BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN
1

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

MỤC LỤC
Phần I:

THÔNG TIN CHUNG

Phần II:

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

Phần III:

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Phần IV:

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Phần V:

QUẢN TRỊ CÔNG TY

Phần VI:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

2

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG
Hiện nay, VISSAN là một trong những
doanh nghiệp dẫn đầu ngành thực phẩm
của cả nước, lĩnh vực hoạt động chuyên
về sản xuất kinh doanh thịt tươi sống,
đông lạnh và thực phẩm chế biến từ thịt.

THÔNG TIN KHÁI QUÁT

• Tên Công ty: Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản.
• Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300105356, đăng ký lần đầu ngày 11/10/2006,
đăng ký thay đổi lần thứ 40 ngày 20/4/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí
Minh cấp.
• Vốn điều lệ: 809.143.000.000 đồng
• Địa chỉ: 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.
• Số điện thoại: (028) 3553 3999/ 3553 3888
• Số fax: (028) 3553 3939
• Website: www.vissan.com.vn
• Mã cổ phiếu: VSN
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản tiền thân là một doanh nghiệp thành viên của Tổng
công ty Thương Mại Sài Gòn – TNHH một thành viên ( SATRA), được thành lập vào ngày
20/11/1970 và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 18/05/1974. Ngày 01/07/2016,
VISSAN chính thức chuyển từ Công ty TNHH MTV thành Công ty Cổ phần với vốn điều lệ
809.143.000.000 đồng sau gần 46 năm thành lập và phát triển.

20/11/1970

18/05/1974

• Khởi công xây dựng “Lò sát sinh Tân
Tiến Đô Thành”. Đây là cột mốc lịch sử
đặt nền tảng đầu tiên cho ngành côngnghiệp giết mổ gia súc tại Việt Nam

• Nhà máy được khánh thành và
chuyên về giết mổ gia súc.

Sau 1975

Năm 1980

• Tham gia thị trường xuất khẩu thịt heo
đông lạnh theo Nghị định thư sang Liên Xô
và thị trường Đông Âu. Giai đoạn 1980 –
1995, VISSAN là một trong những đơn vị có
kim ngạch xuất khẩu lớn của cả nước.

16/11/1989

• Đổi tên thành Công ty Việt Nam Kỹ Nghệ
Súc Sản - VISSAN
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• Đổi tên thành Công ty Thực Phẩm I

Năm 1990

Năm 1995

• Công ty đầu tư một hệ thống chế biến
hàng cao cấp theo công nghệ của Pháp
với máy móc và thiết bị hiện đại, có
vốn đầu tư 2,7 triệu đô la Mỹ với công
suất khoảng 5000 tấn/năm (1994)

• Trở thành đơn vị thành viên của
Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn –
TNHH MTV

Năm 1997

• Công ty phát triển nhiều dòng sản phẩm
mới, lên đến khoảng 200 sản phẩm

Năm 2000

• Tổ chức lại hệ thống kênh phân phối
thông qua các siêu thị, cửa hàng tiện
dụng và xây dựng hệ thống phân phối
cửa hàng giới thiệu sản phẩm
11/10/2006

• Chuyển sang mô hình Công ty
TNHH MTV
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04/12/2014

07/03/2016

• UBND TPHCM quyết định cổ phần
hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ
Nghệ Súc Sản (VISSAN) thuộc Tổng
Công ty Thương Mại Sài Gòn – TNHH
MTV theo Quyết định số 5930/QĐUBND

• Tổ chức thành công phiên đấu giá cổ
phần lần đầu ra công chúng tại Sở Giao
dịch Chứng khoán TP.HCM

28/05/2016

• Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành
lập

01/07/2016

• Được chuyển đổi thành Công ty Cổ
Phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản theo
Giấy chứng nhận đăng ký DN số
0300105356, với vốn điều lệ
809.143.000.000 đồng

04/08/2016

• Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
(UBCKNN) chấp thuận hồ sơ đăng ký
Công ty đại chúng
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04/10/2016

• Được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán
Việt Nam (VSD) cấp Giấy Chứng Nhận
Đăng ký Chứng khoán số 114/2016/
GCNCP-VSD, với tổng số lượng cổ
phiếu là 80.914.300 cổ phiếu

11/10/2016

• Công ty được Sở Giao dịch Chứng
Khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký
giao dịch cổ phiếu

21/10/2016

• Ngày giao dịch đầu tiên tại Sở Giao
dịch Chứng Khoán Hà Nội

Hiện Tại

• Công ty tiếp tục phát triển; luôn không
ngừng vươn lên, cũng như đi đầu trong
các ngành nghề kinh doanh chủ đạo
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NHỮNG GIẢI THƯỞNG NỔI BẬT

CÁC DANH HIỆU, BẰNG KHEN CẤP NHÀ NƯỚC
• Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.
• Cờ thi đua Chính phủ.
• Cờ thi đua xuất sắc của Thành phố.
• Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Thương Mại.
• Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
• Bằng khen của UBND TP HCM.
• Huân chương lao động I, II, III.
• Một số bằng khen khác về việc thực hiện tốt công tác do các cơ
quan bộ ngành phát động.

CÁC DANH HIỆU, BẰNG KHEN TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH
• Bảng xếp hạng V1000 - Top 1000 Doanh nghiệp đóng thuế thu nhập Doanh nghiệp lớn nhất
Việt Nam (VISSAN xếp vị trí thứ 300).
• Liên tục 22 năm liên tiếp được Người tiêu dùng bình chọn là “Hàng Việt Nam Chất Lượng
Cao” (từ năm 1997 đến nay) do Tạp chí Sài Gòn Tiếp thị tổ chức.
• Top 200 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam do chương trình Liên Hợp Quốc (UNDP) công bố.
• Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam về doanh thu theo mô hình Fortune 500 do chương
trình VNR500 bình chọn.
• Giải thưởng “Doanh nghiệp TP;HCM tiêu biểu” do UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức
hằng năm.
• Giải thưởng “Doanh nhân TP;HCM tiêu biểu” do UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức
hằng năm.
• Top 10 Giải thưởng “Sao Vàng Đất Việt” do Hội Doanh nhân Trẻ VN tổ chức.
• Top 10 Giải thưởng “Thương hiệu mạnh” do Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức.
• Giải thưởng “Top 100 sản phẩm thực phẩm do người tiêu dùng bình chọn”.
• Cúp vàng Topten Sản phẩm / Dịch vụ uy tín chất lượng do Hội Sở Hữu Công Nghiệp
Saigonnew, Trung tâm Net QVN Mạng Thương Hiệu Việt tổ chức bình chọn tại Website
www.thuonghieuviet.com;
• Giải thưởng “Doanh nghiệp xanh” do Sở Tài nguyên Môi Trường – Báo Sài Gòn Giải Phóng
tổ chức.
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CÁC DANH HIỆU, BẰNG KHEN TRONG NĂM 2018
• Đạt danh hiệu Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao do người tiêu dùng bình chọn.
• Danh hiệu VNR500-Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.
• Danh hiệu Doanh nghiệp và Doanh nhân Tp.HCM tiêu biểu do Ủy Ban Nhân Dân thành
phố công nhận.
• Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt năm 2018.
• Giải thưởng Thương Hiệu Quốc Gia năm 2018 cùng nhiều giải thưởng, bằng khen do Chính
phủ, bộ, ngành trao tặng.
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
• Sản xuất, chế biến và kinh doanh các sản phẩm thịt heo, bò, thịt gia cầm tươi sống và đông
lạnh.
• Sản phẩm thịt nguội cao cấp theo công nghệ của Pháp, sản phẩm Xúc xích tiệt trùng theo
công nghệ của Nhật Bản.
• Sản phẩm chế biến theo truyền thống Việt Nam, sản phẩm đóng hộp.
• Sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc và kinh doanh heo giống, heo thịt.
• Kinh doanh các mặt hàng công nghệ phẩm và tiêu dùng khác

CÁC SẢN PHẨM CHÍNH
• Thực phẩm tươi sống: Thịt heo, Thịt bò, Thịt gà ..
• Thực phẩm chế biến, mặt hàng khô: Xúc xích tiệt trùng, Lạp xưởng, Đồ hộp, …
• Thực phẩm chế biến – mát đông lạnh: Hàng đông lạnh, Thịt nguội, Giò các loại…
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ĐỊA BÀN KINH DOANH
Công ty chủ yếu kinh doanh tại thị trường
trong nước, với mạng lưới hệ thống bao gồm:
• 01 Chi nhánh tại Hà Nội phụ trách thị trường
khu vực phía Bắc.
• 01 Siêu thị và văn phòng tại Đà Nẵng phụ
trách thị trường khu vực miền Trung.
• 01 Chi nhánh tại Bình Dương và Văn phòng
chính tại TPHCM phụ trách thị trường khu
vực phía Nam.
• 01 Văn phòng đại diện tại Campuchia.
Đồng thời, sản phẩm VISSAN hiện đã có mặt
tại hơn 132 nhà phân phối, 130 đại lý và hơn
130.000 điểm bán trên khắp cả nước :
• Miền Nam (TPHCM, Kiên Giang, Bến Tre,
Vĩnh Long, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng
Nai, Bình Dương, Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk
Nông, Khánh Hòa, Phú Yên).
• Miền Trung (Quảng Bình, Quảng Trị, Huế,
Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình
Định).
• Miền Bắc (Hà Nội, Thái Nguyên, Hà Giang,
Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang,
Sơn La, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Phú
Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Bắc Giang, Lạng
Sơn, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng,
Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Nam,
Ninh Bình, Vinh, Nghệ An, Hà Tĩnh).

CAMPUCHIA
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THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ,
TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ
MÔ HÌNH QUẢN TRỊ
Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các
quy định pháp luật liên quan:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong đó:
• Đại hội đồng cổ đông: bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết
định cao nhất của Công ty.
• Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết
định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm
quyền của Đại hội đồng cổ đông.
• Ban Tổng giám đốc: Là cơ quan điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách
nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.
• Ban kiểm soát: Thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh
doanh, hoạt động quản trị và điều hành của Công ty
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CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG
BAN KIỂM SOÁT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG CHUYÊN MÔN

KHỐI SẢN XUẤT

ĐƠN VỊ CHI NHÁNH

1. Phòng Tổ Chức Nhân Sự
2. Phòng Hành Chính
3. Phòng Thị Trường
4. Phòng Nghiên Cứu và Phát
Triển Sản Phẩm
5. Phòng Quản lý Chất Lượng
Sản Phẩm
6. Phòng Điều Hành Sản Xuất
7. Phòng Vật Tư Kỹ Thuật
8. Phòng Kế hoạch Đầu tư
9. Phòng Kinh Doanh Thực
Phẩm Chế Biến
10. Phòng Kinh Doanh Thực
Phẩm Tươi Sống
11. Phòng Tài Chính Kế Toán
12. Phòng Mua và Cung Ứng
13. Phòng Công nghệ Thông tin
14. Ban Pháp chế
15. Ban Quản lý các dự án
16. Ban Thư ký HĐQT
17. Ban Kiểm soát nội bộ

1. Xưởng Tồn Trữ và Hạ
Thịt Gia Súc
2. Xưởng Chế Biến Thực
Phẩm
3. Xưởng Pha Lóc
4. Xưởng Bao Bì
5. Khu Trữ Lạnh

1. Trung Tâm KDTP Vissan
số 1
2. Trung Tâm KDTP Vissan
số 3
3. Trung Tâm KD Chuỗi Cửa
Hàng Vissan
4. Chi Nhánh Vissan Hà Nội
5. Nhà Máy Chế Biến Thực
Phẩm Vissan - Bắc Ninh
6. Chi Nhánh Vissan Đà Nẵng
7. Chi Nhánh Vissan Bình
Dương
8. Xí nghiệp chế biến kinh
doanh Thực Phẩm
9. Xí nghiệp Chăn Nuôi
Vissan Bình Dương
10. Xí nghiệp Chăn Nuôi
Vissan Bình Thuận
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VĂN PHÒNG
ĐẠI DIỆN
Văn phòng tại
Campuchia
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY
Với định hướng chiến lược là tiếp cận thị trường bằng chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm,
Công ty VISSAN đã và đang thực hiện quy trình liên kết khép kín trong sản xuất, không ngừng
cải tiến quy trình này để nâng cao hiệu quả, chất lượng sản phẩm ngày càng tốt hơn. Bên cạnh
đó, VISSAN còn chủ động kết hợp liên kết trong chuỗi kinh doanh khép kín, huy động các
nguồn lực xã hội tập trung cho chuỗi giá trị đi từ khâu sản xuất chế biến đến khâu phân phối
sản phẩm.

CÁC CHIẾN LƯỢC TRUNG VÀ DÀI HẠN
Công ty VISSAN mong muốn thể hiện hết tinh thần trách nhiệm trong từng sản phẩm để mang
đến sức khỏe cho cộng đồng, góp phần phát triển ngành công nghiệp chế biến thực phẩm Việt
Nam. Đó là sức sống, khát khao của một tập thể với hơn 48 năm trưởng thành để tạo nên một
thương hiệu vươn lên mãnh liệt trong nền kinh tế hội nhập.

CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
• Chất lượng sản phẩm: Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, công bố
thịt heo đạt tiêu chuẩn VietGAP và thịt bò Úc giết mổ theo tiêu chuẩn ESCAS...
• Đối với môi trường: VISSAN luôn tuân thủ pháp luật về môi trường, sử dụng nguồn năng
lượng như điện, nước hiệu quả, thu gom và xử lý các loại nước thải, khí thải, chất thải rắn (cả
chất thải thông thường và chất thải nguy hại) đúng theo quy trình của Sở Tài Nguyên và Môi
Trường TPHCM. Giảm thiểu tối đa tiếng ồn gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và sức khỏe
người lao động.
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018
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• Đối với xã hội: Thực hiện minh bạch giờ công, tiền lương, các chế độ phúc lợi xã hội. Đảm
bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người lao động; bảo vệ nâng cao sức khỏe và tạo môi
trường làm việc lành mạnh, an toàn cho người lao động. Công ty cũng đẩy mạnh thực hiện các
chương trình phát triển kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho người lao động..
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CÁC NHÂN TỐ RỦI RO
RỦI RO KINH TẾ
Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2018 tăng 7,08% so với năm 2017, là mức tăng cao nhất
cao nhất trong 11 năm qua.
Trong mức tăng chung của nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,76%,
đóng góp 8,7% vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,85%,
đóng góp 48,6%; khu vực dịch vụ tăng 7,03%, đóng góp 42,7%.

RỦI RO DO ĐẶC THÙ NGÀNH
Về lĩnh vực chăn nuôi của Công ty có thể chịu ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh phổ biến
trên đàn heo, có thể ảnh hưởng đến năng suất sinh sản , dẫn đến giảm số lượng và chất lượng
nguồn heo thịt, ảnh hưởng đến chi phí hoạt động cũng như hiệu quả kinh doanh của Công ty
trong lĩnh vực chăn nuôi. Đây là mối đe dọa trong chăn nuôi, do đó Công ty thường xuyên đào
tạo đội ngũ kỹ thuật thú y có kiến thức sâu về kỹ thuật chăn nuôi, dịch bệnh, đồng thời đưa ra
các hướng xử lý để hạn chế tối đa và lây nhiễm mầm bệnh.

RỦI RO LÃI SUẤT
Theo Tổng cục thống kê trong năm 2018, một số ngân hàng thương mại đã có động thái tăng
lãi suất huy động để cân đối nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu thanh toán và dự phòng chi trả trong
mùa vụ kinh doanh cao điểm nhất của năm nhưng với mức độ tăng nhỏ và không thể hiện xu
hướng tăng của thị trường. Nhìn cung, cơ cấu tín dụng tiếp tục theo hướng tập trung vào các
lĩnh vực sản xuất kinh doanh được ưu tiên, các dự án lớn trọng tâm, trọng điểm theo chủ trương
của Chính phủ nhằm hỗ trợ có hiệu quả cho tăng trưởng kinh tế. Cơ cấu tín dụng của Công ty
VISSAn tiếp tục được theo dõi sát sao để tránh các rủi ro về chi phí lãi vay tăng bất thường.
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018
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RỦI RO MÔI TRƯỜNG
Theo báo cáo của Tổ chức Nông Lương Thế giới (FAO), chất thải của gia súc toàn cầu tạo ra
65% lượng Nitơ oxit (N2O) trong khí quyển. Đây là loại khí có khả năng hấp thụ năng lượng
mặt trời cao gấp 296 lần so với khí CO2. Cùng với các loại khí khác như CO2, CH4,… gây
nên hiệu ứng nhà kính làm trái đất nóng lên. Công ty luôn kiểm tra đôn đốc các cơ sở chăn
nuôi heo phải hoàn thiện đầy đủ các thủ tục, hồ sơ về môi trường; các cơ sở chăn nuôi mới đầu
tư trước khi hoạt động chính thức phải được xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi
trường. Định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo tình hình triển khai các biện pháp quản lý để giảm
thiểu ô nhiễm môi trường do hoạt động chăn nuôi heo để theo dõi, chỉ đạo... Tại nhà máy sản
xuất chế biến thực phẩm, Công ty luôn hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải.

RỦI RO THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG
Trong giai đoạn hiện nay, thông tin truyền thông giữ vai trò quan trọng, tác động mạnh mẽ
đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Thông tin truyền thông giúp doanh
nghiệp có thể quảng bá sản phẩm, tạo ra nhu cầu tiêu dùng, nhưng cũng có thể tác động ngược
lại gây bất lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm khi có các thông tin xấu. Trong thời gian vừa qua các
thông tin truyền thông rộng rãi về tình hình thực phẩm bẩn phổ biến, tình hình sử dụng chất
tăng trưởng, chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt; một số đơn vị sản xuất thực phẩm sử dụng
nguyên phụ liệu chưa đạt yêu cầu, cộng với các thông tin bất lợi từ thị trường khi sử dụng thực
phẩm chế biến đã tác động đến tâm lý tiêu dùng của người dân, dẫn đến sức mua trên thị trường
giảm sút kéo dài.

RỦI RO PHÁP LUẬT
Hoạt động sản xuất kinh doanh của VISSAN chịu sự điều chỉnh của hệ thống pháp luật Việt
Nam như Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, các chính sách thuế, hải quan; bên cạnh đó, với tư
cách là một doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, VISSAN còn chịu tác động
bởi hệ thống khung pháp lý của Thị trường chứng khoán Việt Nam. Hiện tại một số luật, chế
tài, chính sách đang được đổi mới, do vậy VISSAN cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để đáp
ứng những yêu cầu này.
Bên cạnh khung pháp lý chung, VISSAN còn chịu sự chi phối của các chế tài, quy định đặc
thù ngành như: Quy định về bảo vệ môi trường, nguồn nước, các yêu cầu về kỹ thuật trong quy
trình giết mổ và chế biến thực phẩm.
Công ty VISSAN có Ban Pháp chế thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật để kịp thời
dự báo vào giúp Công ty hoạt động tuân thủ theo quy định pháp luật.

RỦI RO KHÁC
Những rủi ro khác bao gồm các rủi ro không thể dự đoán được như tình hình tăng giá vận
chuyển, bảo quản hàng hóa, lưu kho, cháy nổ, thiên tai …là những rủi ro có nguy cơ xảy ra rất
thấp nhưng có tác động rất lớn đến tình hình kinh doanh của toàn Công ty.
17
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PHẦN II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD
MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
THUẬN LỢI:
- Năm 2018, kinh tế - xã hội Việt Nam tiếp tục
khởi sắc với tăng trưởng GDP đạt mức cao nhất
trong 11 năm qua. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát
được kiểm soát; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo
hướng tích cực; chất lượng tăng trưởng được cải
thiện. Trong mức tăng trưởng chung của nền kinh
tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đóng góp
8,7%; khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp
48,6%; khu vực dịch vụ đóng góp 42,7% vào mức
tăng trưởng chung. GDP bình quân đầu người ước
tính đạt 58,5 triệu đồng, tương đương 2.587 USD,
tăng 198 USD so với năm 2017.
- Môi trường kinh doanh đang ngày càng cải thiện,
tiêu dùng tăng cao. Năm 2018 cũng là năm thuận
lợi của thị trường bán lẻ sau thời gian phát triển
khá cầm chừng. Các chuỗi cửa hàng tiện lợi, siệu
thị mini tại Việt Nam cũng có những chuyển biến
đáng kể với sự góp mặt của khá nhiều thương hiệu
trong nước lẫn quốc tế liên tục mở rộng thu hút
thêm nhiều khách hàng. Thị phần khu vực nông
thôn tiếp tục tăng, các tiệp tạm hóa quy mô vừa
tiếp tục thu hút người mua ở khu vực này.
KHÓ KHĂN:
- Bên cạnh những mặt tích cực, nền kinh tế vẫn còn những tồn tại, thách thức: năng suất lao
động còn thấp, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao. Biến đổi khí hậu, thiên tai, bão,
lũ, dịch bệnh diễn biến phức tạp có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của
nhân dân.
- Tình hình chăn nuôi heo được phục hồi nhanh, nhất là những tháng cuối năm do giá bán sản
phẩm tăng nhanh và người chăn nuôi có lãi. Sản lượng thịt lợn đạt 3,8 triệu tấn, tăng 2,2% (quý
IV đạt 1.072,2 nghìn tấn, tăng 7,1%). Giá nguyên liệu đầu vào heo hơi tăng dẫn đến giá bán sản
phẩm từ thịt heo tăng mặc dù Công ty rất hạn chế trong việc tăng giá bán . Vì vậy, tình hình
kinh doanh thịt heo gặp nhiều khó khăn.
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KẾT QUẢ KINH DOANH 2018
Tình hình kinh doanh của VISSAN trong năm 2018 phát triển ổn định, kết quả hoạt động kinh
doanh của Công ty như sau:
ĐVT : Tỷ đồng
NĂM 2017

CHỈ TIÊU

NĂM 2018

Doanh thu thuần

3.878,1

4.439,5

Giá vốn hàng bán

2.905,9

3.531,5

972,2

908,0

Doanh thu hoạt động tài chính

16,8

23,3

Chi phí tài chính

19,2

23,3

Chi phí bán hàng

504,7

511,5

Chi phí quản lý doanh nghiệp

302,3

223,3

Lợi nhuận thuần từ HĐ SXKD

162,9

173,2

2,9

1,8

Lợi nhuận trước thuế

165,8

175,0

Lợi nhuận sau thuế

129,6

138,0

Lợi nhuận gộp

Lợi nhuận khác - Tổng
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KẾT QUẢ KINH DOANH 2018

VỀ DOANH THU:
Doanh thu thuần của toàn công ty trong năm 2018 đạt 4.439,5 tỷ đồng, tăng 561,4 tỷ đồng so
với năm 2017, tương đương mức tăng 14%. Tăng trưởng doanh thu trong năm 2018 khả quan
do sản lượng thịt heo và thực phẩm chế biến tăng trưởng tốt.
VỀ LỢI NHUẬN:
Tỉ lệ lợi nhuận gộp/doanh thu giảm do doanh thu tăng thấp hơn tốc độ tăng giá vốn. Tốc độ
tăng giá vốn cao chủ yếu do giá nguyên liệu đầu vào heo hơi tăng cao so với năm 2017 nhưng
lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế, kết thúc năm 2018, hai chỉ tiêu này đều ghi nhận
mức lãi lớn là 175,0 tỷ đồng và 138,0 tỷ đồng. Mặc dù các yếu tố chi phí đều đạt mức cao,
nhưng nhờ sản lượng và doanh thu tăng đáng kể nên các chỉ tiêu lợi nhuận của VISSAN đều
có sự tăng trưởng tích cực trong năm qua.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU ĐỀ RA
KH 2018

CHỈ TIÊU

Tổng doanh thu

Lợi nhuận trước thuế

TH2018

TH2018/KH2018

4.600,0

4.466,6

97,10%

179,0

175,0

97,77%

So với chỉ tiêu đã được Đại hội
đồng cổ đông đề ra từ đầu năm,
chỉ tiêu doanh thu của Công ty
đạt 97,10% kế hoạch, lợi nhuận
trước thuế đạt 97,77% kế hoạch.
Đây là năm hoạt động kinh
doanh của Công ty đối mặt với
giá nguyên liệu heo hơi đầu
vào tăng làm ảnh hưởng đến lợi
nhuận mặt hàng thực phẩm tươi
sống, là mặt hàng chủ lực chiếm
tỷ trọng doanh thu khoảng 50%.
Mặc dù doanh thu và lợi nhuận
trước thuế không đạt kế hoạch,
tuy nhiên đây là kết quả kinh
doanh với sự nổ lực của toàn thể.
cán bộ công nhân viên Công ty cũng như nỗ lực của lãnh đạo Công ty trong công tác quản
lý, kiểm soát tốt chi phí đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty là những yếu
tố tạo nên sản lượng và doanh thu tăng trưởng đáng kể.
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018
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TỔ CHỨC NHÂN SỰ
BAN ĐIỀU HÀNH

• Giới tính: Nam
• Năm sinh: 1963
• Quốc tịch: Việt Nam
• Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị
Kinh doanh (MBA), Kỹ sư cơ khí, Cử nhân
Anh Văn
• Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân: 8.600
cổ phần – 0,0106% vốn điều lệ

ÔNG NGUYỄN NGỌC AN
TỔNG GIÁM ĐỐC

• Giới tính: Nam
• Năm sinh: 1968
• Quốc tịch: Việt Nam
• Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính,
Cử nhân Luật
• Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân: 0 cổ
phần – 0% vốn điều lệ

ÔNG LÊ MINH TUẤN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

ÔNG NGUYỄN ĐĂNG PHÚ
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
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• Giới tính: Nam
• Năm sinh: 1966
• Quốc tịch: Việt Nam
• Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chế tạo máy
• Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân: 0 cổ
phần – 0% vốn điều lệ

• Giới tính: Nam
• Năm sinh: 1971
• Quốc tịch: Việt Nam
• Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị
kinh doanh
• Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân: 400 cổ
phần, chiếm 0,0005 % vốn điều lệ.

ÔNG PHAN VĂN DŨNG
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

ÔNG HUỲNH QUANG GIÀU
KẾ TOÁN TRƯỞNG
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• Giới tính: Nam
• Năm sinh: 1975
• Quốc tịch: Việt Nam
• Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh
tế: chuyên ngành Tài chính Kế toán, Quản
trị Kinh doanh
• Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân: 200
cổ phần – 0,0002% vốn điều lệ
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NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH
Bà Đặng Thị Phương Ninh – Phó Tổng Giám đốc miễn nhiệm từ ngày 01/02/2018, bổ nhiệm
Ông Lê Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc bắt đầu nhiệm kì vào ngày 01/02/2018, bổ nhiệm
Ông Phan Văn Dũng – Phó Tổng Giám đốc bắt đầu nhiệm kì vào ngày 05/01/2018, bà Lâm
Thị Ngọc Sương – Phó Tổng Giám đốc miễn nhiệm ngày 26/04/2018.

SỐ LƯỢNG CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN
STT

Số lượng
(người)

Tiêu chí

Tỷ trọng (%)

I

Theo trình độ lao động

1

Đại học và trên Đại học

749

15,41

2

Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp

755

15,53

3

Sơ cấp, Công nhân kỹ thuật

1.497

30,79

4

Lao động phổ thông

1.861

38,28

II

Theo đối tượng lao động

1

Lao động toàn thời gian

4.462

91,77

2

Lao động bán thời gian

400

8,23

III

Theo giới tính

1

Nam

2.787

57,32

2

Nữ

2.075

42.68

4.862

100,0

Tổng Cộng

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN
Chính sách lương thưởng phúc lợi luôn được công ty duy trì thực hiện đều
đặn hàng năm, nhằm đảm bảo người lao động có đời sống vật chất ổn định,
ngày càng cải thiện. Từ đó giúp người lao động an tâm công tác, cống hiến
hết mình cùng sự phát triển của Công ty.
Hệ thống thang bảng lương được xây dựng và ban hành mới trong năm 2018
trên cơ sở cải tiến, phù hợp hơn với từng vị trí công việc, khuyến khích năng
suất lao động và giữ chân người lao động có chuyên môn cao phục vụ lâu dài
cho Công ty.
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018
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MỘT SỐ CHÍNH SÁCH CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN
Chính sách trả lương, thưởng, phúc lợi đều có quy chế rõ ràng, công khai
cho người lao động nắm rõ và thấu hiểu. Việc xét thưởng dựa trên kết quả
công việc của từng cá nhân và tập thể.
Đều đặn tổ chức Hội nghị người lao động hàng năm để trao đổi thông tin,
nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động.
Thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo nâng cao tay nghề, kiến thức.
Quan tâm chăm lo đời sống người lao động, tổ chức thăm hỏi người lao động ốm đau, thai sản,
vận động hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn…
Ngoài ra, để tạo điều kiện cho người lao động có thời gian nghỉ ngơi sau những giờ làm việc
căng thẳng, hoạt động du lịch nghỉ mát thường niên cũng được Công đoàn Công ty thực hiện
định kỳ và tạo mọi điều kiện cho toàn thể người lao động tham gia. Hoạt động văn thể mỹ được
đầu tư và tổ chức hợp lý.

CHÍNH SÁCH NĂM 2018
• Duy trì các chính sách đã thực hiện trong những năm gần đây cho người lao động.
• Thực hiện đầy đủ chính sách theo đúng quy định của Nhà nước, đăng ký tham gia BHXH,
BHYT, BHTN cho 100% người lao động.
• Khen thưởng, động viên kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi đua
lao động sản xuất, đóng góp sáng kiến cải tiến và các giải pháp hữu ích cho Công ty.
25
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
CÁC DỰ ÁN

Về công tác di dời nhà máy VISSAN: trong năm 2018 dự án đã triển khai một số công việc như
thủ tục pháp lý thành lập Cụm công nghiệp Chế biến thực phẩm VISSAN tại Long An; hoàn
thành thi công hạng mục rà phá bơm mìn, vật nổ diệt tích 22,4ha đất dự án; triển khai các thủ
tục đấu thầu các gói thầu Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng dự toán, gói thầu Quản lý
dự án;…. Dự kiến tiến độ chung của dự án sẽ đưa vào hoạt động cuối năm 2021.
Về các hạng mục đầu tư cải tạo sửa chữa, mua sắm thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin,…
chuyển tiếp từ năm 2017 và đầu tư mới trong năm 2018 với tổng giá trị thực hiện 31,62 tỷ đồng.
Việc đầu tư mua sắm thiết bị đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm
và góp phần cải thiện năng suất lao động trong khâu sản xuất chế biến.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

ĐVT: Triệu đồng
Năm 2017

Năm 2018

Tổng giá trị tài sản

1.771.439,6

1.721.726,2

-2,81

Doanh thu thuần

3.878.106,5

4.439.501,4

14,48

162.860,0

173.160,1

6,32

2.898,3

1.845,2

-36,34

Lợi nhuận trước thuế

165.758,3

175.005,3

5,58

Lợi nhuận sau thuế

129.627,9

138.016,6

6,47

Chỉ tiêu

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
Lợi nhuận khác
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% tăng giảm

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
Các chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2017

Năm 2018

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Hệ số thanh toán ngắn hạn

Lần

1,61

1,79

Hệ số thanh toán nhanh

Lần

1,07

1,01

Hệ số Nợ phải trả/Tổng tài sản

%

45,97

42,29

Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu

%

85,08

73,28

Vòng quay Hàng tồn kho

Vòng

6,85

7,71

Vòng quay Tài sản

Vòng

2,38

2,54

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

%

3,34

3,11

Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu

%

13,54

13,89

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

%

7,32

8,02

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh
thu thuần

%

4,20

3,90

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
CỔ PHẦN
Số lượng cổ phần: 80.914.300 cổ phần
Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
Số cổ phiếu phổ thông: 80.914.300
Số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 45.700 cổ phần

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
Đối tượng

Số lượng cổ đông

Tỷ lệ %

Số lượng cổ phần

Nước ngoài
Cá nhân

9

15.520

0,02

Tổ chức

3

3.304.000

4,08

Cá nhân

977

2.380.858

2,94

Tổ chức

10

75.213.922

92,96

989

80.914.300

100,00

Trong nước

Tổng cộng

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN

Tên tổ chức/cá nhân

Địa chỉ

Số lượng cổ
phần

Tỷ lệ/VĐL
(%)

Tổng Công ty Thương Mại Sài 275B Phạm Ngũ Lão, Phường
Gòn TNHH Một thành viên
Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ
(SATRA)
Chí Minh

54.829.878

67,76

Công ty cổ phần Dinh dưỡng KCN Sông Mây, Lô A4, Bắc
Nông nghiệp Quốc tế (ANCO) Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai

20.180.026

24,94
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN
MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI
VỀ NĂNG LƯỢNG
STT
1

2

3

4

5

Tổng năng lượng sử dụng phân loại theo từng nguồn
Điện lưới (kW)

2018
12.835.065

Tổng năng lượng tiêu thụ (kJ)

46.206.234.000
8.234

Điện máy phát (kW)

29.642.400

Tổng năng lượng tiêu thụ (kJ)
Dầu FO (kg)

91.606

Tổng năng lượng tiêu thụ (kJ)

3.767.839.394

Dầu DO (kg)

13.520

Tổng năng lượng tiêu thụ (kJ)

583.232.662

Hơi bão hòa (tấn)

19.390.000
53.904.200.000

Tổng năng lượng tiêu thụ (kJ)

VỀ ĐIỆN:
Năng lượng tiết kiệm thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu
quả: tổng năng lượng điện tử sử dụng tiết kiệm qua 1 năm thông qua các
sáng kiến là 88.920.000 (KJ/năm).

VỀ NƯỚC:
Hiểu rõ tầm quan trọng của nước, VISSAN luôn tìm kiếm các giải pháp
tiết kiệm nước và đưa ra sáng kiến sử dụng nước an toàn và hiệu quả.
Trong năm nước tái sử dụng: 7.464,32(m3/năm) chiếm 1,6%.

29
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VỀ MÔI TRƯỜNG

NƯỚC THẢI:
• Nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất được thu gom về hệ thống xử lý nước thải với
công suất 990 m3 /ngày trước khi thải ra sông Sài Gòn.
• Công nghệ xử lý nước thải: phương pháp sinh học, kết hợp yếm khí và hiếu khí. Nước đầu
vào -> Máy lược rác -> Bể điều hòa -> Bể keo tụ - tạo bông – tuyển nổi -> Bể UASB -> Bể điều
chỉnh pH -> Bể Aerotank -> Bể Anoxic -> Bể lắng -> Bể khử trùng -> Nước đầu ra theo cột B.
• Nước thải sau khi được xử lý của Công ty đạt theo quy chuẩn hiện hành.
KHÍ THẢI:
• Khí thải: VISSAN luôn đảm bảo chất lượng khí thải đầu ra đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột
B, không gây ảnh hưởng đến môi trường không khí xung quanh và báo cáo kết quả quan trắc
định kỳ 3 tháng/lần.
CHẤT THẢI RẮN:
• Chất thải rắn thông thường: Có nhà kho chứa chất thải rắn thông thường, diện tích 150m2 , có
phân loại từng khu vực để từng loại rác thải, nằm cách xa khu vực sản xuất. Công ty VISSAN
đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý với đơn vị bên ngoài. Hằng ngày, đơn vị dịch
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vụ thu dọn vệ sinh có trách nhiệm đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng các quy định
về đảm bảo vệ sinh môi trường. Đồng thời các chất thải rắn phát sinh trong quá trình hoạt động
của Công ty đã được thu gom triệt để và lưu trữ đúng quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường.
Định kỳ Công ty phun thuốc khử trùng và khử mùi nhà chứa rác. Vì vậy, chất thải rắn phát
sinh của Công ty không ảnh hưởng đến chất lượng môi trường đất và môi trường không khí
xung quanh.
• Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải: Công ty VISSAN cũng ký hợp đồng thu gom, vận
chuyển và xử lý với đơn vị bên ngoài theo đúng các quy định về bảo vệ môi trường. • Chất thải
nguy hại (CTNH): có kho chứa chất thải nguy hại và được phân loại từng khu vực để từng loại
CTNH, có dán nhãn và biển báo cấm, không gây ảnh hưởng môi trường xung quanh.
• Công ty VISSAN đã được Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cấp Sổ đăng ký Chủ nguồn
thải chất thải nguy hại với Mã số QLCTNH 79.000564.T cấp lần 03 ngày 03/03/2017.
• Sau khi thu gom chất thải nguy hại từ Công ty VISSAN, các chứng từ giao nhận và xử lý chất
thải nguy hại sẽ được chuyển cho Phòng Quản lý chất thải rắn - Sở Tài nguyên và Môi trường
TP.HCM theo dõi. Vì vậy, có thể nói chất thải nguy hại phát sinh của Công ty đã được thu gom,
lưu trữ và chuyển giao đúng đơn vị chức năng, không gây ô nhiễm môi trường.
• Trong năm 2018, Công ty VISSAN phát sinh một lượng chất thải nguy hại với tổng khối
lượng thực tế là 5.340,5 kg. Hiểu rõ về đặc điểm ngành nghề, do đó công tác nguy hại luôn
được công ty quan tâm, và tiến hành xử lý đúng cách, tuân thủ pháp luật, đảm bảo an toàn với
môi trường nhất có thể.
TIẾNG ỒN:
• Bố trí các máy móc một cách hợp lý, tránh để các máy gây ồn cùng hoạt động một lúc gây
cộng hưởng tiếng ồn.
• Thường xuyên kiểm tra máy móc, độ mài mòn các chi tiết máy, luôn tra dầu mỡ bôi trơn các
máy và thay thế các chi tiết bị mài mòn.
• Đối với các máy có độ rung lớn phải đúc móng bê tông đủ khối lượng, tăng chiều sâu móng,
có rãnh cát để tránh lan truyền độ rung.
• Các máy gây ồn lớn được cách ly trong các phòng kín có tường cách âm.
• Sử dụng hệ thống máy móc hiện đại với độ cách âm tốt và ít phát sinh tiếng ồn.
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TRÁCH NHIỆM VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
VISSAN xây dựng môi trường làm việc lành mạnh và an toàn cho người lao động. Con người
là yếu tố cấu thành nên tổ chức và quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Thấu hiểu tầm
quan trọng của giá trị lao động, trân trọng sự gắn kết, đồng hành của người lao động, VISSAN
đặc biệt quan tâm đến các vấn đề về sức khỏe, an toàn lao động, chính sách phúc lợi dành cho
người lao động, đảm bảo mức thu nhập ổn định nhằm giúp người lao động an tâm trong công
tác.
Công ty tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình phát triển kỹ năng, nâng cao trình độ
chuyên môn, tay nghề cho người lao động với các chương trình huấn luyện, đào tạo thiết thực
nhằm phát triển nguồn nhân lực.
Trong năm Công ty thực hiện các chính sách liên quan đến người lao động như:
Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động: Lao động bình quân thực
hiện năm 2018: 4.900 người với mức thu nhập bình quân: 8.172.000 đồng/ người/ tháng.
Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:
• Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân theo đặc thù công việc cho người lao động.
• Bồi dưỡng sữa hằng ngày đối với người lao động làm việc tại các vị trí có yếu tố có hại, vi
khí hậu vượt chuẩn.
• Mua bảo hiểm tai nạn (24/24) cho toàn thể người lao động trong toàn công ty.
• Mua bảo hiểm sức khỏe cho người lao động làm việc trong khối phòng, ban và các xưởng
sản xuất thuộc công ty.
• Tổ chức khám sức khỏe, nghỉ mát hàng năm; thực hiện thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ.
• Tặng quà cho lao động nữ nhân ngày Quốc tế phụ nữ, ngày phụ nữ Việt Nam.
• Tặng quà cho con người lao động nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, khen thưởng học sinh giỏi,
tổ chức tham dự trại hè.
• Chi hỗ trợ cho người lao động nghỉ hưu theo chế độ; tổ chức họp mặt, thăm hỏi cán bộ hưu
trí hàng năm.
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HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LAO ĐỘNG:
Stt
1

2

Nội dung

Số lượng

Hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ Đại học – Cao
học cho công nhân viên và người lao động
Đào tạo nội bộ:
+ Đào tạo tay nghề pha lóc thịt (12 lớp)
+ Tập huấn sử dụng phần mềm Te-food

Tiền
4

46.100.000

322

16.200.000

80

48.000.000

404

396.000.000

25

26.000.000

120

64.000.000

3

Kỹ năng quản lý dành cho Cửa hàng trưởng

4

Văn hóa phục vụ khách hàng

5

Chuyên đề quy trình phát triển sản phẩm mới

6

Nghệ thuật tạo động lực làm việc cho nhân viên

7

Khóa học giết mổ bò do Chính phủ Úc tài trợ

14

0

8

Khóa đào tạo Giám sát bán hàng chuyên nghiệp

55

37.500.000

9

Kỹ năng quản lý, giám sát sản xuất

50

54.000.000

Đào tạo chương trình ISO 9001:2015, 5S
10 - Đào tạo chương trình HACCP

46

61.200.00

5.418

155.464.500

453

404.917.050

6.991

1.309.381.550

Tập huấn theo quy định Nhà nước (an toàn vệ sinh
lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức tại Công
ty do Ban Quản lý An toàn thực phẩm phụ trách)
- Đào tạo chuyên đề nâng cao chuyên môn
12 nghiệp vụ cho cán bộ, chuyên viên;
- Tập huấn, hội thảo (ngoài Công ty)

11

TỔNG

TRÁCH NHIỆM VỚI CỘNG ĐỒNG VÀ XÃ HỘI
- Công ty VISSAN đã thực hiện nhiều chương trình cộng đồng trong năm 2018 như: tham gia
thực hiện nhiều chương trình công tác xã hội như Tết làm đều hay vì nông dân nghèo, đóng góp
cho Quỹ xã hội từ thiện của Tổng Công ty, đóng góp cho chương trình “SATRA vì biển đảo quê
hương”, hỗ trợ cho UBMTTQ thành phố chăm lo Tết cho người nghèo, ủng hộ UBMTTT quận
Bình Thạnh chăm lo cho người nghèo, ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo” của HHDN
thành phố và các chương trình từ thiện khác với tổng trị giá khoảng 1,3 tỷ đồng.
33
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TRÁCH NHIỆM VỚI CỘNG ĐỒNG VÀ XÃ HỘI
- Ngoài ra, Công ty còn tham gia các chương trình như: thăm và phụng dưỡng cho các mẹ Việt
Nam Anh hùng, tham gia chương trình hiến máu nhân đạo “Giọt máu nghĩa tình” vào ngày
27/05/2018 và đã nhận được hưởng ứng 230 cán bộ công nhân viên tham gia.
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PHẦN III: BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
KINH DOANH
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

- Năm 2018 tăng trưởng kinh tế cả nước tăng 7,08% so với năm 2017, là mức tăng trưởng cao
nhất trong 11 năm qua. GDP bình quân đầu người ước tính đạt 58,5 triệu đồng, tương đương
2.587 USD, tăng 198 USD so với năm 2017. Đây là năm thuận lợi của thị trường bán lẻ sau
thời gian phát triển khá cầm chừng. Các chuỗi cửa hàng tiện lợi, siệu thị mini tại Việt Nam
cũng có những chuyển biến đáng kể với sự góp mặt của khá nhiều thương hiệu trong nước lẫn
quốc tế liên tục mở rộng thu hút thêm nhiều khách hàng.
- Tình hình chăn nuôi heo được phục hồi nhanh, nhất là những tháng cuối năm do giá bán sản
phẩm tăng nhanh và người chăn nuôi có lãi. Giá nguyên liệu đầu vào heo hơi tăng dẫn đến giá
bán sản phẩm từ thịt heo tăng mặc dù Công ty rất hạn chế trong việc tăng giá bán . Do đó, tình
hình kinh doanh thịt heo gặp nhiều khó khăn. Trước những khó khăn này, Công ty đã tăng
cường kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu đầu vào, tiết kiệm trong sản xuất – kinh doanh,
cũng như đẩy mạnh các giải pháp trong mọi hoạt động nhằm tăng sản lượng thực hiện so với
với cùng kỳ.
- Tại công ty VISSAN, sau khi chuyển sang hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp cổ phần
từ ngày 1/7/2016, Công ty đã có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác tái cấu trúc bộ máy,
hoạt động sản xuất- kinh doanh và quản lý điều hành nhằm đáp ứng kịp thời xu hướng phát
triển của thị trường. Cùng với nỗ lực cố gắng của Ban điều hành và toàn thể người lao động,
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã có những bước tăng trưởng, mặc dù chưa đạt chỉ
tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận đặt ra nhưng vẫn đảm bảo sản lượng thịt heo các loại tăng
trưởng 2% so với cùng kỳ, thực phẩm chế biến tăng trưởng 19% so với cùng kỳ và lợi nhuận
trước thuế tăng trưởng vượt so với cùng kỳ 6%.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018
STT

Các chỉ tiêu

ĐVT

TH 2018

KH 2018

% Hoàn
Thành

I

Tổng Doanh thu

Triệu đồng

4.600.000

4.466.562

97

II

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

179.000

175.005

98

III

Sản lượng

1

Thịt heo các loại

Tấn

28.204

24.040

85

2

Thịt bò

Tấn

1.735

1.475

85

3

Thực phẩm chế biến

Tấn

21.874

22.660

104

IV

Thu nhập bình quân

1.000 đồng

8.323

8.127

98
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- Đối với nhóm thực phẩm tươi sống: Tình hình kinh doanh thực phẩm tươi sống trong năm
2018 đối với thịt bò giảm 2% so với cùng kỳ. Đối với thịt heo các loại tăng trưởng 2% so với
cùng kỳ, tuy nhiên vẫn chưa đạt được kỳ vọng theo chỉ tiêu kế hoạch đặt ra. Sản lượng tăng chủ
yếu tập trung tại kênh bán hàng hiện đại (hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi).
- Đối với thực phẩm chế biến: thị trường phục hồi nên sản lượng tăng trưởng 19% so với cùng
kỳ. Đồng thời, Công ty đã triển khai nhiều giải pháp thị trường phù hợp, thay đổi mẫu mã bao
bì, cơ cấu lại sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường xuất khẩu. Mặc khác, Công
ty thực hiện một số công tác giúp tăng cường công tác quản trị và tăng trưởng doanh số. Bên
cạnh đó, trong năm 2018, VISSAN đã tích cực khảo sát thị trường, nghiên cứu sản xuất và ra
mắt 13 sản phẩm chế biến mới thuộc dòng Xúc xích tiệt trùng, Thịt nguội, Đồ hộp và Chế biến
khô (xúc xích lắc vị mới; đồ hộp cá xốt cà thuộc dòng Mai Vàng; pate gan hảo vị lon 150gr
mới thuộc dòng mai Vàng; da heo chiên giòn). Các sản phẩm mới đưa ra thị trường đáp ứng
nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng về chất lượng, giá cả, mẫu mã bao bì nên được người tiêu
dùng ưa chuộng.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2018 là 175 tỷ đồng, đạt 97,77% so với kế hoạch đề ra
nhưng tăng trưởng 6% so với cùng kỳ. Đây là năm hoạt động kinh doanh gặp khó khăn do giá
heo hơi nguyên liệu đầu vào tăng mạnh làm ảnh hưởng đến lợi nhuận mặt hàng tươi sống là mặt
hàng chủ lực của Công ty, chiếm tỷ trọng doanh thu khoảng 50%. Với kết quả đạt được đáng
khích lệ này là nhờ Công ty đã tăng cường công tác quản lý, kiểm soát tốt chi phí.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

TÌNH HÌNH TÀI SẢN
Tính đến 31/12/2018, giá trị tổng tài sản đạt 1.721,7 tỷ đồng, giảm 2,8% so với thời điểm cuối
năm 2017. Tỷ trọng tài sản ngắn hạn chiếm 69,14%.

Đvt: tỷ đồng

Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, hàng tồn kho của Công ty chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 43,7%,
tiếp đến là tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu ngắn hạn, tài sản ngắn hạn
khác, các khoản mục này lần lượt chiếm 31,8%, 23,8% và 0,7%.
Đối với tài sản dài hạn, tài sản cố định là khoản mục chiếm tỷ trọng cao nhất, đạt 83,9%. Ngoài
ra các khoản mục tài sản dài hạn khác cũng chiếm một tỷ trọng đáng kể (13,0%).
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NỢ PHẢI TRẢ
Tại thời điểm 31/12/2018, 42,3% tổng tài sản của Công ty được tài trợ từ các khoản Nợ phải
trả, điều này cũng tương đương với tổng giá trị các khoản Nợ phải trả bằng 73,3% khi so sánh
với giá trị của vốn chủ sở hữu. So với năm 2017, cơ cấu nợ/tổng tài sản của Công ty giảm 3,7%,
cơ cấu nợ/vốn chủ sở hữu giảm 11,8%. Nhìn chung, cơ cấu nợ này thuộc mức an toàn và không
có quá nhiều biến động.
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CẢI TIẾN TRONG CƠ CẤU ĐẦU TƯ, TỔ CHỨC VÀ
QUẢN LÝ BỘ MÁY
TRONG CÔNG TÁC SẢN XUẤT:
- Tổ chức đánh giá tình hình thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật theo tháng, phát huy được
hiệu quả khi tìm được nguyên nhân tăng giảm giá thành sản phẩm khi so sánh với các công ty
cùng ngành. Từ đó, đề ra được các biện pháp khắc phục hiệu quả, giúp giá thành sản phẩm ổn
định, tối đa hóa lợi nhuận.
- Thành lập các Hội đồng giúp việc cho Ban điều hành công ty (Hội đồng giá, Hội đồng thanh
lý…) với thành phần nhân sự kiêm nhiệm nhưng đủ năng lực, tinh thần trách nhiệm cao. Từ
đó, nguyên vật liệu đầu vào có giá cả hợp lý với chất lượng tốt nhất; kịp thời thanh lý nhằm thu
hồi vốn với các tài sản không sử dụng. Đây là một trong những nguyên nhân giúp việc quản lý
giá thành và quản trị dòng tiền Công ty đạt hiệu quả tốt.
- Tác phong công nghiệp của người lao động ngày càng cao. Việc phân bổ kế hoạch sản xuất
và phân công ca kíp hợp lý cũng giúp người lao động đảm bảo sức khỏe và hoàn thành công
việc được giao.
- Các công tác khác như phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an toàn lao động… tiếp
tục được duy trì ổn định.
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CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ NHÂN LỰC:
- Quản lý nguồn nhân lực hợp lý, luân chuyển và phân
công nhiệm vụ cho cán bộ theo đúng năng lực và kinh
nghiệm.
- Công ty đã triển khai sắp xếp lại bộ máy tổ chức, thành
lập mới và sáp nhập một số phòng chức năng, điều chỉnh
cơ cấu bộ máy hoạt động đối với các Chi nhánh trực
thuộc nhằm tập trung đầu mối quản lý, tăng cường hiệu
quả, nâng cao năng suất lao động.
- Trong năm 2018, Công ty đã xây dựng và ban hành 24
quy định, 10 quy chế, hoàn thiện các định mức trong sản
xuất, tăng hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI
DỰ BÁO TÌNH HÌNH NĂM 2019
- Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đã được Quốc hội thông qua, trong đó GDP tăng
6,6%-6,8%, tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4% (Nguồn: Tổng Cục Thống kê).
- Sự phục hồi của giá heo trong năm qua đã mang tin vui cho ngành chăn nuôi, nhưng biến động
của giá heo hơi trở nên khó đoán hơn trong năm 2019 nên không thể mang lại sự bền vững cho
ngành.
- Mặc khác, ngành chăn nuôi heo phải đối mặt với rủi ro xâm nhiễm của dịch tả heo châu Phi
từ Trung Quốc và lượng thịt heo nhập khẩu tăng khi Việt Nam gia nhập Hiệp định Đối tác toàn
diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTTP), thịt heo trong nước có thể gặp phải sự cạnh
tranh từ hàng nhập khẩu do sức cạnh tranh còn yếu.
- Nhu cầu tiêu dùng tăng tại các kênh hiện đại, thị trường bán lẻ còn nhiều tiềm năng phát triển.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Nâng cao và phát triển thị phần thực phẩm tươi sống và thực phẩm chế biến tại các kênh phân
phối hiện đại, truyền thống và Horeca.
- Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới thịt tươi sống (Vis-Trace) và thực phẩm chế biến các loại,
góp phần đa dạng hóa sản phẩm.
- Đầu tư trang thiết bị nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động,
đảm bảo vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Hoạch định và xây dựng Chương trình chiến lược tạo nguồn nguyên liệu cho Công ty.
- Tiếp tục duy trì, phát triển Chương trình truy xuất nguồn gốc, mở thêm các Cửa hàng cao cấp
Vissan Premium, tạo hệ nhận diện cao cấp của Công ty trên thị trường.
- Xây dựng chương trình thực phẩm tươi sống theo tiêu chuẩn thịt mát, theo xu hướng tiêu dùng
về thịt tươi sống.
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- Tiếp tục triển khai mạnh mẽ chương trinh ứng dụng công nghệ thông tin để tăng cường phục
vụ công tác quản trị Công ty
- Duy trì Chương trình kiểm soát và giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động.
- Thức đẩy Dự án di dời & đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm
VISSAN.

CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH
Trên cơ sở kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018 và dự báo tình hình kinh tế xã hội,
Công ty xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 như sau:
STT

Các chỉ tiêu

TH 2018

Đvt

KH 2019

% Tăng, giảm

I

Tổng doanh thu

Triệu đồng

4.466.562

4.850.000

9

1

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

175.005

200.000

14

II

Sản lượng

1

Thịt heo các loại

Tấn

24.040

26.542

10

2

Thịt bò

Tấn

1.475

1.550

5

3

Thực phẩm chế biến

Tấn

22.660

24.930

110
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PHẦN IV: BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh
năm 2018
- Năm 2018, hoạt động chăn nuôi có sự phục hồi trong những cuối năm, lĩnh vực kinh doanh
cửa hàng tiện lợi phát triển mạnh mẽ nhưng nhìn chung tổng quan về thị trường ngành thực
phẩm chế biến, đặc biệt ngành tươi sống vẫn chưa hết khó khăn và thách thức. Trước tình hình
đó, Hội đồng quản trị Công ty luôn kiên định thực hiện những chủ trương, kế hoạch mà Đại
hội đồng cổ đông năm 2018 đã thông qua, đồng thời đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc luôn bám
sát các định hướng phát triển của Công ty.
- Mặc dù, kết quả thực hiện năm 2018 chưa đạt như kỳ vọng (tổng doanh thu đạt 97,1% và
lợi nhuận trước thuế đạt 97,77% kế hoạch), Hội đồng quản trị cùng Ban Điều hành và toàn
thể người lao động Công ty đã nỗ lực cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên,
Công ty đã xây dựng được nền tảng khá vững chắc cho những chặng đường tiếp theo thông
qua việc định hình một cách rõ ràng về chiến lược hoạt động năm 2019 và trong thời gian tới.

Về công tác nhân sự Ban Điều hành
Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, trong năm 2018, HĐQT đã triển khai việc kiện toàn nhân sự Ban
Điều hành Công ty, cụ thể như sau:
- Bổ nhiệm Ông Phan Văn Dũng – Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Trưởng Phòng Kinh doanh
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Thực phẩm Chế biến, đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 05/01/2018.
- Tuyển dụng và Bổ nhiệm Ông Lê Minh Tuấn – Cử nhân Tài chính, Cử nhân Luật, đảm
nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/02/2018.
Đồng thời với việc kiện toàn nhân sự, Tổng Giám đốc đã chủ động phân công và giao nhiệm
vụ cho các thành viên Ban Điều hành phụ trách từng lĩnh vực công việc cụ thể. Ngoài việc
thực hiện vai trò điều hành chung, Tổng Giám đốc đã xây dựng cơ chế làm việc tập thể, tạo
điều kiện cho mỗi thành viên trong Ban Điều hành phát huy được hết chuyên môn, tính độc
lập, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần từng bước nâng cao chất
lượng, hiệu quả công việc.

Về hoạt động điều hành của Tổng Giám Đốc
- Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ nghiêm
túc các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty. Các thành viên trong Ban Điều hành luôn chứng
minh được năng lực, trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt các nhiệm
vụ được giao. Ban Điều hành đã tổ chức thực hiện, triển khai đầy đủ, kịp thời các nghị quyết,
quyết định của HĐQT.
- Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình tài chính, đầu tư và sản xuất kinh
doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ý kiến
chỉ đạo. Trên cơ sở này, Hội đồng quản trị có điều kiện giám sát chặt chẽ Tổng Giám đốc và
các nhân sự quản lý điều hành khác về kết quả hoạt động Công ty.
- Nhìn chung, tập thể Ban điều hành Công ty đã tích cực, chủ động thực hiện, giải quyết các
công việc với tinh thần trách nhiệm cao; thường xuyên báo cáo tình hình quản trị, điều hành
công ty, xin ý kiến chỉ đạo, định hướng của Hội đồng quản trị giải trình, công bố thông tin
về tình hình hoạt động Công ty một cách đầy đủ, minh bạch và đúng quy định của pháp luật;
chủ động tổ chức các phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với thực tế tình hình thị trường
trên cơ sở chỉ đạo của Hội đồng Quản trị.

Kế hoạch, định hướng của Hội đồng Quản trị năm 2019
Từ những nhận định trên và kế hoạch 05 năm 2016 – 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông phê
duyệt, Hội đồng quản trị định hướng hoạt động cho Công ty năm 2019 như sau:
- Xây dựng đề án tạo nguồn nguyên liệu heo hơi (chiếm 20 – 30%) nhằm đáp ứng nhu cầu
nguồn nguyên liệu cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ năm 2019 và cho những
năm tiếp theo.
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, an toàn và có truy xuất nguồn
gốc,... làm định hướng phát triển trọng tâm chiến lược; giữ vững uy tín và vị thế của nhà cung
cấp thực phẩm hàng đầu hiện nay.
- Đẩy mạnh phát triển hệ thống cửa hàng VISSAN Premium với sản phẩm thịt heo cao cấp.
Mở rộng hệ thống cửa hàng GTSP Vissan tại các khu dân cư.
- Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thi công các hạng mục thuộc dự án Di dời và đổi mới công
nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan nhằm hoàn thành đúng tiến độ
đề ra, nhanh chóng đưa nhà máy sớm đi vào hoạt động.
- Tập trung công tác đào tạo, nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp đối với đội ngũ quản
lý tại Công ty; tiếp tục áp dụng công cụ quản lý tiên tiến nhằm phù hợp với yêu cầu mới.
43

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

PHẦN V: QUẢN TRỊ CÔNG TY
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên

Năm
sinh

Chức vụ

Chủ tịch
HĐQT

Trình độ chyên
môn

Số lượng
cổ phần
nắm giữ

Thạc sĩ Kinh tế.
Cử nhân Quản trị
kinh doanh.
Kỹ sư máy tính.

Tỷ lệ sở
hữu %

Ông Nguyễn Phúc Khoa

1967

0

0

Ông Nguyễn Ngọc An

Thạc sĩ Quản trị
Phó chủ tịch
Kinh doanh (MBA).
HĐQT, kiêm
8.600
Kỹ sư cơ khí.
1963
Tổng Giám
Cử nhân Anh Văn.
đốc

0,0106

Ông Phạm Trung Lâm

1973

Phó chủ tịch Cử nhân Quản trị
kinh doanh.
HĐQT

0

0

Ông Trần Ngọc Đăng

1962

Thành viên
HĐQT

Cử nhân Kế toán.

0

0

Ông Huỳnh Quang Giàu

1975

Thành viên
HĐQT
từ ngày
05/4/2017

Cử nhân Kinh tế:
chuyên ngành Tài
chính Kế toán.
Quản trị Kinh doanh

200

0,00 02
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HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Năm 2018, các thành viên HĐQT đã
hoàn thành nhiệm vụ được phân công,
quyết định các định hướng lớn của công
ty, kịp thời chỉ đạo việc hoàn thiện công
tác quản trị theo hướng hiệu quả, quản
lý chặt chẽ về chi phí, tài chính, hạn chế
thấp nhất các rủi ro về pháp lý, về tài
chính trong quá trình hoạt động sản xuất
kinh doanh Công ty, đảm bảo quyền và
lợi ích hợp pháp của công ty và các cổ
đông.
Hoạt động điều hành
Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo điều hành theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty,
trong năm 2018, HĐQT đã thông qua nhiều chủ trương lớn, quyết định nhiều vấn đề quan
trọng của Công ty nhằm thực hiện các mục tiêu đã đặt ra của Đại hội đồng cổ đông:
- Tổ chức 03 phiên họp để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với
sự tham gia mở rộng của Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo các phòng chuyên
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môn, nghiệp vụ Công ty.
- Tổ chức 24 lần ý kiến thành viên HĐQT để xem xét, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền
của HĐQT.
- Ban hành 27 Nghị quyết và 10 Quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT về các vấn đề nhân
sự, tổ chức bộ máy; thông qua chủ trương đầu tư, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh
trung và dài hạn và vấn đề quan trọng khác của Công ty đúng theo quy định.

NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
STT

1

2

3

4

5

Họ tên

Nguyễn Phúc Khoa

Nguyễn Ngọc An

Phạm Trung Lâm

Trần Ngọc Đăng

Huỳnh Quang Giàu
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Chức vụ

Chủ tịch HĐQT

Công việc được giao phụ trách

Phụ trách chung Hội đồng quản
trị, tổ chức nhân sự, đào tạo,
phát triển nguồn nhân lực, ứng
dụng công nghệ thông tin, trực
tiếp chỉ đạo Ban chuyên trách
các dự án Vissan

Phụ trách Điều hành Công ty,
Phó Chủ tịch HĐQT hoạt động Kinh doanh, Thị
kiêm Tổng Giám đốc trường, kỹ thuật trong sản xuất,
nghiên cứu và phát triển sản
phẩm, phát triển công nghệ.
Phụ trách hoạt động Kế hoạch,
Phó Chủ tịch HĐQT Chiến lược.

Thành viên HĐQT

Phụ trách công tác tài chính - kế
toán và kiểm soát nội bộ Công
ty.

Thành viên HĐQT

Phụ trách công tác pháp chế,
quan hệ cổ đông và các vấn đề
liên quan đến cổ phiếu, công bố
thông tin.
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THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU BAN KIỂM SOÁT
Ban Kiểm soát gồm ba thành viên, là những người có kinh nghiệm nên có đủ năng lực và làm
việc hiệu quả trong quá trình kiểm tra giám sát tại Công ty

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi Chú

Trưởng Ban
Kiểm soát

1

Phạm Hoàng Sơn

2

Đoàn Thị Mỹ Duyên

Kiểm soát viên

Thôi giữ nhiệm vụ
ngày 11/04/2018

3

Phạm Thị Thanh Tâm

Kiểm soát viên

Bầu bổ sung ngày
11/04/2018

4

Lê Quang Liêm

Kiểm soát viên
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HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
Ban kiểm soát hoạt động gồm ba thành viên, là những người có kinh nghiệm nên có đủ năng
lực và làm việc hiệu quả trong quá trình kiểm tra giám sát tại Công ty. Dựa trên cơ sở các quy
chế hoạt động của Ban kiểm soát, mỗi thành viên chuyên trách những nội dung phù hợp với
kinh nghiệm chuyên môn nên đã thực hiện tốt trách nhiệm của Ban kiểm soát theo Điều lệ
Công ty.
Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã tổ chức 4 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ các thành viên.
Ban kiểm soát cử đại diện tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị:
- Xem xét đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và hệ thống quản lý
của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Điều
lệ Công ty và các văn bản của Ban lãnh đạo Công ty, báo cáo công tác điều hành của lãnh đạo .
- Trên cơ sở nắm vững tình hình hoạt động kinh doanh kiến nghị những nội dung liên quan.
- Cập nhật kế hoạch làm việc của Ban kiểm soát nội bộ, xem xét các báo cáo kiểm soát nội
bộ chi tiết từng đơn vị trong Công ty. Căn cứ kết quả kiểm soát nội bộ, Ban kiểm soát và Ban
kiểm soát nội bộ đã kịp thời thông báo, làm việc với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc
để có những chỉ đạo nhằm ngăn ngừa, phát hiện kịp thời và xử lý các tồn tại trong quá trình
hoạt động.
- Xem xét báo cáo tài chính hàng quý, năm trước khi gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM;
xem xét kết quả đợt soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm .
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
Tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:
Tổng kết năm 2018 Công ty thực hiện 4.466,6 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch
vụ, đạt 97,1% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế thực hiện 175 tỷ đồng, đạt 97,77% kế hoạch.
Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất
kinh doanh, kịp thời ra những kế hoạch và quyết định, thực hiện tốt nghị quyết của Đại hội
đồng cổ đông 2018. Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động
quản trị kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm
đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định
liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hoạt động công bố thông
tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.
Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018:
Báo cáo tài chính năm 2018 được lập theo Chuẩn mực và chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành
và đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2018. Báo cáo
tài chính được lập đầy đủ, kịp thời, các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết
minh một cách rõ ràng đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan hữu quan và nhà đầu tư; Số liệu
Báo cáo tài chính công ty lập và công bố không có sự khác biệt nhiều so với Báo cáo Tài chính
sau kiểm toán Các chỉ tiêu tài chính được Trình bày tại báo cáo của Tổng giám đốc, Ban kiểm
soát kiểm tra, soát xét và chấp thuận các số liệu. Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến nhận xét
và đánh giá về hoạt động tài chính và báo cáo năm 2018 của Công ty kiểm toán.
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CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH TRỌNG YẾU TÓM TẮT NHƯ SAU:

Chỉ tiêu

Đơn vị

Năm 2017

Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản

%

67,05

69,14

Tài sản dài hạn / Tổng tài sản

%

32,95

30,86

Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn

%

45,97

42,29

Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn

%

54,03

57,71

1,61

1,79

3,34

3,11

13,54

13,89

Năm 2018

Cơ cấu tài sản

Cơ cấu vốn

Khả năng thanh toán
Khả năng thanh toán hiện hành

Lần

Tỷ suất sinh lời
Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu bán hàng %
Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu

%

Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018 đã được thể hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực
trong báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc, báo
cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
thực hiện.
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ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI
ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ
Ban Kiểm soát đã phối hợp tốt với Ban kiểm soát nội bộ, triển khai công tác kiểm tra, giám
sát tại các đơn vị thành viên. Qua các cuộc kiểm tra, Ban kiểm soát thông báo kết quả công tác
kiểm tra, giám sát với Hội đồng Quản trị và Ban điều hành để có những biện pháp xử lý kịp
thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. Hội đồng Quản trị Công ty đã cung
cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị cho Ban Kiểm soát, Ban
Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu
liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty khi có yêu cầu. Hội đồng Quản
trị Tổng công ty, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối
quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019
Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban
kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2019 như sau:
- Giám sát việc chấp hành các qui định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện
các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty.
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh
theo qui định của Luật Doanh nghiệp. Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản
xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.
- Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp
đối với HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản trị, phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban
điều hành và Ban kiểm soát.
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC,
BAN KIỂM SOÁT
LƯƠNG, THƯỞNG, CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

Chủ tịch HĐQT

129.056.400

Ông Nguyễn Ngọc An

Phó chủ tịch HĐQT

105.591.600

Ông Phạm Trung Lâm

Phó chủ tịch HĐQT

105.591.600

Ông Trần Ngọc Đăng

Thành viên HĐQT

105.591.600

Ông Huỳnh Quang Giàu

Thành viên HĐQT

105.591.600

Ban Kiểm soát
Ông Phạm Hoàng Sơn
Ông Lê Quang Liêm

Trưởng ban
Kiểm soát viên

82.126.800

Kiểm soát viên (T1-3/18)

20.531.700

KSV (Từ T4/18)

61.595.100

Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên
Bà Phạm Thị Thanh Tâm

Chức danh

Thù lao

Họ và tên
Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Phúc Khoa

Lương

586.620.000

645.282.000

Ban điều hành

Phó TGĐ (từ T2/2018)

727.408.800
215.094.000
53.773.500
591.508.500

Ông Nguyễn Đăng Phú

Phó Tổng Giám đốc

645.282.000

Ông Phan Văn Dũng

Phó Tổng Giám đốc

645.282.000

Ông Nguyễn Ngọc An
Bà Lâm Thị Ngọc Sương
Bà Đặng Thị Phương Ninh
Ông Lê Minh Tuấn

Tổng Giám đốc
Phó TGĐ (T1-4/18)
Phó TGĐ (T1/2018)

* Đối với khoản thù lao của Ông Phạm Trung Lâm và Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên đề nghị không
nhận đã được Công ty xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
Không có

HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
Không có
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VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ
Công ty đã thực hiện các quy định về quản trị Công ty đảm bảo tuân thủ theo các quy định của
pháp luật liên quan do Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước cũng như Sở giao dịch
chứng khoán Hà Nội ban hành và nghiêm túc triển khai áp dụng vào công tác quản trị nội bộ
công ty. Công ty cũng đã tự nguyện công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty để cổ đông, nhà
đầu tư quan tâm tìm hiểu về tình hình quản trị nội bộ của VISSAN.
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“Vì lợi ích cộng đồng, khẩu hiệu “Sức Sống Mỗi Ngày” đã được VISSAN
lựa chọn làm tiêu chí hoạt động. Đây là thông điệp, là cam kết của Công
ty VISSAN mong muốn thể hiện hết tinh thần trách nhiệm trong từng sản
phẩm để mang đến sức khỏe cho cộng đồng, góp phần phát triển ngành
công nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam. Đó là sức sống, khát khao của
một tập thể với hơn 45 năm trưởng thành để tạo nên một thương hiệu vươn
lên mãnh liệt trong nền hội nhập.

420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

(028) 3553 3999/ 3553 3888

vissanco@vissan.com.vn

