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PINACO trở thành nhà sản xuất Pin và Ắc Quy hàng đầu khu vực
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Pin các loại
Pin Alkaline:
Pin đũa LR6/AM3/AA-Size Pin tiểu LR03/AM4/AAA-Size Pin truyền thống:
Pin đại R20/UM1/D-Size Pin tiểu R6P/UM3/AA-Size Pin đũa 03/UM4/AAA-Size -

Ắc quy các loại
- Ắc quy AGM
- Ắc quy miễn bảo dưỡng (CMF)
- Ắc quy Hybrid
- Ắc quy truyền thống (nước)
- Ắc quy dân dụng
- Ắc quy công nghiệp
- Ắc quy khô (VRLA)

Thông điệp

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kính gửi Quý Cổ đông, Quý khách hàng, Nhà đầu tư và toàn thể cán bộ công nhân
viên của CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM (PINACO).
Năm 2020 – một năm hết sức đặc biệt, đại dịch Covid – 19 bùng phát trên toàn thế giới đã làm
cho nguồn cung bị gián đoạn, nhu cầu giảm sút, kinh tế suy giảm nghiêm trọng. Nhiều quốc gia thực hiện
đóng cửa biên giới, phong tỏa, giãn cách xã hội; thêm vào đó, tình hình kinh tế - chính trị thế giới vẫn
diễn biến hết sức phức tạp, khó lường; chiến tranh thương mại giữa các quốc gia, nền kinh tế rất quyết
liệt khiến nền kinh tế toàn cầu đi đến suy thoái. Nền kinh tế Việt Nam cũng không là ngoại lệ, trong năm
2020 dịch Covid – 19 đã bùng phát 2 lần, Chính phủ đã phải quản lý biên giới chặt chẽ, thực hiện phong
tỏa, giãn cách xã hội và nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh; thiên tai, lũ lụt lịch sử đã làm cho nền
kinh tế ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước bối cảnh đó Hội đồng quản trị (HĐQT) đã có những quyết sách,
chỉ đạo kịp thời, đề ra nhiều biện pháp linh hoạt chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù
hợp với thực tế. Nhờ nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty và sự lãnh đạo quyết liệt, hiệu
quả của Ban điều hành mà năm qua các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận chỉ giảm nhẹ so với cùng kỳ.
Tổng doanh thu đạt 3.449 tỷ đồng, giảm 6,02%, lợi nhuận trước thuế đạt 190 tỷ đồng, giảm 7,3% so với
kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.
Khẳng định về Chất lượng sản phẩm dịch vụ, không ngừng đổi mới:
Bằng sự cố gắng liên tục, không ngừng nghỉ, năm qua PINACO tiếp tục đạt danh hiệu Thương
hiệu quốc gia, Hàng Việt Nam Chất lượng cao. Thị phần được cải thiện, áp dụng có hiệu quả công nghệ
trong quản trị, phù hợp với tình hình mới. Công tác nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển
sản phẩm mới bước đầu đạt kết quả rất tốt; làm tiền đề cho việc nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch
vụ đến khách hàng trong giai đoạn tới. Kế thừa những thành tựu của năm 2020 và các năm trước, nhìn
về tương lai với tâm thế “cải tiến để phát triển”, PINACO bước vào năm 2021, năm kỷ niệm 45 năm xây
dựng và phát triển với những nhiệm vụ chính như sau:
- Cung cấp ra thị trường sản phẩm ắc quy chất lượng cao đáp ứng nhu cầu khách hàng ngày càng tăng.
- Cải tiến mẫu mã, chất lượng và định vị lại thương hiệu Pin Con Ó đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người
tiêu dùng.
- Khởi công xây dựng nhà máy ắc quy tại Khu công nghiệp An Phước tỉnh Đồng Nai.
Phát triển bền vững
PINACO luôn ý thức sự phát triển của doanh nghiệp phải luôn gắn trách nhiệm bảo vệ môi
trường, trách nhiệm xã hội, gắn bó, đồng hành cùng người lao động; PINACO đã đảm bảo việc làm và
thu nhập tốt cho người lao động góp phần ổn định an sinh xã hội; Bên cạnh đó, Công ty đã nhanh chóng
cứu trợ kịp thời cho đồng bào Miền Tây bị hạn hán và đồng bào Miền Trung bị lũ lụt cũng như tham gia
các hoạt động xã hội khác.
Với chiến lược kinh doanh rõ ràng, các kế hoạch sản xuất kinh doanh được triển khai cụ thể, linh hoạt
và hiệu quả bởi đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công nhân viên tài năng, tâm huyết với ý chí quyết tâm cao.
HĐQT tin tưởng chắc chắn rằng PINACO sẽ vượt qua mọi khó khăn và đạt được các mục tiêu đã đề ra.
Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Cổ đông, Nhà phân phối, Đối tác
và toàn thể Người lao động đã hợp tác, đoàn kết, chia sẻ những khó khăn, làm việc hết mình vì sự phát
triển của PINACO. Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn đến Quý khách hàng về sự tín nhiệm và tin dùng đối với
sản phẩm PINACO.
Trân trọng!
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
LÊ HOÀNG
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1. Thông tin khái quát

THÔNG TIN CƠ BẢN
Tên công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM

Tên tiếng anh

DRY CELL AND STORAGE BATTERY JOINT STOCK
COMPANY

Tên giao dịch

PINACO

Giấy CNĐKKD
Vốn điều lệ

Số 0300405462 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp lần
đầu ngày 23/09/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày
30/01/2020.
464.717.070.000 VNĐ (Bốn trăm sáu mươi tư tỷ, bảy trăm
mười bảy triệu, không trăm bảy mươi nghìn đồng)

Trụ sở chính

321 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại

(84 28) 3920 3062 – 3920 3063

Fax

(84 28) 3920 3060 – 3920 3061

Email

pinaco@pinaco.com.vn

Website

www.pinaco.com.vn

THÔNG TIN CỔ PHIẾU
Mã chứng khoán

PAC

Sàn niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

Ngày bắt đầu niêm yết

12/12/2006

Số lượng cổ phiếu lưu hành

46.471.707 cổ phiếu
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Ngày 25/05/1993, theo
Nghị định 388 của Chính
phủ về việc thành lập lại
các doanh nghiệp Nhà
nước, Bộ Công Nghiệp
nặng (nay là Bộ Công
Thương) ra quyết định số
304/QĐ/TCNSĐT thành
lập lại Công ty Pin Ắc Quy
Miền Nam (PINACO) trực
thuộc Tổng Công ty Hóa
Chất Việt Nam.
Năm 2012 >>

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC
QUY MIỀN NAM (PINACO),
trước đây là Công ty Pin Ắc quy
miền Nam, được Tổng cục Hóa
chất (nay là Tập đoàn Hóa chất Việt
Nam) quyết định thành lập vào ngày
19/04/1976 trên cơ sở quốc hữu hóa
toàn bộ các nhà máy: Pin Con Ó (Vidopin), Pin Con Mèo, Pin Hột Xoàn,
nhà máy bình điện VABCO và nhà
máy bình điện VIDECO.

Năm 2011 >>
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Đầu tư Xí nghiệp Ắc Quy Đồng Nai PINACO đầu tư đổi mới
2 tại khu công nghiệp Nhơn Trạch, thiết bị, thay thế dần công
nghệ sản xuất cũ lạc hậu
tỉnh Đồng Nai.
bằng công nghệ sản xuất
mới, phù hợp với nhu cầu
thị trường.

Năm 1993 >>

Năm 1976 >>

- Quá trình hình thành và phát triển.

Tăng vốn
điều lệ từ
269.878.430.000
đồng lên
309.812.930.000
đồng, theo hình
thức phát hành
cổ phiếu để trả cổ
tức.

Năm 2015 >>

Từ năm 1998,
PINACO bắt đầu
thực hiện liên tục
đầu tư đổi mới
thiết bị, nâng cao
năng lực sản xuất,
thay thế dần công
nghệ sản xuất cũ
lạc hậu bằng công
nghệ sản xuất
mới.

Năm 1998 >>

Năm 2017 >>

Ngày
01/10/2004,
PINACO chính thức
chuyển
đổi
thành
Công ty cổ phần theo
giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh số
4103002690 do Sở Kế
hoạch và Đầu tư Thành
phố Hồ Chí Minh cấp
lần đầu ngày 23/9/2004.

Năm 2004 >>

Năm 2018 >>

PINACO niêm yết trên
sàn giao dịch chứng
khoán TP.HCM theo
Giấy Phép Niêm yết
cổ phiếu số 69/UBCK-GPNY của Ủy Ban
Chứng Khoán Nhà Nước
và chính thức thực hiện
phiên giao dịch đầu tiên
vào ngày 12/12/2006
với mã chứng khoán là
PAC với giá giao dịch là
40.000 đồng/cổ phiếu.

Năm 2006 >>

PAC: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

Tăng vốn điều lệ từ Quy hoạch lại sản xuất Mua 8,7 ha tại khu công
ắc quy, sắp xếp 4 xí nghiệp An Phước, tỉnh
309.812.930.000
nghiệp còn 3 xí nghiệp. Đồng Nai.
đồng lên
464.717.070.000
đồng, theo hình
thức phát hành cổ
phiếu để trả cổ tức.

Năm 2016 >>

Đầu tư mới Xí
nghiệp Ắc Quy Sài
Gòn tại Khu Công
nghiệp Tân Tạo.

Năm 2003 >>

Thành tích đạt được:
- Thương hiệu Quốc gia 5
lần liên tiếp (2012, 2014,
2016, 2018, 2020);
- Hàng Việt Nam Chất
lượng cao 24 năm liền do
người tiêu dùng bình chọn
(1997 – 2020);
- Cờ Thi đua của Thủ tướng
Chính phủ (2013, 2014,
2015);
- Cờ Thi đua của Bộ Công
Thương/ Ủy ban Quản lý
vốn nhà nước tại doanh
nghiệp cho công ty (2016,
2017, 2018, 2019, 2020), Xí nghiệp Ắc Quy Đồng Nai 2 (2014, 2015), Xí nghiệp Ắc Quy
Đồng Nai (2015, 2019); Xí nghiệp Pin Con Ó (2016);
- Cờ Thi đua của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cho Xí nghiệp Pin Con Ó (2015), Xí nghiệp
Ắc Quy Đồng Nai 2 (2016, 2020), Chi nhánh Công ty tại Hà Nội (2016), Xí nghiệp Ắc
Quy Đồng Nai (2017);
- Cờ Thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do có thành tích xuất sắc trong phong
trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh (2014, 2015, 2016,
2018, 2020);
- Cờ Thi đua của Công đoàn Công thương Việt Nam do có thành tích xuất sắc trong phong
trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh (2017, 2019);
- Huân chương độc lập hạng Nhất (2010), Nhì (2005), Ba (2001);
- Anh Hùng Lao động thời kỳ đổi mới (2000);
- Huân chương Lao động hạng Nhất lần 2 (2015), Nhì (2013), Ba (2001, 2003);
- Top 5 Công ty chăm lo tốt nhất cho người lao động do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam công
nhận (2015);
- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” (2019,
2020);
- Doanh nghiệp vì người lao động do Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam và Tổng
Liên đoàn Lao động Việt Nam công nhận (2016);

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM (PINACO)
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- Chứng nhận Nhà cung cấp Ưu tiên của Tập đoàn Ford Q1 (2014);
- Nhà cung cấp có cải tiến tốt nhất của HONDA (2014);
- Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín (2014);
- Top 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam (2017, 2018, 2019);
- Chứng nhận ISO 14001 cho hệ thống quản lý môi trường (2015);
- Chứng nhận ISO/IEC 17025 cho hệ thống phòng thí nghiệm (2013);
- Chứng nhận ISO 9001 – hệ thống quản lý chất lượng (2001);
- Chứng nhận IATF 16949 – hệ thống quản lý chất lượng dành cho các nhà cung cấp cho
ngành công nghiệp ô tô (2011);
- Nhà cung cấp đáng tin cậy (2011);
- Sao Vàng Đất Việt (2009 – 2011);
- Cổ phiếu Vàng (2009);
- TOP 100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam (2008);
- Thương hiệu chứng khoán uy tín & công ty cổ phần hàng đầu Việt Nam (2008);
- Top 50 Doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam (2015, 2016).
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:
2.1. Ngành nghề kinh doanh:
- Những hoạt động chính tạo ra doanh thu và lợi nhuận của Công ty như sau:
- Sản xuất Pin, Ắc quy: Cung cấp đa dạng các chủng loại pin và ắc quy cho thị trường nội
địa và xuất khẩu. Bao gồm các loại Pin Carbon kẽm thông dụng và các loại ắc quy cho
nhiều mục đích sử dụng như: Ắc quy khởi động dùng cho xe ô tô, xe máy, tàu thuyền; Ắc
quy dân dụng dùng thắp sáng, xe điện và Ắc quy công nghiệp các loại, v.v…
- Kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm Pin, Ắc quy và vật tư, thiết bị cho sản xuất kinh
doanh pin, ắc quy.
Sản phẩm tiêu biểu:
Sản phẩm của PINACO đạt tiêu chuẩn chất lượng hàng đầu với công nghệ được chuyển
giao từ Châu Âu, Nhật Bản, sản xuất trên các máy móc, thiết bị tiên tiến của Áo, Mỹ, Đức,
Anh, Ý, v.v… và hệ thống quản trị tiên tiến, đáp ứng được yêu cầu khắt khe của nhiều
khách hàng và các hãng lắp ráp ô tô, xe máy hàng đầu thế giới tại Việt Nam như Ford
Vietnam, Thaco, Vietnam Suzuki, Honda, Piaggio, Yamaha, Mercedes – Benz Vietnam,
Hyundai Thành Công, v.v…
6
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Pin các loại
Pin đại R20/UM1/D-Size;
Pin tiểu R6P/UM3/AA;
Pin đũa 03/UM4/AAA;
Pin đũa Alkaline LR6/AM3/AA;
Pin tiểu Alkaline LR03/AM4/AAA
Ắc quy AGM
Ắc quy cao cấp dùng cho các xe hơi đời mới
Ắc quy miễn bảo dưỡng (CMF)
cho xe ô tô
Gồm các chủng loại với dung lượng
từ 35 Ah đến 100 Ah
Ắc quy Hybrid
Các chủng loại với dung lượng
từ 32 Ah đến 100 Ah

Ắc quy cho xe tải– tàu thuyền
Các chủng loại với dung lượng từ 100
Ah đến 220 Ah

Ắc quy dân dụng
Các chủng loại với dung lượng
từ 20Ah đến 30Ah

Ắc quy khô (VRLA) &
Ắc quy truyền thống cho xe gắn máy
Ắc quy khô cho
xe máy điện, xe đạp điện - UPS
Các chủng loại 4.5Ah đến 20Ah

Ắc quy công nghiệp
Ắc quy xe điện, xe golf

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM (PINACO)
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2.2. Địa bàn kinh doanh.
a) Trong nước:
- Công ty có 01 văn phòng chính tại Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh; 02 xí nghiệp sản xuất ắc quy
tại tỉnh Đồng Nai và 01 xí nghiệp sản xuất pin tại Tp. Hồ Chí Minh.
- 02 chi nhánh tại Hà Nội và Đà Nẵng; 09 cửa hàng giới thiệu sản phẩm tại Tp. Cần Thơ,
Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Kon Tum, Đà Nẵng, Hà Nam và Hà Nội. Địa bàn kinh doanh
phủ khắp toàn quốc.
- Các xí nghiệp sản xuất:
+ 01 Xí nghiệp sản xuất Pin tại Tp HCM.
+ 02 Xí nghiệp sản xuất Ắc quy tại Đồng Nai.
- Các cửa hàng giới thiệu sản phẩm:
+ 01 tại Cần Thơ
+ 03 tại Quận 1 và 6 – Tp HCM.
+ 01 tại Đồng Nai.
+ 01 tại Kon Tum
+ 01 tại Đà Nẵng
+ 01 tại Hà Nam
+ 01 tại Hà Nội.
- Hệ thống phân phối:
+ Nhà phân phối và đại lý: Hệ thống phân phối của Công ty có 159 Nhà phân phối/Đại lý
và trên 10.000 điểm bán bao phủ khắp các tỉnh thành trên toàn quốc. Đội ngũ nhân viên
thường xuyên bám sát thị trường, hỗ trợ nhà phân phối kinh doanh, triển khai các chương
trình thúc đẩy tiêu thụ và hỗ trợ việc bảo hành sản phẩm. Hệ thống phân phối chuyên
nghiệp hoạt động hiệu quả đã giúp công ty cạnh tranh thắng Iợi trên thị trường và phục
vụ tốt cho khách hàng. Chính điều này đã tạo nên khác biệt giữa chất lượng phục vụ của
PINACO so với các công ty cùng ngành khác trên thị trường.
+ Siêu thị và các cửa hàng: Sản phẩm pin của PINACO có mặt ở các siêu thị, nhà sách,
cửa hàng tiện lợi và tiệm tạp hóa trên toàn quốc.
b) Xuất khẩu:
Xuất khẩu đóng góp khoảng 18,54% vào tổng doanh thu của Công ty. Tính đến cuối năm
2020, Công ty xuất khẩu đến 38 quốc gia và vùng lãnh thổ. Công ty duy trì xuất khẩu đi các thị
trường truyền thống tại khu vực Trung Đông, các nước Đông Nam Á, Nam Mỹ v.v…
c) Khách hàng tiêu biểu:
PINACO là đối tác cung cấp ắc quy cho hầu hết các Hãng sản xuất xe gắn máy và ô tô có
nhà máy tại Việt Nam như:
8
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3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.
- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám
đốc.
- Cơ cấu bộ máy quản lý:

Quản lý trực tiếp

ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG

Quản lý phối hợp

BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

KIỂM SOÁT NỘI BỘ

PHÓ TGĐ

PHÓ TGĐ

PHÒNG TT-TT

CHI NHÁNH HN
CHI NHÁNH ĐN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

PHÒNG
KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

KINH DOANH

TRỢ LÝ TGĐ

KỸ THUẬT-SX

PHÒNG KẾ HOẠCH
PHÒNG VT-VT
PHÒNG NHÂN SỰ
PHÒNG HÀNH CHÍNH

PHÒNG KỸ THUẬT

PHÒNG IT

PHÒNG AN TOÀN

PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM (PINACO)

XN. PIN CON Ó (CS1+CS2)
XN. ẮC QUY ĐỒNG NAI
XN. ẮC QUY ĐỒNG NAI 2
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Đơn vị trực thuộc
CÁC XÍ NGHIỆP
Xí
nghiệp
ConTy:
Ó
Văn
PhòngPin
Công
(Cơ sở 2)
321 Trần Hưng Đạo,
752 Hậu Giang,
Phường Cô Giang,
Phường
Quận 1, 12,
TP. Quận
HCM 6, TP.
HCM
ĐT: (028) 3920 3062
ĐT: (028) 38 750 556

Xí nghiệp Ắc quy
Đồng Nai

Xí nghiệp Pin Con Ó
(Cơ sở 1)

Xí nghiệp Ắc quy
Đồng Nai 2

Lô 64, đường số 2, KCN
Tân Tạo, phường Tân
Tạo A, Q. Bình Tân, TP.
HCM

Đường N2, KCN Dệt
May Nhơn Trạch, Nhơn
Trạch, Đồng Nai

Đường số 1, KCN Biên
Hòa 1, phường An
Bình, Tp. Biên Hòa,
Đồng Nai
ĐT: (0251) 3 836 116

ĐT: (0251) 3 569 968

ĐT: (028) 37 540 244

CÁC CHI NHÁNH
Chi nhánh Hà Nội

Chi nhánh Đà Nẵng

18 ngõ 44 Đức Giang,

348 Điện Biên Phủ,

P. Thượng Thanh,

Q. Thanh Khê,

Q. Long Biên, Hà Nội

TP. Đà Nẵng

ĐT: (024) 36 557 634

ĐT: (0236) 3 649 957

CỬA HÀNG GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
321 Trần Hưng Đạo, Quận 1,
TP. HCM

21-23 Trần Hưng Đạo, Quận 1,
TP. HCM

752 Hậu Giang, Quận 6,
TP. HCM

ĐT: (028) 38 368 529

ĐT: (028) 38 293 932

ĐT: (028) 37 516 145

Đường số 1, KCN Biên Hòa 1,
tỉnh Đồng Nai

02 Phạm Ngũ Lão, Q. Hoàn
Kiếm, Hà Nội

348 Điện Biên Phủ, Q. Thanh
Khê, Đà Nẵng

ĐT: (0251) 3 836 116

ĐT: (024) 38 261 030

ĐT: (0236) 3 649 952
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TRUNG TÂM BẢO HÀNH
Khu vực Miền Bắc
02 Phạm Ngũ Lão, Q. Hoàn
Kiếm, TP.Hà Nội
ĐT: (024) 38 261 030

Khu vực Miền Trung
348 Điện Biên Phủ, Q. Thanh
Khê, Đà Nẵng
ĐT: (0236) 3 769 055

Khu vực Miền Nam
Lô 64, đường số 2, KCN Tân
Tạo, Q. Bình Tân, TP. HCM
ĐT: (028) 3754 1151

Các công ty con, công ty liên kết:

- Các công ty con, công ty liên kết : Công ty có 1 công ty liên kết là Công ty TNHH đầu tư kinh
ty cósản
1 công
liên địa
kếtchỉ
là Công
ty TNHH
tư kinh
độngphố
sảnHồ
Thịnh
Phát,
doanhCông
bất động
ThịnhtyPhát,
752 Hậu
Giang, đầu
Phường
12, doanh
Quận 6,bất
Thành
Chính
Minh;
địa chỉ
752bất
Hậu
Giang,
Phường
Quận
phốdụng.
Hồ Chí
Minh;
doanh bất động
sản,tỷ lệ
kinh
doanh
động
sản, xây
dựng12,
công
trình6,
kỹThành
thuật dân
Số tiền
gópkinh
là 32.500.000.000
đồng,
26%.
xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng. Số tiền góp là 32.500.000.000 đồng, tỷ lệ 26%.
4. Định hướng phát triển

4. Định hướng phát triển

4.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty đến năm 2025

4.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty đến năm 2025

- Cũng cố vị thế dẫn đầu trong ngành pin ắc quy tại Việt Nam.

- Củng
vị thế
dẫntyđầu
ngành
pinhàng
ắc quy
ViệtNam
Nam.
- Trởcốthành
công
sản trong
xuất pin,
ắc quy
đầutại
Đông
Á.
- Tiên phong áp dụng công nghệ cao trong sản xuất ắc quy chì – axít.

- Trở thành công ty sản xuất pin, ắc quy hàng đầu Đông Nam Á.
4.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn.

- Tiên phong áp dụng công nghệ cao trong sản xuất ắc quy chì – axít.
a) Chiến lược kinh doanh

4.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn.
•

Ưu tiên phát triển thị trường trong nước đang còn rất lớn, đẩy mạnh tiêu thụ các dòng sản phẩm thị

a) phần
Chiến
doanh
cònlược
thấp,kinh
tập trung
truyền tải hình ảnh tốt đẹp của PINACO đến người tiêu dùng.

Tập trung khai thác, đẩy mạnh xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á. Quảng bá, xây dựng hình
-• Ưu
tiên phát triển thị trường trong nước đang còn rất lớn, đẩy mạnh tiêu thụ các dòng sản
ảnh và hệ thống phân phối, từng bước chiếm lĩnh thị trường này. Đồng thời tăng cường xuất khẩu
phẩm
thịtrường
phần còn
thấp,
tập Nhật
trungBản,
truyền
tải Kông,
hình ảnh
tốt đẹp của PINACO đến người tiêu
qua thị
Trung
Đông,
Hồng
v.v…
dùng.

Không ngừng nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và phát triển các sản phẩm mới,
đa dạng để đáp ứng tốt nhất nhu cầu thị trường, giữ vững và phát triển thị phần. Từng bước tung ra
- Tập
khaichất
thác,lượng
đẩy vượt
mạnhtrội,
xuất
sang
Nam
Quảng
cáctrung
sản phẩm
tạokhẩu
sự khác
biệtcác
rõ nước
ràng soĐông
với các
sảnÁ.
phẩm
cùngbá,
loại,xây
mang
dựng
hình
và hệ
chiếm
thịlấy
trường
Đồng
thờitâm
tăng
nhiều
lợi ảnh
ích hơn
chothống
kháchphân
hàng.phối,
Xây từng
dựngbước
văn hóa
kinhlĩnh
doanh
kháchnày.
hàng
là trung
phục
vụ.
cường xuất khẩu qua thị trường Trung Đông, Nhật Bản, Hồng Kông, v.v…
•

•

Phát triển bền vững, có trách nhiện với xã hội và môi trường.

- Không ngừng nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và phát triển các sản
b) Chiến
lược
đầu
phẩm
mới, đa
dạng
đểtưđáp ứng tốt nhất nhu cầu thị trường, giữ vững và phát triển thị phần.
Từng bước tung ra các sản phẩm chất lượng vượt trội, tạo sự khác biệt rõ ràng so với các
• Tập trung đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng
sản
cùng đáp
loại,ứng
mang
nhiều
ích cũng
hơn như
chobảo
khách
hàng.
Xây dựng văn hóa kinh
hóaphẩm
sản phẩm,
nhu cầu
thị lợi
trường
vệ môi
trường.
doanh lấy khách hàng là trung tâm phục vụ.
Chuẩn bị các thủ tục, nguồn vốn để đầu tư xây dựng nhà máy mới tại khu công nghiệp An Phước
tỉnhtriển
Đồngbền
Naivững,
đáp ứng
nhu cầu
tăng với
trưởng
cũng
dời Xí nghiệp ắc quy Đồng Nai tại khu
- Phát
có trách
nhiệm
xã hội
vànhư
môiditrường.
công nghiệp Biên Hòa.
•

b) Chiến lược đầu tư

c) Chiến lược nguồn nhân lực

- Tập trung đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm,
- Chăm lo phát triển nguồn nhân lực theo hướng khuyến khích và thu hút người tài và tạo dựng
đa dạng
sản làm
phẩm,
ứng nghiệp,
nhu cầuthân
thị trường
nhưthần
bảo trách
vệ môi
trường.
môihóa
trường
việcđáp
chuyên
thiện, đềcũng
cao tinh
nhiệm,
tự giác và hướng
tới khách hàng.

- Chuẩn bị các thủ tục, nguồn vốn để đầu tư xây dựng nhà máy mới tại khu công nghiệp An
Phước tỉnh Đồng Nai đáp ứng nhu cầu tăng trưởng cũng như di dời Xí nghiệp ắc quy Đồng
Nai tại khu công nghiệp Biên Hòa.

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM (PINACO)

11

c) Chiến lược nguồn nhân lực
- Chăm lo phát triển nguồn nhân lực theo hướng khuyến khích và thu hút người tài và tạo
dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, đề cao tinh thần trách nhiệm, tự giác
và hướng tới khách hàng.
- Dựa vào mục tiêu chung của Công ty để xây dựng và giao chỉ tiêu đánh giá kết quả công
việc (KPIs) cho từng đơn vị, cá nhân làm cơ sở đánh giá năng lực cũng như có chính sách
đãi ngộ cho toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty.
- Tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, tạo nguồn cán bộ trẻ vừa hồng vừa chuyên
nhằm đảm bảo tính kế thừa trong trung và dài hạn.
- Đào tạo nâng cao năng lực quản lý điều hành cho cán bộ hiện tại, cán bộ quy hoạch; đào
tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên, huấn luyện nâng cao tay nghề cho đội
ngũ kỹ thuật và công nhân trực tiếp sản xuất.
- Áp dụng chính sách trả lương tiên tiến, phù hợp quy định pháp luật và thực hiện đầy đủ các
chính sách, chế độ cần thiết đối với người lao động trên cơ sở gắn liền với hiệu quả công
việc của từng bộ phận và cá nhân.
4.3. Các mục tiêu phát triển bền vững.
- Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh pin và ắc quy có nhiều yếu tố ảnh hưởng
đến sức khỏe, môi trường. Để giảm thiểu những rủi ro không mong muốn xảy ra trong quá
trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng các yêu cầu của pháp luật về môi trường và
phù hợp với định hướng phát triển bền vững, Công ty đã triển khai những giải pháp như
sau:
+ Luôn đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ môi trường như
việc kiểm soát phát thải, thu gom, xử lý các chất thải nguy hại trong quá trình sản xuất và
kinh doanh của mình.
+ Không ngừng đầu tư và cải tiến liên tục trang thiết bị thu gom, phân loại các chất thải
tại nguồn của các công đoạn sản xuất; kiểm soát các yếu tố gây ô nhiễm đáp ứng các quy
định của pháp luật và ứng dụng nhanh vào công nghệ sản xuất các tiến bộ kỹ thuật nhằm
giảm thiểu phát thải ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe người lao động
+ Duy trì hệ thống quản lý môi trường của Công ty theo tiêu chuẩn ISO 14001-2015,
thường xuyên kiểm tra, giám sát tính tuân thủ và hiệu lực của hệ thống và thường xuyên
giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho toàn thể nhân viên của Công ty.
- Trách nhiệm xã hội là một trong những chính sách quan trọng của quá trình hoạt động
và định hướng phát triển bền vững của Công ty trong hiện tại và tương lai. Pinaco là một
trong những thành viên tích cực của Hội đồng trách nhiệm xã hội tự nguyện của các doanh
nghiệp hoá chất Việt Nam (Vietnam Responsible Care Council – VRCC).
- Công ty luôn cam kết đem đến cho khách hàng những sản phẩm có chất lượng tốt, an toàn
khi sử dụng với giá cả phù hợp để đảm bảo quyền lợi của khách hàng.
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- Tăng cường thực hiện các hoạt động xã hội như chia sẻ, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn,
ủng hộ bà con nghèo, gia đình chính sách. Đẩy mạnh hoạt động từ thiện, các hoạt động hỗ
trợ cho cộng đồng góp phần thúc đẩy xã hội phát triển một cách bền vững.
5. Các rủi ro
5.1 Rủi ro vĩ mô
- Đại dịch Covid 19 và chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đã làm ảnh hưởng lớn đến nền
kinh tế thế giới năm 2020 và dự báo sẽ còn tác động xấu cho các năm tiếp theo. Chiến
tranh tôn giáo, sắc tộc chưa chấm dứt, tình hình Trung Đông luôn bất ổn đã ảnh hưởng đến
thương mại toàn cầu. Cạnh tranh địa chính trị giữa các nước lớn sẽ làm cho kinh tế thế giới
vốn đã khó khăn nay lại thêm bất ổn, khó lường.
- Năm 2020, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều bất ổn thì nền kinh tế Việt Nam đã
có những chuyển biến rõ nét và tích cực. Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam gần 3%,
là 1 trong những nước có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất thế giới. Mặc dù nền kinh tế có sự tăng
trưởng, nhưng Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức như thiếu nguồn nhân lực
có tay nghề, năng suất lao động thấp, phụ thuộc nhiều vào các doanh nghiệp FDI, thiên tai,
dịch bệnh xảy ra thường xuyên.
- Nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, nước ta tham gia nhiều hiệp định thương mại thế hệ
mới với nhiều quốc gia phát triển. Bên cạnh cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu, công ty
phải đối mặt sự cạnh tranh quyết liệt với các sản phẩm cùng loại được nhập khẩu từ các
nước phát triển.
5.2. Rủi ro lãi suất
- Với tỷ lệ nợ vay ngắn và dài hạn cuối năm 2020 khá cao, chiếm 53,92% trên tổng tài sản,
ngoài ra sắp tới nhu cầu đầu tư sẽ rất lớn, do vậy khi có những biến động tăng về lãi suất
sẽ ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của Công ty. Trong năm 2020, lãi suất vay ngắn hạn
VND và USD đều giảm 1% so với năm 2019. Nguyên nhân do Công ty đã tích cực đàm
phán với các tổ chức tín dụng.
- Ý thức được những tác động của biến động tăng lãi suất, Ban lãnh đạo Công ty đã tăng
cường công tác quản trị hàng tồn kho, tích cực trả nợ vay, luôn theo dõi sát diễn biến tình
hình tài chính trên thế giới, chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa,… từ đó có các giải
pháp phù hợp nhằm giảm thiểu những ảnh hưởng của lãi suất đến tình hình hoạt động của
Công ty.
5.3 Rủi ro tỷ giá
- Tình hình biến động tỷ giá năm 2020 nhìn chung khá ổn định đã tạo điều kiện tốt cho Công
ty. Mặc dù một số nước xung quanh Việt Nam phá giá mạnh đồng tiền của họ trước áp lực
chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ngày càng quyết liệt. Là một công ty mà phần lớn vật
tư, nguyên liệu, thiết bị chính đều nhập khẩu nên biến động tỷ giá sẽ tác động rất lớn đến
kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Để giảm thiểu những tác động tiêu cực từ biến động của tỷ giá Công ty đã có nhiều biện
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM (PINACO)
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pháp như theo dõi sát và dự báo tình hình diễn biến của tỷ giá để điều chỉnh chính sách vay
đô la hoặc tiền đồng phù hợp, mua kỳ hạn để giảm thiểu tác động tiêu cực từ tỷ giá tăng.
5.4. Rủi ro nguyên vật liệu
- Nguồn nguyên vật liệu chính phục vụ sản xuất của Công ty là chì và kẽm. Năm 2020, giá
chì kẽm bình quân lần lượt là 1.824USD/tấn, 2.265 USD/tấn, tương ứng giảm 12% và
giảm 11% so với năm 2019. Tuy nhiên, từ tháng 10/2020 giá chì kẽm tăng mạnh sẽ làm
tăng chi phí sản xuất cho những tháng đầu năm 2021. Một số nguyên liệu cho ngành pin
phụ thuộc nhà cung cấp Trung Quốc vì giá cạnh tranh, trong khi đó nhà cung cấp trong
nước chưa đáp ứng về chất lượng và giá cả cao.
- Để hạn chế rủi ro Công ty đã đang và sẽ tích cực tìm kiếm đa dạng nhà cung cấp, luôn duy
trì tối thiểu 2 nhà cung cấp cho một loại vật tư nguyên liệu nhằm tăng tính cạnh tranh và
chủ động và bảo đảm an toàn nguồn cung trong sản xuất.
5.5. Rủi ro pháp lý
- Hoạt động sản xuất kinh doanh pin, ắc quy chịu ảnh hưởng của Luật Bảo vệ Môi trường,
Luật Xuất Nhập khẩu, Luật Thương mại, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán.v.v.
Trong khi đó hệ thống luật pháp Việt Nam đang còn nhiều bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo,
phức tạp, nếu không nắm bắt, cập nhật kịp thời sẽ dễ dẫn đến những rủi ro pháp lý. Vì vậy,
việc phòng ngừa và xử lý rủi ro pháp lý là một vấn đề được Công ty rất quan tâm.
- Để giảm thiểu những rủi ro này Công ty đã lựa chọn, ký hợp đồng với công ty tư vấn luật
để được tư vấn kịp thời về các vấn đề phát sinh. Bên cạnh đó, Công ty còn tuyển dụng, bố
trí nhân sự chuyên trách công tác pháp chế để kiểm tra, rà soát, đảm bảo các Hợp Đồng,
giao dịch của Công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; theo dõi, cập nhật sự thay
đổi của các văn bản pháp luật và phổ biến cho các đơn vị, phòng ban trong Công ty.
5.6. Rủi ro cạnh tranh
- Trong bối cảnh Việt Nam đang thực hiện các hiệp định thương mại đã ký trước đây. Điển
hình như Hiệp định ATIGA, các hiệp định FTA thế hệ mới, hiệp định đối tác toàn diện và
tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), hiệp định EVFTA sẽ khiến cho sự cạnh tranh từ
các sản phẩm nhập ngoại ngày càng gay gắt hơn. Đối với công ty là sự cạnh tranh từ các
thương hiệu đến từ những nước có thế mạnh trong ngành như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài
Loan và các nước Châu Âu và ASEAN.v.v.
- Để duy trì khả năng cạnh tranh và phát triển ổn định, trong những năm qua và kế hoạch
đầu tư trong thời gian tới Công ty đã luôn quan tâm đầu tư, đổi mới thiết bị, đón đầu xu
thế. Hầu hết các thiết bị sản xuất đều được lựa chọn từ các nhà cung cấp hàng đầu thế giới
ở các nước G7. Với nền tảng công nghệ tích lũy 45 năm và các công nghệ mới chuyển giao
từ Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc giúp Công ty có thể nâng cao chất lượng sản phẩm của
mình, tạo ra những sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và cũng dựa vào
đó để Công ty có thể giữ vững vị thế của mình trên thị trường pin, ắc quy.
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g) Rủi ro sản phẩm thay thế
- Thu nhập của người dân ngày càng tăng dẫn đến nhu cầu sử dụng cũng thay đổi. Người
tiêu dùng luôn ưu tiên tìm mua những sản phẩm chất lượng. Hơn nữa, công nghệ pin ắc
quy đang thay đổi khá nhanh với sự xuất hiện nhiều công nghệ mới: Pin sạc, pin nhiên
liệu, ắc quy Lithium-Ion,… một số thiết bị đã thay thế sản phẩm của PINACO ở một vài
phân khúc nhất định như: xe đạp điện, xe ô tô điện,…có một số sử dụng ắc quy Li-ion.
- Đối với sản phẩm pin:
+ Pin Carbon kẽm công ty đang sản xuất thuộc nhóm sản phẩm công nghệ cũ, tốc độ tăng
trưởng đang chậm dần, đặc biệt nhu cầu pin đại (R20, D-size) đang suy giảm mạnh và sẽ
chấm dứt vòng đời trong tương lai gần… Nhưng các loại pin tiểu (R6, AA-Size) và pin
đũa (R03, AAA-Size) vẫn rất phổ biến và tiếp tục tăng trưởng trong những năm gần đây.
+ Chi phí sản xuất lớn, dẫn đến giá thành cao hơn so với đối thủ cạnh tranh.
- Đối với sản phẩm ắc quy:
+ Ắc quy chì acid cũng dần bị thay thế bởi các loại ắc quy công nghệ mới hơn. Tuy nhiên,
nhu cầu sử dụng ắc quy chì acid vẫn rất cao do lượng phương tiện sử dụng ắc quy này vẫn
đang tiếp tục tăng mạnh trong tương lai 3-5 năm tới và do có giá thành thấp và khả năng
thu hồi, tái chế cao.
+ Các đơn vị lắp ráp ô tô – xe máy (OEM) ưu tiên các nhà sản xuất ắc quy cùng quốc gia.
- Để đối phó với rủi ro sản phẩm thay thế, Công ty đang đầu tư mạnh cho hoạt động R&D,
tìm kiếm đối tác hợp tác nghiên cứu và tích cực tìm kiếm các công nghệ mới thay thế công
nghệ hiện hữu để có thể đầu tư phát triển trong tương lai.
h) Rủi ro với môi trường
- Quá trình công nghiệp hóa đất nước kéo theo nguy cơ ô nhiễm môi trường ngày càng
nghiêm trọng. Chính phủ Việt Nam đang siết chặt các chính sách bảo vệ môi trường, cũng
như tăng cường kiểm tra xử phạt các vi phạm về môi trường của các nhà máy gây ô nhiễm
để đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.
- Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất pin, ắc quy có quy trình sản xuất,
nguyên liệu có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến môi trường. Tuy nhiên trong những năm qua
Công ty luôn tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về môi trường như đầu tư hệ thống
thu gom, xử lý chất thải nguy hại trong quá trình sản xuất, tuân thủ các quy định về quản
lý, tồn trữ, xử lý chất thải nguy hại và triển khai hệ thống thu gom sản phẩm thải bỏ sau
quá trình sử dụng ngoài thị trường. Công ty cũng rất chú trọng công tác giáo dục nâng cao
ý thức bảo vệ môi trường của cán bộ công nhân viên trong Công ty.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
TRONG NĂM 2020

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
2. Tổ chức nhân sự và chính sách với người lao động
3. Tình hình tài chính
4. Cơ cấu cổ đông

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
- Năm 2020, tình hình kinh tế thế giới có nhiều chuyển biến phức tạp, khó lường, đại dịch
Covid 19 và chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đã làm cho kinh tế toàn cầu giảm sút
nghiêm trọng. Đối với Việt Nam, những đổi mới chính sách, môi trường kinh doanh của
Chính Phủ đã tạo động lực phát triển kinh tế, GDP đạt gần 3% tuy thấp hơn nhiều năm qua
song đặt trong bối cảnh mặt bằng chung của thế giới thì đây lại là một kỳ tích.
- Trong bối cảnh chung như trên đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công
ty. Trong năm 2020 vẫn còn xảy ra tình trạng thiếu một số chủng loại ắc quy, đã làm ảnh
hưởng đến tăng doanh thu và lợi nhuận cũng như thị phần. Xu hướng chuyển dịch của
khách hàng từ bình ắc quy MF sang bình ắc quy CMF đã rõ ràng. Trong khi đó năng lực
sản xuất bình CMF của Công ty còn hạn chế, không đáp ứng nhu cầu thị trường.
- Năm qua Công ty đã nghiên cứu thành công một số dòng sản phẩm mới, có chất lượng
vượt trội, dự kiến quý 3 năm 2021 sẽ đưa ra phục vụ thị trường.
- Trong năm qua Công ty đã thay đổi cách thức tiếp cận thị trường theo tình hình mới. Điều
chỉnh linh hoạt chính sách bán hàng mang lại hiệu quả cao nhất. Do dịch Covid 19 nên một
số chương trình quảng bá thương hiệu bị hủy bỏ.
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty như sau:
Chỉ tiêu
Tổng doanh thu

ĐVT

Thực hiện Kế hoạch Thực hiện
2019

2020

2020

TH 2020/
TH 2019

TH 2020/
KH 2020

Tỷ đồng

3.541

3.670

3.449

97,4%

94,0%

Lợi nhuận trước
Tỷ đồng
thuế

212

205

190

89,4%

92,7%

20

>=15

15(*)

75,0%

100,0%

Cổ tức

%

(*) Cổ tức đã chi trả 10% bằng tiền mặt, dự kiến chia thêm 5% và chờ ĐHCĐ thông qua.
Lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 190 tỷ đồng, giảm 7,3% so với kế hoạch và giảm
10,6% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của tình hình dịch
bệnh Covid-19.
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2. Tổ chức và nhân Sự
Danh sách Ban điều hành:

0101 Ông ĐÀO NGỌC MINH TIẾN
- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
phụ trách Bán hàng–Thị trường
- Sinh năm: 1961
- Quê quán: TP. Hồ Chí Minh
- Trình độ Chuyên môn: Kỹ sư
cơ khí, Cử nhân kinh tế
- Lý luận chính trị: Trung cấp
chính trị
- Số cổ phần nắm giữ: 9 cổ phần

02

Ông NGUYỄN DUY HƯNG

- Chức vụ: Kế toán trưởng
- Sinh năm: 1973
- Quê quán: Hà Tĩnh
- Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế
- Lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
- Số cổ phần nắm giữ: 852 cổ phần

Ông LÊ VĂN NĂM
- Chức vụ: Thành viên HĐQT,
Tổng Giám đốc từ 01/02/2021
đến nay, Bí thư Đảng ủy.
- Sinh năm: 1967.
- Quê quán: Đồng Tháp.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa
- Lý luận chính trị:
Cao cấp chính trị.
- Số cổ phần nắm giữ:
3.577 cổ phần .

03

Ông TRẦN THANH VĂN

- Chức vụ:
Tổng Giám đốc đến ngày 01/02/2020,
thành viên HĐQT kiêm Bí thư Đảng ủy.
- Sinh năm: 1960.
- Quê quán: Bến Tre.
- Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư Cơ khí – Thạc sĩ Kinh tế.
- Lý luận chính trị: Cao cấp chính trị.
- Số cổ phần nắm giữ: 41.345 cổ phần.

Ông CAO TRỌNG MIÊN

04

- Chức vụ: Trợ lý Tổng Giám đốc.
- Sinh năm: 1968
- Quê quán: Thừa Thiên Huế
- Trình độ Chuyên môn: Cử nhân hóa
- Số cổ phần nắm giữ: 2.835 cổ phần.

02
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Những thay đổi trong ban điều hành:
- Ông Trần Thanh Văn: nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/02/2020.
- Ông Lê Văn Năm: được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày
01/02/2020.
Số lượng cán bộ, nhân viên :

Stt

Stt

Tính chất phân loại

Số lượng

Tỷ lệ

A

Theo trình độ
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viên có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ giúp đỡ các viện dưỡng lão, những nơi nuôi dưỡng trẻ em
mồ côi khuyết tật, v.v…nhằm giáo dục cho CBCNLĐ truyền thống ‘uống nước nhớ nguồn’ và
trách nhiệm với cộng đồng xã hội.
Công ty cũng đã thưởng cổ phiếu PAC cho toàn thể CB.CNLĐ từ nguồn khen thưởng và
phúc lợi nhằm phát huy tiếng nói và quyền lợi cổ đông trong công ty.
Trong năm 2020 Công ty đã tiếp tục duy trì các phong trào thi đua tiết kiệm vật tư, chi phí,
văn phòng khang trang lịch sự, hội thao, v.v… Bên cạnh đó, Công ty cũng tổ chức các phong
trào thi đua về doanh số bán hàng cho các cán bộ nhân viên nhằm nâng cao sản lượng bán hàng
của Công ty.
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án
a) Các khoản đầu tư lớn
- Triển khai đầu tư các máy móc thiết bị ngành ắc quy với công nghệ tiên tiến của Mỹ nhằm
tăng năng lực sản xuất lá cực như máy trộn cao chì, lò ủ thẻ, sấy thẻ…; đầu tư thiết bị lắp
ráp, hoàn tất đặc biệt đối với các dòng ắc quy CMF, VRLA để tăng sản lượng đáp ứng nhu
cầu thị trường.
- Triển khai công tác chuẩn bị đầu tư cho dự án xây dựng nhà máy sản xuất ắc quy tại khu
công nghiệp An Phước, diện tích xây dựng giai đoạn 1 là 5,6 ha, đầu tư máy móc thiết bị
giai đoạn 1 công suất 900.000 kwh/năm để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng ắc quy kể từ năm
2024 và phục vụ di dời Xí nghiệp ắc quy Đồng Nai khỏi khu công nghiệp Biên hòa 1 nếu
cần.
b) Các công ty con, công ty liên kết
Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thịnh Phát, để khai thác khu đất 752 Hậu
Giang, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa hoạt động.
4. Tình hình tài chính
a) Tình hình tài chính
Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu
Tổng giá trị tài sản
Tổng doanh thu
Doanh thu thuần
Lợi nhuận từ hoạt động
kinh doanh
Lợi nhuận khác
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế
Tỷ lệ cổ tức/mệnh giá (*)

2.400.229.689.921
3.449.081.662.295
2.954.018.147.401

2.482.744.397.743
3.541.175.254.529
3.078.986.795.154

% tăng,
giảm
-3,3%
-2,6%
-4,1%

188.822.518.651

206.145.904.217

-8,4%

684.743.484
189.507.262.135
148.582.753.566
15%

5.835.198.133
211.981.102.350
166.694.946.427
20%

-88,3%
-10,6%
-10,9%
-25,0%

Năm 2020

Năm 2019

Ghi chú: (*): Cổ tức đã chi trả 10% bằng tiền mặt, dự kiến chia thêm 5% và chờ
ĐHĐCĐ thông qua.
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Tính đến cuối năm 2020, tổng giá trị tài sản của Công ty đạt 2.400 tỷ đồng, giảm 3,3%
so với năm 2020. Nguyên nhân tổng tài sản giảm chủ yếu mục tài sản ngắn hạn : tiền và tương
đương tiền, hàng tồn kho; mục tài sản dài hạn: tài sản cố định giảm do khấu hao.
Năm 2020 là năm rất khó khăn, do dịch bệnh và thiên tai đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng
đến sản xuất kinh doanh của Công ty. Để thích ứng với tình hình mới, Công ty ban hành các
chính sách bán hàng linh hoạt, dành ngân sách thích đáng cho cho công tác bán hàng, quản trị
hệ thống phân phối hiệu quả, chăm sóc khách hàng chu đáo cho nên kết quả không quá thấp so
với mặt bằng chung của xã hội.
b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:
Chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2019

Năm 2020

Lần

1,02

1,08

Lần

0,60

0,65

Hệ số Nợ/Tổng tài sản

%

0,73

0,70

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

%

2,71

2,29

Vòng

3,72

3,51

Vòng

1,29

1,21

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

%

5,41

5,03

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu

%

26,06

21,25

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản

%

6,99

6,09

%

6,70

6,39

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Hệ số thanh toán ngắn hạn
(Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)
Hệ số thanh toán nhanh
(Tài sản ngắn hạn-Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn)
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
Vòng quay hàng tồn kho
(Giá vốn hàng bán/HTK bình quân)
Vòng quay tổng tài sản
(Doanh thu thuần/Tổng TS bình quân)
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/
Doanh thu thuần

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM (PINACO)
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Trong năm 2020, các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của Công ty tăng nhẹ so với cùng kỳ
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là do trong năm 2020 Công ty quản trị dòng tiền hiệu quả, có khoản đầu tư tài chính ngắn hạn,
ty quản trị dòng tiền hiệu quả, có khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, và giảm nợ phải trả ngắn hạn khoản vay
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trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19.

phải và kết quả sản xuất kinh doanh khá tích cực trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19.
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Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
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5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.
a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần phát hành: 46.471.707 cổ phần.
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5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.
5.1. Cổ phần:
- Tổng số cổ phần phát hành: 46.471.707 cổ phần.
- Loại cổ phần: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần.
- Cổ phiếu đang lưu hành: 46.471.707 cổ phần.
5.2. Cơ cấu cổ đông
Loại cổ đông

Số lượng cổ đông

Số lượng (cổ phiếu)

% vốn điều lệ

Tổng cộng

1.422

46.471.707

100%

Cổ đông trong
nước

1.192

39.952.958

86,0%

Tổ chức

31

29.140.898

62,7%

Cá nhân

1.161

10.812.060

23,3%

Cổ đông nước
ngoài

230

6.518.749

14,0%

Tổ chức

30

5.940.483

12,8%

Cá nhân

200

578.266

1,2%

Tỷ lệ sở hữu cổ đông nước ngoài tối đa là 49%.
5.3. Danh sách cổ đông lớn
Stt

Tên cổ đông

1

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

2
3
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THE FURUKAWA BATTERY CO.
LTD.
CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN
PIN ẮC QUY MIỀN NAM

Số lượng

Giá trị theo

(cổ phiếu)

mệnh giá (đồng)

23.898.273

238.982.730.000

51,4%

4.899.708

48.997.080.000

10,5%

2.325.034

23.250.340.000

5,0%

Tỷ lệ
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d) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:
Các đợt tăng vốn cổ phần kể từ khi thành lập đến nay
Stt

Năm phát hành

Số cổ phần tăng
thêm hàng năm

Số cổ phần lũy kế

Đối tượng

1

2004

10.263.000

10.263.000

Phát hành lần đầu

2

2007

1.737.000

12.000.000

Cổ đông hiệu hữu

3

2008

4.500.000

16.500.000

Cổ đông hiệu hữu

4

2009

4.035.272

20.535.272

Cổ đông hiệu hữu

5

2010

2.014.850

22.550.122

Cổ đông hiệu hữu

6

2011

4.437.721

26.987.843

Cổ đông hiệu hữu

7

2015

3.993.450

30.981.293

Cổ đông hiệu hữu

8

2016

15.490.414

46.471.707

Cổ đông hiệu hữu

e) Giao dịch cổ phiếu quỹ:
quỹ.

Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại là 0 cổ phiếu, trong năm không phát sinh giao dịch cổ phiếu

f) Các chứng khoán khác:
Trong năm không phát hành đợt phát hành chứng khoán nào cả.
6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty
6.1. Tác động lên môi trường
Ô nhiễm môi trường là một vấn đề nóng trên toàn cầu. Hiện nay, môi trường toàn cầu đang
bị đe dọa trầm trọng, vì tình hình thế giới ngày càng phát triển, các nhà máy, công trình mỗi
ngày thải ra ngoài môi trường rất nhiều chất thải như: khí thải, chất thải nguy hại, nước thải,…
dẫn đến môi trường bị ô nhiễm nặng. Do đó việc bảo vệ môi trường là nhiệm vụ cấp thiết hiện
nay.
Bên cạnh đó, nguyên liệu sản xuất chính của Công ty là chì, kẽm và nhựa. Trong khi, chì
lại là chất gây ô nhiễm nặng nề nhất, nguyên nhân là chì rất độc, nhựa là chất khó phân hủy,
gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Hiểu rõ được điều này nên trong những năm qua
Công ty đã triển khai nhiều biện pháp quản lý môi trường như : Áp dụng và đạt chứng nhận
hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015, tổ chức đánh giá tác động môi trường và được
phê duyệt của các cơ quản lý chức năng trước khi triển khai dự án. Đầu tư các hệ thống xử lý
bụi - khí thải đạt quy chuẩn về kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp QCVN 19:2009, hệ
thống xử lý nước thải hiện đại đạt quy chuẩn về kỹ thuật Quốc gia về nước thải Công nghiệp
QCVN 40:2011.
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM (PINACO)
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Thực hiện Quyết định số 16/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu hồi sản phẩm thải
bỏ, PINACO đã nghiêm túc chấp hành và đã triển khai được 05 điểm thu hồi sản phẩm Pin và
Ắc quy thải bỏ tại Thành phố Hà Nội, Thành phố Đà Nẵng, tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ
Chí Minh.
Về triển khai việc thu hồi sản phẩm Pin và ắc quy thải bỏ về quản lý chất thải rắn – chất
thải nguy hại công ty đã tổ chức triển khai phân loại chất thải tại nguồn, kho chất thải tập trung
riêng biệt như kho chứa chất thải sinh hoạt, chất rắn thông thường; chất thải nguy hại. Đã ký
hợp đồng chuyển giao – xử lý tái chế với các công ty có chức năng, thực hiện giám sát chất
lượng môi trường và báo cáo giám sát môi trường với các cơ quan quản lý về môi trường đúng
như cam kết của đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Từ đó hướng tới mục tiêu
phát triển bền vững trong tương lai.
6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu
a) Nguyên vật liệu sử dụng.
Bất kỳ một doanh nghiệp sản xuất nào, nguồn nguyên vật liệu là yếu tố quyết định đến
doanh thu, lợi nhuận của Công ty. Ngoài ra, trong môi trường cạnh tranh như hiện nay, để có
thể giữ vững vị thế của mình, Công ty thường xuyên thay đổi mẫu mã, nâng cao chất lượng sản
phẩm trong khi vẫn đảm bảo giá bán thì việc quản lý sử dụng nguồn nguyên vật liệu một cách
hiệu quả là một việc làm cấp thiết.
Năm 2020, Công ty đã thực hiện các chính sách nhằm tiết kiệm nguồn nguyên liệu trong
khâu sản xuất nhằm giảm giá thành sản phẩm. Tổng lượng nguyên liệu Công ty tiêu thụ trong
năm:
Stt

Tên NVL

ĐVT

Tổng cộng

1

Chì

tấn

29.345

2

Acid Sulfuric

tấn

4.809

3

Kẽm

tấn

1.437

b) Nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng lại trong quá trình sản xuất.
Công tác thu hồi chì, kẽm phế liệu được tiếp tục triển khai ở tất cả các xí nghiệp của Công
ty trong năm 2020. Chì phế liệu trong quá trình sản xuất được thu gom lại và giao cho một đơn
vị gia công tái chế lại để đưa lại vào sản xuất.
Năm qua, khối lượng nguyên vật liệu tái chế sử dụng để sản xuất sản phẩm đạt 1.619.123
kg. Cụ thể:
Stt

Xí nghiệp

ĐVT

Khối lượng chì thu hồi trong năm

1

Đồng Nai

Kg

1.413.980

2

Đồng Nai 2

Kg

205.143

Tổng cộng
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1.619.123
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6.3. Tiêu thụ năng lượng:
a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp.
Stt

Tên NVL

ĐVT

Tổng cộng

1

Điện

Kwh

34.800.000

2

Gas

Lít

1.993.519

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả.
Chỉ tiêu

ĐVT

Tỷ lệ %

Điện

Kwh

1,23%

Gas

Lít

4,72%

Nước

m3

0,27%

Số lượng
382.563
95.570
876

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng.
Năng lượng đóng vai trò quan trọng trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa, cùng
với đó việc phát triển kinh tế xã hội thì nhu cầu sử dụng năng lượng sẽ có xu hướng tăng. Bên
cạnh đó, việc sử dụng không hợp lý đã gây ra tình trạng cạn kiệt nguồn nguyên liệu hóa thạch,
dẫn đến những tác động tiêu cực cho hệ sinh thái. Đồng thời, tình trạng khan hiếm nguyên liệu
này ngày càng tăng tác động đến giá có xu hướng tăng cao trong những năm gần đây. Ngoài ra,
với nguồn năng lượng hóa thạch, ngành công nghiệp điện đã thải lượng lớn khí cacbon ra môi
trường gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính, biến đổi khí hậu, v.v… làm ảnh hưởng không nhỏ
đến khả năng tăng trưởng, phát triển bền vững của nền kinh tế trong và ngoài nước. Nhận thức
được tầm ảnh hưởng của việc sử dụng năng lượng đến mọi mặt của mỗi quốc gia, Chính phủ
Việt Nam đã đưa ra nhiều chính sách phù hợp với tình hình nhằm tiết kiệm nguồn năng lượng
tối đa, đồng thời sử dụng năng lượng hiệu quả nhất.
Với vị thế là doanh nghiệp đứng đầu ngành sản xuất pin, ắc quy trong nước nên trong năm
qua Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp để tiết kiệm nguồn năng lượng sử dụng cho hoạt động
sản xuất kinh doanh của Công ty.
6.4. Tiêu thụ nước
a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng.
Nước là thành phần không thể thiếu trong đời sống của con người, là một phần quan trọng
của quá trình vận hành hoạt động của nền kinh tế. Tuy nhiên, hiện nay nhiều nơi đang tiêu thụ
nước một cách lãng phí, đồng thời tình trạng nước chưa qua xử lý xả thải thẳng ra môi trường
cũng đang là vấn đề được Nhà nước quan tâm. Do đó, nhận thức được tầm quan trọng của việc
bảo vệ nguồn nước và để có thể sử dụng một cách tiết kiệm, hợp lý là một bài toán được chú
trọng hiện nay. Công ty đã đưa ra những biện pháp hợp lý, tái sử dụng nguồn nước cho các mục
đích khác nhau như dùng nước thải đã qua xử lý tưới cây, rửa sàn nhà,… Đồng thời Công ty tích
cực tuyên truyền và khuyến khích mỗi người lao động cần phải tự ý thức được tầm quan trọng
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của nguồn nước và sử dụng nguồn nước một cách hợp lý để bảo vệ cuộc sống của chính mình.
Năm qua, lượng nước thủy cục sử dụng tại các Xí nghiệp của Công ty như sau:
Xí nghiệp
Đồng Nai

Lượng sử dụng (m3)

Nguồn cung cấp

Năm 2019

Năm 2020

Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai

163.171

154.184

Đồng Nai 2

Công ty CP Đầu tư Vinatex- Tân tạo

149.758

177.510

Pin Con Ó

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn

11.555

15.025

324.484

346.719

Tổng cộng

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng.
Tổng lượng nước thủy cục tái chế và tái sử dụng trong năm
Nội dung
Sử dụng nước thủy cục sau xử lý nước thải để
rửa nền khu vực hoá thành
Lắp hệ thống hoàn lưu nước thủy cục tưới trục
cán trát cao
Tổng cộng

ĐVT

Năm 2019

Năm 2020

m3

5.250

6.090

m3

635

m3

5.885

686
6.776

6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường.
Năm 2020, Công ty đã thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các các quy định về công tác bảo vệ
môi trường, Văn phòng công ty và 02 xí nghiệp sản xuất ắc quy của Công ty được tổ chức
NQA CERTIFCATION LIMITED cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO
14001: 2015. Bên cạnh đó, Công ty cũng tiếp tục sử dụng hệ thống quản lý môi trường
ISO 14001: 2015 tại các đơn vị thành viên, Công ty không bị xử phạt vi phạm pháp luật
bảo vệ môi trường.
Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam cam kết:
- Tuân thủ pháp luật, các quy định và yêu cầu khác về môi trường có liên quan.
- Thiết lập, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lí môi trường phù hợp, nhằm ngăn ngừa
ô nhiễm, bảo vệ môi trường.
- Truyền đạt chính sách môi trường đến mọi nhân viên, các nhà thầu và các bên liên quan
nhằm đảm bảo sự tham gia của mọi người.
Chính sách bảo vệ môi trường
- Củng cố bộ máy làm công tác bảo vệ môi trường trong đơn vị tinh gọn, hiệu quả.
- Thành lập ban môi trường từ Công ty đến các xí nghiệp thành viên. Trong ban có phân
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công trưởng ban và thường trực môi trường dưới sự quản lý trực tiếp của Ban lãnh đạo
Công ty và Xí nghiệp. Đầu tư kinh phí thỏa đáng để nâng cấp các thiết bị xử lý nước thải,
khi và tiếng ồn, năm 2020 đã chi 12.177.467.887 đồng để thực hiện chính sách bảo vệ môi
trường.
- Công ty đã nâng cao việc kiểm soát môi trường nhờ vào việc giảm thiểu chất thải ngay từ
nguồn thải, thu gom, phân loại, lưu giữ theo qui định của Bộ Tài Nguyên Môi Trường và
chỉ chuyển giao chất thải cho các Công ty thu gom, vận chuyển, xử lý, tiêu huỷ chất thải
có chức năng được luật pháp cho phép. Đồng thời, Công ty cũng thường xuyên nâng cao
ý thức bảo vệ môi trường cho toàn thể cán bộ nhân viên Công ty.
- Định kỳ Công ty kiểm tra, đánh giá lại việc hoàn thành các mục tiêu môi trường đã đề ra
cũng như đặt ra mục tiêu khác cao hơn nhằm cải thiện môi trường tốt hơn.
Các chỉ tiêu về môi trường
- Đối với nước thải: Tất cả các xí nghiệp của công ty đều có đầu tư hệ thống xử lý nước
thải 24/24, tất cả nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt thải ra đều được thu gom và
xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép: Quy chuẩn về kỹ thuật Quốc gia về nước thải Công nghiệp
QCVN 40:2011 trước khi thải ra môi trường bên ngoài hoặc thải vào hệ thống xử lý nước
thải tập trung của khu công nghiệp. Nước thải sau xử lý tại Xí nghiệp Ắc quy Đồng Nai
và Xí nghiệp thành viên được tái sử dụng lại, góp phần tiết kiệm nước sử dụng và giảm
thiểu tác động môi trường và sử dụng nguồn tài nguyên môi trường (lượng nước tái sử
dụng: 40 m3/ ngày).
- Đối với bụi - khí thải: Tất cả các xí nghiệp của công ty đều có đầu tư hệ thống xử lý bụi,
khí thải, tất cả các nơi có phát sinh bụi, hơi khí độc thải, cụ thể như: hệ thống xử lý hơi axit
tại các phân xưởng hóa thành của các xí nghiệp sản xuất ắc quy, các hệ thống xử lý bụi,
khí độc thải ra từ các nồi nấu chì, kẽm, cưa cắt thẻ, lắp ráp, v.v … điều đạt Quy chuẩn về
kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp, QCVN 19:2009.
- Đối với chất thải rắn – Chất thải nguy hại: đầu tư các kho lưu chứa tạm đúng theo quy định
của Bộ Tài nguyên và môi trường. Công ty ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng để
thu gom tái chế và đưa về lại để sử dụng. Cụ thể là xỉ kẽm, xỉ chì, phế liệu chì.
- Đối với chất thải sinh hoạt: ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom vận
chuyển và xử lý.
- Công ty luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu phát triển bền vững
với các hoạt động thân thiện với môi trường.
6.6. Chính sách liên quan đến người lao động
a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động.
Tính đến thời điểm 31/12/2020, Công ty có 1.201 lao động.
b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động.
Công ty thành lập hội đồng An toàn vệ sinh lao động để chỉ đạo, kiểm tra giám sát công
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tác an toàn vệ sinh lao động trong toàn công ty theo Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015.
Thành lập Phòng An toàn để triển khai thực hiện công tác An toàn trong công ty ngày càng hiệu
quả hơn
Công ty xây dựng và thực hiện nghiêm Thỏa ước lao động tập thể công ty trình Sở lao
động Thương bình và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt với nhiều điều khoản có lợi cho
người lao động như: Tổ chức bồi dưỡng độc hại và khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề
nghiệp, mua bảo hiểm tai nạn 24/24, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hưu trí tự
nguyện cho người lao động,… đúng theo quy định của Nhà nước. Hàng năm tổ chức cho người
lao động đi nghỉ mát để tái tạo sức lao động, Chính quyền và Công đoàn thường xuyên tổ chức
các hoạt động để chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên: hội thi nấu ăn, hội thao,
hội diễn văn nghệ quần chúng, ...
c) Hoạt động đào tạo người lao động
Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên
Chính sách đào tạo
Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Số lượng

người

214

giờ

3.252

giờ/người/năm

15,2

người

756

giờ

6.530

giờ/người/năm

8,6

người

5

giờ

272

Trung bình

giờ/người/năm

54,4

Bình quân chung

giờ/người/năm

10,3

Gián tiếp
Tổng số lượt người gián tiếp được đào tạo
Tổng số giờ đào tạo
Trung bình
Trực tiếp
Tổng số người đào tạo
Tổng số giờ đào tạo
Trung bình
Cấp quản lý
Số cán bộ quản lý
Số giờ đào tạo
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6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.
Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty luôn quan tâm đến đời sống của cán bộ
nhân viên Công ty, và những cán bộ làm việc tại Công ty nhưng đã nghỉ hưu. Cụ thể là Công
ty đã trợ cấp cho các cán bộ hưu trí co hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho cán bộ công nhân lao
động hưu trí có huân chương nhân dịp 2/9. Tặng quà mừng thọ cho các cụ là tứ thân phụ mẫu
của cán bộ công nhân lao động đến đúng tuổi 80, 85 và 90 tuổi trở lên vào dịp Tết. Trợ cấp cho
công nhân lao động bị bệnh nằm viện dài ngày, có hoàn cảnh khó khăn. Tặng quà cho các cháu
thiếu nhi nhân dịp quốc tế thiếu nhi, tết trung thu. Công ty cũng đã khen thưởng, trao học bổng
“Nguyễn Đức Cảnh” cho những cháu là con cán bộ nhân viên Công ty đạt thành tích tốt trong
học tập.
Công ty cũng đã đặt ra cho mình trách nhiệm đối với xã hội, với cộng đồng. Với truyền
thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam và của PINACO, mỗi dịp xuân
về Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty tổ chức vận động quyên góp từ Cán bộ công nhân
lao động trong công ty để làm công tác xã hội – đền ơn đáp nghĩa. Trong đó phải kể đến đóng
góp quỹ an sinh xã hội cho Tập đoàn, tặng quà cho cán bộ hưu trí ngành Hóa chất phía Nam,
ủng hộ quỹ khuyến học, thăm hỏi, tặng quà nhân Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, trợ giúp khu
nuôi dưỡng người già cô đơn, trẻ em nghèo, mồ côi khuyết tật… vào các dịp lễ Tết.v.v… tổng
số tiền tham gia hoạt động xã hội từ thiện của đơn vị trong năm trên 2.783.680.000 triệu đồng.
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BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quá hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2020
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.1. Thực hiện các chỉ tiêu
So sánh (%)

Đơn vị

Thực hiện
2020

Kế hoạch
2020

Kế hoạch

Cùng kỳ

Doanh thu

Tỷ đồng

3.449

3.670

94,0

97,4

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

190

205

92,7

89,4

%

15 (*)

15

100,0

75,0

Chỉ tiêu

Cổ tức

Ghi chú: (*) Cổ tức đã chi trả 10% bằng tiền mặt, dự kiến chia thêm 5% và chờ ĐHCĐ
thông qua.
Doanh thu đạt 3.449 tỷ đồng, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm 2019 và giảm 6,0% so với
kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 190 tỷ đồng, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm 2019 và giảm
7,3% so với kế hoạch.
Một số kết quả nổi bật khác :
- Vừa chống dịch an toàn, vừa sản xuất kinh doanh hiệu quả, đảm bảo việc làm và thu nhập
tốt cho người lao động đã tạo niềm tin rất lớn đối với người lao động. Nhiều công việc mới
xưa nay chưa biết đến, nhưng Công ty đã chủ động, sáng tạo và làm tốt, mọi công việc vẫn
thực hiện trôi chảy. Điều này cho thấy rằng chúng ta có thể vượt qua khó khăn, thách thức,
với sự quyết tâm, đồng lòng và sáng tạo.
- Gia tăng thị phần nội địa và phát triển thêm thị trường xuất khẩu mới: Mặc dù nhu cầu tiêu
dùng giảm mạnh do tác động từ đại dịch Covid-19, nhưng sản lượng ắc quy vẫn tiêu thụ
tăng 3,53% so với năm trước. Ngoài ra, vào những giai đoạn khó khăn nhất, đó lại là lúc
công ty phát triển thêm được 3 thị trường mới khó tính là Nhật Bản, Thái Lan và Bolivia.
- Sự kiện Xí nghiệp AQĐN đoạt giải nhất cuộc thi “Cải tiến năng suất chất lượng sản phẩm”
do Bộ Công Thương tổ chức vào ngày 21/12/2020, PINACO đã tạo được niềm tin, cho
các cơ quan quản lý, nhà đầu tư và khách hàng. Người lao động cũng tự tin hơn về năng
lực chuyên môn, tính chuyên nghiệp mà chúng ta đã làm được và cũng rất tự hào về kết
quả này.
1.2. Những biện pháp chính đã thực hiện
Công tác tiêu thụ - thị trường
Do đại dịch Covid-19 dẫn đến tình hình tiêu thụ rất khó khăn trên cả 3 thị trường : Nội địa,
khách hàng OEM và xuất khẩu. Trước tình hình đó công ty đã đề ra nhiều giải pháp phù hợp để
thích ứng với tình hình mới.
- Đối với thị trường nội địa : Công ty đã thay đổi cách làm, thực hiện nhiều chương trình
ngắn hạn phù hợp trong từng tháng như bán hàng Commando, cùng các nhà phân phối
đưa hàng ra điểm bán, tạo niềm tin đồng hành cùng khách hàng, cam kết quyền lợi lâu dài.
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Triển khai chương trình “KHỞI ĐỘNG TRUYỀN CẢM HỨNG, BỀN BỈ NỐI THÀNH
CÔNG”, tặng voucher cho khách hàng trên cả nước, ngay sau thời điểm vãn dịch ở Quảng
Nam, Đà Nẵng.
- Đối với thị trường xuất khẩu: Thường xuyên liên lạc và tìm hướng hỗ trợ khách hàng để
vượt qua giai đoạn khó khăn. Đồng thời, giới thiệu sản phẩm trên các website thương mại
điện tử quốc tế như Global sources, Alibaba để tìm kiếm khách hàng. Trong năm 2020 đã
phát triển được thêm 3 thị trường xuất khẩu mới khá tiềm năng là Nhật Bản, Thái Lan và
Bolivia. Tích cực chào bán sản phẩm pin ra thị trường nước ngoài. Khách hàng Myanmar
đã đặt đơn hàng đầu tiên pin R20C, R6 và R03 decal xanh vào tháng 12/2020.
- Đối với thị trường OEM : Hầu hết các hãng lắp ráp xe đều giảm sản lượng. Bộ phận OEM
đã đáp ứng nhanh các yêu cầu cho dòng xe mới của khách hàng THACO, Hyundai Thành
Công, PIAGGIO, v.v… Nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm đến tay người dùng và hạn
chế bảo hành, bộ phận OEM đã tăng cường tổ chức đào tạo về nghiệp vụ bảo dưỡng ắc
quy cho các showroom, đại lý của các OEM.
- Tăng cường các hoạt động chăm sóc khách hàng, quảng bá sản phẩm, đưa số điện thoại
chăm sóc khách hàng lên bao bì sản phẩm và Website của PINACO; tham gia triển lãm
tại Cuộc thi Lái xe sinh thái – Tiết kiệm nhiên liệu của Honda 2020 (Honda EMC 2020);
Ngoài ra nhằm nâng cao hiệu quả trong đầu tư phát triển cho ngành pin, công ty cũng đã
và đang triển khai dự án “Định vị lại sản phẩm pin Con Ó”.
Công tác Kỹ thuật – Sản xuất
- Áp dụng nhiều giải pháp công nghệ và quản lý tiên tiến vào sản xuất đã làm giảm tồn kho
bán thành phẩm, rút ngắn quy trình sản xuất, giảm lao động, tăng năng suất lao động và
giảm định mức vật tư.
- Cải tiến nâng cao chất lượng ắc quy, phát triển sản phẩm mới cung cấp theo yêu cầu của
khách hàng. Nhanh chóng khắc phục các lỗi từ khiếu nại đáp ứng ngày càng cao yêu cầu
của khách hàng.
- Tổ chức nhiều lớp đào tạo nội bộ cho đội ngũ kỹ sư nhằm nâng cao trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ góp phần nâng cao chất lượng việc kiểm tra, xử lý các sự cố về MMTB và Công
nghệ, đồng thời cũng nâng cao được ý thức trách nhiệm, tính tuân thủ quy trình công nghệ,
và phát huy tốt hiệu quả trong công tác quản lý chất lượng. Rà soát và tinh gọn hệ thống
quản lý chất lượng (HTQLCL) nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.
Công tác đầu tư
- Công ty đã chủ động, tự lắp đặt thiết bị đưa vào sản xuất thay vì phải chờ chuyên gia nước
ngoài thực hiện. Điều này không những đáp ứng kịp thời việc tăng năng lực sản xuất mà
còn giảm được chi phí chuyên gia.
- Triển khai đầu tư thêm 1 dây chuyền lắp ráp ắc quy gắn máy VRLA; 1 hệ thống nạp và
hoàn tất ắc quy CMF; Trạm biến áp 3000 KVA cho xí nghiệp AQĐN 2.
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- Hoàn thành các thủ tục pháp lý cho dự án di dời Pin Con Ó. Tiếp tục triển khai các hạng
mục xây dựng còn tồn tại: khu trộn bột, khu điện dịch; đường nội bộ và hệ thống cấp thoát
nước, nâng nền nhà kho, hệ thống điện động lực, …
- Thiết kế layout mặt bằng, thiết bị và các công việc chuẩn bị đầu tư cho nhà máy ắc quy An
Phước: khảo sát địa chất, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở, thiết kế PCCC,
báo cáo đánh giá tác động môi trường, v.v…
2. Tình hình tài chính
a) Tình hình tài sản
Chất lượng tài sản tốt, trong năm tình hình tài sản ổn định, hiệu quả sử dụng tài sản cao,
nợ phải thu quá hạn không đáng kể.
b) Tình hình nợ phải trả
Tình hình nợ hiện tại trong tầm kiểm soát của Công ty, biến động không lớn. Nợ phải trả
chủ yếu vay phục vụ vốn lưu động và đầu tư tài sản cố định.
Công ty không có nợ phải trả quá hạn, năm qua tỷ giá khá ổn định nên ảnh hưởng chênh
lệch của tỉ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty là không
đáng kể.
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.
Trong năm qua Công ty có thay đổi cơ cấu tổ chức để phù hợp với tình hình thực tế, đáp
ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới. Sáp nhập phòng R&D với phòng Kỹ thuật – QA,
thành lập phòng An toàn VSLĐ-MT-PCCC. Ngoài ra Công ty đã thay đổi nhiều chính sách
cũng như phương pháp quản trị mới để phù hợp với tình hình mới.
4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
4.1 Các chỉ tiêu
- Tổng doanh thu: 3.700 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 195 tỷ đồng
- Cổ tức: Phấn đấu không thấp hơn 15%
(Chưa tính tới các ảnh hưởng của dịch covid - 19).
4.2. Các giải pháp thực hiện
a) Nhiệm vụ trọng tâm
- Đẩy mạnh sản xuất tiêu thụ ngay từ đầu năm, mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt chú
trọng thị trường ASEAN, phấn đấu vượt các chỉ tiêu đại hội giao.
- Tung ra thị trường sản phẩm chất lượng cao, tiếp tục cải tiến và phát triển các dòng sản
phẩm mới, nâng cao chất lượng sản phẩm hiện hữu đáp ứng yêu cầu của khách hàng ngày
càng cao.
- Tổ chức thành công chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 45 năm thành lập Công ty.
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- Cải tiến mẫu mã, chất lượng và định vị lại thương hiệu Pin Con Ó đáp ứng nhu cầu thị
hiếu của người tiêu dùng.
- Hoàn thành di dời Xí nghiệp pin Con Ó trước tháng 6/2021 đồng thời hoàn thành các thủ
tục để khởi công xây dựng nhà máy ắc quy tại Khu công nghiệp An Phước tỉnh Đồng Nai.
b) Một số giải pháp chính
Công tác tiêu thụ - thị trường
- Theo dõi sát tình hình diễn biến của thị trường để có chính sách bán hàng phù hợp, kịp
thời. Lấy lại thị phần bình ắc quy xe máy và tạo đột phá về tiêu thụ bình PA. Tiếp tục triển
khai các chương trình thúc đẩy bán hàng nhằm tăng doanh thu xuất khẩu sang các quốc gia
Đông Nam Á, đặc biệt là thị trường Indonesia và Philippines. Thực hiện tốt chính sách hỗ
trợ khách hàng để duy trì và phát triển thương hiệu, thị phần tại các quốc gia Trung Đông.
Đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm Pin.
- Thực hiện thành công dự án định vị thương hiệu Pin Con Ó để từng bước tăng doanh số
sản phẩm pin. Triển khai thành công chiến dịch quảng bá thương hiệu nhân dịp kỷ niệm
45 năm thành lập Công ty. Tiếp tục thu thập thông tin để xây dựng bản đồ dữ liệu về thị
trường, thị phần của PINACO ở từng tỉnh thành trên cả nước để có chiến lược bán hàng
phù hợp.
- Tích cực trong công tác chăm sóc khách hàng OEM, nắm bắt nhanh nhu cầu của khách
hàng. Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan phản hồi nhanh các yêu cầu của khách
hàng. Duy trì thường xuyên công tác chăm sóc sản phẩm trong quá trình khi lưu kho lưu
bãi tại khách hàng.
Công tác kỹ thuật – sản xuất
- Tập trung đẩy mạnh sản xuất đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ đặc biệt đối với các chủng loại
sản phẩm tốc độ tăng trưởng cao. Đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý chất lượng nhằm
bảo đảm chất lượng sản phẩm đồng thời giải quyết và khắc phục nhanh, chính xác các
khiếu nại của khách hàng.
- Quản trị sản xuất hiệu quả để tăng năng suất, giảm giá thành sản phẩm. Tiếp tục đào tạo và
áp dụng lý thuyết TVP (Theorical Value Production) của YAMAHA để triển khai mở rộng
cho các đơn vị nhằm tăng hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị. Trên cơ sở đó tăng cường
cải tiến, tự động hóa giúp người lao động giảm công việc nặng nhọc độc hại, nguy hiểm
và tăng năng suất lao động; Triển khai các phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để giảm
giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.
- Đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật, KCS, QA
để đủ năng lực kiểm soát bảo đảm chất lượng sản phẩm và nghiên cứu phát triển sản phẩm
mới. Đào tạo quy trình vận hành thiết bị và tay nghề cho người lao động, đào tạo công
nhân có thể thao tác tại nhiều vị trí khác nhau, giúp linh hoạt trong điều phối sản xuất. Tiếp
tục củng cố công tác ATVSLĐ – PCCC – MT, 5S để môi trường làm việc an toàn, thân
thiện và bảo đảm tuân thủ theo yêu cầu của pháp luật.
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Công tác đầu tư, nghiên cứu phát triển
- Khẩn trương triển khai phương án đầu tư trung hạn. Định kỳ rà soát tính toán năng lực sản
xuất các xí nghiệp có kế hoạch đầu tư bổ sung kịp thời. Chuẩn bị tốt các dữ liệu và các
yêu cầu về công nghệ nhằm tận dụng tối đa kinh nghiệm của chuyên gia để cải tiến nâng
cao chất lượng sản phẩm (hiện hữu và sản phẩm mới) và áp dụng nhanh vào sản xuất để
đáp ứng ngày càng cao yêu cầu của người tiêu dùng. Tìm đối tác để nghiên cứu và chuyển
giao công nghệ pin Lithium.
- Tiếp nhận và triển khai lắp đặt nhanh và đưa vào sản xuất các dây chuyền đã được phê
duyệt đầu tư.
- Triển khai đầu tư nhà máy mới An Phước, phấn đấu cuối năm 2021 khởi công xây dựng
giai đoạn 1 nhà máy ắc quy.
Công tác khác
- Thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid 19 một cách hiệu quả và an toàn
nhằm tạo điều kiện ổn định sản xuất đáp ứng cho nhu cầu thị trường.
- Tìm nguồn vốn giá rẻ phục vụ đầu tư và sản xuất kinh doanh, thường xuyên theo dõi sát
sao tình hình diễn biến của thị trường tài chính để có giải pháp đối phó phù hợp, tránh bị
động gây thiệt hại cho Công ty. Tăng cường công tác kiểm soát tính tuân thủ, phát huy hơn
nữa bộ phận kế toán quản trị, kiểm toán nội bộ để kiểm soát, phòng ngừa rủi ro.
- Rà soát tổng thể nguồn nhân lực để có kế hoạch đào tạo và tuyển dụng phù hợp. Tiếp tục
hoàn thiện quy trình đánh giá nhân viên, chính sách lương thưởng hợp lý nhằm kích thích
tính chủ động, sáng tạo, thu hút và giữ chân được lao động chất lượng cao có thể đáp ứng
được yêu cầu phát triển của công ty trong tương lai.
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BÁO CÁO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2020
2. Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc
3. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty.
1.1. Đánh giá chung tình hình năm 2020
Năm 2020, đại dịch Covid 19 bùng phát đã làm cho nền kinh tế thế giới rơi vào suy thoái
nghiêm trọng. Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và các nền kinh tế lớn khác ngày càng phức
tạp; cạnh tranh địa chính trị giữa các nước lớn càng làm gia tăng đáng kể tính bất ổn của hệ
thống thương mại toàn cầu, gây ảnh hưởng không nhỏ tới niềm tin kinh doanh, quyết định đầu
tư và thương mại toàn cầu. Sự biến động khó lường trên thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế, giá
dầu cũng như nguyên vật liệu đầu vào chính yếu diễn biến phức tạp tác động đến tăng trưởng,
tâm lý và kỳ vọng thị trường. Trong nước, nền kinh tế tuy tăng trưởng khá so với mặt bằng
chung các nước song thấp hơn nhiều so với các năm trước do ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh
Covid 19 cũng như thiên tai lũ lụt đặc biệt nghiêm trọng.
Đối với PINACO, ngoài những tác động từ thuận lợi và khó khăn nêu trên, sản xuất kinh
doanh của Công ty có những thuận lợi, khó khăn sau:
Thuận lợi:
- Thương hiệu sản phẩm mạnh, hệ thống phân phối nội địa rộng khắp, thị trường xuất khẩu
đã phát triển thêm nhiều quốc gia.
- Chất lượng sản phẩm tiếp tục được duy trì và ổn định tạo niềm tin cho người tiêu dùng
giúp tăng khả năng cạnh tranh; đội ngũ lãnh đạo Công ty và người lao động có kinh
nghiệm, thành thạo chuyên môn và đầy tâm huyết là động lực quan trọng nhất cho sự ổn
định và phát triển của Công ty.
Khó khăn:
- Cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt cả về giá bán, chất lượng và các chính sách
bán hàng, hậu mãi.
- Tình trạng thiếu ắc quy do hạn chế về năng lực sản xuất và xu thế dịch chuyển nhanh về
cơ cấu sản phẩm tiêu thụ nên sản xuất chưa kịp thời đáp ứng nhu cầu tiêu thụ.
- Dịch Covid 19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả sản xuất kinh doanh.
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1.2. Kết quả kinh doanh năm 2020
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Stt

Thực hiện
Nội dung các chỉ tiêu
năm 2019

Kế hoạch
năm 2020

Thực hiện
năm 2020

3.541

3.670

So sánh (%)
Cùng
kỳ

Kế hoạch

3.449

97,4

94,0

1

Tổng doanh thu

2

Lợi nhuận trước thuế

212

205

190

89,4

92,7

3

Lợi nhuận sau thuế

167

-

149

89,2

-

4

Lãi cơ bản trên cổ
phiếu (đồng/CP)

3.228

-

2.878

89,2

-

5

Cổ tức

20%

≥15%

15% (*)

75,0

100,0

6

Vốn điều lệ (làm tròn
số)

465

465

465

100,0

100,0

Ghi chú: (*): Cổ tức đã chi trả 10% bằng tiền mặt, dự kiến chia thêm 5% và chờ ĐHCĐ
thông qua.
1.3. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020
- Năm 2020, năm thứ 4 của Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (HĐQT) 05 năm giai đoạn 20172022, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định Luật
Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan, cụ
thể:
- Đối với công tác chỉ đạo, HĐQT đã xác định các vấn đề trọng tâm, trọng điểm trong sản
xuất, kinh doanh và đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định đúng đắn, phù hợp, kịp thời;
Đồng thời, phối hợp tốt với Ban Điều hành tập trung xử lý, giải quyết các vấn đề theo thẩm
quyền được Đại hội đồng cổ đông giao phù hợp với các quy định hiện hành.
- Trong năm 2020, cơ cấu thành viên HĐQT có thay đổi như sau: Ông Lê Hoàng được bầu

làm Chủ tịch HĐQT thay thế ông Phạm Thanh Tùng.

- Đánh giá chung: HĐQT và Ban điều hành đã phối hợp tốt, hiệu quả và hoàn thành tốt các
mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 giao
trong tình hình mới.
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty
Trong năm 2020, Ban điều hành Công ty có bốn (04) thành viên đều có trình độ đại học trở
lên; đến thời điểm Đại hội nhân sự Ban điều hành Công ty có sự thay đổi như sau:
- Trước ngày 01/02/2020, Ban điều hành có bốn (04) thành viên (gồm: 01 Tổng Giám đốc,
02 Phó Tổng giám đốc, 01 Kế toán trưởng), cụ thể:
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Stt

Họ và Tên

Chức danh

1

Ông Trần Thanh Văn

Tổng Giám đốc

2

Ông Lê Văn Năm

Tổng Giám đốc

3

Ông Đào Ngọc Minh Tiến

4

Ông Nguyễn Duy Hưng

Ghi chú
Miễn nhiệm
01/02/2020
Bổ nhiệm ngày
01/02/2020

Phó TGĐ phụ trách Bán hàng
– Thị trường
Kế toán trưởng

- Sau ngày 01/02/2020, Ban điều hành có bốn (04) thành viên (gồm: 01 Tổng Giám đốc, 02
Phó Tổng giám đốc, 01 Kế toán trưởng), cụ thể:
Stt

Họ và Tên

1

Ông Lê Văn Năm

2

Ông Đào Ngọc Minh Tiến

3

Ông Nguyễn Điền Phước Chân

4

Ông Nguyễn Duy Hưng

Chức danh

Ghi chú

Tổng Giám đốc

Bổ nhiệm ngày
01/02/2020

Phó TGĐ phụ trách Bán
hàng – Thị trường
Phó TGĐ phụ trách Kỹ
thuật – Sản xuất

Bổ nhiệm ngày
12/01/2021

Kế toán trưởng

- Trong thời gian tới, Hội đồng quản trị sẽ phối hợp với Ban điều hành để xem xét, giới
thiệu, bổ nhiệm các chức danh quản lý Công ty còn thiếu theo quy định.
- Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành: Năm 2020, Ban điều hành
công ty đã có nhiều nổ lực vượt qua khó khăn trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng
nghiêm trọng bởi đại dịch Covid 19, mặc dù không đạt các chỉ tiêu được Đại Hội đồng
cổ đông, Hội đồng quản trị giao nhưng với kết quả nêu trên rất đáng khích lệ so với mặt
bằng chung. Giữ vững được thị phần, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.
3. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021
3.1. Nhận định tình hình chung
- Tình hình dịch Covid -19 vẫn còn diễn biết hết sức phức tạp, khó lường. Chiến tranh
thương mại Mỹ - Trung và cạnh tranh địa chính trị giữa các nước lớn sẽ tác động lớn đến
phục hồi nền kinh tế thế giới. Dự báo nền kinh tế thế giới sẽ phục hồi nhưng chưa bằng so
với trước đại dịch Covid 19.
- Năm 2021, kinh tế vĩ mô trong nước được Chính phủ đặt mục ổn định, chỉ tiêu tăng trưởng
GDP từ 6,5% - 7%, lạm phát duy trì với mức thấp, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục
cải thiện. Tuy nhiên, hậu quả đại dịch Covid -19 để lại vô cùng lớn mà không phải một
sớm, một chiều giải quyết xong. Cạnh tranh với các đối thủ trong và ngoài nước ngày càng
khốc liệt.
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM (PINACO)
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3.2. Mục tiêu cụ thể
Căn cứ vào tình hình thực tế, HĐQT trình Đại Hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh
doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
- Tổng doanh thu: 3.700 tỷ đồng, bằng 107% so với thực hiện năm 2020.
- Lợi nhuận trước thuế: 195 tỷ đồng.
- Cổ tức: Phấn đấu không thấp hơn 15%.
(Chưa tính tới các ảnh hưởng của dịch covid - 19).
3.3. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị chỉ đạo và phối hợp với Ban điều hành đúng quy định của pháp luật,
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ
được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 giao cụ thể:
- Tiếp tục rà soát, sửa đổi và ban hành các quy chế, quy định quản lý…để phù hợp với Luật
Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định của pháp luật
có liên quan;
- Chủ động xây dựng các phương án khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Đảm
bảo hiệu lực, hiệu quả của chuỗi cung ứng từ khâu chuẩn bị nguyên nhiên vật liệu, tổ
chức sản xuất, phân phối, lưu thông, đến cung ứng hàng hóa trong nước và xuất khẩu.
Phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh
năm 2021 đã đặt ra trong bối cảnh phải đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh;
biến thách thức thành cơ hội của Công ty;
- Tiếp tục rà soát, khẩn trương thực hiện các nội dung liên quan đến đầu tư phát triển trước
mắt cũng như lâu dài. Đồng thời, phát huy tối đa các nguồn lực hiện có để nâng cao hiệu
quả sản xuất kinh doanh, lợi thế của doanh nghiệp;
- Tăng cường kiểm soát và tối ưu hóa các chi phí, thực hành tiết kiệm, phát huy có hiệu
quả các sáng kiến cải tiến trong mọi hoạt động của Công ty…nhằm nâng cao hiệu quả
sản xuất, kinh doanh;
- Tiếp tục hoàn thiện tổ chức, kiện toàn bộ máy, nhân lực, đảm bảo nhân lực có trình độ
chuyên môn, ngoại ngữ và khả năng quản lý đáp ứng với quá trình phát triển của doanh
nghiệp và hội nhập quốc tế.
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QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị
2. Báo cáo Ban kiểm soát

1. Hội đồng quản trị
1.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị :
Gồm năm thành viên (một Chủ tịch và bốn thành viên), như sau:
Ngày bắt đầu/không còn
Stt

Thành viên HĐQT

Chức vụ

là thành viên HĐQT
Ngày bổ

Ngày miễn

nhiệm

nhiệm

1

Ông Lê Hoàng

Chủ Tịch HĐQT

27/06/2020

2

Ông Phạm Thanh Tùng

Chủ Tịch HĐQT

27/04/2017

3

Ông Trần Thanh Văn

TV HĐQT

4

Ông Lê Văn Năm

5
6

Cổ phiếu
(bao gồm số được
ủy quyền)
Số lượng

Tỷ lệ
(%)

9.840.483

21,18

-

-

27/04/2017

41.345

0,09

TV HĐQT/TGĐ

20/04/2019

9.375.437

20,17

Ông Nguyễn Văn Chung

TV HĐQT

27/04/2017

4.685.930

10,08

Ông Shinichiro Ota

TV HĐQT

27/04/2017

-

-

27/06/2020

1.2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
Công ty đã rất nổ lực trong việc thành lập các tiểu ban, tuy nhiên đến nay vẫn chưa lựa
chọn được nhân sự phù hợp vào các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.
1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị
- Hội đồng quản trị có năm thành viên đều tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm trong
quản lý; phân công nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT như sau:
+ Ông Lê Hoàng – Chủ tịch HĐQT: Chỉ đạo chung mọi hoạt động của Hội đồng quản
trị; Trực tiếp phụ trách công tác chiến lược và công tác tổ chức nhân sự.
+ Ông Lê Văn Năm - Thành viên HĐQT/TGĐ: Chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động
Ban Tổng giám đốc; Phụ trách mảng công bố thông tin; Thực hiện các nhiệm vụ khác do
Hội đồng quản trị giao.
+ Ông Trần Thanh Văn - Thành viên HĐQT/TGĐ: Hỗ trợ xây dựng chiến lược, kế
hoạch phát triển trung dài hạn của công ty; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng
quản trị giao.
+ Ông Shinichiro Ota - Thành viên HĐQT: Hỗ trợ công ty trong việc phát triển
khách hàng Nhật Bản tại Việt Nam và các nước trong khu vực; Phụ trách phát triển bền
vững, công tác môi trường; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao.
+ Ông Nguyễn Văn Chung - Thành viên HĐQT: Phụ trách công tác đầu tư xây dựng;
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao.
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- Trong năm 2020, HĐQT tổ chức họp định kỳ hàng quý (không kể xin ý kiến bằng văn
bản), cụ thể: HĐQT đã tổ chức sáu (06) cuộc họp và đã ban hành 44 Nghị quyết, Quyết
định đã kịp thời đưa ra các chỉ đạo quản trị phù hợp với nhu cầu diễn biến của sản xuất,
kinh doanh và đầu tư phát triển; Rà soát, kiện toàn công tác nhân sự theo quy định.
Stt

Thành viên HĐQT

Số buổi họp HĐQT tham dự

Tỷ lệ
tham dự họp

1

Ông Lê Hoàng

4/4

100%

2

Ông Phạm Thanh Tùng

2/2

100%

3

Ông Trần Thanh Văn

6/6

100%

4

Ông Lê Văn Năm

6/6

100%

5

Ông Nguyễn Văn Chung

6/6

100%

6

Ông Shinichiro Ota

6/6

100%

Về mối quan hệ với cổ đông và công bố thông tin: HĐQT tuân thủ đúng Quy chế quản
trị theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với các công ty niêm yết; thực hiện
đúng quy định việc công bố thông tin định kỳ, thường niên cũng như các thông tin bất thường
cho các cổ đông trên trang Website Công ty, UBCKNN, Sở GDCK HCM. Tuy nhiên, PINACO
cũng giống như mô hình một số các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay cũng đang gặp vướng
mắc như chưa có thành viên HĐQT độc lập, Công ty sẽ xem xét, hoàn thiện trong thời gian tới.
Về thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và phương án chi trả cổ tức:
Thực hiện đúng theo Nghị quyết đã được Đại Hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua về phương
án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và phương án chi trả cổ tức năm (HĐQT đã chỉ đạo
Ban điều hành tạm ứng cổ tức năm 2020 là 10% cho các cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt).
Việc trả tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc thực hiện theo đúng
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra và quy định của Công ty, cụ thể chi tiết như sau :
THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Họ và tên

Chức vụ

Số tiền

Ông Phạm Thanh Tùng

CT.HĐQT từ T1-T6/2020

54.000.000

Ông Lê Hoàng

CT.HĐQT từ T7-T12/2020

54.000.000

Ông Nguyễn Văn Chung

TV.HĐQT

72.000.000

Ông Lê Văn Năm

TV.HĐQT

72.000.000

Ông Trần Thanh Văn

TV.HĐQT

72.000.000

TỔNG CỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM (PINACO)

324.000.000

45

THÙ LAO BAN KIỂM SOÁT
Họ và tên

Chức vụ

Số tiền

Bà Trần Thị Kiều Ly

TV. BKS

48.000.000

Bà Vũ Thị Mai Nhung

TV.BKS

48.000.000

TỔNG CỘNG

96.000.000

Lương, phụ cấp Tổng Giám đốc

598.960.000

Lương, phụ cấp HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng

1.782.300.000

Các nội dung khác:
HĐQT đã thực hiện tốt việc phối hợp, kịp thời cung cấp các hồ sơ, tài liệu, thông tin…
theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để Ban Kiểm
soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của mình trong quản lý
điều hành doanh nghiệp.
Công tác đoàn thể: HĐQT tạo điều kiện để các hoạt động của Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn
Thanh niên… đóng góp tích cực trong việc động viên cán bộ công nhân viên tích cực thi đua
sản xuất, thực hành tiết kiệm trong mọi lĩnh vực; phát huy truyền thống, văn hoá doanh nghiệp
của PINACO.
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2. Báo cáo Ban kiểm soát
2.1 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:
a) Cơ cấu Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2017-2022)
Gồm 03 thành viên (một Trưởng ban và hai thành viên), như sau:
STT

Họ và Tên

Chức vụ

Ghi chú

Trưởng BKS

Bổ nhiệm ngày 27/4/2017

1

Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh

2

Bà Trần Thị Kiều Ly

Thành viên BKS

Bổ nhiệm ngày 27/4/2017

3

Bà Vũ Thị Mai Nhung

Thành viên BKS

Bổ nhiệm ngày 21/4/2018

b) Hoạt động của Ban kiểm soát.
- Trong năm 2020, BKS đã tổ chức 07 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ các thành viên (Chi
tiết theo Phụ lục – Bảng 1 đính kèm).
- Ban kiểm soát có đại diện tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị:
+ Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và hệ thống quản lý
Công ty;
+ Giám sát việc chấp hành các Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/ Hội
đồng quản trị; Điều lệ Công ty; Nghị quyết, quyết định, quy chế, chỉ thị của Tập đoàn/
Công ty;
+ Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của công ty;
+ Xem xét Báo cáo tài chính quý, năm của Công ty;
+ Đánh giá việc chấp hành pháp luật về quản lý và sử dụng vốn; việc ban hành và thực
hiện Quy chế tài chính, Quy định nội bộ của Doanh nghiệp, việc phân chia lợi nhuận, trích
lập và sử dụng các quỹ;
2.2. Báo cáo kết quả giám sát của Ban kiểm soát:
Thông qua các báo cáo quản lý nội bộ, các cuộc họp thường xuyên và định kỳ của Hội
đồng quản trị, các Nghị quyết do Hội đồng quản trị ban hành, các cuộc họp giao ban cuối tháng
của Công ty, các văn bản, hồ sơ, tài liệu… gửi cho Ban kiểm soát, các văn bản chính sách và kết
quả kiểm toán nội bộ, Ban kiểm soát có một số ý kiến như sau:
a) Về tổ chức bộ máy.
Trong năm 2020, cơ cấu Hội đồng quản trị gồm năm thành viên (một Chủ tịch và bốn
thành viên) và thay đổi như sau:
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STT

Họ và Tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Ông Phạm Thanh Tùng

Chủ tịch HĐQT

Miễn nhiệm ngày 27/06/2020

2

Ông Lê Hoàng

Chủ tịch HĐQT

Bổ nhiệm ngày 27/06/2020

3

Ông Lê Văn Năm

Thành viên HĐQT

Bổ nhiệm ngày 20/4/2019

4

Ông Nguyễn Văn Chung

Thành viên HĐQT

Bổ nhiệm ngày 27/4/2017

5

Ông Shinichiro Ota

Thành viên HĐQT

Bổ nhiệm ngày 27/4/2017

6

Ông Trần Thanh Văn

Thành viên HĐQT

Bổ nhiệm ngày 27/4/2017

Ban kiểm soát đã tham gia giám sát quá trình bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản
trị theo đúng Điều lệ Công ty và trình tự thủ tục bầu cử theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông
quyết định.
b) Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám
đốc và Ban kiểm soát Công ty.
- Chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội
đồng cổ đông, trong đó:
+ Chủ tịch HĐQT:

9.000.000 đồng/tháng.

+ Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng.
+ Thành viên BKS:

4.000.000 đồng/tháng.

- Thù lao, lương và phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và
Kế toán trưởng Công ty là: 2.801.260.000 đồng.
c) Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020.
Năm 2020, tất cả các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận chỉ đạt từ 92% trở lên
so với kế hoạch đã đề ra.
Lý do: Năm 2020, sự bùng phát của đại dịch Covid-19 khiến nền kinh tế thế giới rơi vào
suy thoái sâu, làm xã hội bất ổn. Đến nay tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến hết sức phức
tạp, khó lường.
Tại Việt Nam, hai đợt dịch bùng phát nghiêm trọng cùng với sự xuất hiện liên tiếp nhiều
cơn bão, lũ lụt làm sạt lở nhiều nơi ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên làm suy giảm tăng
trưởng và gây thiệt hại rất lớn cho nền kinh tế trong nước.
Năm 2020, tiếp tục là một năm đầy khó khăn và thử thách đối với Pinaco; Trước tình hình
doanh thu liên tục sụt giảm ở cuối quý 2 và đầu quý 3, để thúc đẩy bán hàng Công ty đã tăng
cường công tác chiết khấu thương mại, chi phí bán hàng.
Vì vậy: Doanh thu đạt 94% (so với kế hoạch) và lợi nhuận trước thuế đạt 92% (so với kế
hoạch).
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d) Thực hiện các quy định về quản trị Công ty:
- Đối với Hội đồng quản trị (HĐQT):
+ Đã quản lý, chỉ đạo hoạt động của đơn vị theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức
và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông đề ra, cụ thể như sau:
+ Đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 đạt hiệu quả khá tốt so với
tình hình chung của nền kinh tế và các đơn vị cùng ngành.
+ Đã sửa đổi, bổ sung 02 Quy chế (Quy chế tài chính Công ty và Quy chế trả lương,
thưởng và phụ cấp) và ban hành 44 Nghị quyết, Quyết định phục vụ công tác quản lý và
điều hành hoạt động SXKD của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật, chỉ đạo của
cấp trên.
+ Tiếp tục chỉ đạo sửa đổi, bổ sung và ban hành mới Điều lệ công ty, một số Quy chế nội
bộ công ty,… quy định nhằm phù hợp với tình hình hoạt động SXKD Công ty, Luật Chứng
khoán số 2019 và Luật Doanh nghiệp 2020 ban hành hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2021.
+ Công ty đã tạm dừng tổ chức triển khai thực hiện chủ trương thoái vốn của Cổ đông
51% và chờ ý kiến chỉ đạo của cơ quan cấp trên và các ban ngành có liên quan.
- Hoạt động quản lý điều hành của Tổng giám đốc:
Đã thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật Nhà nước, Điều lệ Tổ chức
và hoạt động của Công ty; đa số các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty ban
hành đã được triển khai thực hiện.
Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020:
Doanh thu đạt 94% (so với kế hoạch) và lợi nhuận trước thuế đạt 92% (so với kế hoạch).
Công tác tổ chức quản lý.
Công ty đã tổ chức Hội nghị Người lao động để CB.CNLĐ tham gia đóng góp ý kiến và
tiến tới ký kết những nội dung sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể năm 2020, quy định
khen thưởng số 349/PA-CĐ ngày 30/5/2020 giữa Tổng giám đốc (NSDLĐ) và Công đoàn đại
diện cho người lao động; Đồng thời đăng ký nội quy lao động theo văn bản số 1877/SLĐTBXHLĐ ngày 13/6/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Công ty tiếp tục triển khai thực hiện việc trích quỹ phúc lợi giao cho Tổ chức Công đoàn
lập quỹ mua cổ phiếu PAC để tạo sự gắn kết giữa Công ty và người lao động.
Công tác tổ chức quản lý.
Trong năm 2020, Công ty đang thực hiện 10 dự án đầu tư xây dựng, trong đó 7 dự án là
công trình chuyển tiếp từ năm trước và 3 công trình đầu tư mới. Tổng giá trị kế hoạch năm 2020
là 45.880 triệu đồng; Tổng giá trị thực hiện năm 2020 là 43.863 triệu đồng; trong đó giá trị giải
ngân năm 2020 là 10.195 triệu đồng;
Thực hiện công tác nhân sự, lao động tiền lương.
Trong năm qua, Công ty đã rà soát và kiện toàn công tác nhân sự đối với chức danh Người
quản lý và quản lý cấp trung Công ty; Triển khai công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhân sự; Cơ
cấu lại tổ chức, sắp xếp lại một số phòng ban chuyên môn một cách kịp thời, phù hợp với tình
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hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và quy định của pháp luật có liên quan.
Tổng số Cán bộ công nhân viên tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 là 1.201 người (tại ngày
31 tháng 12 năm 2019 là 1.179 người), tăng 22 người chiếm tỷ lệ 101,87%.
Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của người lao động và người quản lý là
237.271.640.000 đồng.
2.3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán:
a) Ý kiến kiểm toán:
- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH KPMG Việt Nam, địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà
SUN Wah, số 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Ý kiến kiểm toán độc lập: Được trình bày tại “Báo cáo kiểm toán độc lập” số 20-0100366/2*2-21-1 ngày 08/03/2021.
b) Báo cáo tài chính được kiểm toán:
Báo cáo tài chính năm 2020 lập ngày 20/01/2021 của Công ty cổ phần Pin Ắc quy Miền
Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam theo quy định của pháp luật, bao
gồm:
- Báo cáo kiểm toán độc lập ngày 08 tháng 03 năm 2021.
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020;
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2020.
Chi tiết xin đăng tải tại Website của Công ty: www.pinaco.com.vn
2.4. Kiến nghị , kết luận chung.
a) Đánh giá chung.
Công ty đã tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động quản lý Công ty cũng như
trong các giao dịch. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản
lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ
công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
Công ty không phát sinh tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và
đầu tư dự án.
Chế độ hạch toán kế toán tuân thủ về cơ bản theo chuẩn mực kế toán hiện hành, lập và nộp
các báo cáo kế toán kịp thời cho các cấp thẩm quyền.
Công ty đã thực hiện đầy đủ chế độ công bố thông tin đối với Công ty niêm yết theo đúng
quy định.
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b) Kiến nghị.
Về tình hình tài chính: Ban điều hành Công ty cần xem xét, cân nhắc và cơ cấu lại khoản
mục tài sản ngắn hạn, vay ngắn hạn, vay dài hạn để đảm bảo tỷ lệ Nợ phải trả/ Vốn Chủ sở hữu
giảm cũng như tăng tính thanh khoản của tài sản ngắn hạn nhằm tránh áp lực phải vay trung dài
hạn hoặc thuê tài chính phát sinh nhiều làm chi phí lãi vay tăng cao.
Về chủ trương thoái vốn: Ban điều hành Công ty cần khẩn trương triển khai việc thoái vốn
khỏi Công ty Bất Động Sản Thịnh Phát liên quan khu đất 752 Hậu Giang, Phường 12, Quận 6
theo Nghị quyết số 384/NQ-HĐQT/2018 ngày 24/07/2018 của Hội đồng quản trị Công ty và
quy định pháp luật có liên quan về đất đai, nhằm bảo toàn được vốn đầu tư.
Tiếp tục rà soát, cập nhật nhằm hoàn thiện các quy chế hiện hành (như Quy chế tổ chức
cán bộ, Quy chế quản lý đầu tư,.…), sớm ban hành quy chế mới (như Quy chế quản lý mua sắm
nguyên vật liệu - vật tư - phụ tùng,..) phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và
tình hình thực tế hiện nay của Công ty.
Duy trì việc kiểm tra định kỳ, đột xuất việc chấp hành các nội quy, quy định, các quy chế,
các trình tự thủ tục hồ sơ, chứng từ của Công ty, chính sách pháp luật của Nhà nước tại các
phòng ban Công ty, xí nghiệp và Chi nhánh nhằm tránh việc sai sót không được công nhận là
chi phí hợp lý hợp lệ.
Tiếp tục có các biện pháp quản lý hợp lý và hiệu quả trong quản lý sản xuất, quản lý chất
lượng, quản lý chi phí,… đảm bảo tồn kho hợp lý; duy trì và làm tốt việc thực hiện tiết kiệm
các chi phí như: Năng lượng, chi phí nguyên vật liệu, dụng cụ đưa vào sản xuất…, chi phí quản
lý nhằm hạ giá thành sản phẩm,… qua đó đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.
Tiếp tục chú trọng xây dựng công tác dự báo tiêu thụ, kế hoạch vật tư, sản xuất nhằm nắm
vững và chỉ đạo kịp thời kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị, chủ động điều tiết bán hàng
và giá cả hợp lý trên thị trường.
Tiếp tục chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, có chính sách phù hợp
giữ được người tài, xây dựng chính sách cán bộ và luân chuyển cán bộ hợp lý, phù hợp với hiện
tại và yêu cầu phát triển của Công ty.
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3. Kế hoạch công tác năm 2021 của Ban kiểm soát
3.1 Nhiệm vụ chung:
Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động
kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.
Trong năm 2021, Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý, thời gian cụ thể
sẽ được thông báo tới Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các phòng ban chức năng
chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước ít nhất là 01 tuần. Ngoài ra nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và Điều
lệ công ty Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với Hội đồng quản trị
và báo cáo Đại hội đồng cổ đông.
3.2 Nhiệm vụ cụ thể từng Quý:
a) Quý I
- Thẩm định báo cáo Tài chính năm 2020.
- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm
2020.
- Báo cáo quá trình hoạt động kiểm soát theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty trước
Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Báo cáo đánh giá quá trình quản lý công ty của Hội đồng quản trị và điều hành của Tổng
giám đốc.
b) Quý II
- Thẩm định Báo cáo tài chính Quý I năm 2021, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh
doanh quý I năm 2021.
- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên đề ra.
- Xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư,
các định mức đơn giá giao khoán, quy chế trả lương và các quy chế quy định khác theo
đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.
c) Quý III
- Thẩm định Báo cáo tài chính Quý II năm 2021, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh
doanh quý II năm 2021.
- Kiểm tra việc ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế.
d) Quý IV
- Thẩm định Báo cáo tài chính Quý III năm 2021, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh
doanh quý III năm 2021.
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- Kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư.
- Kiểm tra tình hình trả lương và chế độ cho người lao động, công tác thu hồi vốn, công nợ.
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PHỤ LỤC
(Báo cáo của Ban Kiểm Soát)

* Bảng 1:

Tỷ lệ
tham
gia

STT

Số biên
bản

Ngày

1

01/BBHBKS/2020

29/02/2020

2

02/BBHBKS/2020

21/03/2020

3

03/BBHBKS/2020

30/03/2020

4

04/BBHBKS/2020

11/06/2020

- Thống nhất dự thảo Biên bản thẩm tra kết quả kiểm tra các
hoạt động tài chính Công ty năm 2019 (lần 2)

3/3

5

05/BBHBKS/2020

22/06/2020

- Xem xét, lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.
- Xem xét thông qua báo cáo Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ
thường niên năm 2020.

3/3

6

06/BBHBKS/2020

13/07/2020

- Thống nhất lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 và
dự thảo Tờ trình gửi HĐQT Công ty.

3/3

07/BBHBKS/2020

7

26/08/2020

Nội dung
- Thống nhất triển khai công tác kiểm tra số liệu BCTC năm
2019 và dự thảo văn bản đề xuất Công ty cung cấp hồ sơ tài
liệu phục vụ thẩm tra BCTC năm 2019.
- Báo cáo sơ lược công tác kiểm tra số liệu BCTC năm 2019.
- Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS Cty CP
Pin Ắc qui Miền Nam.
- Thống nhất Tờ trình đề xuất Công ty cung cấp tài liệu liên
quan đến việc thoái vốn.
- Thống nhất dự thảo Biên bản thẩm tra kết quả kiểm tra các
hoạt động tài chính Công ty năm 2019 (lần 1)
- Triển khai công tác phân công lập Báo cáo thẩm định gửi
Tập đoàn HCVN; Báo cáo hoạt động của BKS và Tờ trình
“Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm
2020” trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- Thống nhất triển khai công tác kiểm tra số liệu BCTC quý
II và 06 tháng năm 2020 Và dự thảo văn bản đề xuất Công
ty cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ thẩm tra BCTC 06 tháng
năm 2020.

* Bảng 2:

STT

Các chỉ tiêu

1

Tổng doanh thu

2

Lợi nhuận trước thuế

3

Cổ tức

4

Vốn điều lệ (làm tròn
số)

3/3

3/3

3/3

3/3

Đơn vị tính: Tỷ đồng
Thực hiện
năm 2019

Kế hoạch
năm 2020

Thực hiện
năm 2020

So sánh (%)
Cùng
Kế
kỳ
hoạch

3.541

3.670

3.449

97,4%

94,0%

212

205

190

89,4%

92,7%

20%

≥ 15%

(*) 15%

75,0

100,0

465

…

465

100

…

Ghi chú: (*) Cổ tức đã chi trả 10% bằng tiền mặt, dự kiến chia thêm 5% và chờ ĐHCĐ

thông qua.
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-

Thẩm định Báo cáo tài chính Quý III năm 2020, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh
doanh quý III năm 2020.

-

Kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư.

-

Kiểm tra tình hình trả lương và chế độ cho người lao động, công tác thu hồi vốn, công nợ.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM
Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ VĂN NĂM
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