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I. Thông tin chung 

1. Thông tin khái quát 

− Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT (HAVICO) 

− Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp số: 3500387294 ngày 19/7/2011 do Sở Kế hoạch và 
ðầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng cấp  

− Vốn ñiều lệ: 62.637.200.000 ñồng 

− Vốn ñầu tư của chủ sở hữu: 

− ðịa chỉ: 167/10 ðường 30-4, Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

− Số ñiện thoại: (064) 3848255 - 3611259 

− Số fax: (064) 3848353 

− Website: www.havicovn.com 

− Mã cổ phiếu (nếu có): SHV 

 
2. Quá trình hình thành và phát triển 

+ Công ty TNHH Hải Việt ñược thành lập từ năm 1990, năm 1991 bắt ñầu ñi vào hoạt ñộng với tên 
giao dịch là HAVICO. Tháng 4-2000, Công ty TNHH Hải Việt ñã chuyển ñổi thành Công ty cổ phần Hải 
Việt. Vốn ñiều lệ ban ñầu của Công ty là 13 tỷ 600 triệu ñồng. ðến nay, vốn ñiều lệ của công ty là 
62.637.200.000 ñồng.  

+ Niêm yết: bắt ñầu giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán của các tổ chức chưa niêm yết 
(UPCoM) từ ngày 27/8/2010. 

 
3. Ngành ngh� và ñ�a bàn kinh doanh 

+ Ngành nghề kinh doanh chính: chế biến và xuất khẩu thủy hải sản 

+ ðịa bàn kinh doanh: (ðịa bàn hoạt ñộng kinh doanh chính): Khu Công ngiệp ðông Xuyên, phường 
Rạch Dừa, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

 

4. Thông tin v� mô hình qu�n tr�, t� ch�c kinh doanh và b� máy qu�n lý  

+ Mô hình quản trị. 

+ Cơ cấu bộ máy quản lý. 
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+ Các công ty con, công ty liên kết: (Nêu danh sách, ñịa chỉ, lĩnh vực sản xuất kinh doanh 
chính, vốn ñiều lệ thực góp, tỷ lệ sở hữu của Công ty tại các công ty con, công ty liên kết).  
 
5. ð�nh hư
ng phát tri�n 

 

BAN TỔNG GIÁM ðỐC 

VP ðD TP. HCM 
 

Phụ trách các nghiệp 
vụ XNK & Thị 

trường 

BCC Plant 
 

Thực hiện Hợp ñồng 
hợp tác kinh doanh 

với ñối tác Nhật Bản 

P. HÀNH CHÍNH 
& NHÂN SỰ 

PHÒNG KẾ 
TOÁN 

PHÒNG THU 
MUA 

PHÒNG THÍ 
NGHIỆM 

KHO LẠNH 

BAN KIỂM SOÁT 

PHÒNG SẢN 
XUẤT I 

PHÒNG SẢN 
XUẤT II 

PHÒNG SẢN 
XUẤT III 

PHÒNG SẢN 
XUẤT IV 

PHÒNG SẢN 
XUẤT V 

PHÒNG SẢN 
XUẤT I 

PHÒNG SẢN 
XUẤT II 

PHÒNG SẢN 
XUẤT III 

PHÒNG SẢN 
XUẤT IV 

PHÒNG SẢN 
XUẤT V 

Phân Xưởng 
CƠ ðIỆN LẠNH 

PHÒNG SẢN 
XUẤT … 

PHÒNG SẢN 
XUẤT … P. DỊCH VỤ 

KHÁCH HÀNG 

NHÀ MÁY II 
 

Chuyên sản xuất các 
sản phẩm từ tôm các 

loại 

NHÀ MÁY I 
 

Chuyên sản xuất các 
sản phẩm từ mực, cá, 

bạch tuộc, ốc 

HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ 

ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG 
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- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: 
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:  

 
+ Ổn ñịnh và phát triển các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. 

+ ðầu tư nâng cao năng lực sản xuất theo hướng chuyên hóa, hiện ñại hoá, tối ưu hóa năng suất lao 
ñộng, tập trung phát triển sản phẩm chủ lực của công ty, giữ ñược nhịp ñộ tăng trưởng ổn ñịnh. 

+ Nâng cao chất lượng, ổn ñịnh nguồn nhân lực. 

+ Thực hiện tiết kiệm, thực hiện việc theo dõi, thống kê, phân tích xu hướng các quá trình - sản phẩm 
nhằm giảm thiểu các lãng phí trong toàn hệ thống. 

+ Duy trì thị trường khách hàng truyền thống, mở rộng các thị trường xuất khẩu tiềm năng. 
 
- Các mục tiêu ñối với môi trường, xã hội và cộng ñồng của Công ty: thực hiện ñúng các quy 
ñịnh pháp luật về môi trường; tham gia ñóng góp, thực hiện các chương trình từ thiện xã hội hàng năm. 
 

6. Các r�i ro:  
Các rủi ro có thể ảnh hưởng ñến hoạt ñộng sản xuất kinh doanh hoặc ñối với việc thực hiện các mục 

tiêu của của Công ty bao gồm: rủi ro về thị trường xuất khẩu, rủi ro trong hoạt ñộng sản xuất, rủi ro về 
nguyên liệu ñầu vào, các rủi ro về tài chính, các rủi ro về lao ñộng.  

 
II. Tình hình hot ñ�ng trong năm 
1. Tình hình hot ñ�ng s�n xu�t kinh doanh 
- Kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh trong năm: Nêu các kết quả ñạt ñược trong năm. Nêu 

những thay ñổi, biến ñộng lớn về chiến lược kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, thị trường, sản 
phẩm, nguồn cung cấp…vvv.  

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch: So sánh kết quả ñạt ñược trong năm so với các chỉ tiêu kế 
hoạch và các chỉ tiêu năm liền kề. Phân tích cụ thể nguyên nhân dẫn ñến việc không ñạt/ ñạt/vượt các 
chỉ tiêu so với kế hoạch và so với năm liền kề.    

 

  STT Chỉ tiêu 
ðơn 

vị 
tính 

Thực hiện  
năm 2012 

Thực hiện  
năm 2011 

So với  
năm trước 

(%) 

1 Doanh thu bán hàng Tr.ðồng 1.226.810  1.196.201  15,64% 

 Kim ngạch XK Tr.USD 56,04 52,70 16,37% 

2 Sản lượng tiêu thụ  Tấn 4.751 5.018 5,57% 

 Trong ñó: Xuất khẩu Tấn 4.514 4.607 9,86% 

3 Tổng chi phí SXKD Tr.ðồng 1.197.183 1.173.975 14,98% 

4 Thu nhập trước thuế Tr.ðồng 29.627 22.226 50,82% 

 
Thu nhập từ Hð hợp tác kinh 
doanh (BCC) 

Tr.ðồng 1.947 1.964 -0,86% 

5 Thuế TNDN phải nộp Tr.ðồng 6.046 3.637 66,24% 

6 Lợi nhuận sau thuế Tr.ðồng 25.528 16.707 52,80% 
 
 
 

2. T� ch�c và nhân s�  
- Danh sách Ban ñiều hành: (Danh sách, tóm tắt lý lịch và tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu 

quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành của Tổng Giám ñốc, các Phó Tổng giám ñốc, Kế 
toán trưởng và các cán bộ quản lý khác). 

 

Họ và tên Chức vụ 
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ÔNG PHAN THANH CHIẾN Tổng Giám ñốc 

ÔNG NGUYỄN NGỌC THANH Phó Tổng Giám ñốc 

ÔNG MAI VĂN PHỤNG Phó Tổng Giám ñốc 

ÔNG NGÔ VĂN HẢI Phó Tổng Giám ñốc 

ÔNG LẠI HỢP GIANG Kế toán trưởng 
 

a) Tổng Giám ñốc: 
 Họ và tên: 

 

PHAN THANH CHIẾN 
Giới tính:    Nam 

Ngày tháng năm sinh:  17/01/1955 

Nơi sinh:  ðà Nẵng 

CMND: 024039283, ngày cấp 07/10/2002, nơi cấp: CA Tp.HCM  

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Quê quán:  ðà Nẵng 

ðịa chỉ thường trú:  453/38 Nguyễn ðình Chiểu, P5, Quận 3, TPHCM 

Trình ñộ chuyên môn:  Kỹ sư Thủy sản 

Quá trình công tác: 

 + Từ 1991 ñến nay :   Công ty cổ phần Hải Việt 

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức 

ñăng ký giao dịch: 

Ủy viên HðQT kiêm Tổng Giám ñốc 

Số CP nắm giữ (thời ñiểm 18/3/2013): 1.335.040 cổ phần, chiếm  21,31 % vốn ñiều lệ 

+ ðại diện sở hữu: 0 cổ phần 

+ Cá nhân sở hữu:    1.335.040 cổ phần, chiếm  21,31 % vốn ñiều lệ 

Những người liên quan có nắm giữ cổ 

phiếu của tổ chức ñăng ký giao dịch: 

Tên: Trần Thị Thanh, Mối quan hệ: Vợ  

Nắm giữ: 71.190 CP, chiếm 1,1365% vốn ñiều lệ 

 

b) Phó Tổng Giám ñốc:  

Họ và tên:  NGUYỄN NGỌC THANH 

Giới tính:    Nam 

Ngày tháng năm sinh:  08/03/1967 

Nơi sinh:  TP. HCM 

CMND: 021820322, ngày cấp 09/09/2009, nơi cấp: CA TP. HCM

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Quê quán:  Bà Rịa - Vũng Tàu 

ðịa chỉ thường trú:  43 ðường 19 (A9-05) Khu phố Mỹ Phú 1 - Phường Tân 
Phú - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh 

Trình ñộ chuyên môn:  ðại học Ngoại thương - Kinh tế ñối ngoại 
Quá trình công tác 
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+ Từ 1991 ñến nay: Công ty cổ Phần Hải Việt 

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức 

ñăng ký giao dịch: 

Phó Tổng Giám ñốc Công ty Cổ Phần Hải Việt 

Số CP nắm giữ (thời ñiểm 18/3/2013): 1.103.450 cổ phần, chiếm 17,62 %  vốn ñiều lệ  

+ ðại diện sở hữu: 0 cổ phần 

+ Cá nhân sở hữu:    1.103.450 cổ phần, chiếm 17,62 %  vốn ñiều lệ 

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu 
của tổ chức ñăng ký giao dịch: 

Không  

 
c)  Phó Tổng Giám ñốc 

Họ và tên:  

 

MAI VĂN PHỤNG 

Giới tính:    Nam 

Ngày tháng năm sinh:  28/12/1968 

Nơi sinh:  Bến Tre 

CMND: 273043128 cấp ngày 13/7/2000 tại CA BR-VT 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Quê quán:  Bến Tre 

ðịa chỉ thường trú:  53/22 Lê Quang ðịnh, P.Thắng Nhất, Vũng Tàu, Bà R

Vũng Tàu 

Trình ñộ chuyên môn:  ðại học Tài Chính Kế Toán 

Quá trình công tác 

+ Từ 1991 ñến nay  Công ty cổ phần Hải Việt 

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức ñăng 
ký giao dịch: 

Phó Tổng Giám ñốc Công ty CP Hải Việt 

Số CP nắm giữ (thời ñiểm 18/3/2013): 221.910 cổ phần, chiếm 3,5428% vốn ñiều lệ  

+ ðại diện sở hữu: 0 cổ phần 

+ Cá nhân sở hữu:    221.910 cổ phần, chiếm 3,5428% vốn ñiều lệ  

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của 
tổ chức ñăng ký giao dịch: 

Mối quan hệ: Vợ  
Tên: Bùi Thị Giáng Hương 
21.180 cổ phần, chiếm 0,3381 % vốn ñiều lệ 
 

 

d) Phó Tổng Giám ñốc:  

Họ và tên:  NGÔ VĂN HẢI 

Giới tính:    Nam 

Ngày tháng năm sinh:  10/06/1953 

Nơi sinh:  Bà Rịa Vũng Tàu 

CMND: 020368958, ngày cấp 28/06/2008, tại CA TP. HCM 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 
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Quê quán:  Bà Rịa - Vũng Tàu 

ðịa chỉ thường trú:  280/47/29 Bùi Hữu Nghĩa, P2, Quận Bình Thạnh, 

TP.HCM 

Trình ñộ chuyên môn:  ðại học Nông Lâm TP.HCM - Thuỷ sản 

Quá trình công tác 

+ Từ 1978 – 1983:   Giảng viên ðH Nông Nghiệp 

+ Từ 1984 – 1990:   Cán bộ kỹ thuật trại cá Thủ ðức 

+ Từ 1990 – 1994:   Sản xuất cá giống 

+ Từ 1995 ñến nay:   Công ty cổ phần Hải Việt 

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức 

ñăng ký giao dịch: 

Phó Tổng Giám ñốc Công ty CP Hải Việt 

Số CP nắm giữ (thời ñiểm 18/3/2013):  

+ ðại diện sở hữu: 0 cổ phần 

+ Cá nhân sở hữu:    66.470 cổ phần, chiếm 1,0612 %  vốn ñiều lệ  

Những người liên quan có nắm giữ cổ 

phiếu của tổ chức ñăng ký giao dịch: 

Không  

 

 
e) K� toán trư�ng: 
 

Họ và tên: LẠI HỢP GIANG 

Giới tính: Nam 

Ngày tháng năm sinh: 03/6/1970 

Nơi sinh: Thái Bình 

CMND: 273159138 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Quê quán: Thái Bình 

ðịa chỉ thường trú: 182/7 Nguyễn Hữu Cảnh, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu 

Trình ñộ chuyên môn: ðại học KTQD 

Quá trình công tác 

+ Từ tháng 11/1992 ñến nay: Công ty cổ phần Hải Việt 

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ 

chức ñăng ký giao dịch: 

Kế toán trưởng 

Số CP nắm giữ (thời ñiểm 18/3/2013): 20.000 cổ phần, chiếm 0,32 % vốn ñiều lệ 

+ ðại diện sở hữu: 0  cổ phần, chiếm 0% vốn ñiều lệ 

+ Cá nhân sở hữu: 20.000 cổ phần, chiếm 0,32 % vốn ñiều lệ 

Những người liên quan có nắm giữ cổ 

phiếu của tổ chức ñăng ký giao dịch: 

Không 
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− Những thay ñổi trong ban ñiều hành: (Liệt kê các thay ñổi trong Ban ñiều hành trong 
năm). 

− Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay ñổi trong chính sách ñối với 
người lao ñộng.   

 

+ Tổng số lao ñộng: tính ñến thời ñiểm 31/12/2012 là 1.336 người.  
+ Số lượng, phân loại theo chức danh trình ñộ ñào tạo như sau: 

 

Trình ñộ  Số lượng Tỷ lệ (%) 

Trên ðại học 2 0.15 

ðại học 85 6.4 

Cao ñẳng 27 2.0 

Trung cấp 73 5.5 

Sơ cấp 16 1.2 

Lao ñộng phổ thông 1133 84.75 

Tổng cộng 1336 100% 

 
 

3. Tình hình ñ�u tư, tình hình th�c hi�n các d� án 
a) Các khoản ñầu tư lớn: Nêu các khoản ñầu tư lớn ñược thực hiện trong năm (bao gồm các 

khoản ñầu tư tài chính và các khoản ñầu tư dự án), tình hình thực hiện các dự án lớn. ðối với trường 
hợp công ty ñã chào bán chứng khoán ñể thực hiện các dự án, cần nêu rõ tiến ñộ thực hiện các dự án 
này và phân tích nguyên nhân dẫn ñến việc ñạt/không ñạt tiến ñộ ñã công bố và cam kết): không có 

b) Các công ty con, công ty liên kết: (Tóm tắt về hoạt ñộng và tình hình tài chính của các công ty 
con, công ty liên kết). 

 
4. Tình hình tài chính 
a) Tình hình tài chính 

 

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 
% tăng 
giảm 

* ð�i v
i t� ch�c không ph�i là t� ch�c tín d�ng 
và t� ch�c tài chính phi ngân hàng: 

      

Tổng giá trị tài sản        627.166.157.222        491.346.439.054  -21,66% 

Doanh thu thuần      1.056.882.118.189     1.226.810.104.728  16,08% 

Lợi nhuận từ hoạt ñộng kinh doanh          20.250.423.049          24.379.707.435  20,39% 

Lợi nhuận khác                 93.577.490            7.194.975.264  7588,79% 

Lợi nhuận trước thuế          20.344.000.539          31.574.682.699  55,20% 

Lợi nhuận sau thuế          16.706.772.863          25.528.267.497  52,80% 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức                        2.806                        4.214  50,18% 

 

– Các chỉ tiêu khác: (tùy theo ñặc ñiểm riêng của ngành, của công ty ñể làm rõ kết quả hoạt ñộng 
kinh doanh trong hai năm gần nhất). 

 
b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  

 

Các chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Ghi chú 

1.     Ch� tiêu v� kh� năng thanh toán       

++++        Hệ số thanh toán ngắn hạn:                          1,13                       1,14    

TSLð/Nợ ngắn hạn       
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++++        Hệ số thanh toán nhanh:                          0,44                       0,28    

TSLð - Hàng tồn kho       

Nợ ngắn hạn       

2.     Ch� tiêu v� cơ c�u v�n       

++++        Hệ số Nợ/Tổng tài sản                          0,83                       0,76    

++++        Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu                          0,17                        0,24    

3.     Ch� tiêu v� năng l�c hot ñ�ng       

++++        Vòng quay hàng tồn kho:    0,33 lần/tháng  0,29 lần/tháng    

Giá vốn hàng bán       

Hàng tồn kho bình quân       

++++        Doanh thu thuần/Tổng tài sản                           1,69                       2,50    

4.     Ch� tiêu v� kh� năng sinh l�i       

++++        Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần                          0,02                        0,02    

++++        Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu                           0,16                        0,21    

++++        Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản                          0,03                        0,05    

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

                      0,02                        0,02    

       

 
 
 
5. Cơ c�u c� ñông, thay ñ�i v�n ñ�u tư c�a ch� s� h�u 
a) Cổ phần:  
- Tổng số cổ phần và loại cổ phần ñang lưu hành: 6.263.720 cổ phần.  
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do và số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo 

quy ñịnh của pháp luật, ðiều lệ công ty hay cam kết của người sở hữu. Trường hợp công ty có chứng 
khoán giao dịch tại nước ngoài hay bảo trợ việc phát hành và niêm yết chứng khoán tại nước ngoài, cần 
nêu rõ thị trường giao dịch, số lượng chứng khoán ñược giao dịch hay ñược bảo trợ và các thông tin 
quan trọng liên quan ñến quyền, nghĩa vụ của công ty liên quan ñến chứng khoán giao dịch hoặc ñược 
bảo trợ tại nước ngoài: không có.   

b) Cơ cấu cổ ñông:  
Nêu cơ cấu cổ ñông phân theo các tiêu chí tỷ lệ sở hữu (cổ ñông lớn, cổ ñông nhỏ); cổ ñông tổ chức 

và cổ ñông cá nhân; cổ ñông trong nước và cổ ñông nước ngoài, cổ ñông nhà nước và các cổ ñông 
khác.  

(i) Danh sách cổ ñông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của Công ty  
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(ii) Danh sách cổ ñông nước ngoài 

Cổ ñông nước ngoài Số cổ phần sở hữu Giá trị theo 
mệnh giá (10.000 ñồng) 

Tỷ lệ 

(%) 

1. Tổ chức 983.670 9.836.700.000   15,70% 

2. Cá nhân  34.000 340.000.000   0,54% 

Nguồn: Danh sách cổ ñông chốt ngày 18/03/2013 

 
 
c) Tình hình thay ñổi vốn ñầu tư của chủ sở hữu:  

(Nêu các ñợt tăng vốn cổ phần trong năm bao gồm các ñợt chào bán ra công chúng, chào bán riêng lẻ, 
chuyển ñổi trái phiếu, chuyển ñổi chứng quyền, phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ 
phiếu...vvv thành cổ phần.): không có 

 
d) Giao dịch cổ phiếu quỹ:  

- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 0 cổ phiếu 
- Giao dịch cổ phiếu quỹ ñã thực hiện trong năm: 310.000 cổ phiếu 

  
e) Các chứng khoán khác: nêu các ñợt phát hành chứng khoán khác ñã thực hiện trong năm. 

Nêu số lượng, ñặc ñiểm các loại chứng khoán khác hiện ñang lưu hành và các cam kết chưa thực hiện 
của công ty với cá nhân, tổ chức khác (bao gồm cán bộ công nhân viên, người quản lý của công ty) liên 
quan ñến việc phát hành chứng khoán: không có 

 
 
III. Báo cáo và ñánh giá của Ban Giám ñốc  
1. ðánh giá k�t qu� hot ñ�ng s�n xu�t kinh doanh 
− Phân tích tổng quan về hoạt ñộng của công ty so với kế hoạch/dự tính và các kết quả hoạt ñộng 

sản xuất kinh doanh trước ñây. Trường hợp kết quả sản xuất kinh doanh không ñạt kế hoạch thì nêu rõ 
nguyên nhân và trách nhiệm của Ban Giám ñốc ñối với việc không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh 
doanh (nếu có). 

 
 

 STT Chỉ tiêu ðvt Thực hiện 
năm 2011 

Thực hiện 
năm 2012 

So với năm trước 
Giá trị % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5-4) (7)=(6/4) 

STT Tên cổ ñông 
Số CMND/ 

ðKKD 

Số lượng cổ 

phần sở hữu 

(Cổ phần) 

Giá trị theo 

mệnh giá 

(10.000 ñồng) 

Tỷ lệ 

(%) 

1. TRẦN HỮU CHINH 020056848 379.030 3.790.300.000 6.05% 

2. PHAN THANH CHIẾN 024039283 1.335.040 13.350.400.000 21,31% 

3. NGUYỄN NGỌC THANH 021820322 1.103.450 11.034.500.000 17,62% 

4. Công ty TNHH Côn ðảo 

(CODACO) 

049095 629.990 6.299.900.000  10,06% 

5. KANETOKU 

CORPORATION (Nhật Bản) 

1400-01-019008 983.670 9.836.700.000  15,70% 
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I. T�ng giá tr� s�n xu�t: 
Tr.ðồng 983.960 1.087.831 103.871 10,56% 

II. T�ng s�n lư�ng s�n xu�t: 
Tấn 4.263 4.594 331 7,76% 

 
− Những tiến bộ công ty ñã ñạt ñược:  
 
2. Tình hình tài chính  
a) Tình hình tài sản 
Phân tích tình hình tài sản, biến ñộng tình hình tài sản (phân tích, ñánh giá hiệu quả sử dụng tài sản, 

nợ phải thu xấu, tài sản xấu ảnh hưởng ñến kết quả hoạt ñộng kinh doanh). 

b) Tình hình nợ phải trả 
− Tình hình nợ hiện tại, biến ñộng lớn về các khoản nợ. 
− Phân tích nợ phải trả xấu, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hối ñoái ñến kết quả hoạt ñộng 

sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay. 

( Giá trị sổ sách tại thời ñiểm 31/12 của năm báo cáo.) 

Chỉ tiêu ðVT Năm nay Năm trước 

Tổng tài sản / Tổng nợ phải trả Lần 1.32 1.21 

Tổng tài sản lưu ñộng & ñầu tư ngắn hạn  / Tổng nợ ngắn hạn Lần 1.14 1.13 

Tổng tiền & các khoản ñầu tư ngắn hạn / Tổng nợ ngắn hạn. Lần 0.03 0.20 
 

1 Vốn chủ sở hữu   119.351.898.782  

2 Nợ phải trả    371.994.540.272  

3 Tổng tài sản (Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu)    491.346.439.054  

4  =>Tỷ lệ nợ: (Tổng nợ / Tổng tài sản)                       0,76  

5  =>Tỷ lệ nợ/ Vốn cổ phần                        3,12  

6 Tỷ suất lợi nhuận / Tổng tài sản (ROA-Return On Asssets) 6,43% 

7 Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu ( ROS-Return On Sales) 2,55% 

8 Hệ số luân chuyển hàng tồn kho   

  (Giá vốn hàng bán / tồn kho trung bình)  0,29 lần/tháng  

9 <=> Luân chuyển tồn kho  103 ngày  
 

3. Nh�ng c�i ti�n v� cơ c�u t� ch�c, chính sách, qu�n lý 
 

4. K� hoch phát tri�n trong tương lai: 
 

5. Gi�i trình c�a Ban Giám ñ�c ñ�i v
i ý ki�n ki�m toán (n�u có)- (Trư�ng h�p ý ki�n ki�m toán 
không ph�i là ý ki�n ch�p thu�n toàn ph�n). 

 
 

 
IV. ðánh giá của Hội ñồng quản trị về hoạt ñộng của Công ty 

 
1. ðánh giá c�a H�i ñ�ng qu�n tr� v� các m�t hot ñ�ng c�a Công ty: 

a) Về hoạt ñộng sản xuất kinh doanh: 

Trong năm 2012, ngành thủy sản ñã trải qua nhiều khó khăn: nguồn nguyên liệu trong nước không ổn 
ñịnh; giá nguyên liệu biến ñộng mạnh, thất thường khiến doanh nghiệp rất khó xoay sở; chi phí ñầu vào 
tiếp tục tăng khiến chi phí sản xuất tăng, giá thành sản phẩm tăng; tình hình biến ñộng lao ñộng; các vấn 
ñề về hóa chất, kháng sinh cấm; thị trường tiêu thụ khó khăn do khủng hoảng tài chính vẫn ñang tiếp 
diễn; các rào cản về thuế chống bán phá giá… Tuy nhiên, trong năm 2012 nhờ nỗ lực rất lớn của tập thể 
Ban Giám ñốc và toàn thể nhân viên lao ñộng, Công ty ñã ñạt ñược các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh ñề 
ra.  
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b) Về các hoạt ñộng khác trong năm 2012: 

- Hoạt ñộng quản lý cổ phần, cổ phiếu ñược Công ty thực hiện tốt, ñảm bảo quyền và lợi ích của cổ ñông. 

- Hoạt ñộng tuyển dụng lao ñộng, hoạt ñộng phúc lợi - xã hội: trong năm 2012 việc tuyển dụng lao ñộng 
ñược Công ty thực hiện tốt, ñáp ứng ñủ nguồn lao ñộng mới thay cho những lao ñộng nghỉ việc. Công ty 
duy trì các chương trình phúc lợi, các chính sách chăm sóc người lao ñộng, cũng như duy trì các hoạt 
ñộng xã hội từ thiện bên ngoài.  

- Về vấn ñề môi trường: Công ty ñã hoàn thành công trình xây dựng nâng cấp hệ thống xử lý nước thải 
tại nhà máy HAVICO 2; nước thải ñược xử lý ñạt tiêu chuẩn, giảm chi phí cho Công ty, ngoài ra hệ 
thống xử lý còn có công suất dự phòng cho mở rộng sản xuất. 

 
 
2. ðánh giá c�a H�i ñ�ng qu�n tr� v� hot ñ�ng c�a Ban Giám ñ�c công ty 
Trong năm 2012, toàn thể những người quản lý, ñiều hành Công ty, từ các thành viên Hội ñồng quản 

trị thành viên Ban Giám ñốc và những người quản lý khác ñã: 

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ ñược giao theo ñúng quy ñịnh của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có 
liên quan, ðiều lệ Công ty và quyết ñịnh của ðại hội ñồng cổ ñông;  

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ ñược giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo ñảm lợi 
ích hợp pháp tối ña của Công ty và cổ ñông của Công ty; 

- Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ ñông của Công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội 
kinh doanh của Công ty, lạm dụng ñịa vị, chức vụ và tài sản của Công ty ñể tư lợi hoặc phục vụ lợi ích 
của tổ chức, cá nhân khác.   

- ðối xử bình ñẳng ñối với tất cả cổ ñông và quan tâm tới lợi ích của người có quyền lợi liên quan ñến 
Công ty. 

 

3. Các k� hoch, ñ�nh hư
ng c�a H�i ñ�ng qu�n tr�: 

- ðưa ra các chiến lược, từng bước triển khai các kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh 
hàng năm của Công ty; lựa chọn các lĩnh vực ñầu tư thích hợp và hiệu quả nhất; thực hiện cơ cấu hàng 
hoá kịp thời, hợp lý, ña dạng thị trường xuất khẩu; tiếp tục tăng năng suất lao ñộng, thực hiện tiết kiệm, 
giảm thiểu chi phí ñể nâng cao lợi nhuận; nghiên cứu thực hiện hoạt ñộng tài chính ñúng lúc; tiếp tục 
làm tốt công tác chăm sóc người lao ñộng. 

- Chỉ ñạo, giám sát Ban Giám ñốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty trong việc thực hiện các chỉ 
tiêu và kế hoạch hoạt ñộng năm 2013 của Công ty. 

- Giám sát chỉ ñạo, tìm giải pháp thích hợp ñể Công ty làm tốt các hoạt ñộng về môi trường. 

- Tiếp tục thể chế hoá một số mặt hoạt ñộng của Công ty và của Hội ñồng quản trị cho phù hợp với các 
quy ñịnh của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật khác có liên quan.  

- Tổ chức các cuộc họp thường kỳ của Hội ñồng quản trị hàng quý và cuộc họp thường niên của ðại hội 
ñồng cổ ñông ñúng thời hạn, ñúng nội dung, ñúng trình tự, thủ tục như ñược quy ñịnh. Thực hiện các 
chức năng khác theo quy ñịnh của ðiều lệ Công ty. 

 
V. Qu�n tr� công ty. 

 
1. H�i ñ�ng qu�n tr� 
a) Thành viên và cơ cấu của Hội ñồng quản trị: (danh sách thành viên Hội ñồng quản trị, tỷ lệ sở 

hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành, nêu rõ thành viên ñộc 
lập, thành viên không ñiều hành và các thành viên khác; số lượng chức danh thành viên hội ñồng quản 
trị do từng thành viên Hội ñồng quản trị của công ty nắm giữ tại các công ty khác). 

 

Họ và tên Chức vụ 

TRẦN HỮU CHINH Chủ tịch 

LÊ VĂN DŨNG Phó Chủ tịch 

PHAN THANH CHIẾN Ủy viên/Tổng Giám ñốc 

NGUYỄN NGỌC THANH Ủy viên/ Phó tổng Giám ñốc 
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JUN ISHIKURA Ủy viên 

 

a. Chủ tịch Hội ðồng Quản Trị  

Họ và tên:  TRẦN HỮU CHINH 
Giới tính:    Nam 
Ngày tháng năm sinh:  15/10/1948 

Nơi sinh:  Hòa Vang, ðà Nẵng 
CMND: 020056848 
Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Quê quán:  Quảng Nam 
ðịa chỉ thường trú:  14C-10 Thảo ðiền, Phường Thảo ðiền, Quận 2, 

TP.HCM 
Trình ñộ chuyên môn:  Tiến sĩ Quản trị, Kỹ sư Hóa  

Quá trình công tác 
+ Từ 1966 – 1972: Du học ở New Zealand – Kỹ sư hóa 
+ Từ 1973 – 1975:   Trung tâm khuyếch trương xuất cảng Sài Gòn 

+ Từ 1976 – 1989:   Sở Ngoại Thương TPHCM – Công ty Imexco 

+ Từ 1989 – tháng 4/2012: Công ty Fideco. Chức vụ: 
 Chủ tịch Hội ñồng quản trị Công ty cổ phần FIDECO 

+ Từ 1991 ñến nay:        Công ty cổ phần Hải Việt  

  
Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức ñăng 

ký giao dịch: 
Chủ tịch HðQT Công ty cổ phần Hải Việt 

  

Số CP nắm giữ (thời ñiểm 18/03/2013):  
+ ðại diện sở hữu:  
+ Cá nhân sở hữu:    379.030 cổ phần, chiếm 6.05  % vốn ñiều lệ 
Những người liên quan có nắm giữ cổ 

phiếu của tổ chức ñăng ký giao dịch: 

 Không  

b. Phó Chủ tịch Hội ðồng Quản Trị  

Họ và tên:  LÊ VĂN DŨNG 

Giới tính:    Nam 

Ngày tháng năm sinh:  13/06/1958 

Nơi sinh:  Bình Dương 

CMND: Số 273456929 cấp ngày 04/09/2008 tại CA BR-VT 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Quê quán:  Bình Dương 

ðịa chỉ thường trú:  5/2 Phan Chu Trinh, Phường 2, TP Vũng Tàu, Bà Rịa-
Vũng Tàu 

Trình ñộ chuyên môn:  ðại học Kinh tế TPHCM – Quản lý kinh tế 

Quá trình công tác 
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+ Từ 1980 – 1986:  Ủy ban Kế hoạch ðặc khu Vũng Tàu Côn ðảo 

+ Từ 1987 – 1988:  Ban Kế hoạch huyện Côn ðảo 

+ Từ 1988 ñến nay:   Công ty TNHH Côn ðảo. Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội 
ñồng thành viên/Giám ñốc Công ty TNHH Côn ðảo. 

+ Từ 1991 ñến nay:   Công ty CP Hải Việt  

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ 

chức ñăng ký giao dịch: 
Phó Chủ tịch HðQT Công ty CP Hải Việt  

Số CP nắm giữ (thời ñiểm 18/03/2013): 648.810 cổ phần, chiếm 10,3583% vốn ñiều lệ 

+ ðại diện sở hữu: 629.990 cổ phần, chiếm 10,0578% vốn ñiều lệ 

+ Cá nhân sở hữu:    18.820 cổ phần, chiếm 0,3005% vốn ñiều lệ 

Những người liên quan có nắm giữ cổ 

phiếu của tổ chức ñăng ký giao dịch: 

 Không  

c. Thành viên Hội ðồng Quản Trị : ông PHAN THANH CHIẾN 

(ðã nêu ở Mục Ban ñiều hành) 

 

d) Thành viên Hội ðồng Quản Trị : Ông NGUYỄN NGỌC THANH  

(ðã nêu ở Mục Ban ñiều hành) 

e) Thành viên Hội ðồng Quản Trị  

Họ và tên:  JUN ISHIKURA 

Giới tính:    Nam 

Ngày tháng năm sinh:  09/03/1949 

Nơi sinh:  Kyoto Prefecture, Nhật Bản 

Passport : TH1715008 

Quốc tịch:  Nhật Bản 

Dân tộc:  Nhật Bản 

Quê quán:  Nhật Bản 

ðịa chỉ thường trú:  861 Uoya Miyazu, Kyoto, Prefecture, Nhật Bản 

Trình ñộ chuyên môn:  ðại học Thủy sản HOKKAIDO 

Quá trình công tác:  

Từ 1976 – nay:   Công ty Kanetoku. Chức vụ hiện tại: Giám ñốc  

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ 
chức ñăng ký giao dịch: 

Ủy viên HðQT Công ty CP Hải Việt 

Số CP nắm giữ (thời ñiểm 18/3/2013): 983.670 cổ phần, chiếm 15,7042 % vốn ñiều lệ 

+ ðại diện sở hữu: 983.670 cổ phần, chiếm 15,7042 % vốn ñiều lệ 

+ Cá nhân sở hữu:     0 cổ phần 
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Những người liên quan có nắm giữ cổ 

phiếu của tổ chức ñăng ký giao dịch: 

Không  

b) Các tiểu ban thuộc Hội ñồng quản trị: (Liệt kê các tiểu ban thuộc Hội ñồng quản trị và 
thành viên trong từng tiểu ban).  

 
c) Hoạt ñộng của Hội ñồng quản trị: ñánh giá hoạt ñộng của Hội ñồng quản trị, nêu cụ thể số 

lượng các cuộc họp Hội ñồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp. 
 

Trong năm 2012, Hội ñồng quản trị ñã tổ chức các cuộc họp thường kỳ phù hợp với quy ñịnh tại 
ðiều lệ hiện hành của Công ty. Các cuộc họp này có sự tham dự của ít nhất bốn thành viên Hội ñồng 
quản trị và sự tham dự ñầy ñủ các thành viên Ban kiểm soát và Ban Giám ñốc Công ty. 

 
d) Hoạt ñộng của thành viên Hội ñồng quản trị ñộc lập không ñiều hành. 
 
e) Hoạt ñộng của các tiểu ban trong Hội ñồng quản trị: (ñánh giá hoạt ñộng của các tiểu ban 

thuộc Hội ñồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của từng tiểu ban, nội dung và kết 
quả của các cuộc họp). 

 
f) Danh sách các thành viên Hội ñồng quản trị có chứng chỉ ñào tạo về quản trị công ty. 

Danh sách các thành viên Hội ñồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong 
năm. 

 
2. Ban Ki�m soát 
a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: (danh sách thành viên Ban kiểm soát, tỷ lệ sở hữu 

cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành). 
 

Họ và tên Chức vụ 

VĂNG NGỌC PHƯƠNG Trưởng ban kiểm soát 

PHAN PHỤNG LỘC Thành viên Ban kiểm soát  

VÕ HÙNG PHONG Thành viên Ban kiểm soát 

 

a. Trưởng Ban Kiểm Soát  

Họ và tên: VĂNG NGỌC PHƯƠNG 

Giới tính: Nữ 

Ngày tháng năm sinh: 15/01/1953 

Nơi sinh: Long ðất – Bà Rịa Vũng Tàu 

CMND: 270009272 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Quê quán: Bà Rịa - Vũng Tàu 

ðịa chỉ thường trú: 459/24 Trương Công ðịnh, P7, Vũng Tàu, Bà Rịa 

Vũng Tàu 

Trình ñộ chuyên môn: ðại học – Quản Trị Kinh Doanh 

Quá trình công tác 

+ Từ 1976 – 1987: Sở VHTT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

+ Từ 1987 ñến nay: Công ty TNHH Côn ðảo 
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Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ 

chức ñăng ký giao dịch: 

Trưởng Ban Kiểm soát 

Số CP nắm giữ (thời ñiểm 18/3/2013): 43.220 cổ phần, chiếm 0,6900 % vốn ñiều lệ 

+ ðại diện sở hữu: 0  cổ phần, chiếm 0% vốn ñiều lệ 

+ Cá nhân sở hữu: 43.220 cổ phần, chiếm 0,6900 % vốn ñiều lệ 

Những người liên quan có nắm giữ cổ 

phiếu của tổ chức ñăng ký giao dịch: 

Không 

 
b. Thành viên Ban Kiểm Soát  

Họ và tên:  PHAN PHỤNG LỘC 

Giới tính:    Nam 

Ngày tháng năm sinh:  01/01/1967 

Nơi sinh:  Quảng Nam 

CMND: Số 024074743 cấp ngày 19/9/2007 tại CA TP. HCM 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Quê quán:  Quảng Nam 

ðịa chỉ thường trú:  16 ðường số 3, cư xá Bình Thới, P8, Quận 11, 

TPHCM 

Trình ñộ chuyên môn:  ðại học Sư Phạm Ngoại Ngữ ðà Nẵng 

Quá trình công tác 

+ Từ 1999 ñến nay:   Công ty CP Hải Việt 

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ 

chức ñăng ký giao dịch: 

Thành viên Ban Kiểm soát 

Số CP nắm giữ (thời ñiểm 18/3/2013): 7.710 cổ phần, chiếm 0,1231 % vốn ñiều lệ 

+ ðại diện sở hữu: 0  cổ phần 

+ Cá nhân sở hữu:    7.710 cổ phần, chiếm 0,1231 % vốn ñiều lệ 

Những người liên quan có nắm giữ cổ 

phiếu của tổ chức ñăng ký giao dịch: 

 Không  

 
c. Thành viên Ban Kiểm Soát - VÕ HÙNG PHONG 

Họ và tên:  VÕ HÙNG PHONG 

Giới tính:    Nam 

Ngày tháng năm sinh:  20/11/1968 

Nơi sinh:  TPHCM 

CMND: Số 021959346 cấp ngày 05/01/2002 tại CA TP. HCM 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Quê quán:  TPHCM 
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ðịa chỉ thường trú:  18/1 Phan Văn Hớn, Bà ðiểm, Hóc Môn, TPHCM 

Trình ñộ chuyên môn:  ðại học Tài Chính Kế Toán 

Quá trình công tác 

+ Từ 1994 ñến nay:   Công ty CP Hải Việt 

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ 

chức ñăng ký giao dịch: 

Thành viên Ban Kiểm soát 

Số CP nắm giữ (thời ñiểm 18/3/2013): 3.070 cổ phần, chiếm 0,0490 % vốn ñiều lệ 

+ ðại diện sở hữu: 0  cổ phần 

+ Cá nhân sở hữu:    3.070 cổ phần, chiếm 0,0490 % vốn ñiều lệ 

Những người liên quan có nắm giữ cổ 

phiếu của tổ chức ñăng ký giao dịch: 

 Không  

 
 

b) Hoạt ñộng của Ban kiểm soát: (ñánh giá hoạt ñộng của Ban kiểm soát, nêu cụ thể số lượng 
các cuộc họp của Ban kiểm soát, nội dung và kết quả của các cuộc họp): Ban kiểm soát họp 
thường kỳ phù hợp với quy ñịnh tại ðiều lệ hiện hành của Công ty. Các cuộc họp này có sự tham dự ñầy 
ñủ của các thành viên Ban kiểm soát. 

 
3. Các giao d�ch, thù lao và các kho�n l�i ích c�a H�i ñ�ng qu�n tr�, Ban giám ñ�c và Ban 
ki�m soát 
a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: (Lương,thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác và 

chi phí cho từng thành viên Hội ñồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám ñốc hoặc Tổng Giám ñốc 
và các cán bộ quản lý. Giá trị các khoản thù lao, lợi ích và chi phí này phải ñược công bố chi tiết cho 
từng người, ghi rõ số tiền cụ thể. Các khoản lợi ích phi vật chất hoặc các khoản lợi ích chưa thể/không 
thể lượng hoá bằng tiền cần ñược liệt kê và giải trình ñầy ñủ).  

 
* Báo cáo thực hiện chi phí năm 2012 của Hội ñồng quản trị: 

ðơn vị tính: VNð 

Nội dung Kế hoạch 2012 Thực hiện 2012 Tỷ lệ % 

Thù lao            642,675,000            567,615,385  88% 

Thưởng            105,198,958            113,675,808  108% 

Tổng cộng           747,873,958            681,291,192  91% 

 

* Báo cáo thực hiện chi phí năm 2012 của Ban kiểm soát: 

Nội dung Kế hoạch 2012 Thực hiện 2012 Tỷ lệ % 

Thù lao  
          117,700,000            107,100,000  91% 

Thưởng tết  
            37,986,667              45,935,076  121% 

Tổng cộng 
          155,686,667            153,035,076  98% 

 
b) Giao dịch cổ phiếu của cổ ñông nội bộ: (Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của các thành 

viên Hội ñồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám ñốc (Tổng Giám ñốc), Kế toán trưởng, các cán 
bộ quản lý, Thư ký công ty, cổ ñông lớn và những người liên quan tới các ñối tượng nói trên).  
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* Ông Trần Hữu Chinh - Chủ tịch HðQT  

+ Số lượng cổ phiếu ñã giao dịch (mua): 310.000 cổ phiếu 

+ Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 379.030 cổ phiếu, tỉ lệ: 6,05% 

 
c) Hợp ñồng hoặc giao dịch với cổ ñông nội bộ: (Thông tin về hợp ñồng, hoặc giao dịch ñã 

ñược ký kết hoặc ñã ñược thực hiện trong năm với công ty, các công ty con, các công ty mà công ty 
nắm quyền kiểm soát của thành viên Hội ñồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám ñốc (Tổng Giám 
ñốc), các cán bộ quản lý và những người liên quan tới các ñối tượng nói trên): không có 
 

d)  Việc thực hiện các quy ñịnh về quản trị công ty: (Nêu rõ những nội dung chưa thực hiện 
ñược theo quy ñịnh của pháp luật về quản trị công ty. Nguyên nhân, giải pháp và kế hoạch khắc phục/kế 
hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt ñộng quản trị công ty). 

 
 

VI. Báo cáo tài chính 
1. Ý ki�n ki�m toán 
2. Báo cáo tài chính ñư�c ki�m toán (Báo cáo tài chính năm ñã ñược kiểm toán bao gồm: Bảng 

cân ñối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh 
Báo cáo tài chính theo quy ñịnh của pháp luật về kế toán và kiểm toán. Trường hợp theo quy ñịnh của 
pháp luật về kế toán và kiểm toán, công ty phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất hoặc Báo cáo tài chính 
tổng hợp thì Báo cáo tài chính trình bày trong Báo cáo thường niên là Báo cáo tài chính hợp nhất ñồng 
thời nêu ñịa chỉ công bố, cung cấp báo cáo tài chính của công ty mẹ hoặc Báo cáo tài chính tổng hợp).  

(Ý kiến kiểm toán và Báo cáo tài chính ñược kiểm toán ñược ñính kèm theo Báo cáo thường niên 
này) 
 

Vũng Tàu ngày 17 tháng 4 năm 2013 

                                                                                               P. TỔNG GIÁM ðỐC  

                                                                                        (NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN) 

 

                                                                                                 MAI VĂN PHỤNG 


