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I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ VIỆC THOÁI VỐN  

 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005-QH11 ngày 29/11/2005; 

 Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; 

 Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về hƣớng 

dẫn thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp; 

 Căn cứ Nghị định số 12/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ về Điều lệ 

Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lƣơng thực miền Bắc; 

 Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc quy 

định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của luật chứng khoán; 

 Căn cứ Nghị định 71/2013/NĐ-CP  ngày 11/07/2013 của Chính phủ về đầu tƣ vốn 

nhà nƣớc vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nƣớc nắm 

giữ 100% vốn điều lệ;  

 Căn cứ Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 của Thủ tƣớng Chính 

phủ về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài trên thị trƣờng chứng khoán Việt Nam; 

 Căn cứ Thông tƣ số 204/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ Tài chính về việc 

hƣớng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng; 

 Căn cứ Thông tƣ số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hƣớng 

dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 71/2013/NĐ-CP  ngày 11/07/2013 của Chính 

phủ về đầu tƣ vốn nhà nƣớc vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp 

do Nhà nƣớc nắm giữ 100% vốn điều lệ; 

 Căn cứ Quyết định 1894/QĐ-TTg ngày 14/12/2012  của Thủ tƣớng Chính phủ 

phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty Lƣơng thực miền Bắc giai đoạn 2012-2015; 

 Căn cứ Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tƣớng Chính phủ 

về một số nội dung thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch niêm yết trên thị trƣờng 

chứng khoán của doanh nghiệp nhà nƣớc; 

 Căn cứ Quyết định số 3372/QĐ-BNN ngày 31/7/2014 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về việc phê duyệt phƣơng án thoái vốn đầu tƣ của Tổng công ty 

Lƣơng thực miền Bắc tại các đơn vị thành viên giai đoạn 2014-2015; 

 Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-TCTLTMB-HĐTV ngày 11/02/2015 của Tổng công 

ty lƣơng thực miền Bắc về việc phê duyệt giá khởi điểm và phƣơng án chuyển nhƣợng 

phần vốn của Tổng công ty Lƣơng thực miền Bắc tại 03 Công ty con thoái vốn đợt 2; 

 Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ tƣ vấn và tổ chức bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ 

phần Lƣơng thực Ninh Bình số 83/2014/BVSC-VINAFOOD1/TV-BĐG ngày 

20/11/2014 giữa Tổng công ty Lƣơng thực Miền Bắc và Công ty cổ phần Chứng khoán 

Bảo Việt. 

 

http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-712013NDCP-cua-Chinh-phu-ve-dau-tu-von-nha-nuoc-vao-doanh-nghiep-va-quan-ly-tai-chinh-doi-/A2D38756-67C4-4BA6-B9BE-F60DEEBE6CA0/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-712013NDCP-cua-Chinh-phu-ve-dau-tu-von-nha-nuoc-vao-doanh-nghiep-va-quan-ly-tai-chinh-doi-/A2D38756-67C4-4BA6-B9BE-F60DEEBE6CA0/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-712013NDCP-cua-Chinh-phu-ve-dau-tu-von-nha-nuoc-vao-doanh-nghiep-va-quan-ly-tai-chinh-doi-/A2D38756-67C4-4BA6-B9BE-F60DEEBE6CA0/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-712013NDCP-cua-Chinh-phu-ve-dau-tu-von-nha-nuoc-vao-doanh-nghiep-va-quan-ly-tai-chinh-doi-/A2D38756-67C4-4BA6-B9BE-F60DEEBE6CA0/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-712013NDCP-cua-Chinh-phu-ve-dau-tu-von-nha-nuoc-vao-doanh-nghiep-va-quan-ly-tai-chinh-doi-/A2D38756-67C4-4BA6-B9BE-F60DEEBE6CA0/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-712013NDCP-cua-Chinh-phu-ve-dau-tu-von-nha-nuoc-vao-doanh-nghiep-va-quan-ly-tai-chinh-doi-/A2D38756-67C4-4BA6-B9BE-F60DEEBE6CA0/default.aspx
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II. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 

1. Rủi ro kinh tế 

Nền kinh tế nƣớc ta trải qua giai đoạn dài từ 2008 – 2013 với nhiều các vấn đề 

thách thức đặt ra nhƣ lạm phát, cắt giảm đầu tƣ công, tăng trƣởng tín dụng, nợ xấu trong 

lĩnh vực ngân hàng, tỷ giá và giá vàng nhiều biến động... Tuy nhiên sau nhiều giải pháp 

và nỗ lực quyết liệt của Chính phủ đặc biệt là quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, dấu hiệu 

khả quan về sự phục hồi của nền kinh tế đã dần xuất hiện từ năm 2013. 

Tiến trình cơ cấu lại nền kinh tế sẽ gắn với đổi mới mô hình tăng trƣởng theo 

hƣớng nâng cao chất lƣợng, hiệu quả và sức cạnh tranh; đƣợc thực hiện đồng bộ trong tất 

cả các ngành, lĩnh vực trên phạm vi cả nƣớc và từng địa phƣơng, đơn vị cơ sở trong 

nhiều năm. Trong đó, tập trung vào 3 lĩnh vực quan trọng nhất: Tái cơ cấu đầu tƣ với 

trọng tâm là đầu tƣ công; cơ cấu lại thị trƣờng tài chính với trọng tâm là tái cơ cấu hệ 

thống ngân hàng thƣơng mại và các tổ chức tài chính; tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nƣớc 

mà trọng tâm là các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nƣớc. 

Kinh tế Việt Nam theo dự báo của Ủy ban giám sát tài chính quốc gia có khả năng 

đạt tốc độ tăng GDP từ 5,6 – 5,8% trong năm 2014 và 6 – 6,2% năm 2015. Dự báo nền 

kinh tế duy trì đà tăng trƣởng đem lại kỳ vọng trong các lĩnh vực kinh doanh của Công ty 

cổ phần .  

Tình hình phát triển kinh tế Việt Nam nói chung và của các ngành, các lĩnh vực 

nói riêng đều có ảnh hƣởng trực tiếp đến các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực hàng tiêu 

dùng. Mặc dù nền kinh tế đã có dấu hiệu phục hồi tốt những năm qua nhƣng cũng tiếp 

tục phải đƣơng đầu với những khó khăn lớn nhƣ nạn dịch, hạn hán, thiên tai nghiêm 

trọng, bão, lụt… Điều này ảnh hƣởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh hàng tiêu 

dùng nói chung trong đó có Công ty cổ phần lƣơng thực Ninh Bình (NB FOOD).  

2. Rủi ro về pháp luật 

Hệ thống pháp luật hiện chƣa thật sự hoàn chỉnh, các văn bản pháp luật liên quan 

đến hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhiều bất cập. Luật và các văn bản dƣới luật 

trong lĩnh vực này đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về mặt chính sách luôn có 

thể xảy ra và khi xảy ra thì sẽ ít nhiều ảnh hƣởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của 

doanh nghiệp. 

Những vấn đề này tạo ra sự nhận thức đa chiều và sự vận dụng khác nhau của các 

chủ đầu tƣ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc hoạch định chiến lƣợc và chính 

sách kinh doanh. Những thay đổi của hệ thống luật pháp và chính sách trong nƣớc sẽ có 

ảnh hƣởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Để hạn chế những rủi ro luật pháp phát sinh trong quá trình hoạt động, NB FOOD 

đã và đang thực hiện các biện pháp sau: 

+ Cụ thể hóa các quy định của pháp luật thông qua việc ban hành các quy chế, 

quy định và quy trình nhằm điều chỉnh và hƣớng dẫn các hoạt động của Công ty đảm bảo 

tuân thủ pháp luật. 
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+ Luôn chủ động cập nhật các quy định của pháp luật nói chung và của ngành 

nói riêng, tổ chức các đợt tập huấn để phổ biến và hƣớng dẫn các văn bản, chính sách 

mới của Nhà nƣớc và của ngành cho cán bộ nhân viên (CBNV) trong Công ty. 

+ Tăng cƣờng kiểm tra kiểm soát việc tuân thủ pháp luật trong Công ty. 

3. Rủi ro đặc thù ngành 

NB FOOD là Công ty hoạt động kinh doanh đa ngành nghề chủ yếu trong lĩnh 

vực lƣơng thực, nông sản, thực phẩm và vật tƣ nông nghiệp. Ngành kinh doanh của NB 

FOOD nói chung chịu nhiều rủi ro đặc thù ngành nhƣ ảnh hƣởng của mùa vụ, thời tiết.  

Ngoài ra, hoạt động kinh doanh Công ty cũng chịu tác động rất lớn từ yếu tố thị 

trƣờng: sự cạnh tranh khốc liệt của các nƣớc xuất khẩu gạo nhƣ Thái Lan, Myanmar, 

Pakistan; cạnh tranh giữa các doanh nghiệp nội địa cùng ngành, các nhà đầu cơ thu mua 

sắn, thóc, gạo. Đặc biệt, hoạt động của Công ty cũng chịu ảnh hƣởng đáng kể từ thị 

trƣờng Trung Quốc do Trung Quốc là một trong những thị trƣờng xuất khẩu sắn lát và 

gạo lớn của Việt Nam, sức mua và sản lƣợng thu mua của Trung Quốc sẽ tác động đến 

giá cả các mặt hàng này. 

Rủi ro về nguồn cung ứng cũng là một rủi ro mang tính đặc thù của ngành kinh 

doanh lƣơng thực, hiện nay do ảnh hƣởng của việc thay đổi cơ cấu kinh tế tại địa phƣơng 

và tốc độ đô thị hóa dẫn đến diện tích đất trồng lúa ngày càng ít đi, gây khó khăn cho 

công ty trong việc tìm kiếm nguồn cung ứng, Công ty phải mở rộng thị trƣờng, tìm kiếm 

các nguồn hàng, thu mua sắn lát, thóc, gạo từ các tỉnh thuộc khu vực phía Nam. 

4. Rủi ro cho đợt thoái vốn 

Giá cổ phiếu chịu ảnh hƣởng bởi nhiều nhân tố nhƣ tình hình kinh tế vĩ mô, tình 

hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp... Ngoài ra, việc chào bán cổ phiếu trong 

giai đoạn thị trƣờng diễn biến không thuận lợi, nền kinh tế vẫn chƣa hoàn toàn hồi phục 

từ sau giai đoạn khủng hoảng kinh tế, tính thanh khoản trên thị trƣờng chứng khoán 

không cao, đặc biệt là trên thị trƣờng OTC. 

5. Rủi ro khác 

Các rủi ro khác nhƣ thiên tai, địch họa, hỏa hoạn.v.v... là những rủi ro bất khả 

kháng. Nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con ngƣời và tình hình hoạt động chung 

của Công ty. 

 

 

 

 

 



Công ty cổ phần Lƣơng thực Ninh Bình  Bản công bố thông tin  

  Trang 4 

 

III. NHỮNG NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG 

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 

1. Đại diện chủ sở hữu thực hiện thoái vốn 

 TỔNG CÔNG TY LƢƠNG THỰC MIỀN BẮC 

  Ông Trần Xuân Chính  Phó Tổng Giám đốc  

(Theo giấy Ủy quyền số 108/UQ-TCLTMB-TCKT ngày 12/11/2014 của Tổng 

Giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Bắc). 

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính 

xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những 

thông tin và số liệu này. 

2. Đại diện tổ chức có cổ phiếu đƣợc thoái vốn 

CÔNG TY CỔ PHẦN LƢƠNG THỰC NINH BÌNH 

 Ông Đỗ Thanh Sơn  Giám đốc 

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính 

xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những 

thông tin và số liệu này. 

3. Đại diện tổ chức tƣ vấn 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT 

 Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy  - Phó Tổng Giám đốc. 

(Theo Giấy ủy quyền số 01/2015/UQ-BVSC ngày 05/01/2014) 

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký thoái vốn do Công ty cổ phần 

Chứng khoán Bảo Việt tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng Dịch vụ tƣ vấn và tổ chức bán 

đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Lƣơng thực Ninh Bình số 82/2014/BVSC-

VINAFOOD1/TV-BĐG ngày 20/11/2014 giữa Tổng công ty Lƣơng thực miền Bắc và 

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh 

giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã đƣợc thực hiện một cách hợp 

lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Lƣơng thực 

Ninh Bình cung cấp. 

IV. CÁC KHÁI NIỆM  

 Tổng công ty:  Tổng công ty Lƣơng thực Miền Bắc. 

 NB FOOD: Công ty cổ phần Lƣơng thực Ninh Bình. 

 Công ty: Công ty cổ phần Lƣơng thực Ninh Bình. 

 Tổ chức tƣ vấn:  Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt. 

 BVSC: Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt. 
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 UBND: Ủy ban nhân dân. 

 ĐHĐCĐ:  Đại hội đồng cổ đông. 

 HĐQT:  Hội đồng Quản trị. 

 BKS:  Ban kiểm soát. 

V. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ SỞ HỮU THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO 

QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTG  

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

Thông tin chung 

Tên giao dịch trong nƣớc : TỔNG CÔNG TY LƢƠNG THỰC MIỀN BẮC 

Tên giao dịch quốc tế : VINAFOOD1  

Tên viết tắt : VINAFOOD1 

Vốn điều lệ : 4.359.390.000.000 đồng  

 (Bằng chữ: Bốn nghìn ba trăm năm chín tỷ, ba trăm 

chín mươi triệu đồng) 

Trụ sở : Số 6 Ngô Quyền – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội 

Điện thoại : (84-4) 3926 4466 

Fax : (84-4) 3926 4477 

Website : www.vinafood1.com.vn 

Biểu tƣợng công ty :                

 

Tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển 

Dấu ấn đậm nét nhất của thời kỳ 1995-2010 là sự chuyển mình của Đất nƣớc, từ 

cơ chế quản lý tập trung quan liêu, bao cấp sang cơ chế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ 

nghĩa. Quá trình này, thực tế đã manh nha từ trƣớc đó một số năm, với chủ trƣơng ĐỔI 

MỚI của Đảng, từ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI. Ngành lƣơng thực 

cũng vật vã trƣớc nhu cầu "tồn tại hay không tồn tại", trƣớc yêu cầu cung cấp gạo không 

chỉ một giá duy nhất mà là nhiều giá theo thị trƣờng, theo nhu cầu khách hàng, theo tiêu 

chuẩn chất lƣợng gạo v.v... Năm 1995, cùng với việc hợp nhất một số bộ thành Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Chính phủ đã quyết định thành lập hai Tổng công ty 

Lƣơng thực miền Bắc và miền Nam. Do đặc thù vị trí địa - chính trị của vùng, miền, với 

Tổng công ty lƣơng thực miền Bắc, vấn đề đảm bảo và giữ vững an ninh lƣơng thực 

quốc gia, luôn đƣợc chú trọng, quan tâm đặc biệt. 

Tổng công ty Lƣơng thực miền Bắc là doanh nghiệp nhà nƣớc hạng đặc biệt đƣợc 

thành lập theo Quyết định số 312/TTg ngày 24/5/1995 của Thủ tƣớng Chính phủ trên cơ 

sở tổ chức lại các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Lƣơng thực Trung ƣơng I và các 

doanh nghiệp Lƣơng thực thuộc các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế trở ra. 

http://www.baoviet.com.vn/
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Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 1995 phê 

chuẩn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty. Theo các văn bản trên, Tổng 

công ty có nhiệm vụ quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh các mặt hàng lƣơng thực, nông 

sản và chịu trách nhiệm trƣớc Chính phủ trong việc đảm bảo an ninh lƣơng thực quốc 

gia.  

 Hiện nay, Tổng công ty có 30 công ty con; 12 đơn vị là công ty liên kết trong đó 

có 03 liên doanh với nƣớc ngoài. Địa bàn hoạt động của Tổng công ty từ Thừa Thiên 

Huế trở ra phía Bắc, ngoài ra, Công ty mẹ Tổng công ty Lƣơng thực miền Bắc có 9 đơn 

vị hạch toán phụ thuộc trong đó có 6 đơn vị hoạt động tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu 

Long.  

Kể từ khi thành lập đến nay, Tổng công ty luôn hoạt động ổn định, sản xuất kinh 

doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn nhà nƣớc. Khi thành lập, vốn chủ sở hữu của 

Tổng công ty chƣa tới 200 tỷ đồng, trong đó lỗ và công nợ khó đòi gần 100 tỷ đồng. Sau 

19 năm Tổng công ty đã bổ sung vốn bằng nguồn lợi nhuận sau thuế, đƣa tổng số vốn 

chủ sở hữu và các quỹ dự phòng tăng hơn 33 lần so với thời điểm mới thành lập. Các chỉ 

tiêu chính về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nƣớc, thu nhập bình quân của 

ngƣời lao động... đều có sự tăng trƣởng ổn định, vững chắc qua từng năm; tình hình tài 

chính của Tổng công ty lành mạnh, không có nợ đọng, nợ xấu. 

Cơ sở vật chất - kỹ thuật của Tổng công ty không ngừng đƣợc cải thiện, việc đầu 

tƣ kho tàng, cơ sở xay xát chế biến không chỉ trên địa bàn miền Bắc mà còn vƣơn đến 

các tỉnh vựa lúa Đồng bằng sông Cửu Long, thiết thực tiêu thụ lƣơng thực hàng hóa cho 

nông dân, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển. 

Nếu nhƣ trong quá khứ, Ngành lƣơng thực đã “phủ sóng” hệ thống kho tàng, cửa 

hàng bán lƣơng thực đến mọi vùng, miền của đất nƣớc, thì thế hệ hiện nay ở Tổng công 

ty Lƣơng thực miền Bắc đã kế thừa, phát triển có chọn lọc để nâng hoạt động phân phối - 

bán lẻ lƣơng thực - thực phẩm lên một vị thế mới. 

Bên cạnh đó, thực hiện chủ trƣơng xóa đói, giảm nghèo nhanh và bền vững của 

Đảng, Chính phủ; nhiều năm qua Tổng công ty lƣơng thực miền Bắc đã có những đóng 

góp thiết thực vào các chính sách an sinh xã hội, qua các công trình xây dựng trƣờng 

học, xóa nhà tạm... để vừa cải thiện đời sống, nâng cao dân trí ở những vùng đặc biệt khó 

khăn và cũng là thể hiện văn hóa Doanh nghiệp trong kinh doanh - phục vụ. 

Việc sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ chức; bố trí lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo - quản 

lý để nâng cao hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp theo các Nghị quyết của Đảng, 

đƣợc quán triệt và thực hiện nghiêm túc ở Tổng công ty. Trong gần 10 năm lại đây, Tổng 

công ty đã tích cực và chủ động chuyển đổi tổ chức theo hƣớng đa dạng hóa hình thức sở 

hữu và quản lý; công tác quy hoạch, bồi dƣỡng, tuyển dụng, bố trí sử dụng cán bộ đƣợc 

coi trọng; do đó theo thời gian các thế hệ lãnh đạo - quản lý Tổng công ty và các đơn vị 

cơ sở lần lƣợt đƣợc thay thế, song sự chuyển giao không có sự xáo trộn, nội bộ giữ đƣợc 
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ổn định, đoàn kết, thống nhất cao từ trên xuống dƣới... 

Những kết quả tích cực trong các mặt hoạt động của Tổng công ty đã đƣợc Đảng, 

Nhà nƣớc và các tầng lớp nhân dân biểu dƣơng, ghi nhận. Do chƣa có điều kiện để thống 

kê đối với toàn Ngành, chỉ tính riêng ở phạm vi Tổng công ty Lƣơng thực miền Bắc, 

trong chặng đƣờng phấn đấu, trƣởng thành của 19 năm qua, nhiều tập thể và các nhân đã 

đƣợc tặng các phần thƣởng cao quý của Nhà nƣớc, Chính phủ. 

Từ năm 1995 đến nay, tập thể CBCNV - lao động Tổng công ty đã lần lƣợt đƣợc 

nhận Huân chƣơng lao động hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất, Huân chƣơng Độc lập hạng 

Ba và gần đây vinh dự đƣợc đón nhận Huân chƣơng Độc lập hạng Nhì của Nhà nƣớc 

trao tặng. 

Về cá nhân, một đồng chí đƣợc tuyên dƣơng Anh hùng lao động thời kỳ Đổi mới, 

4 đồng chí đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc; nhiều đồng chí đƣợc tôn vinh là 

Doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc qua các năm. Hàng trăm lƣợt CBCNV - lao động Tổng 

công ty đƣợc tặng thƣởng Huân chƣơng lao động các hạng, Bằng khen của Thủ tƣớng 

Chính phủ và nhiều phần thƣởng cao quý của các Bộ, Ngành, các địa phƣơng, các tổ 

chức chính trị - xã hội v.v... 

Hiện nay, Tổng công ty có 30 Công ty con, 12 Công ty liên kết và và 9 đơn vị trực 

thuộc trải rộng khắp các khu vực trên cả nƣớc. 

 CÁC CÔNG TY CON BAO GỒM: 

1.    Công ty cổ phần Phân phối Bán lẻ VNF1 

2.    Công ty cổ phần XNK Lƣơng thực Thực phẩm Hà Nội 

3.    Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến lƣơng thực Vĩnh Hà 

4.    Công ty TNHH Một thành viên Lƣơng thực Lƣơng Yên 

5.    Công ty TNHH Một thành viên Muối Việt Nam 

6.    Công ty cổ phần Lƣơng thực Hà Sơn Bình 

7.    Công ty cổ phần Lƣơng thực và Thƣơng mại Vĩnh Phúc 

8.    Công ty cổ phần Lƣơng thực Đông Bắc 

9.    Công ty cổ phần Lƣơng thực Hƣng Yên 

10.  Công ty cổ phần Vinafood1 Hải Dƣơng 

11.  Công ty cổ phần Lƣơng thực Hà Bắc 

12.  Công ty cổ phần Vinafood1 Điện Biên 

13.  Công ty cổ phần Lƣơng thực Sơn La 

14.  Công ty cổ phần Lƣơng thực Hà Giang 

15.  Công ty cổ phần Lƣơng thực Tuyên Quang 

16.  Công ty cổ phần Lƣơng thực Thái Nguyên 

17.  Công ty cổ phần Lƣơng thực Cao Lạng 

18.  Công ty cổ phần Lƣơng thực và thƣơng mại Phú Thọ 
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19.  Công ty cổ phần Lƣơng thực Lào Cai 

20.  Công ty cổ phần Lƣơng thực Yên Bái 

21.  Công ty cổ phần Lƣơng thực Hà Nam 

22.  Công ty cổ phần Lƣơng thực Ninh Bình 

23.  Công ty cổ phần Lƣơng thực Nam Định 

24.  Công ty cổ phần Lƣơng thực Sông Hồng 

25.  Công ty cổ phần Lƣơng thực Thanh Hóa 

26.  Công ty cổ phần Lƣơng thực Thanh Nghệ Tĩnh 

27.  Công ty cổ phần Lƣơng thực Hà Tĩnh 

28.  Công ty cổ phần Lƣơng thực Bình Trị Thiên 

29.  Công ty cổ phần Muối và Thƣơng mại Hà Tĩnh 

30.  Công ty TNHH Lƣơng thực Phƣơng Đông 

 CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BAO GỒM: 

1.      Chi nhánh Tổng công ty Lƣơng thực miền Bắc 

2.      Công ty Bột mỳ Vinafood1 

3.      Tổng công ty Lƣơng thực miền Bắc - Chi nhánh Tây Bắc 

4.      Chi nhánh Chế biến và Xuất khẩu Lƣơng thực Đồng Tháp  

5.      Tổng công ty Lƣơng thực miền Bắc - Chi nhánh Cái Sắn, An Giang  

6.      Tổng công ty Lƣơng thực miền Bắc - Chi nhánh Sa Đéc  

7.      Tổng công ty Lƣơng thực Miền Bắc - Chi nhánh Sa Đéc 2  

8.      Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Gạo Việt; 

9.      Chi nhánh Đầu tƣ và Phát triển vùng nguyên liệu Đồng bằng Sông Cửu Long. 

 

2. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu đƣợc thoái vốn  

Tổng công ty Lƣơng thực miền Bắc là cổ đông lớn, Công ty mẹ của Công ty cổ phần 

Lƣơng thực Ninh Bình. 

3. Tỷ lệ cổ phiếu đơn vị thoái vốn đang sở hữu/tổng số lƣợng cổ phiếu đang 

lƣu hành 

Tỷ lệ cổ phiếu đơn vị thoái vốn đang sở hữu/tổng số lƣợng cổ phiếu đang lƣu 

hành là 61,83% (bằng 370.979 cổ phần/600.000 cổ phần). 

4. Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu 

Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu là 41,77% (bằng 154.979 cổ 

phần/370.979 cổ phần). 
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VI. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƢỢC THOÁI 

VỐN: 

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

Công ty cổ phần lƣơng thực Ninh Bình là doanh nghiệp thành viên của Tổng công 

ty Lƣơng thực miền Bắc, tiền thân là Công ty Lƣơng thực Ninh Bình. 

Năm 2002, thực hiện chủ trƣơng sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của Đảng và Nhà 

nƣớc, Công ty Lƣơng thực các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Ninh Bình đƣợc sáp nhập thành 

Công ty Lƣơng thực Hà Nam Ninh.  

Năm 2005, thực hiện chủ trƣơng cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nƣớc, Công ty 

Lƣơng thực Hà Nam Ninh đƣợc chuyển đổi thành Công ty cổ phần Lƣơng thực Hà Nam 

Ninh.   

Năm 2008, thực hiện chủ trƣơng tách Công ty cổ phần Lƣơng thực Hà Nam Ninh 

thành 3 đơn vị theo địa giới hành chính 3 tỉnh là: Hà Nam, Ninh Bình, Ninh Bình, Công 

ty cổ phần lƣơng thực Ninh Bình đƣợc thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 

13/10/2008.  

2. Giới thiệu Công ty có cổ phiếu đƣợc thoái vốn 

- Tên Công ty :  CÔNG TY CỔ PHẦN LƢƠNG THỰC NINH BÌNH 

- Tên tiếng Anh : NINH BINH FOOD JOINT STOCK COMPANY   

- Tên viết tắt :  NB FOOD 

- Vốn điều lệ :  6.000.000.000 VNĐ (Sáu tỷ đồng). 

- Trụ sở chính     :  Số 109 đƣờng Nguyễn Huệ, Phƣờng Nam Bình, Thành phố. 

Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình 

- Điện thoại :  (84-30).3871142 

- Fax  :  (84-30).3883131  

- Giấy Chứng nhận ĐKKD: số 2700374999, đăng ký lần đầu ngày 13/10/2008 và 

đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 14/7/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Ninh Bình 

cấp. 

- Ngành nghề kinh doanh của Công ty: 

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống; Bán buôn 

xăng dầu và các sản phẩm liên quan; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Bán 

buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn kim loại và quặng kim loại – Chi tiết: 

quặng sắt; Bán buôn thực phẩm; Bán buôn đƣờng, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và 

các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi 

kim loại; Kho bãi và lƣu giữ hàng hóa; Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim 

loại; Khi bãi và lƣu giữ hàng hóa; Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hoá chất khác sử 

dụng trong nông nghiệp – Chi tiết: Buôn bán phân bón; Bán buôn gạo; Xay xát; Chăn 

nuôi lợn; Chăn nuôi gia cầm; Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản... 
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3. Vốn điều lệ, quá trình tăng vốn điều lệ và cơ cấu cổ đông tại thời điểm 

01/11/2014 

Theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số số 2700374999,  đăng ký thay đổi 

lần thứ 7 ngày 14/7/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Ninh Bình cấp, Công ty cổ phần     

Lƣơng thực Ninh Bình hiện có vốn điều lệ 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng chẵn). 

Công ty đã trải qua 01 lần tăng vốn điều lệ thực góp từ 3,41 tỷ đồng lên 6 tỷ đồng 

năm 2012. Phƣơng thức phát hành tăng vốn: phát hành cho cổ đông hiện hữu (chào bán 

riêng lẻ theo Nghị định 01/2010/NĐ-CP).  

Tổng số lƣợng cổ đông tại ngày 31/12/2014 là 04 cổ đông, cơ cấu sở hữu nhƣ sau: 

STT Cổ đông 
Số lƣợng 

cổ đông 

Số lƣợng cổ 

phiếu 
Giá trị (VND) 

Tỷ lệ sở 

hữu 

1 Cổ đông trong nƣớc 4 600.000 6.000.000.000 100% 

 1.1 Tổ chức 1 370.979 3.709.790.000 61,83% 

 1.2 Cá nhân 3 229.021 2.290.210.000 38,17% 

2 Cổ đông nƣớc ngoài 0 0 0 0 

 2.1 Tổ chức 0 0 0 0 

 2.2 Cá nhân 0 0 0 0 

 Tổng (1+2) 4 600.000 6.000.000.000 100% 

(Nguồn: NB FOOD) 

Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ tại ngày 31/12/2014 

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu 

TT Tên cổ đông Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu 

1 Tổng công ty Lƣơng thực miền Bắc 370.979 61,83% 

2 Vũ Văn Nga 153.189 25,53% 

3 Vũ Lập Phong 73.032 12,17% 

 Tổng cộng 597.200 99,53% 

4. Danh sách công ty mẹ và công ty con: 

 Công ty mẹ:  

TT Tên tổ chức Địa chỉ trụ sở chính Số cổ phần  Tỷ lệ 

1 Tổng công ty Lƣơng thực Miền Bắc 
Số 6 Ngô Quyền – Quận 

Hoàn Kiếm – Hà Nội 
370.979 61,83% 

 Công ty con, công ty liên kết: Không có. 
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5. Cơ cấu tổ chức công ty  

Công ty cổ phần Lƣơng thực Ninh Bình hoạt động theo mô hình tổ chức nhƣ sau:  

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CTCP LƢƠNG THỰC NINH BÌNH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN KIỂM SOÁT 

 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

GIÁM ĐỐC 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

KẾ TOÁN TRƢỞNG 

 

CHI NHÁNH 

THÀNH PHỐ 

NINH BÌNH 

PHÒNG  

TỔ CHỨC 

HÀNH CHÍNH 

PHÒNG KẾ 

HOẠCH KINH 

DOANH 

PHÒNG TÀI CHÍNH 

KẾ TOÁN 
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Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty gồm 

tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, họp mỗi năm ít nhất một lần. ĐHĐCĐ quyết định 

những vấn đề đƣợc Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. ĐHĐCĐ thông qua các báo 

cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, bầu, miễn 

nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát 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. HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và 

những ngƣời quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và điều lệ Công 

ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định. Số thành viên của 

HĐQT có 3 thành viên, nhiệm kỳ tối đa của mỗi thành viên là 5 năm. 

Ban kiểm soát  

Ban kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ 

đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm soát mọi mặt hoạt động quản trị và điều 

hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Hiện Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên, 

có nhiệm kỳ 05 năm. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban 

Giám đốc. 

Ban Giám đốc  

Ban Giám đốc của công ty gồm có Giám đốc và Phó Giám đốc do Hội đồng quản 

trị bổ nhiệm, là ngƣời điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm 

trƣớc Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ đƣợc giao. Phó Giám 

đốc thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công hoặc uỷ quyền. Giám đốc là 

ngƣời đại diện theo pháp luật của Công ty. 

Các phòng ban chức năng 

Phòng Tổ chức hành chính: tham mƣu giúp Hội đồng quản trị và Giám đốc 

Công ty quản lý về các mặt nhƣ công tác tổ chức cán bộ; công tác quản lý lao động, và 

công tác hành chính, quản lý thực hiện các chế độ, chính sách đối với ngƣời lao động... 

Phòng Tài chính kế toán: tham mƣu giúp Giám đốc Công ty trong lĩnh vực quản 

lý các hoạt động Tài chính nhƣ: quản lý vốn và sử dụng vốn; quản lý tài sản, sử dụng tài 

sản; quản lý doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh; quản lý sử dụng và 

phân phối lợi nhuận; lập, tổ chức thực hiện kế hoạch Tài chính, chế độ kế toán, thống kê 

và kiểm toán; và thực hiện nghĩa vụ thuế trong toàn Công ty với Nhà nƣớc. 

Phòng Kế hoạch - Kinh doanh: tham mƣu giúp Ban Giám đốc lập ra kế hoạch 

kinh doanh chi tiết, thực hiện các hoạt động kinh doanh thu – mua nông sản, thóc gạo. 

.  
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6. Hoạt động kinh doanh 

6.1. Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

Công ty cổ phần Lƣơng thực Ninh Bình là đơn vị có truyền thống kinh doanh 

lƣơng thực, nông sản, vật tƣ phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp...trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình. Công ty hiện kinh doanh chủ yếu mặt hàng sắn lát và thóc gạo. 

6.2. Cơ cấu doanh thu các mảng hoạt động 

Đơn vị tính: VND 

Khoản mục 

Năm 2013 Năm 2014 

Giá trị 
Tỷ lệ 

(%) 
Giá trị 

Tỷ lệ 

(%) 

Doanh thu thuần 

Trong đó: 
280.949.436.698 98,01 352.674.037.714 99,61 

+ Doanh thu bán hàng sắn lát 77.753.097.000 27,12 204.488.565.400 57,75 

+ Doanh thu bán hàng thóc gạo 117.014.581.000 40,82 129.199.342.760 36,49 

+ Doanh thu bán hàng phân bón 83.549.066.708 29,15 18.697.948.191 5,28 

+ Doanh thu cung cấp dịch vụ  

(Cho thuê nhà) 
361.822.090 0,13 288.181.363 0,08 

+ Quặng sắt 814.869.900 0,28 -  - 

+ Gỗ ván ép -  - -  - 

+ Thuốc lá 1.456.000.000 0,51 -  - 

Doanh thu hoạt động tài chính 241.232.612 0,08 5.030.612 0,00 

Thu nhập khác 5.459.090.909 1,90 1.389.090.909 0,39 

Tổng cộng 286.649.760.219 100 354.068.159.235 100 

 (Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013 và BCTC chưa kiểm toán 2014 của NB FOOD) 

Năm 2013, thu nhập khác của Công ty tăng đột biến do thu từ nhƣợng bán các tài sản 

trên đất tại số 02 Võ Thị Sáu, Phƣờng Đông Thành, Tp. Ninh Bình.  

Thu nhập khác năm 2014 tăng do thu từ thanh lý tài sản trên đất tại số 18 Trì Chính, TT 

Phát Diệm, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình. 

Lƣu ý: Trong Bản Công bố thông tin này, các số liệu tài chính năm 2014 đƣợc lấy 

từ Báo cáo tài chính chƣa kiểm toán do Công ty lập. Hồ sơ công bố thông tin của 

Công ty chƣa có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 do Công ty không phải là 

công ty đại chúng và Công ty chƣa hoàn thành Báo cáo tài chính kiểm toán. 
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6.3. Chi phí sản xuất 

Đơn vị tính: VND 

Khoản mục 

Năm 2013 Năm 2014 

Giá trị %DTT Giá trị %DTT 

Giá vốn hàng bán 

Trong đó: 
274.067.962.605 97,55% 346.683.031.654 98,30 

+ Giá vốn bán hàng sắn lát 77.309.884.000 27,52 204.534.718.000 58,00 

+ Giá vốn bán  hàng thóc gạo 115.977.770.002 41,28 124.104.738.500 35,19 

+ Giá vốn bán hàng phân bón 78.383.049.391 27,90 18.043.575.154 5,11 

+ Giá vốn cung cấp dịch vụ  

(Cho thuê nhà) 
- - - - 

+ Giá vốn quặng sắt 713.759.212 0,25 - - 

+ Giá vốn gỗ ván ép  - - - - 

+ Giá vốn thuốc lá 1.683.500.000 0,60 - - 

Chi phí bán hàng 6.152.386.209 2,19 4.135.907.622 1,17 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 1.705.828.588 0,61 1.410.409.535 0,40 

Chi phí khác 1.176.289.128 0,42 226.639.927 0,06 

Tổng cộng 283.102.466.530 100,77 352.455.988.738 99,94 

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013 và BCTC chưa kiểm toán 2014 của NB FOOD) 

Chi phí khác năm 2013 tăng do ghi giảm giá trị còn lại từ nhƣợng bán các tài sản trên đất 

tại số 02 Võ Thị Sáu, Phƣờng Đông Thành, Tp. Ninh Bình, số tiền 1.176.289.128 đồng. 

Chi phí khác năm 2014 tăng do ghi giảm giá trị còn lại từ thanh lý tài sản trên đất số 18 

Trì Chính, Thị trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình, số tiền 226.639.927 đồng. 

7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và luỹ 

kế đến thời điểm gần nhất 

7.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 

2 năm gần nhất và lũy kế đến thời điểm gần nhất 

 

 

 

 

 Đơn vị tính:  VND 
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Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 %tăng, giảm 

Tổng giá trị tài sản 42.451.437.088 21.954.980.166 -48,28 

Doanh thu thuần  280.949.436.698 352.674.037.714 25,53 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh  -2.931.597.651 -1.051.113.576 -64,15 

Lợi nhuận khác 4.282.801.781 1.162.450.982 -72,86 

Lợi nhuận trƣớc thuế 1.351.204.130 111.337.406 -91,76 

Lợi nhuận sau thuế 1.006.058.137 -144.826.105 -114,40 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức/vốn điều lệ 9% -  - 

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013 và BCTC chưa kiểm toán 2014 của NB FOOD) 

Năm 2013, lợi nhuận khác của Công ty tăng đột biến do thu từ nhƣợng bán các tài 

sản trên đất tại số 02 Võ Thị Sáu, Phƣờng Đông Thành, Tp. Ninh Bình.  

Lợi nhuận khác năm 2014 tăng do thu từ thanh lý tài sản trên đất tại số 18 Trì 

Chính, TT Phát Diệm, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên do kinh doanh mặt 

hàng sắn lát trong cùng kỳ không đem lại nhiều hiệu quả nên Công ty có kết quả kinh 

doanh lỗ 0,144 tỷ trong năm 2014. Trong năm 2014, Tổng tài sản Công ty giảm do Công 

ty giảm vay và nợ ngắn hạn, từ 31,955 tỷ đầu năm 2014 xuống còn 14,225 tỷ cuối năm 

2014. 

7.2. Những nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

trong năm báo cáo 

Thuận lợi: 

 Công ty cổ phần Lƣơng thực Ninh Bình  đƣợc tách ra từ Công ty cổ phần Lƣơng 

thực Hà Nam Ninh đã giúp công ty kế thừa đƣợc truyền thống và kinh nghiệm, thêm vào 

đó là sự chủ động trong việc bám sát địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

 Là đơn vị thành viên của Tổng công ty lƣơng thực miền Bắc, Công ty nhận đƣợc 

sự hỗ trợ của Tổng công ty về thị trƣờng đầu vào và đầu ra của các sản phẩm lƣơng thực, 

thêm vào đó là sự hỗ trợ trong công tác quản lý, kinh doanh. 

 Công ty có mạng lƣới các đối tác rộng khắp trên địa bàn cả nƣớc và mạng lƣới 

khách hàng truyền thống, thị trƣờng tiêu thụ rộng trong và ngoài tỉnh. 

 Công ty hiện có hệ thống kho tàng, máy móc thiết bị xay xát, chế biến gạo đạt tiêu 

chuẩn cao. 

Khó khăn: 

 Hoạt động của Công ty chịu tác động nhiều từ thị trƣờng Trung Quốc, Trung 

Quốc là một trong những thị trƣờng tiêu thụ sắn lát và xuất khẩu gạo lớn của Việt Nam, 

sức mua từ thị trƣờng này gây ảnh hƣởng đến biến động giá cả, cũng nhƣ sản lƣợng tiêu 

thụ của các công ty trong ngành nói chung và của NB FOOD nói riêng. 
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 Ngành kinh doanh nông sản phụ thuộc nhiều vào yếu tố mùa vụ, thời tiết, trong 

khi đó địa bàn thu mua hàng hóa của Công ty tập trung chủ yếu ở các tỉnh phía Nam và 

Tây Nguyên xa trụ sở chính, đây cũng là khó khăn của Công ty trong việc quản trị hoạt 

động kinh doanh và duy trì nguồn cung ứng ổn định. 

8. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 

8.1. Vị thế của Công ty trong ngành 

Công ty cổ phần Lƣơng thực Ninh Bình là một trong những công ty con của Tổng 

Công ty lƣơng thực Miền Bắc. Với lợi thế về địa bàn hoạt động kinh doanh, kinh nghiệm 

quản lý cũng nhƣ truyền thống trong lĩnh vực kinh doanh lƣơng thực, Công ty đã tạo 

dựng nên đƣợc vị trí vững chắc trên thị trƣờng.  

Với những chính sách luôn đƣợc cải tiến mới trong hoạt động kinh doanh và quản 

lý chỉ đạo điều hành, cùng với các đóng góp nỗ lực của các cán bộ công nhân viên Công 

ty trong thời gian tới, Công ty tin tƣởng sẽ có đƣợc những bƣớc phát triển trong tƣơng lai 

và ngày càng củng cố đƣợc vị thế của mình trên thị trƣờng kinh doanh lƣơng thực hiện 

đang cạnh tranh rất khốc liệt. 

8.2. Triển vọng phát triển ngành 

Theo Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), dự kiến năm 

2014 sản lƣợng lúa của cả nƣớc sẽ đạt gần 25 triệu tấn, trong đó lúa tiêu thụ trong nƣớc 

khoảng hơn 7 triệu tấn; gạo hàng hóa xuất khẩu sẽ đạt khoảng gần 9 triệu tấn. 

Riêng tình hình sản xuất, thu hoạch lúa gạo vụ Hè Thu năm nay, theo số liệu của 

Cục Trồng trọt, các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long Đồng bằng sông 

Cửu Long đã trồng 1,4 triệu ha lúa Hè – Thu, bằng khoảng 80% diện tích cả vụ dự kiến 

1,7 triệu ha. Hè Thu là vụ có sản lƣợng lớn thứ 2 sau vụ Đông – Xuân. Vụ Đông – Xuân 

đã cho năng suất 11,2 triệu tấn, tăng 5% so với năm trƣớc. 

Về xuất khẩu, niên vụ 2012/2013 Việt Nam là nƣớc xuất khẩu gạo lớn thứ 2 thế 

giới sau Ấn Độ, và Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ dự kiến Việt Nam sẽ xuống vị trí thứ 3 

trong niên vụ 2013/2014 sau Ấn Độ và Thái lan, với khoảng 6,5 triệu tấn xuất khẩu. 

Nhìn về những tháng cuối năm, có thể thấy thị trƣờng vẫn rộng mở với lúa gạo 

Việt Nam, bởi “cƣờng quốc” xuất khẩu gạo đang lên Ấn Độ do mất mùa nên lƣợng xuất 

khẩu giảm khoảng 21% so với cùng kỳ năm 2013, tuy  nhiên “đối thủ” lớn của Việt Nam 

là Thái Lan đã hoàn thành việc kiểm kê kho gạo. Nhƣng theo các chuyên gia lƣơng thực, 

khác với bức tranh có phần ảm đạm 6 tháng đầu năm 2014, xuất khẩu gạo của các doanh 

nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục thuận lợi trong thời gian tới, ít nhất cho đến tháng 10/2014. 

Bên cạnh đó, tình hình nhập khẩu các mặt hàng nông sản nhƣ sắn lát và thóc gạo 

của Trung Quốc thời gian qua diễn biến không thuận lợi, ít nhiều ảnh hƣởng đến các 

doanh nghiệp trong ngành nói chung và NB FOOD nói riêng. 
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9. Chính sách đối với ngƣời lao động 

Tình hình lao động 

Tổng số lao động tại thời điểm ngày 31/12/2014 là 27 ngƣời, cơ cấu cụ thể nhƣ 

sau: 

STT Khoản mục Số lƣợng 

 Phân loại theo trình độ chuyên môn 27 

1 Cán bộ có trình độ đại học và trên đại học 15 

2 Cán bộ có trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp 12 

 Phân loại theo giới tính 27 

1 Nam lao động 15 

2 Nữ lao động 12 

 (Nguồn: NB FOOD) 

Chính sách của Công ty đối với Cán bộ công nhân viên: 

Chế độ làm việc 

 Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8h/ngày, 5 ngày/tuần. 

 Khi có yêu cầu đột xuất về tiến độ sản xuất, kinh doanh các nhân viên Công ty có 

trách nhiệm làm thêm giờ. Công ty đảm bảo quyền lợi cho ngƣời lao động theo quy định 

của nhà nƣớc và có đãi ngộ thoả đáng cho ngƣời lao động. 

 Thời gian nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ ốm thai sản đƣợc bảo đảm theo đúng quy 

định của Bộ luật lao động.  

 Môi trƣờng làm việc: Công ty luôn trang bị đầy đủ các phƣơng tiện làm việc 

nhằm tạo điều kiện tối đa cho các nhân viên, vệ sinh lao động và các nguyên tắc an toàn 

lao động đƣợc tuân thủ nghiêm ngặt.  

Chính sách tuyển dụng, đào tạo 

 Tuyển dụng: mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút nhân tài, ƣu tiên ngƣời 

lao động có kinh nghiệm, đáp ứng đƣợc yêu cầu công việc và có năng lực.  

 Đào tạo: Công ty chú trọng đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dƣỡng, nâng cao 

năng lực làm việc của CBCNV. Công ty thƣờng xuyên cử các cán bộ đi đào tạo, nâng 

cao nghiệp vụ chuyên môn.  

Chính sách lƣơng và thƣởng.   

 Công ty xây dựng Quy chế trả lƣơng, Quy chế khen thƣởng phù hợp với tình hình 

thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc điểm lao động của Công ty và xây dựng các 

tiêu chí, điều kiện xét khen thƣởng đối với ngƣời lao động giỏi, trình độ cao có đóng góp 

cho Công ty. Chế độ trả lƣơng đảm bảo công bằng, minh bạch và tính khuyến khích lao 
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động trên cơ sở thiết lập các tiêu chí trả lƣơng gắn với năng suất, chất lƣợng, hiệu quả và 

mức đóng góp của từng ngƣời lao động, kết quả doanh thu và phù hợp với các quy định 

của pháp luật về tiền lƣơng.  

 Công ty thực hiện các chế độ cho ngƣời lao động theo Luật lao động, Nội quy lao 

động và Thoả ƣớc lao động tập thể, phát huy tốt vai trò và hoạt động của các tổ chức 

đoàn thể: Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.  

 Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đƣợc Công ty trích nộp theo quy 

định của pháp luật. 

10. Chính sách cổ tức. 

Công ty tiến hành trả cổ tức cho cổ đông khi kinh doanh có lãi, hoàn thành nghĩa 

vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, đảm bảo thanh 

toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ khác đến hạn phải trả. 

Đại hội cổ đông thƣờng niên sẽ quyết định tỷ lệ cổ tức trả cho cổ đông dựa trên đề 

xuất của Hội đồng Quản trị, kết quả kinh doanh của năm hoạt động và phƣơng hƣớng 

hoạt động kinh doanh của những năm tiếp theo. Năm 2014, Công ty chƣa tổ chức 

ĐHĐCĐ nên chƣa có tỷ lệ cổ tức, tỷ lệ cổ tức 03 năm gần nhất nhƣ sau: 

STT Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

1 8% - 9% 

11. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2013 Năm 2014 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

   Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 
Lần 1,15 1,32 

+ Hệ số thanh toán nhanh: 

(TS ngắn hạn- Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn 
Lần 0,40 0,39 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn     

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản Lần 0,82 0,70 

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 4,71 2,30 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động     

+ Vòng quay hàng tồn kho: 

Giá vốn hàng bán/HTK bình quân 
vòng 15,72 17,12 
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Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2013 Năm 2014 

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản vòng 6,62 16,06 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời     

+ Hệ số LNST/Doanh thu thuần % 0,36% -0,04% 

+ Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu % 13,53% -2,17% 

+ Hệ số LNST/Tổng tài sản  % 2,37% -0,66% 

+ Hệ số LN từ HĐKD/Doanh thu thuần % -1,04% -0,30% 

+ Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS) Đồng 1.677 -241 

12. Danh sách HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trƣởng hiêṇ taị  

STT Họ tên Chức vụ 

 Hội đồng quản trị (2014-2019)  

1 Đào Ngọc Mậu Chủ tịch 

2 Đỗ Thanh Sơn Ủy viên – Giám đốc 

3 Vũ Ngọc Chung Ủy viên – Phó Giám đốc 

 Ban kiểm soát (2014 – 2019)  

1 Đinh Ngọc Tân Trƣởng ban 

2 Nguyễn Đức Thắng Thành viên 

3 Phạm Thị Thu Hiền Thành viên 

 Ban Giám đốc (2014 – 2019)  

1 Đỗ Thanh Sơn Giám đốc 

2 Vũ Ngọc Chung Phó Giám đốc 

 Kế toán trƣởng (2014 – 2019)  

1 Trần Thị Liễu Kế toán trƣởng 

13. Tình hình tài sản của Công ty 

Giá trị tài sản cố định hữu hình theo báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2014: 

Khoản mục 
Nguyên giá 

(đồng) 

Giá trị còn lại 

(đồng) 
GTCL/NG (%) 

1. TSCĐ hữu hình 2.416.252.344 1.799.746.379 74,49% 

Nhà cửa, vật kiến trúc 1.719.704.344 1.407.960.078 81,87% 

Máy móc thiết bị 45.000.000 37.393.000 83,10% 
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Phƣơng tiện vận tải, truyền dẫn 651.548.000 354.393.301 54,39% 

2. TSCĐ vô hình  - - - 

Giá trị còn lại cuối kỳ của tài sản cố định hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố 

đảm bảo các khoản vay là 1.352.403.365 đồng (Nguồn: BCTC 2014 của Công ty). 

14. Đất đai, bất động sản thuộc quyền quản lý sử dụng của Công ty 

Công ty cổ phần Lƣơng thực Ninh Bình hiện đang quản lý các diện tích đất đai, bất động 

sản nhƣ sau: 
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BẢNG KÊ CÁC LÔ ĐẤT CÔNG TY ĐANG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG 

TT Địa điểm 
Diện tích 

(m
2
) 

Tài sản gắn liền với đất Hồ sơ pháp lý Hiện trạng sử dụng 

I Tại thành phố Ninh Bình     

1 

Số 109 Nguyễn Huệ, Phƣờng 

Nam Bình, Thành phố Ninh 

Bình, Tỉnh Ninh Bình 

 

1.019,1 Nhà cửa 

Giấy Chứng nhận QSDĐ 

số T00675. 

Thời hạn sử dụng đất: 37 

năm từ 19/01/2009 – 

19/01/2046. 

Nhà nƣớc cho thuê đất 

trả tiền hàng năm 

Công ty hiện đang sử dụng làm văn 

phòng. 

2 

Khu đất tại Phƣờng Ninh Sơn, 

Thành phố Ninh Bình, Tỉnh 

Ninh Bình. 

441,2 Nhà cửa
 

Giấy Chứng nhận QSDĐ 

số T00677. 

Thời hạn sử dụng đất: 37 

năm từ 19/01/2009 – 

19/01/2046. 

Nhà nƣớc cho thuê đất 

trả tiền hàng năm 

Công ty hiện đang sử dụng làm trụ 

sở của Chi nhánh thành phố Ninh 

Bình 

3 
Khu đất tại xã Yên Mạc, Huyện 

Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình 
2.087,2 Kho và Quầy kinh doanh

 Bản đồ trích đo tỷ lệ 

1:500 

Công ty đang sử dụng làm kho và 

quầy kinh doanh. 

Khu đất đang nằm trong khu vực 

tranh chấp địa giới hành chính cấp 

xã. Công ty đang quản lý nhƣng 

chƣa hoàn thiện đƣợc thủ tục giấy 

tờ và hoàn thiện nghĩa vụ tài chính. 

 Tổng cộng 3.547,5    

Nguồn: CTCP Lương thực Ninh Bình
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15. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo 

Công ty cổ phần Lƣơng thực Ninh Bình xây dựng kế hoạch dự kiến cho năm tài 

chính 2015 cụ thể nhƣ sau: 

Chỉ tiêu 
Thực hiện 

2014 

Kế hoạch  

2015 

% tăng, giảm 

2015/2014 

Doanh thu thuần (VND) 352.674.037.714 250.000.000.000 -29,11% 

Lợi nhuận sau thuế (VND) -144.826.105 300.000.000 -307,14% 

Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần  -0,04% 0,12% -400,00% 

Tỷ lệ LNST/Vốn chủ sở hữu -2,17% 4,31% -298,62% 

Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ - - - 

 Căn cứ để đạt đƣợc kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2014 - 2015: 

Trong năm 2014 - 2015, Công ty tiếp tục phát triển mảng hoạt động kinh doanh 

truyền thống ổn định của mình:  

 Ngoài các mặt hàng lƣơng thực kinh doanh  tại tỉnh Ninh Bình nói riêng và miền 

Bắc nói chung, Công ty cũng cố gắng phát triển và tập trung nâng cao các hoạt động 

thu mua nông sản đặc biệt là sắn lát từ địa bàn các tỉnh phía nam, thực hiện tốt nhiệm 

vụ cung ứng gạo xuất khẩu cho Tổng công ty Lƣơng thực miền Bắc, và kinh doanh vật 

tƣ phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp đem lại nguồn doanh thu ổn định cho Công 

ty. 

 Đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung phát triển vững chắc 

tại thị trƣờng nội địa, xem đây là một trong những trọng tâm xuyên suốt hoạt động kinh 

doanh của Công ty và các đơn vị. 

Ngoài ra, Công ty dự kiến sẽ từng bƣớc tăng vốn, nhằm tạo nguồn vốn lƣu động 

phục vụ sản xuất kinh doanh, hoàn thành kế hoạch đề ra.  

16. Thông tin về những cam kết nhƣng chƣa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu 

đƣợc thoái vốn  

Không có 

17. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh 

hƣởng đến giá cả cổ phiếu thoái vốn  

Không có 

VII. PHƢƠNG ÁN THOÁI VỐN 

1. Chứng khoán đƣợc thoái vốn: Cổ phiếu Công ty cổ phần Lƣơng 

thực Ninh Bình 

2. Loại cổ phiếu:  Cổ phiếu phổ thông 
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3. Mệnh giá:  10.000 đồng/cổ phiếu 

4. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn:  154.979 cổ phiếu. 

- Số lƣợng cổ phiếu đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phiếu. 

- Số lƣợng cổ phiếu đăng ký mua tối đa:  154.979 cổ phiếu. 

5. Giá thoái vốn dự kiến:  11.900 đồng/cổ phiếu (Giá khởi điểm 

thoái vốn đƣợc xác định căn cứ theo 

Quyết định số 26/QĐ-TCTLTMB-

HĐTV ngày 11/02/2014 của Tổng 

công ty Lƣơng thực miền Bắc) 

- Giới hạn mức giá đặt mua Theo Quy chế đấu giá 

- Bƣớc giá Theo Quy chế đấu giá 

6. Phƣơng pháp tính giá:  Giá khởi điểm đƣợc xác định dựa theo 

Phƣơng pháp tài sản.  

STT Phƣơng pháp Giá cổ phiếu (Đồng/CP) 

 Mệnh giá 10.000 

 Phƣơng pháp tài sản 9.997 

Trên cơ sở Báo cáo định giá, tình hình thực tế và tiềm năng của doanh nghiệp Tổng 

công ty Lƣơng thực miền Bắc phê duyệt mức giá khởi điểm 11.900 đồng/cổ phiếu. 

7. Phƣơng thức thoái vốn  

Việc thoái vốn đƣợc thực hiện theo phƣơng thức đấu giá cạnh tranh công khai cổ 

phần Công ty cổ phần Lƣơng thực Ninh Bình thuộc quyền sở hữu của Tổng công ty 

Lƣơng thực miền Bắc thông qua tổ chức trung gian - Công ty cổ phần Chứng khoán 

Bảo Việt. 

8. Tổ chức thực hiện đấu giá bán cổ phần:  

 Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 

9. Thời gian thực hiện thoái vốn 

Theo quy chế đấu giá do Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ban hành. 

10. Đăng ký mua cổ phiếu 
 

 Thời hạn đăng ký mua cổ phiếu:  Theo Quy chế đấu giá  

 Số lƣợng: Tổng số cổ phiếu thoái vốn:    154.979 cổ phiếu. 

 Số lƣợng cổ phiếu đăng ký mua tối thiểu:  100 cổ phiếu. 

 Số lƣợng cổ phiếu đăng ký mua tối đa:  154.979 cổ phiếu. 
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 Phƣơng thức thanh toán: Thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp 

tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Đại lý đấu giá (nơi làm thủ tục đăng ký). 

 Chuyển giao cổ phiếu: Dự  kiến trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thành việc 

bán đấu giá cổ phiếu 

 Quyền lợi ngƣời mua cổ phiếu: Đƣợc nhận chuyển nhƣợng đủ số cổ phiếu đấu 

giá thành công. 

 Thời hạn và cách thức trả lại tiền đặt mua cổ phiếu trong trƣờng hợp số lƣợng cổ 

phiếu đăng ký mua không đạt mức tối thiểu: Theo quy chế đấu giá
 

Tất cả các nội dung trên có thể đƣợc điều chỉnh và sẽ thực hiện theo quy định tại 

quy chế đấu giá cổ phiếu. 

11. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tƣ nƣớc ngoài: 

Tỷ lệ nắm giữ tối đa của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là 49% tổng số vốn điều lệ của 

Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 - Luật Chứng khoán và các văn 

bản hƣớng dẫn. 

Hiện tại tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là 0% vốn cổ phần của Công 

ty.  

Số lƣợng cổ phiếu thoái vốn thông qua đấu giá là 154.979 cổ phiếu. Trong 

trƣờng hợp toàn bộ 154.979 cổ phiếu đƣợc bán cho nhà đầu tƣ nƣớc ngoài thì tổng số 

cổ phiếu do cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài sở hữu là 154.979 cổ phiếu. Tỷ lệ sở hữu 

của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài tại Công ty khi đó là 25,83% vốn điều lệ. Tỷ lệ này vẫn đảm 

bảo quy định của Nhà nƣớc về tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là không quá 

49% vốn điều lệ của Công ty. 

12. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhƣợng:  

Không có. 

13. Các loại thuế có liên quan 

Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành. 

Các loại thuế khác 

Công ty kê khai và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ  thuế liên quan đến cổ phiếu chào 

bán: 

 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 

26/2012/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2012 
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 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; 

 Thông tƣ 111/2013/TT-BTC hƣớng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, 

luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân và Nghị định số 

65/2013/NĐ-CP của Chính Phủ 

 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008; 

 Thông tƣ số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 Hƣớng dẫn thi hành một số điều 

của Luật  

 Nghị định 218/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành Luật thuế 

thu nhập doanh nghiệp 

 Một số văn bản pháp luật khác 

VIII. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN 

Cơ cấu lại danh mục đầu tƣ của Tổng công ty Lƣơng thực Miền Bắc 

IX. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT THOÁI VỐN 

1. Tổ chức thực hiện đấu giá bán cổ phần. 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT. 

Trụ sở: 08 Lê Thái Tổ - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 

Chi nhánh TP. HCM: 11 Nguyễn Công Trứ - Quận 1 - TP. HCM. 

2. Tổ chức tƣ vấn. 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT. 

Trụ sở: 08 Lê Thái Tổ - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 

Chi nhánh TP. HCM: 11 Nguyễn Công Trứ - Quận 1 - TP. HCM. 

3. Tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính 

Năm 2013: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN PHÚ 

Trụ sở chính: Tầng 12 tòa nhà 167 Phố Bùi Thị Xuân, Thành phố Hà Nội 

Số Điện thoại:  (84-4) 6278 2904       Fax: (84-4) 6278 2905 

Email:   anphu@anphugroup.com.vn   Website: www.anphugroup.com.vn  
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X. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƢỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC 

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY 

Bản công bố thông tin này đã đƣợc Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt xây 

dựng một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ 

phần Lƣơng thực Ninh Bình cung cấp. 

Công ty cổ phần Lƣơng thực Ninh Bình chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đảm 

bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là hoàn toàn trung 

thực - phù hợp với thực tế - đầy đủ và cần thiết để ngƣời đầu tƣ có thể đánh giá về tài 

sản - hoạt động - tình hình tài chính - kết quả và triển vọng của Công ty. 

Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Lƣơng thực Ninh Bình đã đƣợc kiểm toán 

bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tƣ vấn tài chính quốc tế (năm 2012) và Công ty 

TNHH Kiểm toán An Phú (năm 2013). Các nhà đầu tƣ nên tham khảo Bản công bố 

thông tin và Quy chế đấu giá trƣớc khi quyết định đăng ký tham dự đấu giá. Các nhà 

đầu tƣ tham dự đấu giá có trách nhiệm tìm hiểu - đánh giá các thông tin về doanh 

nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tƣ của mình. 

Tổng công ty Lƣơng thực Miền Bắc đƣợc miễn trách nhiệm trong trƣờng hợp 

Công ty cổ phần Lƣơng thực Ninh Bình cung cấp thông tin không chính xác và không 

trung thực. 

XI. PHỤ LỤC: 

 Báo cáo tài chính đã đƣợc kiểm toán năm 2012 – 2013 và Báo cáo tài chính 

2014 của Công ty cổ phần Lƣơng thực Ninh Bình 

 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ của Công ty. 
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Hà Nội, ngày  12  tháng 03  năm 2015 

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  

CÓ CỔ PHIẾU ĐƢỢC THOÁI VỐN  

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  

THỰC HIỆN THOÁI VỐN  

CÔNG TY CỔ PHẦN LƢƠNG THỰC 

NINH BÌNH 

GIÁM ĐỐC 

TỔNG CÔNG TY LƢƠNG THỰC  

MIỀN BẮC 

P.TỔNG GIÁM ĐỐC 
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Đỗ Thanh Sơn 
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Trần Xuân Chính 

 

 

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  TƢ VẤN  

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT 
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