tTi thi&u ph)
)i tr) cho các hrp đ0ng thuê ho>t đ?ng không đưrcc h;y
h ngang như
sau:

Trong vòng m?t năm
Trong vòng hai đIn năm năm

31/12/2014
VND

31/12/2013
VND

1.609.600.000

1.798.508.000

452.000.000

3.341.958.000

2.061.600.000

5.140.466.000

36. Chi phí sFn xuŠt và kinh doanh theo y|u td
2014
VND

2013
VND

1.329.920.827.243

1.291.655.687.02
1.2
3

183.958.963.423

16
161.718.880.181

Chi phí khBu hao

64.715.832.777

58.083.348.807

Chi phí d5ch vg mua ngoài

93.521.574.748

81.780.482.822

239.398.960.892

23
237.559.004.244

Chi phí nguyên vpt li#u trong chi p
phí s)n xuBt
Chi phí nhân công trong chi phí ss)n xuBt

Chi phí khác

Ngày 9 tháng 3 năm 2014
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TMng Giám đPc
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BÁO
ÁO C
CÁO B*N V,NG
S)n
n ph+m
ph
bMn vLng
Môi
ôi trư€ng
trư
bMn vLng
Xã h?ii bMn
b vLng
Qu)n
n tr5
tr doanh nghi#p
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S$N PHNM B*N V,NG
Tr)i qua gan 40 năm hình thành
hành và phát tri&n đã kh—ng đ5nh uy tín và v5 thI d„n
n đau
đ c;a PINACO
trong ngành s)n xuBt pin và _cc qu
quy Vi#t nam. Hư7ng đIn tam nhìn tr` thành “Nhà
hà ss)n xuBt pin và _c
quy hàng đau khu vFc” PINACO
ACO xây dFng chiIn lưrc phát tri&n bMn vLng dFa
a trên
trê 4 trg c?t: S)n
ph+m bMn vLng, Môi trư€ng bMn
n vvLng, Xã h?i bMn vLng và Qu)n tr5 doanh nghi#p.
SFn
phHm
b<n
v•ng

QuFn trB
doanh
nghigp

MÔ HÌNH
PHÁT
TRI2N B*N
V,NG

Môi
trư~ng
b<n
v•ng

Xã hsi
b<n
v•ng

S)n ph+m bMn vLng là cam kItt c;a PINACO vM quá trình s)n xuBt ra s)n ph+m hư7ng
hư
đIn mgc tiêu
phát tri&n bMn vLng, tx ngu0n
n ngu
nguyên li#u đau vào đIn quá trình s)n xuBt đMu hư7ng
ng đIn đáp 2ng tTt
nhBt nhu cau c;a khách hàng, tu
tuân th; các nguyên t_c vM b)o v# môi trư€ng, an toàn v# sinh lao
đ?ng và các tiêu chu+n, qui đ5nh
nh qu)n lý hóa chBt đ?c h>i. PINACO b)o đ)m cung cBp nhLng s)n
ph+m có chBt lưrng tTt, an toàn và có trách nhi#m cuTi cùng v7i s)n ph+m c;a mình.
mình
Ngu n nguyên li-u

Trong năm qua công ty đã n˜ llFc thay thI m?t phan nguyên vpt li#u nhpp kh+u
u bzng
b
ngu0n trong
nư7c đ& gi)m dan sF l# thu?cc vào nguyên li#u nhpp kh+u, gi)m áp lFc ngo>i t# và góp
gó phan gi)m chi
phí đau vào: KŠm th™i c;a Vinacom
inacomin, chì các lo>i tx các nhà tái chI Vi#t nam, v™ bình
bìn _c quy, mũ pin
R6 .v.v.
Khâu s n xu t

Không ngxng nghiên c2u, 2ng
ng d
dgng tiIn b? kŽ thupt nhzm nâng cao chBt lưrng
ng s)n
s ph+mtheo tiêu
chu+n quTc tI, đáp 2ng các yêu ccau đTi v7i nhà cung cBp s)n ph+m cho các doanh
oanh nghi#p l_p ráp Ô
tô, xe máy đa quTc gia. Vxa qua P
PINACO đã đưrc hãng xe Ford cBp ch2ng nhpn
n tiêu chu+n toàn cau
Q1 theo đó s)n ph+m c;a PINACO
INACO có th& bán cho Ford ` bBt kỳ khu vFc nào trên
ên thI
th gi7i.
Tri&n khai các dF án đau tư s)n
n xuBt các s)n ph+m công ngh# m7i cho xe ô tô, xe máy và xe đ>p.
Hrp tác l_p ráp _c quy công nghi
nghi#p cho các nhu cau m7i: Bưu chính višn thông,, xe nâng
n
(Tubular)...
H- thLng phân phLi
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H# thTng phân phTi c;a PINACO hình thành tx năm 2011, đIn nay đã tương đTi hoàn ch‹nh v7i trên
130 Nhà phân phTi, Đ>i lý bao trùm kh_p các t‹nh thành trên c) nư7c cùng đ?i ngũ 160 nhân viên bán
hàng, giám sát, qu)n lý khu vFc, qu)n lý trên 10.000 đi&m bán hàng giúp công ty ch; đ?ng trong vi#c
tiêu thg s)n ph+m và chăm sóc khách hàng trên c) nư7c.
MÔI TRƯ©NG B*N V,NG
Là ngành s)n xuBt có yIu tT gây ô nhišm, )nh hư`ng đIn s2c kh™e con ngư€i, PINACO coi vi#c tuân
th; nghiêm ngwt các qui đ5nh vM ki&m soát, h>n chI ô nhi&m và b)o v# an toàn cho ngư€i lao đ?ng và
khách hàng là th& hi#n lương tâm và trách nhi#m c;a nhà s)n xuBt.
Đ& ngăn chwn nguy cơ ô nhišm môi trư€ng và gi)m thi&u )nh hư`ng s2c kh™e con ngư€i, PINACO
cùng v7i các nhà cung cBp c;a mình đã thFc hi#n vi#c ki&m soát hàm lưrng các 6 chBt nguy h>i môi
trư€ng (SOC6) ch2a trong nguyên vpt li#u, chBt phg gia và vpt li#u bao bì c;a s)n ph+m.
SOC6 g$m có các ch t sau: chì (ho0c h p kim chì), cađimi (ho0c h p kim cađimi), th y ngân (ho0c
h p kim th y ngân), Crom6, PBB, PBDE. Nguyên vit liEu đZu vào sj không đư c sb dkng n u ch.a
hàm lư ng SOC6 vư t m.c cho phép. Ck th@ v/ hàm lư ng gi i h n c a SOC6 như sau:
Tên hóa ch t

Hàm lư ng giSi h6n

Hàm lư ng kiFm soát

Chì (ho0c h p kim chì)

1000 ppm

500 ppm

Cađimi (ho0c h p kim cađimi)

100 ppm

50 ppm

Th y ngân (ho0c h p kim th y ngân)

1000 ppm

500 ppm

Crom6

1000 ppm

500 ppm

PBB

1000 ppm

500 ppm

PBDE

1000 ppm

500 ppm

Vì chì đư c sb dkng đ@ sWn xu t Pin và mc quy nên gi i h n sb dkng SOC6 c a tiêu chu n này sj
không áp dkng cho chì khi ki@m tra các nguyên vit liEu đZu vào. Các ch t SOC6 ch.a trong nguyên
vit liEu đZu vào thu mua trong nư c sj đư c phân tích mni 2 năm mLt lZn, thu mua ngoài nư c đư c
ki@m tra mni năm mLt lZn, theo 2 phương pháp: phân tích đOnh tính và phân tích đOnh lư ng.
VM ki&m soát nguy cơ ô nhišm trong s)n xuBt: PINACO tri&n khai công tác ki&m soát, thu gom, x‰ lý
tBt c) các yIu tT: nư7c th)i, khí th)i, chBt th)i r_n. Ho>t đ?ng phòng cháy chLa cháy cũng đưrc thFc
hi#n tri#t đ&. Cg th&:
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Công tác bFo
vg môi trư~ng

Hành đsng

Đánh giá

TBt c) các Xí nghi#p thành viên đMu đưrc l_p đwt h#
thTng x‰ lý nư7c th)i, nư7c sau x‰ lý đMu đ>t Quy chu+n
kŽ thupt QuTc gia vM nư7c th)i công nghi#p (QCVN
Công tác x‰ lý

40:2011).

nư7c th)i

Xí nghi#p c quy Đ0ng Nai: nư7c th)i sau x‰ lýđ>t c?t A.
Xí nghi#p c quy Sài Gòn: nư7c th)i sau x‰ lý đ>t c?t B.
Xí nghi#p c Đ0ng Nai 2: nư7c th)i sau x‰ lýđ>t c?t B.
Xí nghi#p Pin Con Ó: nư7c th)i sau x‰ lýđ>t c?t B.

Công tác x‰ lý
khí th)i

TBt c) các khâu s)n xuBt có phát sinh bgi, hơi, khí đ?c

Các ch‹ tiêu vM chBt lưrng

đMu đã đưrc trang b5 các h# thTng thu h0i, x‰ lý đ& đ)m

hơi khí th)i đMu đ>t quy

b)o không )nh hư`ng đIn s2c kh™e ngư€i lao đ?ng và

chu+n cho phép QCVN19:

không phát sinh ô nhišm môi trư€ng.

2009/BTNMT, QCVN 05}

Năm 2014 PINACO tiIp tgc đau tư, hi#n đ>i hóa h# thTng

06: 2009/BTNMT và đ>t

hút và x‰ lý khí th)i t>i phân xư`ng Đúc sư€n và phân

tiêu chu+n v# sinh lao đ?ng

xư`ng B?t chì Xí nghi#p c quy Đ0ng Nai và phân xư`ng

theo quyIt đ5nh

Đúc sư€n Xí nghi#p c quy Sài Gòn.

3733/2002/QĐ – BYT}
10/10/2012.

Công tác x‰ lý

Hi#n t>i tBt c) các đơn v5 đMu tuân th; quy đ5nh c;a pháp

chBt th)i r_n –

lupt vM t1 ch2c lưu giL chBt th)i, hrp đ0ng chuy&n giao x‰

chBt th)i sinh

lý v7i các đơn v5 có ch2c năng thu gom – vpn chuy&n – x‰

ho>t} chBt th)i

lý chBt th)i r_n, chBt th)i sinh ho>t, chBt th)i nguy h>i.

nguy h>i
Công tác giám

ThFc hi#n đay đ; chương trình giám sát môi trư€ng hàng

sát môi trư€ng

năm theo: ĐTM/Cam kIt BVMT/ ĐM án BVMT đã đưrc

và tuân th; pháp

phê duy#t.

lupt
Các h# thTng chTng sét – nTi đBt; h# thTng b0n gas,

KŽ thupt an toàn

đư€ng Tng d„n gas; h# thTng báo cháy, chLa cháy tF

– Phòng cháy

đ?ngđMu đưrc ki&m đ5nh đ5nh kỳvà thư€ng xuyên ki&m

chLa cháy

tra, b)o trì đ& phòngnguy cơ cháy n1.

XÃ H I B*N V,NG
Quan tâm ngư+i lao đ/ng và công tác xã h/i:

Quan tâm đau tư c)i thi#n điMu ki#n làm vi#c, xây dFng môi trư€ng làm vi#c thân thi#n, chăm lo đ€i
sTng vpt chBt và tinh than c;a ngư€i lao đ?ng, tôn tr”ng quyMn bình đ—ng nam nL, không phân bi#t
đTi x‰ vM mwt gi7i tính trong tuy&n dgng lao đ?ng và tr) lương đ)m b)o sF công bzng vM năng lFc
c;a m˜i ngư€i.
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ĐTi v7i ngư€i lao đ?ng làm vi#c trong
ng môi
m trư€ng đ?c h>i, bên c>nh vi#c đau tư h# thTng
ng thiIt
th b5 x‰ lý
môi trư€ng, công ty còn b)o đ)m đayy đ;
đ trang b5 B)o h? lao đ?ng, các chI đ? b0i dư“
“ng đ?c h>i,
khám s2c kh™e đ5nh kỳ, khám và điMu
u tr
tr5 b#nh nghM nghi#p theo quy đ5nh c;a nhà nư7c.v.v.
c.v.v.
Có chI đ? phúc lri ưu vi#t cho ngư€ii llao đ?ng: T1 ch2c tham quan ngh‹ mát hàng năm, mua b)o
hi&m s2c kh™e cho toàn th& CBCNLĐ,
LĐ, q
quan tâm trr cBp cho công nhân lao đ?ng gwp khó kkhăn, m_c
b#nh hi&m nghèo; chăm lo cán b? công n
nhân đã ngh‹ hưu và con em CBCNLĐ.
Tri&n khai các công tác xã h?i: Đóng
g góp xây dFng nhà ch‹ huy đ)o Trư€ng Sa, xây dFng
ng trư€ng
tr
ti&u
h”c huy#n Long MŽ t‹nh Hpu Giang,
g, nh
nhpn phgng dư“ng M§ Vi#t nam Anh hùng, xây dFng
ng 1 căn nhà
cho h? gia đình chính sách t>i Bình Chán
Chánh.v.v.T1ng sT tiMn thFc hi#n công tác xã h?i trên
rên 1,3
1, to đ0ng.

Phkng dưrng suPt đ8i Ms ViEt Nam
Anh Hùng Lê ThO NT t i vp 3, Xã Long
Thw A HuyEn Nhơn Tr ch Đ$ng Nai

HưTng h.n
h.ng chương trình “Hành trình
h$ng” trong
rong chi n dOch tình nguyEn “Kỳ
nghp H$ng”
$ng” năm 2014 do Ban ch p hành
Đoàn khPi
Pi doanh nghiEp Trung ương t i
Tp. H$ Chí Minh phát đLng
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Pinaco cùng v i hLii Ph
Phk N\ T ThiEn
TP. HCM, câu l c bL nh\ng
n
ngư8i
b n, tM ch.c chương
g tr
trình Trung Thu
– Nk Cư8i Đêm Trăng
ăng 2014 A cho
800 em nhz m$ côi,
i, khuy
kh
t tit, kém
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QU$N TR% DOANH NGHI P
Áp dgng thành công phan mMm
mq
qu)n tr5 ngu0n lFc doanh nghi#p (ERP) SAP và c)
)i tiIn toàn di#n h#
thTng qu)n lý đ>t tiêu chu+n c;a
a nhà cung cBp cho các tpp đoàn l_p ráp ô tô, xe máy
m hàng đau thI
gi7i. Duy trì h# thTng qu)n tr5 chB
Bt lưrng đ>t tiêu chu+n quTc tI: ISO 9001:2008 và IS
ISO/TS 16949, H#
thTng qu)n lý môi trư€ng đ>tt IS
ISO 14001 và H# thTng phòng thí nghi#m đ>tt tiêu chu+n ISO/IEC
17025.v.v. là điMu ki#n đ& PINACO
INACO có th& cung cBp đưrc s)n ph+m c;a mình vào
ào các
cá hãng l_p ráp ô
tô, xe máy hàng đau thI gi7i:i: FOR
FORD, HUYNDAI, HONDA, YAMAHA, PIAGGIO, .v.v. và đã giúp nâng
năng lFc và hi#u qu) qu)n tr5 công ty ngang tam các công ty đa quTc gia.
PINACO đã và đang tri&n khai
hai 5S,
5S OHSAS 18001:2007 nhzm tiIp tgc nâng cao
o trình
trìn đ? qu)n lý c;a
công ty và làm tTt hơn nLa công
ông tác
tá qu)n lý môi trư€ng.

S‚n Sàng

Săn Sóc

Sàng L”c

5S
S> SŠ
S>ch
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