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I. Thông tin chung
1. Thông tin khải quát

- Tên giao dịch: Công ty cổ phàn Cafico Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4200464415 do Phòng đăng ký kinh 
doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 26 tháng 10 năm 2001; đăng 
ký thay đổi lần thứ 11 ngày 12 tháng 4 năm 2012.
- Vốn điều lệ: 24.436.800.000 đồng {Hai mươi bon tỷ, bon trăm ba mươi sáu triệu, 
tám trăm nghìn đồng).
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: {không)
- Địa chỉ: số  35 đường Nguyễn Trọng Kỷ, phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, 
tỉnh Khánh Hòa.
- Số điện thoại: (058) 3854312. số  fax: (058) 3854347
- Website: www.cafico.vn
- Mã cổ phiếu : CFC

- Quá trình hình thành và phát triển:

+Ngày thành lập:

Thành lập lần đầu ngày 17/1/1984 theo Quyết định số 91/UB-TC của ƯBND tỉnh 
Phú Khánh (nay là tỉnh Khánh Hòa).

Thành lập lại doanh nghiệp nhà nước theo quyết định số 372-QĐ/UB ngày 
26.02.1993 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Chuyển đổi sở hữu thành Công ty c ổ  phần theo Quyết định số 797/QĐ/TTg ngày 
02/07/2001 của Thủ tưởng chính phủ.

+Thời điểm niêm yết: Ngày niêm yết và bắt đầu giao dịch: 24/06/2009. Sàn 
đăng ký giao dịch ƯPCOM.

- Các sự kiện khác:

Đăng ký thay đổi kinh doanh lần 2 ngày 27 tháng 4 năm 2007, đổi tên công ty từ Công 
ty cổ phần Thủy sản Cam Ranh thành Công ty cổ phần Cafico Việt Nam;
Đăng ký thay đổi lần 3 ngày 15 tháng 10 năm 2008, thay đổi vốn điều lệ thành 
16.291.200.000 đồng;
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Đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 13 tháng 5 năm 2009, thay đổi số đăng ký kinh doanh 
đồng nhất với mã số thuế (4200464415);
Đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 11 tháng 11 năm 2009, đăng ký các đơn vị trực thuộc 
Công ty;
Đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 5 tháng 4 năm 2010, thay đổi tên tiếng Anh của Công 
ty “Caíìco Vietnam jont stock company” thành “ Caíìco Vietnam Corporation”;
Đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 24 tháng 9 năm 2010, đăng ký văn phòng đại diện tại 
thành phố Hồ Chí Minh;
Đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 20 tháng 1 năm 2011, thay đổi tên địa phương thị xã 
Cam Ranh thành thành phố Cam Ranh;
Đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 07 tháng 6 năm 2011, thay đổi vốn điều lệ thành 
24.436.800.000 đồng;
Đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 20 tháng 10 năm 2011, thay đổi số nhà của trụ sở 
chính Công ty ( số cũ 09, số mới 35 đường Nguyễn Trọng Kỷ);
Đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 12 tháng 04 năm 2012, thay đổi chức danh người 
đại diện theo pháp luật của Công ty (Tổng giám đốc thành Chủ tịch Hội đồng quản 
trị).

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:
- Ngành nghề kinh doanh:
Chế biến và kinh doanh các mặt hàng thủy sản đông lạnh xuất khẩu;
Sản xuất và kinh doanh nước đá.

- Địa bàn kinh doanh: thành phố Cam Ranh, tỉnh khánh Hòa.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị công ty:

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ 
CÔNG TY CỞ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
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- Cơ câu bộ máy quản lý:
S ơ  ĐỒ TỎ CHỨC QUẢN LÝ 

CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
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- Các công ty con, công ty liên kết: ( Không có )

4. Định hướng phát triển:
- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty năm 2016: 

Chỉ tiêu kế hoạch SXKD:
Tổng doanh thu
Giá trị kim ngạch xuất, nhập khẩu 
Trong đó, giá trị kim ngạch xuất khẩu 
Lợi nhuận

165 Tỷ đồng. 
09 Triệu USD 
07 Triệu USD 
05 Tỷ đồng

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất theo hướng công nghiệp chế biến thủy sản. 
Sắp xếp, bố trí lại và đầu tư họp lý hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, máy móc thiết bị nhằm 
bảo đảm ổn định, duy trì mức sản xuất và hiệu quả họp lý, đồng thời tăng cường tích 
lũy về lượng để có thể phát triển nhanh hơn, biến đổi về chất vào những năm cuối 
nhiệm kỳ 2019.

Một số nhiệm vụ cụ thể:
Đầu tư ở quy mô họp lý nhằm họp lý hóa sản xuất, duy trì ổn định sản xuất: 

đầu tư ổn định, nâng cấp cho sản xuất, chế biến thủy sản; duy trì ở mức độ họp lý việc 
kinh doanh mặt hàng nước đá cây, từng bước chuyển dần một phần mặt bằng sang 
kinh doanh dịch vụ, thương mại.

Giá trị Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt từ 7,5 - 8 triệu USD/ năm ( tăng bình 
quân 5%/ năm); trong đó Kim ngạch xuất khẩu phấn đấu đạt bình quân hàng năm 7 
triệu USD trở lên.

Duy trì và bảo đảm mức cổ tức ( tối thiểu) 10% mệnh giá/ năm ( theo vốn điều 
lệ năm 2014).

Ngoài lĩnh vực chế biến thủy sản, khi có điều kiện thuận lợi Công ty sẽ đầu tư 
vào lĩnh vực khác như dịch vụ du lịch, nhà hàng khách sạn và lắp đặt các công trình 
điện lạnh công nghiệp và dân dụng, thực hiện kinh doanh đa ngành nghề theo quy định 
của pháp luật.

- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) của Công ty:

Hệ thống xử lý nước thải đã đầu tư nâng cấp năm 2013, bảo đảm tốt cho hoạt 
động sản xuất chế biến thủy sản của Công ty, không làm ảnh hưởng đến môi trường.

Đối với trách nhiệm xã hội và cộng đồng, Công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất 
kinh doanh ổn định nhằm bảo đảm việc làm và đời sống của người lao động liên tục 
trong năm, để người lao động ổn định được cuộc sống gia đình, yên tâm làm việc; 
đồng thời cũng là mục tiêu quan trọng trong việc góp phần vào nhiệm vụ bảo đảm việc 
làm cho lực lượng lao động ở địa phương.

5. Các rủi ro:
Hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty là xuất, nhập khẩu. Những rủi ro trong 

lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu nhiều và đa dạng. Tùy theo mức độ, rủi ro có thế 
gây ra những thiệt hại về tài chính. Vì vậy Công ty đã có những giải pháp song song
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với những quyết định trong kinh doanh. Tất cả các công việc được tiến hành nhằm hạn 
chế các rủi ro hoặc giảm thiểu mức tổn thất thấp nhất do rủi ro mang lại.

Trong hoạt động kinh doanh, có nhiều rủi ro trong đó một số rủi ro chính Công 
ty đặc biệt quan tâm là :

- Rủi ro về kinh tế :

+ Rủi ro về sự biến động của giá và sản lượng thu mua: Đối với doanh nghiệp 
xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu thủy sản, việc giá thu mua biến động là một trong 
những rủi ro dễ gặp phải và gây ra những tác động vô cùng xấu. Giá trong thời điểm 
Công ty ký hợp đồng xuất khẩu với đối tác và giá khi thu mua thường biến động rất 
nhiều.

Để hạn chế rủi ro trên, lãnh đạo Công ty có những dự đoán về thị trường trong 
tương lai để có những chính sách về giá, phương pháp thu mua nguyên liệu trong hiện 
tại. Ngoài ra, Công ty quản lý chặt chẽ trong suốt quá trình từ việc hoạch định, tìm 
nguồn hàng, người cung cấp... cho đến việc nắm rõ đối thủ cạnh tranh, từ đó có những 
giải pháp tích cực trong công tác thu mua.

Sản lượng thu mua thủy sản chịu nhiều ảnh hưởng của thời tiết, khí hậu, mùa vụ 
đánh bắt trong nước và trên thế giới. Việc đánh bắt thủy sản mang tính thời vụ rất cao 
và giá nguyên liệu tại các thời điểm trong năm cũng khác nhau. Ngoài ra, giá nguyên 
liệu trên thế giới ảnh hưởng mạnh đến giá xuất khẩu thành phẩm. Đây là tính chất đặc 
thù của ngành thủy sản. Trong điều kiện không ổn định, việc mua nguyên liệu dự trữ 
để đảm bảo sản xuất nhằm ổn định sản xuất và có lợi nhuận trong tương lai. Tìm kiểm 
lợi nhuận càng lớn đồng nghĩa với việc phải đối mặt với rủi ro càng nhiều. Vì vậy, 
lãnh đạo Công ty phải cân nhắc, xem xét nhiều yếu tố, tính toán để quyết định giá mua 
nguyên liệu mang tính cạnh tranh trong từng thời điểm, đồng thời ký các họp đồng 
ngoại thương trong thời gian ngắn để giảm thiểu rủi ro do giá và sản lượng thu mua 
mang lại.

+ Rủi ro trong thanh toán: Ngoài việc lựa chọn khách hàng có uy tín và có khả 
năng thanh toán, Công ty đã xem xét kỹ lưỡng các điểm trong các họp đồng xuất, nhập 
khẩu trước khi ký kết. Mặt khác, Công ty đã lựa chọn các ngân hàng lớn, hoạt động ổn 
định và có nhiều kinh nghiệm trong nghiệp vụ thanh toán quốc tế để thực hiện.

+ Rủi ro tín dụng: Trong năm qua, nguồn vốn của ngân hàng đã đáp ứng đủ nhu 
cầu vốn kịp thời cho Công ty với lãi suất phù họp. Công ty đã thanh toán các khoản nợ 
vay đúng hạn nên mối quan hệ giữa Công ty và các ngân hàng rất tốt, vì vậy Công ty 
không rơi vào tình trạng thiểu vốn sản xuất.

+ Rủi ro về nguồn nhân lực: Đe hạn chế rủi ro do sử dụng nguồn nhân lực 
không họp lý, dẫn đến sai sót cả về chiến lược lẫn vận hành trong hoạt động kinh 
doanh xuất nhập khẩu, lãnh đạo Công ty đã có những chiến lược kinh doanh đúng đắn, 
sử dụng tốt cán bộ cấp cao có trình độ nghiệp vụ chuyên môn tốt, đặc biệt là trình độ 
về ngoại thương. Thực hiện tốt các quy định của pháp luật cũng như điều hành đội ngũ 
công nhân trực tiếp thực hiện đúng quy trình, quy phạm trong sản xuất để sản phẩm 
bảo đảm tiêu chuẩn xuất khẩu theo yêu cầu của khách hàng. Tuy hiệu quả sản xuất
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kinh doanh trong năm không cao, nhưng Công ty đã trả tiền công phù hợp với điều 
kiện và năng suất lao động của người lao động, tạo việc làm ổn định nên người lao 
động yên tâm làm việc, Công ty giữ được nguồn lực.

+ Rủi ro về luật pháp :
Đe phòng chống các rủi ro liên quan đến pháp lý, lãnh đạo Công ty luôn nâng cao 

nhận thức của mình về pháp luật thương mại quốc tế, chủ động tìm hiểu những quy 
định pháp lý liên quan đến công tác xuất nhập khẩu để có những đối sách họp lý trong 
vấn đề ký kết các hợp đồng ngoại thương.

Thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin về pháp luật, thị trường của các quốc gia 
khác, thu thập thông tin về sự thay đổi của thị trường, pháp lý của các quốc gia đó.

+ Rủi ro về môi trường :

Công ty luôn quan tâm các rủi ro về môi trường, và các biện pháp phòng ngừa rủi 
ro. Khi xảy ra thiệt hại do rủi ro về môi trường phải xác định nguyên nhân khách 
quan và chủ quan; nếu do nguyên nhân chủ quan phải xác định rõ trách nhiệm bồi 
thường vật chất từng bộ phận, cá nhân gây nên.

Các sự cố rủi ro về môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp bao gồm: môi trường nước phục vụ sản xuất bị ô nhiễm nghiêm trọng, môi 
trường đất bị ô nhiễm; hệ sinh thái bị ô nhiễm. Trong sản xuất kinh doanh Công ty 
luôn chú trọng đến việc ô nhiễm môi trường, nước thải ra phải qua hệ thống xử lý đạt 
yêu cầu trước khi đưa ra môi trường, hạn chế tối thiểu đối với ô nhiễm môi trường.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tinh hình hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Ket quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

Trong điều kiện nguyên liệu mực trong nước khó khăn hơn cùng kỳ năm trước, 
sản lượng khai thác của ngư dân cung cấp được một phần cho sản xuất, Công ty đã 
thực hiện nhập khẩu mực nguyên liệu bổ sung để duy trì ổn định sản xuất, bảo đảm 
việc làm và thu nhập cho người lao động, cung cấp sản phẩm để giữ khách hàng và thị 
trường xuất khẩu.

Năm 2015 kết quả sản xuất kinh doanh của công ty có lãi, do bảo đảm được 
lượng nguyên liệu, ổn định được sản xuất, tuy mức lợi nhuận còn ở mức khiêm tốn, cụ 
thể:

v ề  nguyên liệu, Công ty đã đẩy mạnh nhập khẩu nguyên liệu, bảo đảm được 
lượng nguyên liệu mực để duy trì sản xuất liên tục.

Các loại chi phí vật tư, điện nước phục vụ cho sản xuất ổn định hơn so với cùng 
kỳ năm trước.

Ngoài việc bảo đảm tăng tiền lương theo thu nhập thực tế để người lao động 
yên tâm làm việc, Công ty đã thực hiện các chế độ, chính sách của người lao động theo 
mức tăng tiền lương tối thiểu vùng của Chính phủ, làm cho chi phí sử dụng lao động 
tăng cao, Tuy nhiên, Công ty cũng đã chủ động được trong việc hạch toán các chi phí 
để bảo đảm hiệu quả.
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Thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty chủ yếu là Nhật Bản. Trong năm qua 
thị trường này đã có những biến động phức tạp, đồng Yên giảm giá, cho nên khâu tiêu 
thụ sản phẩm của công ty khó khăn; nhưng Công ty đã có sự nổ lực trong thực hiện 
các giải pháp kỹ thuật để bảo đảm được hiệu quả sản xuất.

Tình hình thực hiện so với kế hoạch:
+ Tổng doanh thu : 128.903.797.829 VNĐ, đạt 80,6% Kế hoạch năm; bằng 

85,6 % so với cùng kỳ năm trước.
+ Giá trị kim ngạch XNK: 7.514.813 USD, đạt 88,4% Kế hoạch năm; bằng 

92,1 % so với cùng kỳ năm trước.
+ Lợi nhuận (sau thuế TNDN): 1.292.365.493 VNĐ.

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

Tóm tắt lý lịch của Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng .

. Tổng giám đốc: Ông Nguyễn Quang Tuyến, Chủ tịch HĐQT.

Họ và tên: NGUYỄN QUANG TUYẾN

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 12.09.1962

Nơi sinh: Hàm Tân, Bình Thuận

CMND số : 024335410 Ngày cấp : 20.04.2005, tại CA Tp. Hồ Chí Minh

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Chợ Mới, An Giang.

Địa chỉ thường trú: 35 Hoàng Dư Khương, Phường 12, Quận 10, 
Thành phố Hồ Chí Minh.

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: (058) 3854311

Trình độ học vấn : Đại học

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

Quá trình công tác:

06.1984-08.1985 : Trưởng Phòng kế hoạch Công ty thủy sản Cam 
Ranh.

09.1985-08.1991 : Phó Giám đốc Công ty thủy sản Cam Ranh.

09.1991 -  10.2001 : Giám đốc Công ty thủy sản Cam Ranh.

11.2001 -04.2007 : Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ
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05.2007 đến nay :05.2007 đến nay :

Chức vụ công tác hiện nay:

phần thủy sản Cam Ranh.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công 
ty cổ phần Caíĩco Việt Nam.

Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.

Số cổ phần nắm giữ : 279.600 cổ phần.

Hành vi vi phạm pháp luật: (Không)

Nợ với Công ty : (Không)

Giữ chức vụ ở doanh nghiệp 
khác:

(Không)

Quyền lợi mâu thuẫn với Công (Không) 
ty:

Cổ phần những người có liên quan đang nắm giữ: 5.100

Cổ phần nắm giữ: 279.600 cổ phần (100% cổ phần nắm giữ là cổ phần cá nhân) 

. Phó tổng giám đốc: Bà Nguyễn Nhật Quỳnh Liên, thành viên HĐQT.

Họ và tên: NGUYỄN NHẬT QUỲNH LIÊN

Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 29.08.1969

Nơi sinh: Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên.

CMND số : 225391176 Ngày cấp : 03.07.2010, tại CA Khánh Hòa

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên.

Địa chỉ thường trú: Xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh 
Hòa

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: (058)3854312

Trình độ học vấn : Đại học.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ chế biến thủy sản.

8



Quá trình công tác: 

07.1996- 12. 1999 : Kỹ thuật chế biến thủy sản - Công ty thủy sản Cam 
Ranh.

01.2000-04.2007 : Phó Quản đốc Nhà máy đông lạnh - Công ty cổ 
phần Thủy sản Cam Ranh.

05.2007-07.2008 : Phó giám đốc xí nghiệp thực phẩm - Công ty cổ 
phần Caíìco Việt Nam.

11.2001 -12.2012 : Phó giám đốc xí nghiệp thực phẩm - Công ty cổ 
phần Caíìco Việt Nam.

01.2013 -03.2015 : Giám đốc xí nghiệp thực phẩm -  Công ty cổ phần 
Caíico Việt Nam.

04.2015 - nay : Thành viên Hội đồng quản trị , Phó tổng giám đốc 
Công ty cổ phần Caílco Việt Nam.

Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty

Số cổ phần nắm giữ : 24.000 cổ phần.

Hành vi vi phạm pháp luật: (Không)

Nợ với Công ty : (Không)

Giữ chức vụ ở doanh nghiệp 
khác :

(Không)

Quyền lợi mâu thuẫn với Công (Không).

c ổ  phần những người có liên quan đang nắm giữ: (Không) .

Cổ phần nắm giữ: 24.000 cổ phần (100% cổ phần nắm giữ là cổ phần cá nhân)

. Phó tổng giám đốc: Ông Đỗ Trị, thành viên HĐQT.

Họ và tên: ĐÕ TRỊ

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 10.4.1961

CMND số : 220779205 Ngày cấp : 28.8.2002, tại CA Khánh Hòa

Nơi sinh: Mộ Đức, Quang Ngãi

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh
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Quê quán: Đức Tân, Mộ Đức, Quảng Ngãi

Địa chỉ thường trú: Phường Cam Lộc, tp. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: (058) 3854312

Trình độ học vấn : Đại học

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí thủy sản

Quá trình công tác: 

02.1990-05.1990 : Cán bộ kỹ thuật vận hành Nhà máy đông lạnh thuộc 
Công ty Thủy sản Cam Ranh.

06.1990- 08.1999 : Phó quản đốc Nhà máy đông lạnh - Công ty Thủy 
sản Cam Ranh.

09. 1999-10.2001 : Trưởng Phòng kỹ thuật - Công ty Thủy sản Cam 
Ranh.

11.2001 -01.2005 : Trưởng Phòng kỹ thuật - Công ty cổ phần Thủy sản 
Cam Ranh.

02.2005 -  04.2007 : Thành viên Ban Kiểm soát, Phó giám đốc - Công ty 
cổ phần Thủy sản Cam Ranh.

05.2007-03.2015 : Phó tổng giám đốc - Công ty cổ phần CaTico Việt 
Nam.

04.2015-n a y  : Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc - công ty cổ 
phần Caíico việt Nam

Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT - Phó tổng giám đốc Công ty.

Số cổ phần nắm giữ: 19.200 cổ phần.

Hành vi vi phạm pháp luật: (Không) /ý
ỷ

Nợ với Công ty : (Không)
c

Giữ chức vụ ở doanh nghiệp 
khác :

(Không)
. V

Quyền lợi mâu thuẫn với Công
N

(Không)
ty :

Cổ phần những người có liên quan đang nắm giữ: (Không)

Cổ phần nắm giữ: 19.200 cổ phần (100% cổ phần nắm giữ là cổ phần cá nhân)
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. Kế toán trưởng: Bà Lê Thị Thu Hà,

Họ và tên: LÊ THỊ THƯ HÀ

Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 26.08.1963

Nơi sinh: Nha Trang, Khánh Hòa

CMND số : 220315931 Ngày cấp : 07.04.2015 tại CA Khánh Hòa

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Suối Hiệp, Diên Khánh, Khánh Hòa

Địa chỉ thường trú: Phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh 
Khánh Hòa

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: (058) 3854312

Trình độ học vấn : Đại học

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Quá trình công tác: 

06.1986- 03.1993 : Kế toán viên - Công ty Thủy sản Cam Ranh

04.1993 -10.2001 : Phó phòng kế toán - Công ty Thủy Sản Cam Ranh.

11.2001 -04.2007 : Phó phòng kế toán - Công ty cổ phần Thủy sản Cam 
Ranh

05.2007-04.2008 : Phó phòng kế toán - Công ty cổ phần Cafico việt 
Nam

05.2008 - nay : Kế toán trưởng - Công ty cổ phần Cafico Việt Nam

Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng công ty

Số cổ phần nắm giữ : (không)

Hành vi vi phạm pháp luật: (Không)

Nợ với Công ty : (Không)

Giữ chức vụ ở doanh nghiệp 
khác :

(Không)

Quyền lợi mâu thuẫn với Công 
ty :

(Không)
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c ổ  phần những người có liên quan đang nắm giữ: (Không)

- Những thay đổi trong Ban điều hành:

04.2015: Bà Lê Thị Ngọc Lan, thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty do nghỉ 
việc để nghỉ Hưu trí.
04.2015: Ông Đỗ Trị, Phó tổng giám đốc, giữ chức vụ Thành viên HĐQT do trúng cử 
HĐQT ( Khoa 4).
04.2015: Bà Nguyễn Nhật Quỳnh Liên, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng giám 
đốc.

- Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối 
với người lao động.

+ Tổng số CBCN trong Công ty (có đến ngày 31.12.2015): 333 người . Trong 
đó, nam : 76 người; nữ : 257 người.

+ Chính sách đối với người lao động :
Công ty thực hiện trả lương theo phương thức khóan sản phẩm; thực hiện đầy 

đủ các chính sách BHXH, BHYT, BHTN và BHTT cho cán bộ công nhân.
Trong năm 2015 Công ty đã thực hiện tăng lương chính cho người lao động 

theo Nghị định tăng lương tối thiểu vùng của Chính phủ; đồng thời tăng đơn giá tiền 
lương để tăng thu nhập cho người lao động, bảo đảm đời sống của họ theo mức tăng giá 
của thị trường, động viên kịp thời người lao động yên tâm làm việc.

3. Tinh hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án
a) Các khoản đầu tư lớn: {không cô).
b) Các công ty con, công ty liên kết: {không có).

4. Tinh hình tài chính

a ) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu
Năm

2014

Năm

2015

% tăng 
giảm

Tổng giá trị tài sản 69.235.714.104 51.537.624.385 -25,56%

Doanh thu thuần 150.541.346.325 128.903.797.829 -14,37%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 5.780.057.309 1.351.013.080 -76,63%

Lợi nhuận khác 119.505.937 241.619.493 102,18%

Lợi nhuận trước thuế 5.899.563.246 1.592.632.573 -73,00%

Lợi nhuận sau thuế 4.993.710.889 1.292.365.493 -74,12%

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức
2.051 531 -74,11%
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b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu
Năm

2014

Năm

2015

Ghi chú

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 1,76 2,65

Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn

+ Hệ số thanh toán nhanh: 0,89 1,72

Tài sản ngắn han - Hàng tồn kho
Nợ ngắn hạn

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

+ Hệ sổ Nợ/Tổng tài sản 0,49 0,31

+ Hệ số Nợ/Von chủ sở hữu 0,95 0,45

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

+ Vòng quay hàng tồn kho: 4,60 6,49

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân

Doanh thu thuần/Tổng tài sản

2,17 2,50

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu 
thuần

0,03 0,01

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở 0,14 0,04
hữu

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
0,07 0,03

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

0,04 0,01

5. Cơ cẩu cỗ đông, thay đồi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành : 2.443.680 cổ phần
Trong đó cổ phần phổ thông : 2.443.680 cổ phần

- Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng: 2.434.280 cổ phần

-Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Điều lệ Công ty: 
{không cỏ)..
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b)Cơ câu cô đông:

( Theo danh sách cổ đông đã đieợc Trung tâm liru kỷ chứng khoán Việt Nam lập ngày 
25/01/2016).

- Cơ cấu cổ đông

STT CỔ ĐÔNG
SÔ LƯỢNG 
CỔ ĐÔNG

SỐ CỔ 
PHẦN

GIÁ TRỊ 
(đồng)

TÝ LỆ
(%)

1 Nhà nước 0 0 0 0

2 Trong Công ty 31 691.860 6.918.600.000 28,31

2.1 Pháp nhân 1 9.400 94.000.000 0,38

2.2 Thể nhân 30 682.460 6.824.600.000 27,93

3 Ngoài Công ty 112 1.716.270 17.162.700.000 70,24

3.1 Pháp nhân 1 45 450.000 0,002

3.2 Thể nhân 111 1.716.225 17.162.250.000 70,24

4 Nước ngoài 04 35.550 355.500.000 1,45

4.1 Pháp nhân 0 0 0 0

4.2 Thể nhân 04 35.550 355.500.000 1,45

Tổng cộng 147 2.443.680 24.436.800.000 100,00

- Cổ đông lớn (5% von điều lệ trở lên)

HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ
NGHÈ 

NGHIỆP 
CHỨC VỤ

SỐ CỎ 
PHẦN

GIÁ TRỊ
(đồng)

TỶ
LỆ
(%)

Nguyễn Quang 
Tuyến

Phường 12, 
Q.10, Tp.Hồ 
Chí Minh

Chủ tịch 
HĐQT-Tổng 
giám đốc

279.600 2.796.000.000 11,44

Võ Văn Sáu
Cam Lợi, 
Cam Ranh, 
Khánh Hòa

Buôn bán hải
sản

277.680 2.776.800.000 11,36

Huỳnh Thị 
Điểm

Ba Ngòi, 
Cam Ranh, 
Khánh Hòa

Buôn bán 
nước đá

162.480 1.624.800.000 6,65
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c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: {Không cô).

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ:
Số lượng cổ phiếu quỹ hiện t ạ i : 9.400 cổ phiếu;
Các giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm : ( Không cô)

e) Các chứng khoán khác: ( Không có)

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty.

6.1. Quản lỷ nguồn nguyên vật liệu:

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm 
chính của công ty trong năm:

- Lượng nguyên liệu mực để sản xuất: 1.150,3 Tấn;

- Lượng vật tư bao bì để đóng gói: Bao bì carton các loại: 345.324 cái; PE các 
loại: 4.973 Kg; Dây niềng thùng: 110 cuộn ( mỗi cuộn lOKg)

b) Số lượng phế liệu ( phụ phẩm thủy sản) đã bán ra thị trường: 155 Tấn

6.2. Tiêu thụ năng lượng:

a) Năng lượng điện tiêu thụ trực tiếp phục vụ sản xuất trong năm: 3.418.487 KW.

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu 
quả: (Không có).

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng: {Không có).

6.3. Tiêu thụ nước:

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng.

- Nguồn cung cấp nước: Công ty sử dụng nước từ nguồn cung cấp của Công ty 
công trình đô thị Cam Ranh;

- Lượng nước sử dụng trong năm: 68.033 m3

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng ( không có).

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi 
trường: ( Không có).

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định 
về môi trường: ( không có).

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động.

a) Số lượng lao động bình quân: 312 người; mức lưcmg trung bình đối với người 
lao động: 5.000.000 đồng/ người/ tháng.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao
động.

- Công ty đã thực hiện các công tác bảo đảm sức khỏe và an toàn cho người lao 
động như: Khám sức khỏe định kỳ; Đo môi trường lao động để kịp thời khắc phục 
những nguy cơ mất an toàn cho người lao động; Huấn luyện an toàn và vệ sinh lao động 
theo từng đối tượng lao động theo quy định của pháp luật; tổ chức nhà ăn tập thể đủ
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điều kiện an toàn và vệ sinh thực phẩm để phục vụ cho công nhân ăn giữa ca, hổ trợ chi 
phí cho công nhân ăn tại nhà ăn.

- Trang cấp đầy đủ bảo hộ lao động theo đúng ngành nghề, có bộ phận giặt là quần 
áo BHLĐ cho công nhân, vừa bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vừa bảo đảm vệ sinh 
an toàn lao động, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp cho người lao động làm việc ở công ty.

- Hàng năm, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, công ty tổ chức cho người lao động 
đi tham quan, nghỉ dưỡng trong và ngoài nước.

c) Hoạt động đào tạo người lao động

Công ty đã thường xuyên tổ chức hướng dẫn, đào tạo công nhân về tay nghề sản 
xuất các sản phấm mực cao cấp xuất khẩu. Đào tạo nghề theo phương thức tự kèm cặp 
đối với công nhân phổ thông mới tuyển dụng, bảo đảm cho người lao động gắn bó, làm 
việc lâu dài ở công ty.

6.6. Bảo cáo liên quan đến trách nhiệm đổi với cộng đồng địa phương.

- Công ty nhận phụng dưỡng một Bà mẹ VN anh hùng đã nhiều năm; tham gia 
các hoạt động ở địa phương và hổ trợ tài chính khi cần thiết. Ưu tiên nhận người lao 
động ở Cam Ranh để tạo việc làm cho người lao động địa phương.

6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của 
UBCKNN.( không có)

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đảnh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :
Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu 2015

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 129.021.697.529

2. Các khoản giảm trừ 117.899.700

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 128.903.797.829

4. Giá vốn hàng bán 119.209.479.184

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 9.694.318.645

6. Doanh thu hoạt động tài chính 1.427.159.110

7. Chi phí tài chính 1.020.378.946

8. Chi phí bán hàng 2.439.220.034

9. Chi phí quản lý Công ty 6.310.865.695

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 1.351.013.080
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11. Thu nhập khác 278.104.751

12. Chi phí khác 36.485.258

13. Lợi nhuận khác 241.619.493

14. Tổng lợi nhuận trước thuế 1.592.632.573

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 300.267.080

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại -

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1.292.365.493

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 531

Tình hình tiêu thụ sản phẩm năm 2015 ổn định. Do đó trong sản xuất Công ty 
đã kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu nhằm bảo đảm định mức kỹ thuật, giữ vững 
và nâng cao chất lượng sản phẩm, đặt biệt là các mặt hàng có giá trị gia tăng để nâng 
cao mức tiêu thụ.

Tuy khó khăn, nhưng Công ty đã giải quyết tốt động lực chính trong sản xuất là 
người lao động; Công ty đã từng bước tăng lương phù họp với thực tế giá cả thị trường 
nhằm bảo đảm đời sống cho CBCN trong Công ty.

2. Tinh hình tài chỉnh

a) Tình tình tài sản

(Theo số liệu trên báo cáo tài chỉnh đã được kiểm toán )

Đom vị tính'. Đồng
s
T
T

Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015
Tỷ lệ 
tăng, 
giảm

I Tài sản ngắn hạn 59.208.964.567 41.683.530.193 -29,60%

1 Tiền và các khoản tương 
đương như tiền

13.731.772.306 17.656.234.518 28,58%

2 Các khoản phải thu ngắn hạn 13.318.348.333 6.898.649.868 -48,20%

Tr.đó : Phải thu khách hàng 13.116.620.962 6.782.994.522 -48,29%

3 Hàng tồn kho 29.401.455.842 14.543.604.147 -50,53%

4 Tài sản ngắn hạn khác 757.388.086 585.041.660 -22,76%
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I Tài sản dài hạn 10.026.749.537 9.854.094.192 -1,72%

1 Tài sản cố định 9.310.597.197 9.033.578.192 -2,98%

2 Tài sản dài hạn khác 716.152.340 820.516.000 14,57%

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 69.235.714.104 51.537.624.385 -25,56%

Tổng giá trị tài sản cuối năm 2015 là : 51.537.624.385 đồng giảm 
17.698.089.719 đồng so với cuối năm 2014, giảm tưcmg đương 25,56 %.

Trong đó, tài sản tăng là tiền và các khoản tương đương như tiền. Khoản này 
tăng 3.924.462.212 đồng, tương đương 28,58 %.

Giá trị hàng tồn kho cuối năm 2015 giảm 14.857.851.695 đồng so với cuối năm 
2014, tương đương 50,53%. Sản lượng nguyên liệu mua trong năm giảm do thị trường 
nguyên liệu khan hiếm. Vì vậy, sản lượng nguyên liệu mua vào chỉ đủ đảm bảo duy trì 
hoạt động sản xuất ở mức trung bình nên số lượng nguyên liệu dự trữ rất ít. Mặt khác, 
thành phẩm Công ty chế biến không đủ cung ứng cho các khách hàng thường xuyên 
nên sản lượng thành phẩm tồn kho thấp so với đầu năm.

Khoản phải thu khách hàng chiếm tỷ trọng cao trong các khoản phải thu ngắn 
hạn (cuối năm 2014: 98,5%; cuối năm 2015: 98,3%). Cuối năm 2015 khoản phải thu 
khách hàng giảm 6.333.626.440 đồng, tương đương giảm 48,29% so với thời điểm 
cuối năm 2014.

Do khoản phải thu khách hàng cuối năm 2015 giảm nên các khoản phải thu 
ngắn hạn cuối năm 2015 có số dư 6.898.649.868 đồng, giảm 6.419.698.465 đồng so 
với cuối năm 2014, tương đương giảm 48,20%.

Trong nhiều năm qua, Công ty đã lựa chọn những khách hàng có uy tín và có 
khả năng tài chính tốt. Chu kỳ thanh toán tiền bán hàng được tính từ khi Công ty 
chuyển giao sở hữu hàng hóa cho khách hàng cho đến khi khách hàng thanh toán tiền 
là 30 ngày. Hai bên nghiêm túc thực hiện các điều khoản đã ký kết trong họp đồng nên 
không phát sinh nợ phải thu xấu.

b) Tình hình nợ phải trả
Đơn vị tính: Đồng

C hỉ tiêu N ăm  2014 Năm  2015 Tỷ lệ

I Nợ phải trả 33.675.519.019 15.956.103.698 -52,62%

1 Nợ ngắn hạn 33.675.519.019 15.746.103.698 -53,24%

Tr. đó : Nợ vay ngân hàng 23.261.222.779 8.663.741.949 -62,75%

2 Nợ dài hạn - 210.000.000
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Tổng số nợ Công ty phải trả cuối năm 2015 là : 15.956.103.698 đồng, giảm 
17.719.415.321 đồng so với cuối năm 2014, tương đương giảm 53,62%. Khoản nợ 
vay ngắn hạn ngân hàng chiếm tỷ trọng 54,30% trong tổng số nợ phải trả tại thời điểm 
cuối năm 2015. Khoản nợ này giảm 14.597.480.830 đồng, giảm tương đương 62,75% 
so với cuối năm 2015, còn lại là các khoản nợ thanh toán trong nước không đáng kể.

Khoản vay ngắn hạn ngân hàng cuối năm 2015 so với cuối năm 2014 giảm 
14.597.480.830 đồng tương đương với khoản giảm của hàng tồn kho cùng thời điểm là 
14.857.851.695 đồng. Tuy nhiên của số dư tiền và các khoản tương đương tiền cuối 
năm 2015 tăng so với cuối năm 2014 là 3.924.462.212 đồng.

Tại thời điểm 31/12/2015, dựa trên các số liệu thể hiện trên Báo cáo tài chính, 
Công ty có đủ khả năng thanh toán nợ phải trả.

Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn : 2,65 lần.

Khả năng thanh toán nhanh : 1,72 lần.

Qua quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2015, tình hình tài 
chính của Công ty vững mạnh. Công ty thực hiện thanh toán các khoản nợ đúng hạn, 
khả năng thanh toán nợ ở mức an toàn, không có nợ phải trả xấu.

Trong năm 2015, tỷ giá VND/USD tương đối ổn định nên không có sự biến 
động mạnh về chênh lệch tỷ giá làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty.

3. Những cải tiến về cơ cẩu tổ chức, chính sách, quản lỷ

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức quản lý, chính sách :

v ề  nguyên liệu: Tập trung mua và dự trữ nhiều nhất nguyên liệu khi điều kiện 
cho phép, đồng thời tiếp tục thực hiện phương thức thu mua trực tiếp của ngư dân khai 
thác, đây là vấn đề quan trọng để bảo đảm chất lượng nguyên liệu phục vụ sản xuất và 
bảo đảm chất lượng sản phẩm.

Thực hiện chủ trương nhập khẩu nguyên liệu, điều đó đã góp phần quan trọng 
cho việc điều tiết ổn định sản xuất của Công ty; khi có đủ nguyên liệu sản xuất thì bảo 
đảm được việc làm cho CBCN, bảo đảm yêu cầu của khách hàng tiêu thụ sản phẩm.

v ề  chính sách đối với người lao động: tập trung giữ vững số lao động hiện có 
trên cơ sở từng bước tăng lương, tăng thu nhập, bảo đảm đời sống, việc làm cho họ.

Các biện pháp kiểm soát : định kỳ hàng quý Ban kiểm soát đã triển khai kiểm 
soát chứng từ kế toán, kịp thời phát hiện điều chỉnh những thiếu sót trong quá trình 
hành tự.

4.Kế hoạch phát triển trong tương lai

Triển vọng và kế hoạch tương la i :

Bám sát thực tế biến động để có giải pháp thích họp. Đây là chủ trương chung vì 
không thể lường trước được tình hình kinh tế xã hội, cũng như biến động của thời tiết 
mùa vụ. Tuy nhiên biện pháp chủ yếu:
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Củng cố thị trường tiêu thụ đối với khách hàng cũ cũng như mới, tạo mối quan 
hệ tin cậy, hợp tác tốt hon.

Tìm thêm nguồn nguyên liệu để dự phòng thiếu hụt từ nhập khẩu nguyên liệu 
nước ngoài;

Bảo đảm tiền lương thực tế để lực lượng lao động yên tâm, đồng thời với nhiệm 
vụ tổ chức sản xuất khoa học, hợp lý, phù họp với điều kiện chung của xã hội.

Nâng cấp một số cơ sở vật chất trong điều kiện cho phép. Điều chỉnh cơ cấu sản 
xuất từng thời kỳ phù họp với những biến động của thị trường và tình hình kinh tế xã 
hội.

Với tinh thần khắc phục khó khăn, kiên trì với những mục tiêu sản xuất và đội 
ngũ quản lý nhiệt tình, có kinh nghiệm, đưa xản xuất của Công ty đạt được các chỉ tiêu 
kế hoạch năm 2016.

5. Giải trình của Ban giám đốc đối với ỷ  kiến kiểm toán: (không có)

6. Báo cáo đảnh giả liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công
ty

a) Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát 
thải...).

Tiêu thụ nước: Công ty đã có hệ thống kiểm soát việc sử dụng nước phục vụ sản 
xuất, trên cơ sở định mức nước sản xuất, định kỳ hàng tháng, công ty có các thống kê 
đối chiếu điều chỉnh phù họp, bảo đảm cho sản xuất nhưng bảo đảm tiết kiệm nhất trong 
chi phí sử dụng nước, hạn chế mức tối thiểu xả thải ra môi trường.

Tiêu thụ năng lượng: chủ yếu là năng lượng điện từ nguồn lưới điện quốc gia.
Công ty đã kiểm soát tốt việc sử dụng năng lượng điện để phục vụ sản xuất. Trong việc 
trang bị hệ thống thiết bị và hệ thống chiếu sáng luôn quan tâm đến việc tiết kiệm điện 
nhằm bảo đảm chi phí sản xuất, bảo đảm sản phẩm của công ty cạnh tranh được trên thị 
trường và bảo đảm hiệu quả sản xuất.

Phát thải: Việc phát thải ra môi trường của công ty bao gồm chất thải rắn, nước 
thải và khí gaz NH3. Chất thải rắn và chất thải nguy hại, công ty thực hiện họp đồng 
tiêu hủy với cơ quan chuyên trách về xử lý môi trường. Nước thải sản xuất được gom 
vào hệ thống xử lý nước thải của công ty để xử lý đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, được cơ quan 
quản lý môi trường kiểm định thường xuyên và thu phí đầy đủ. Khí thải gaz NH3 được 
cơ quan chuyên môn đo, xác định và đánh giá đạt yêu cầu.

Qua các công tác phục vụ kiểm soát việc phát thải ra môi trường công ty luôn quan 
tâm và thực hiện tốt.

b) Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động.
Trong thị trường lao động cạnh tranh hiện nay, để bảo đảm cho người lao động yên 

tâm làm việc và gắn bó Công ty thực hiện các chính sách cho người lao động đầy đủ. i N
Thực hiện nghiêm túc việc trả lương và các chính sách BHXH,BHYT,BHTN cho người 
lao động theo đúng quy định. Thực hiện các chính sách động viên cho người lao động 
khi công ty có hiệu quả. Thực hiện tốt việc bảo đảm sức khỏe và an toàn vệ sinh lao 
động. Người lao động làm việc ở công ty luôn gắn bó, nhiệt tình và có những đóng góp ',v
quan trọng vào kết quả sản xuất hàng năm của công ty.
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c) Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa 
phương.

Đối với địa phương, ngoài việc tuân thủ các quy định của pháp luật và các chính 
sách của địa phương, công ty tham gia đầy đủ vào các công việc của địa phương khi 
được huy động, góp phần vào việc ổn định tình hình kinh tể xã hội. Mặt khác, công ty 
luôn yêu cầu mọi cán bộ công nhân phải gương mẫu chấp hành các chủ trương chính 
sách của địa phương và pháp luật trong khi đi lại sinh hoạt và sinh sống trên địa bàn, 
góp phần bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương nơi cư trú.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty.

Công ty đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của 
Điều lệ Công ty và pháp luật;

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã phối hợp tốt trong công tác quản lý điều 
hành Công ty để thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015 đạt kết quả nhất 
định, mặc dù trong điều kiện nguyên liệu mực để sản xuất khó khăn.

Trong quá trình tổ chức sản xuất công ty đã tuân thủ các quy định về môi trường, 
đặc biệt là vấn đề xả thải ra môi trường, công ty đã đầu tư đúng mức hệ thống xử lý nước 
thải, tổ chức vận hành nghiêm túc để bảo đảm nguồn nước thải xả ra môi trường đạt yêu 
cầu, không gây ô nhiễm, v ề  mặt xã hội, công ty tập trung duy trì sản xuất để bảo đảm 
việc làm cho người lao động góp phần cùng địa phương ổn định tình hình kinh tế xã hội 
trên địa bàn.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc Công ty

Ban giám đốc Công ty điều hành đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn, đồng 
thời phối hợp, quan hệ tốt với các đối tác kinh doanh để hoàn thành các mục tiêu của 
Hội đồng quản trị đề ra;

Ban giám đốc đã tích cực, chủ động xử lý kịp thời và điều hành những vấn đề phát 
sinh trong quản lý; tổ chức thực hiện linh hoạt, đồng bộ các giải pháp để giữ ổn định sản 
xuất kinh doanh năm 2015. Bảo đảm sản xuất có hiệu quả, ổn định đời sống và việc làm 
cho cán bộ, nhân viên trong Công ty.

3. Các kế hoạch định hướng của Hôi đồng quản trị

Giữ ổn định sản xuất, củng cố thị trường tiêu thụ sản phẩm, giữ mối quan hệ tốt 
hơn nữa với các đối tác kinh doanh.

Tìm nguồn nguyên liệu để cung cấp đủ cho sản xuất, bảo đảm cung cấp kịp thời 
nhu cầu sản phẩm cho khách hàng tiêu thụ và duy trì ổn định lực lượng lao động.

Tập trung cho sản xuất thủy sản, đầu tư phát triến sản xuất đối với các ngành nghề 
mới khi Công ty có đủ điều kiện cho phép.

V. Báo cáo tài chính

1. Ỷ kiến kiểm toán:
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{Được trích từ Bảo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 
tháng 12 năm 2015 Công ty cố phần Cafico Việt Nam).

“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và họp lý, trên 
các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty c ổ  phần Cafico Việt Nam tại 
ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu 
chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù họp với chuẩn mực kế toán, 
chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc 
lập và trình bày báo cáo tài chính.”

2.Báo cáo tài chỉnh được kiểm toán:

(Có Báo cáo tài chỉnh đã được kiếm toán kèm theo Báo cáo này và đăng tại 
Website: www.cafico.vn).

CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT N A M ^ V  

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

N G UYỄN QUANG TUYẾN
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