
 

  

 

CÔNGăTYăC蔚 PH井N VI烏T AN 

Giấy đăng ký doanh nghiệp số: 1600 720 555 

Vốn điều lệ: 433.380.000.000 đồng 

Mã cổ phiếu: AVF 

Số điện thoại: (076) 393 2258 - (076) 393 2545  

Số Fax: (076) 393 2554 

Website: www.anvifish.com 

Email: Info@anvifish.com 

Ql 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới,  

Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam. 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂ

Tháng Công ty ra đời trên cơ sở ền thân là CÔNG TY TNHH ANGIANG –

Tháng 12/2004:Công ty được đổi tên thành CÔNG TY TNHH VI．

Tháng 02/2007: Công ty chính thức đượ ển đổ ừ công ty trách nhi・ ữ ạn sang công ty cổ
ầ ớ ố ốn điề ・ đăng ký là 50 tỷ đồng và có 6 cổ đông sáng lậ

Năm 2008 Công ty thự ・n tăng vốn điề ・ lên 100 tỷ đồ ằng cách phát hành riêng lẻ ổ
đông sáng lập và mộ ố đối tượng khác

Năm 2010: Công ty tiế ục tăng vố ừ ỷ lên 225 tỷ đồng thông qua hai đợt phát hành: 

Đợ tăng từ ỷ lên 150 tỷ dưới hình thức phát hành riêng lẻ ・ ổ ầ

Đợ tăng từ 150 lên 225 tỷ dưới hình thứ ả ổ ứ ằ ổ ế ỷ ・ ổ đông hi・
ữ

Ngày 23/11/2010 Công ty chính thứ niêm yế ổ ếu trên sàn giao dị ới mã chứ
khoán AVF

Năm 2011 Công ty đã bán lạ ầ ốn góp tại công ty con Anpha AG cho nhà đầu tư cá nhân, vớ ố
lượng là 1.840.000 cổ ếu, giá bán bằ ・nh giá, thu bằ ề ặt. Như vậ ỷ ・ ở ữ ủ
ạ ỉ còn 5% vốn điề ・

Năm 2012: Công ty thự ・n tăng vốn điề ・ lên 279,6 tỷ đồ ằng cách chào bán cổ ần ra công 
chệng. 

Năm 2013: Phát hành 15.378.000 cổ ếu (trong đó: 1.398.000 cổ ếu thưởng cho cán bộ công nhân 
viên; 13.980.000 cổ ếu chào bán cho cổ đông hi・ ữ

Năm 2014 Công ty Cổ ầ ・t An thay đổi niêm yế ổ ố lượ ứng khoán sau khi thay đổi niêm 
ế ổ ế ạt độ ả ấ ủa Công ty bị ạm ngưng để ậ ・ ử lý 
ợ và gia công để ổn định công nhân, bảo trì máy móc thiế ị ờ ngày tái khôi phụ ả ấ

Năm 2015: ổ ếu Công ty Cỏ ầ ・ ể ị ại sàn UpCoM kể ừ ngày 

http://www.anvifish.com/
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I- Thông tin khái quát 

- Tên giao dịch: CÔNGăTYăC蔚 PH井N VI烏T AN 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghi羽p số 1600720555, đăng ký lần đầu ngày 
27/02/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 12/11/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

An Giang cấp. 

- Vốn điều l羽: 433.380.000.000 đồng 

- Địa chỉ: QL 91, Khóm Thạnh An, Phừng Mỹ Thới, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang 

- Số đi羽n thoại: (076) 3932 258 – (076) 3932 545 Số fax: (076) 3932 554 

- Website:  www.anvifish.com 

- Mã cổ phiếu : AVF (sàn UPCOM từ ngày 18/06/2015). 
- Quá trình hình thành và phát triển: 

 2004  Công ty ra đ̀i trên cơ sở tiền thân là Công ty TNHH An Giang - Basa. 
Đến tháng 12/2014 Công ty được đổi tên thành CÔNG TY TNHH VI烏T AN 

 2007  Chuyển đổi từ Công ty TNHH sang công ty cổ phần với số vốn điều l羽 
đăng ký là 50 tỷ đồng và có 6 cổ đông sáng lập 

 2008  Công ty thực hi羽n tăng vốn điều l羽 lên 100 tỷ đồng bằng cách phát hành 
riêng lẻ cho 6 cổ đông sáng lập và một số đối tượng khác 

 2010  Công ty tiếp tục tăng vốn điều l羽 từ 100 tỷ lên 225 tỷ đồng thông qua phát 
hành cổ phiếu riêng lẻ và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. Ngày 23/11/2010 Công 
ty chính thức niêm yết 22.500.000 cổ phiếu trên sàn giao dịch HSX với mã 
chứng khoán AVF. 

 2011  Công ty đã bán lại phần vốn góp tại công ty con Anpha. 

 2012  Công ty thực hi羽n tăng vốn điều l羽 lên 279,6 tỷ đồng bằng cách chào bán 
cổ phần ra công chúng. 

 2013  Phát hành 15.378.000 cổ phiếu (trong đó: 1.398.000 cổ phiếu thưởng cho 
cán bộ, công nhân viên; 13.980.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu) 

 2014  Ngày 11/6/2014, Sở GDCK TP. HCM (HOSE) chấp thuận cho Công ty 
Cổ phần Vi羽t An (MCK: AVF) được thay đổi niêm yết. Tổng số lượng chứng 
khoán sau khi thay đổi niêm yết: 43.338.000 cổ phiếu (ngày thay đổi niêm yết 
có hiệu lực: 13/06/2014). 

 2015  Hủy niêm yết đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vi羽t An (MCK: AVF) 
tại Sở GDCK Tp HCM theo Quyết định số 159/QĐ-SGDHCM ngày 
12/5/2015. Ngày giao dịch cuối cùng: 09/06/2015. 
 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu 

Công ty Cổ phần Vi羽t An (MCK: AVF) theo quyết định số 338/QĐ-SGDHN 
ngày 09/6/2015. Ngày giao dịch đầu tiên tại sàn UPCOM: 18/06/2015. 

   

THÔNGăTINăCHUNG 
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II- Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 
1 Ngành nghề kinh doanh chính: 

- Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; 
- Các ngành nghề khác theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh thay đổi lần 6 ngày 

12/11/2014. 
2 Địa bàn kinh doanh chính: Sản phẩm gia công của Công ty chủ yếu được xuất khẩu 

sang thị trừng châu Mỹ và thị trừng châu Âu. 

 

 

  

  

Cá tra xiên que 

  

Cá tra cắt khối tẩm bột 

  

Cá tra fillet sơ chế 

  

Cá tra cắt khối 

  



Báo cáo thường niên năm 2016  trang 4 

III- Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và 
bộ máy quản lý: 

 Công ty áp dụng mô hình quản trị của một công ty cổ phần theo quy định của Luật 
Doanh nghi羽p.  

Cơ cấu tổ chức được xây dựng trên nguyên tắc phân công, quản lý theo các mảng chức 
năng công vi羽c, có mối quan h羽 chặt chẽ với nhau. Tổng Giám đốc quản lý, điều hành thông qua 
vi羽c phân cấp, phân quyền để trực tiếp giải quyết các công vi羽c cụ thể của mảng công vi羽c thông 
qua các Phó Tổng Giám đốc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Côngătyăcon,ăCôngătyăliênăk院t 

Không có. 
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IV- Định hướng phát triển: 

1. Cácăm映cătiêuăch栄 y院u c栄aăcôngăty: 
- Mục tiêu chủ yếu trước mắt của công ty là thông qua Công ty TMHH Mua bán nợ 

Vi羽t Nam (Công ty DATC trực thuộc Bộ Tài chính) đàm phán vi羽c mua bán nợ và tái cấu 
trúc tài chính công ty. 

- Anvifish sẽ trở lại trong Top 10 công ty chế biến và xuất khẩu cá Tra lớn nhất Vi羽t 
Nam vào năm 2022. 

2. Chi院nălượcăphátătriểnătrungăvàădàiăh衣n: 
- Tìm đối tác hỗ trợ nguồn vốn phục vụ sản xuất và xuất khẩu. 
- Phát triển mô hình liên kết giữa Ngân hàng – Công ty – Ngừi nuôi. Từ đó phát 

triển bền vững nguồn nguyên li羽u. 
3. Cácăm映cătiêuăphátătriển b隠n vữngăvàăchươngătrìnhăchínhăliênăquanăđ院n ngắn 

h衣năvàătrungăh衣n c栄aăcôngăty: 
- Công ty luôn chú trọng công tác bảo v羽 và phát triển môi trừng, cộng đồng bên 

cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Dây chuyền sản xuất hi羽n đại đáp ứng các 
điều ki羽n v羽 sinh an toàn thực phẩm để xuất khẩu sang các thị trừng khó tính nhất.  

- H羽 thống xử lý nước thải và rác thải đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế nhằm tạo 
môi trừng, cảnh quan trong công ty cũng như môi trừng xung quanh được xanh sạch 
đẹp. Ngoài ra, công ty cũng tham gia các hoạt động từ thi羽n của địa phương và chăm lo 
hỗ trợ đ̀i sống của các công nhân viên công ty đang gặp khó khăn. 

- Quản lý chặt chẽ chi phí, đảm bảo sử dụng hi羽u quả nguyên li羽u, năng lượng đi羽n, 
nước thích hợp góp phần bảo v羽 môi trừng. 

V- Các rủi ro: 

- Nông dân nuôi cá của đồng bằng sông Cửu Long thừng chạy đua nuôi cá tra khi 
giá cá tăng là rất rủi ro, do sản lượng cá tự nuôi của các doanh nghi羽p chiếm khoảng 80% 
nhu cầu chế biến xuất khẩu. 

- Tình hình sông Mê Kông bị xây nhiều đập nước trên thượng nguồn, ảnh hưởng 
nhiều đến lượng nước trên sông, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng, sản lượng nguyên li羽u.  

- Tình trạng nước mặn đang có nguy cơ xâm lấn sâu vào mùa nắng hạn cũng có thể 
ảnh hưởng đến nguồn nguyên li羽u. 

- Sự cạnh trang không lành mạnh giữa các doanh nghi羽p xuất khẩu cá tra trong nước 
cũng ảnh hưởng lớn đến giá bán cũng như bị áp thuế chống phá giá ở thị trừng Mỹ. 

- Phòng Thương mại và Công nghi羽p Vi羽t Nam (VCCI) chi nhánh Cần Thơ dự báo, 
năm 2017 sẽ là năm chứng kiến sự gia tăng khoảng 20% nhu cầu xuất khẩu cá tra ở hầu 
hết các thị trừng truyền thống cũng như tiềm năng. Đáng chú ý, xuất khẩu cá tra sang 
thị trừng Châu Á, nhất là Trung Quốc sẽ tăng 1,5 lần thị trừng Mỹ. Có thể xem Trung 
Quốc là một điểm đến, nhưng sự bấp bênh, rủi ro từ thị trừng này không ai lừng hết. 
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I- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: 

NĔMă2016 Q1 Q2 Q3 Q4 T鰻ng 

 Nguyên li羽u (tấn)  6.430,31 9.163,02 9.561,85 10.215,02 35.370,20 

 Thành phẩm (tấn)  2.503,85 3.622,82 3.734,65 4.044,86 13.906,18 

 Doanh thu (tỷ)  25,12 35,32 39,79 42,53 142,76 

Qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng cho thấy, tình hình hoạt 
động sản xuất kinh doanh của những tháng cuối năm 2016 đã cải thi羽n đáng kể so với 
những tháng đầu năm. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng Ban lãnh đạo Công ty đã và đang 
nổ lực khắc phục từng bước những khó khăn để khôi phục tình hình hoạt động sản xuất 
của Công ty. 

Đầu năm 2016 Công ty đã triển khai sửa chữa Xí nghi羽p Vi羽t Thắng và đã vận hành 
sản xuất vào đầu tháng 03/2016 để nâng cao sản lượng gia công cho khách hàng từ 90 
tấn/ngày lên 130-140 tấn/ngày. 

 Về sản lượng nguyên li羽u thì sản xuất hi羽n nay chưa đạt so với kế hoạch từ 130-
140 tấn/ngày. 

 Về tổng sản lượng thành phẩm tháng 8 bắt đầu tăng đáng kể so với kế hoạch 1.250 
tấn/tháng. 

 Về doanh thu thì đạt so với kế hoạch từ 13 tỷ-14 tỷ. 

Nguyênănhânădoanhăthuăđ衣t do: 

+ Sản lượng và đơn giá gia công những tháng cuối năm tăng hơn những tháng đầu 
năm. 

+ Cá size nhỏ cũng góp phần không nhỏ về đạt doanh thu.   
+ Duy trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị hi羽u quả. 
+ Công nhân có tay nghề cao. 

- Tìnhăhìnhăthực hi羽n so với k院 ho衣ch:  (ĐVT: Triệu đồng) 

Chỉ tiêu 
Thực hi羽n 

2015 
Thực hi羽n 

2016 
Kế hoạch 

2016 
TH 2016 
KH 2016 

TH 2016 
TH 2015 

Doanh thu 102.372 140.007 150 95.18% 137.76% 

- Xuất khẩu - - - - - 

- Nội địa 4.536   - -  

- Gia công phi-lê 97.836 140.007 150 - 143.10% 

Lợiănhụnătrướcăthu院 (349.711) (844.473)   (241,4%) 

Tr違ăc鰻ăt́că(%/nĕm) - - - - - 

Tình hình hoat động sản xuất năm 2016 tăng đáng kể. Năm 2016 chủ yếu gia công 
cho khách hàng và đạt hi羽u quả rõ r羽t, cụ thể doanh thu gia công năm 2016 cao hơn 2015 
là 1,43 lần. 

TỊNHăHỊNHăHO萎TăĐ浦NGăTRONGăNĔM 
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Biểu đồ doanh thu năm 2015, 2016 (Đơn vị tính: tỷ đồng) 

 

Tuy nhiên từ kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn chưa có lợi nhuận 
nguyên nhân chủ yếu là: 

- Chưa có nguồn vốn tài chính để hoạt động sản xuất xuất khẩu. 
- Doanh thu chỉ nh̀ vào sản xuất gia công cá tra fille. 
- Hoạt động gia công chưa sử dụng hết công suất sản xuất do một số máy móc cần 

phải được bảo trì, đại tu... 
- Tỷ l羽 chế biến còn quá cao (>2,5) dẫn đến sản lượng thành phẩm ít. 

II- Tổ chức và nhân sự 

a. Danhăsáchăbanăđi隠uăhành 

STT Họ tên Ch́c v映 
S嘘 lượng 

CP 
Tỷ l羽 

1 Ngô Văn Thu 
Chủ tịch HĐQT kiêm 

Tổng Giám đốc 
989.300 2,28% 

2 Trương Thanh Long 
Phó chủ tịch HĐQT – 

Phó TGĐ 
26.400  0,06% 

3 Bùi Phú Ki羽t Phó TGĐ  15.200 0,04% 

4 Nguy宇n Thị Kim Phụng Kế toán trưởng 7.000 0,02% 

b. Nhữngăthayăđ鰻iătrongăbanăđi隠uăhành 

Stt Họ tên Ch́c v映 
Thờiăđiểm 

bắtăđ亥u 
Thờiăđiểm 
k院tăthúc 

LỦădo 

1 Trương Thanh Long Phó TGĐ  12/07/2016 mi宇n nhi羽m 

2 Nguy宇n Thị Bích Vân KTT  01/11/2016 mi宇n nhi羽m 

3 Nguy宇n Thị Kim Phụng KTT 01/11/2016  bổ nhi羽m 

Trên cơ sở nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-16 của Hội đồng Quản trị công ty, Hội 
đồng quản trị mi宇n nhi羽m chức vụ Phó tổng giám đốc của ông Trương Thanh Long. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Năm 2015 Năm 2016

102,37

140,007



Báo cáo thường niên năm 2016  trang 8 

Nam

39%

Nữ
61%

Theo giới tｹnh 36

20

32

1197

Theo trｸnh độ

Đại học

Cao Đẳng

CNKT

LĐ phổ thông

Theo nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-16 của Hội đồng Quản trị công ty, bà Nguy宇n 
Thị Kim Phụng đã được bổ nhi羽m vào vị trí Kế toán trưởng Công ty thay bà Nguy宇n Thị 
Bích Vân. 

c. S嘘 lượngăcánăb瓜,ănhânăviên 

STT Tínhăch医tăphânălo衣i S嘘 lượngă(người) Tỷ l羽 (%) 

I Theoătrìnhăđ瓜 laoăđ瓜ng 1.285 100% 

1 Trình độ đại học, cao đẳng 36 3,18% 

2 Trình độ trung cấp 20 1,77% 

3 Công nhân kỹ thuật 32 2,82% 

4 Lao động phổ thông 1.197 92,23% 

II Theo lo衣i hợpăđ欝ngălaoăđ瓜ng 1.285 100% 

1 Hợp đồng không th̀i hạn 480 28,89% 

2 Hợp đồng th̀i vụ (dưới 1 năm) 0 0% 

3 Hợp đồng xác định từ 1-3 năm 805 71,11% 

III Theo giớiătính 1.285 100% 

1 Nam 497 38,69% 

2 Nữ 788 61,31% 

Số lượng lao động tại Công ty hi羽n có 1.285 lao động, lao động tay nghề phổ thông 
chiếm 92,23% tổng số lao động toàn Công ty, lao động có trình độ công nhân kỹ thuật 
trở lên đạt 88 ngừi, chiếm 7,77%. Lao động nữ tại Công ty chiếm 61.31% và lao động 
nam chiếm 38,69%.  

 

 

 

 

 

  

 

Tuy gặp nhiều khó khăn trong vấn đề cân đối dòng tiền, chi trả lãi vay, Ban lãnh 
đạo công ty vẫn luôn cố gắng duy trì thu nhập cho nhân viên công ty. Thu nhập bình quân 
trong năm 2016 của cán bộ công nhân viên là 5.725.350 đồng/tháng. 

d. Chínhăsáchăđ嘘i vớiăngườiălaoăđ瓜ng 

Bên cạnh vi羽c duy trì mức thu nhập ổn định cho cán bộ công nhân viên công ty, 
Công ty còn tổ chức các lớp trau dồi kỹ năng, hội thi tay nghề và sân chơi “Gì tan ca”,… 
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cho công nhân lao động, đảm bảo đ̀i 
sống tinh thần cho nhân viên công ty. 
Ngày 04 tháng 12 năm 2016, Công ty 
đã tổ chức Hội thi “Bànătayăvàng” lần 
2, có 300 công nhân thuộc Đội I (fillet) 
và Đội II (sửa cá) tham gia. Qua vòng 
sơ khảo, 20 công nhân lọt vào vòng 
chung kết xếp hạng. 

Nhân dịp này, Công ty cũng đã 
tổ chức tư vấn sức khỏe, khám và cấp 
thuốc, hớt tóc mi宇n phí, game show 
(tuyên truyền chính sách - pháp luật lao động, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn 
xã hội…) và thi hát karaoke… thu hút gần 400 công nhân lao động. Liên đoàn lao động 
TP. Long Xuyên cùng Ban Tổng Giám đốc Công ty xét hỗ trợ 30 căn nhà bị tốc mái, hư 
hỏng do giông, lốc (trị giá từ 500.000 – 3.000.000 đồng/suất) và tặng quà Tết Trung thu 
cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn… 

III- Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 

a. Cácăkho違năđ亥uătưălớn 
Không có 

b. CácăCôngătyăcon,ăcôngătyăliênăk院t 
Không có 

IV- Tình hình tài chính 

a. Tìnhăhìnhătàiăchính 
(ĐVT: Triệu đồng) 

S 
TT 

Ch雨 tiêu Nĕmă2015 Nĕmă2016 
T雨 l羽 tĕngă

gi違m 

1 Tổng giá trị tài sản 899.017 104.974 -88,32% 

2 Doanh thu thuần 102.372 140.008 36,76% 

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (316.334) (403.289) -27,49% 

4 Lợi nhuận khác (33.377) (441.185) -1.221,82% 

5 Lợi nhuận trước thuế (349.711) (844.474) -141,48% 

6 Lợi nhuận sau thuế (349.711) (844.474) -141,48% 

7 Tỷ l羽 lợi nhuận trả cổ tức 0 0 0 

Như đã phân tích ở phần tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình hoạt 
động sản xuất kinh doanh năm 2016 đã cải thi羽n đáng kể so với năm 2015. Tuy còn nhiều 
khó khăn nhưng Ban lãnh đạo Công ty đã và đang nỗ lực khắc phục từng bước những 
khó khăn để khôi phục tình hình hoạt động sản xuất của Công ty. Đầu năm 2016 Công ty 
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đã triển khai sửa chữa Xí nghi羽p Vi羽t Thắng và đã vận hành sản xuất vào đầu tháng 
03/2016 để nâng cao sản lượng gia công cho khách hàng từ 90 tấn/ngày lên 130 tấn/ngày.  

Tài sản bị giảm chủ yếu do xóa các khoản nợ, tài sản thiếu ch̀ xử lý tồn đọng từ 
các năm trước và do phải trả lãi vay ngân hàng nên giảm lợi nhuận. 

b. Cácăch雨 tiêuătàiăchínhăch栄 y院u 

Ch雨ătiêu Nĕmă2015 Nĕmă2016 Ghiăchú 

1 Ch雨ătiêuăv隠ăkh違ănĕngăthanhătoán 

 H羽 số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn 
hạn/Nợ ngắn hạn 

0,45 0,0044 
 

 H羽 số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn 
hạn – hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn. 

0,45 0,0041 
 

2 Ch雨ătiêuăv隠ăcơăc医uăv嘘n 

 H羽 số: nợ/ Tổng tài sản 182,02 16,07  

 H羽 số: nợ/ Vốn chủ sở hữu -221,92 -1,066  

3 Ch雨ătiêuăv隠ănĕngălựcăho衣tăđ瓜ng 

 Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng 
bán/Hàng tồn kho bình quân 

11,77  45,58 
 

 Vòng quay tổng tài sản: Doanh thu 
thuần/tổng tài sản 

0,10  0,33 
 

4 Ch雨ătiêuăv隠ăkh違ănĕngăsinhălời 

 H羽 số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 
thuần 

-341,61% -603,16%  

 H羽 số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 
bình quân 

62,17% 72,82%  

 H羽 số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 
bình quân 

-33,67% -168,22%  

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

-309,00% -288,05%  

V- Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

a. C鰻 ph亥n 

- Tổng số cổ phiếu phát hành:  43.338.000 cổ phiếu 

 Cổ phiếu quỹ:  0 cổ phiếu 

 Cổ phiếu đang lưu hành:  43.338.000 cổ phiếu 
 Cổ phiếu chuyển nhượng tự do: 41.922.245 cổ phiếu 
 Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng (ESOP): 1.415.755 cổ phiếu 
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- Loại cổ phần: cổ phiếu phổ thông 

- M羽nh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu 

b. Cơăc医u c鰻 đông (t衣i thờiăđiểm 15/07/2016): 

S 

tt 
Lo衣iăc鰻ăđông 

S嘘ă
lượngă

c鰻ăđông 

S嘘ăc鰻ă
phi院u 

Giáătr鵜 
(ngàn đồng) 

Tỷăl羽ăsởă
hữu/VĐL 

I C鰻ăđôngătrongănước 2.088 43.337.981   433.379.810   99,99996% 

1 Cổ đông nhà nước 0 0 0 0 

2 Cổ đông tổ chức 7 35 350.000 0,00008% 

3 Cổ đông cá nhân 2.081 43.337.946   433.379.460 99,99988% 

II C鰻ăđôngănướcăngoài 8 19 190.000 0,00004% 

1 Cá nhân 6 17 170.000 0,00004% 

2 Tổ chức 2 2 20.000 0,000005% 

III C鰻ăphi院uăquỹ 0 0 0 0 

T鰻ngăc瓜ng 2.096 43.338.000 433.380.000 100% 

C鰻 đôngălớn (nắm giữ trên 5% cổ phần có quyền biểu quyết) Không có 

c. Tìnhăhìnhăthayăđ鰻i v嘘năđ亥uătưăc栄a ch栄 sở hữu: Không có. 

d. Giao d鵜ch c鰻 phi院u quỹ: Không có. 

e. Cácăch́ngăkhoánăkhác 

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vi羽t An họp thống nhất: 

- Chuyển loại sở hữu cổ phiếu thưởng ESOP, thêm 30% số lượng cổ phiếu từ 
loại chứng khoán chuyển nhượng có điều ki羽n sang loại chứng khoán tự do chuyển 
nhượng khi đủ th̀i gian làm vi羽c 24 tháng tính từ ngày đăng ký niêm yết ngày 26/06/2014 
đối với ngừi lao động vẫn còn làm vi羽c tại công ty tính đến ngày 27/06/2016 gồm 47 
ngừi. 

- Thu hồi số cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên đã thôi vi羽c hoặc thôi 
giữ chức vụ khi được thưởng cổ phiếu ESOP tính đến ngày 27/06/2016 gồm 11 ngừi. 
Số cổ phiếu thu hồi sẽ được HĐQT xem xét thưởng cho cán bộ công nhân viên khác. 
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VI- Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội 

của công ty 

a. Tiêuăth映 nĕngălượng: 
 Năng lượng tiêu thụ trực tiếp: 16.835.600 KWh. 

b. Tiêuăth映 nước: (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm) 
 Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: 353.500 m3 nước giếng. 

c. Chínhăsáchăliênăquanăđ院năngườiălaoăđ瓜ng 
 Số lượng lao động tại Công ty hi羽n có 1.285 lao động, mức lương trung bình 

là 5.725.350 đồng/tháng/ngừi. 

 Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của ngừi 
lao động: chính sách lương, khen thưởng và phúc lợi được ban hành theo quy định của 
Bộ Luật lao động và tình hình hoạt động thực tế của Công ty theo tiêu chí công bằng, 
minh bạch và Công ty có tổ chức khám sức khỏe cho công nhân hàng năm. Thực hi羽n 
các chế độ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và các bảo hiểm khác cho ngừi lao động 

 Thực hi羽n xây dựng chế độ tiền lương mới cho toàn thể CBCNV công ty. Đảm 
bảo thu nhập bình quân cho ngừi lao động. Thực hi羽n chi thưởng, phúc lợi, công bằng 
cho toàn thể CBCNV trong dịp Tết. Ngoài khoản lương cơ bản cố định, Công ty còn xây 
dựng chính sách hỗ trợ thêm cho công nhân theo các tiêu chí đủ ngày gì công của Công 
ty. 

 Ngoài ra, để gắn kết các cán bộ nhân viên trong Công ty, hàng năm, công ty 
có tổ chức các chương trình nghỉ mát thừng niên, sân chơi công nhân cuối tuần,… 

d. Báoăcáoăliênăquanăđ院n tráchănhi羽măđ嘘i với c瓜ngăđ欝ngăđ鵜aăphương. 

Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao 
gồm hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng. Bên cạnh vi羽c đóng góp tích cực về mặt 
kinh tế, tạo ra giá trị cho xã hội, công ăn vi羽c làm cho hơn 1.200 lao động tại địa phương, 
Công Ty Cổ Phần Vi羽t An luôn quan tâm đến vấn đề bảo v羽 môi trừng, nguồn tài nguyên 
thiên nhiên, khí hậu,… xung quanh Công ty và trong khu vực. Bởi lẽ, môi trừng là nơi 
để mọi cá thể sinh sống, làm vi羽c; vi羽c tác động xấu đến môi trừng sẽ gây ra nhiều rủi 
ro cho công vi羽c sản xuất kinh doanh của những cá thể trong đó. Trong bối cảnh toàn cầu 
hóa, nhận thức về môi trừng ngày càng phát triển, các đối tác và ngừi tiêu dùng bắt 
đầu quan tâm nhiều hơn tới các sản phẩm xanh, thân thi羽n với môi trừng. Với mục tiêu 
phát triển bền vững, xây dựng Công ty trở lại là một đơn vị uy tín, chất lượng trong mắt 
ngừi tiêu dùng và các đối tác thì vấn đề về môi trừng càng phải được quan tâm hơn 
nữa, nhất là đối với một doanh nghi羽p trong lĩnh vực chế biến thủy sản như Vi羽t An.  

e. Báoăcáoăliênăquanăđ院n ho衣tăđ瓜ng th鵜 trường v嘘năxanhătheoăhướng d磯n c栄a 
UBCKNN. 

Năm qua công ty không tham gia hoạt động thị trừng vốn xanh.  
  



Công ty Cổ phần Việt An  Trang 13 

BÁOăCÁOăVÀăĐÁNHăGIÁăC曳A BAN T蔚NGăGIÁMăĐ渦C 
Do ảnh hưởng của vi羽c áp thuế chống bán phá giá của Bộ Thương Mại Mỹ đối với 

sản phẩm cá Tra fillet của Công ty xuất khẩu vào Mỹ dẫn đến hoạt động sản xuất của 
Công ty bị đình tr羽 và doanh thu xuất khẩu cá Tra fillet sụt giảm đáng kể trong năm 
2014. 

Ngoài ra, lãnh đạo cao nhất của Công ty - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng 
Giám đốc trong th̀i điểm tháng 04/2014 cũng đã đi nước ngoài trị b羽nh, liên tiếp các 
thành viên Hội đồng quản trị từ nhi羽m và công ty trải qua 3 lần thay đổi Tổng Giám đốc 
cho đến tháng 11/2014. Vì vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu của Công ty 
trong năm 2014 và 2015 bị tạm ngưng, công ty tập trung hoạt động gia công Cá Tra 
fillet đông lạnh để ổn định tạo công ăn vi羽c làm cho lực lượng công nhân lao động, bảo 
trì máy móc thiết bị, duy trì hoạt động liên tục ch̀ ngày khôi phục sản xuất xuất khẩu. 

Trong năm 2016, Công ty tiếp tục tập trung gia công Cá Tra fillet như là vấn đề 
cốt lỏi tạo nền tảng cho vi羽c xử lý các vấn đề nợ tồn đọng và đồng th̀i tiến hành thanh 
lý các tài sản không cần dùng để thanh toán cho các khoản nợ đã quá hạn. Tuy nhiên, 
các vấn đề còn tồn đọng của những năm trước là khá lớn và công ty cần có th̀i gian để 
xử lý các vấn đề mà kiểm toán đã nêu trong Báo cáo kiểm toán. 

Hi羽n nay, thông qua công ty TNHH Mua bán nợ Vi羽t Nam (DATC – thuộc Bộ Tài 
Chính), Công ty đang tích cực đàm phán với các chủ nợ và các Ngân hàng để tiến hành 
khoanh nợ và tìm kiếm các phương án bán nợ cho nhà đầu tư mới. Định hướng chiến 
lược và kế hoạch khôi phục hoạt động sản xuất của Công ty sẽ rõ ràng hơn sau khi Công 
ty hoàn thành được các công vi羽c nêu trên. 
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ĐÁNHăGIÁăC曳A H浦IăĐ唄NG QU謂N TR卯 V陰 
HO萎TăĐ浦NG C曳AăCÔNGăTY 

I- Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động 

của Công ty 

a. PhânătíchăSWOT 

Điểmăm衣nhă(S) 

Doanhăs嘘 
Anvifish từng đứng vị trí thứ tư trong danh sách công ty chế biến 
và xuất khẩu Cá Tra lớn nhất Vi羽t Nam năm 2013. 

Kháchăhàng 

+ Khách hàng tiềm năng (có thể hợp tác trở lại): 38 khách hàng, 
trong đó có các khách hàng lớn như: Fox Trade, Metro, Amada 
Foods, Inlet, DKSH, Sundance food, Bidvest, Guan Poh... 

Kinh doanh – 
Bánăhàng 

+ Đội ngũ bán hàng chuyên nghi羽p với hơn 10 năm kinh nghi羽m. 
+ Tham gia các hội thảo, hội chợ thủy sản lớn thế giới. 

Ch医tălượngăs違nă
phẩm 

+ Nhà máy chế biến đáp ứng được các yêu cầu khắt khe nhất về 
chất lượng sản phẩm của hầu hết các thị trừng như Mỹ và Châu 
Âu... 
+ Công ty có Phòng thí nghi羽m độc lập đạt chuẩn VILAS - ISO 
17025:2005. 
+ Công ty tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh không phải do 
chất lượng sản phẩm mà do vấn đề tài chính. 

Nĕngălựcăs違nă
xu医t 

+ Trang thiết bị đạt chuẩn có thể đáp ứng cho sản xuất 160 tấn 
nguyên li羽u/ngày. 
+ Đội ngũ QA/QC nhiều kinh nghi羽m gắn bó với công ty từ ngày 
mới thành lập. 

Điểmăy院uă(W) 

Uyătínăkháchă
hàng 

+ Giảm đáng kể từ năm 2014 khi dừng sản xuất và xuất khẩu. 

Chi院nălượcăcôngă
ty, kinh doanh 
vàăMarketing 

+ Do công ty đang thực hi羽n tái cơ cấu, chưa có điều ki羽n xuất khẩu 
nên chưa có định hướng xuất khẩu cụ thể. 
+ Hoạt động Marketing hầu như rất ít. 

K院ăho衣ch,ăgi違iă
phápăMarketingă

vàăbánăhàng 

+ Kế hoạch Marketing và bán hàng không có nên không chủ động 
nguồn khách hàng mới. 
+ Hoạt động sản xuất dừng tạm th̀i để tập trung nguồn lực cho 
hoạt động gia công nên không có hàng tồn kho. 
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H羽ăth嘘ngăqu違nă
lỦăcôngăty 

+ Mô hình quản lý công ty chưa thực sự hoàn thi羽n do đang trong 
quá trình tái cơ cấu, cần thêm th̀i gian để thực sự củng cố lại. 
+ Thiếu hụt nguồn nhân lực cấp cao, sự không ổn định trong nhân 
sự ở cấp quản lý trong th̀i gian qua. 

Chínhăsáchăbánă
hàng 

+ Do chỉ gia công nên không triển khai mạng lưới bán hàng. Sẽ 
phục hồi khi hoạt động sản xuất trở lại. 

Cơăh瓜iă(O) 

Th鵜ătrườngătiêuă
th映 

+ Nhu cầu tiêu thụ cá tra tại nhiều nước đang lớn hơn cung và có 
xu hướng gia tăng.  
+ Uy tín ngành cá tra ngày càng tăng (do nhiều vùng nuôi cá tra đạt 
được chứng nhận GlobalGAP và AquaGAP), giúp Vi羽t Nam giành 
thị phần lớn hơn tại các thị trừng truyền thống và mở ra các cơ hội 
tại các thị trừng khác. 
+ Chương trình Giám sát cá da trơn của Bộ Nông nghi羽p Hoa Kỳ 
đã được thượng vi羽n Mỹ tán thành hủy bỏ. Đây là thành công bước 
đầu rất quan trọng, một cơ hội sắp được mở ra trong tương lai cho 
các Doanh nghi羽p xuất khẩu cá Tra.  

Ngu欝năcungăcáă
Tra 

Giá cá Tra cạnh tranh hơn và nguồn cung ổn định hơn so với các 
loại cá đang cạnh tranh trực tiếp như cá Minh Thái, cá Tuyết... 

Kinhăt院ăth院ăgiới Đang trên đà hồi phục. 

Tháchăth́că(T) 

S違năphẩmăthayă
th院 

Thị trừng tiêu thụ cùng với cá Tra là cá Minh Thái, cá rô phi, cá 
Tuyết. Nếu chất lượng cá Tra có vấn đề hoặc giá cao thì ngừi tiêu 
dùng sẽ d宇 dàng chuyển sang dùng các loại cá này. 

Nguyênăli羽u 

- Thiếu nguyên li羽u sản xuất trầm trọng trong năm 2017.  
- Sự bảo hộ hàng nội địa của các nước NK ngày càng tăng.  
- Yêu cầu về chất lượng sản phẩm xuất khẩu ngày càng khắt khe.  
- Giá cá tra nguyên li羽u và chi phí nuôi cá tăng.  
- Sự cạnh tranh với các sản phẩm thủy sản của các nước khác ngày 
càng khốc li羽t.  
- Môi trừng nuôi cá tra đang bị ô nhi宇m nặng nề. 

Tínăd映ng 
Do rủi ro tiềm tàng của ngành thủy sản, các doanh nghi羽p trong 
ngành khó tiếp cận nguồn vốn ngân hàng. 

Th鵜ătrườngăxu医tă
khẩu 

Cá tra bị bôi nhọ tại liên minh Châu Âu, Chương trình Giám sát cá 
da trơn vẫn còn có hi羽u lực và thuế chống bán phá giá đối với sản 
phẩm Cá Tra fillet đông lạnh nhập khẩu vào Mỹ quá cao là thách 
thức lớn cho các doanh nghi羽p xuất khẩu nói chung và Vi羽t An nói 
riêng. 
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b. Đánhăgiáăcácămặt ho衣tăđ瓜ng c栄aăCôngăty 

Năm 2016 đã qua có nhiều khó khăn thách thức với hàng loạt sự ki羽n, nhiều nhân 
sự thôi vi羽c vì lý do cá nhân, tuy nhiên, Ban tổng giám đốc tiếp tục tập trung mọi nguồn 
lực cho sản xuất kinh doanh, chấn chỉnh lại công tác quản lý, chăm sóc, động viên tinh 
thần tập thể cán bộ công nhân viên bằng nhiều hình thức, kết hợp chính quyền địa 
phương tạo sân chơi gì tan ca, hội thi “Bàn tay vàng”, xem xét hỗ trợ quà tặng cho 
công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ sửa chữa nhà bị giông lốc,... 

Tuy khó khăn nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hi羽u quả hơn năm 
2015. Nguyên nhân đạt được kết quả khả quan do Ban Điều hành Công ty đã có những 
bước đầu cải thi羽n tình hình, xây dựng các chiến lược, kế hoạch rõ ràng đưa hoạt động 
Công ty theo hướng đổi mới toàn di羽n trong từng thành viên công ty, đưa ra nhiều bi羽n 
pháp nhằm giải quyết khó khăn trước mắt và chính sách chiến lược để duy trì hoạt động 
kinh doanh lâu dài, hi羽u quả. Điển hình tháng 3/2016 đại tu, sữa chữa xí nghi羽p Vi羽t 
Thắng đưa vào hoạt động sản xuất nâng cao sản lượng chất lượng sản phẩm. 

Ngoài những kết quả đạt được còn một số tồn đọng như sau: 
- Thông tin nội bộ: giữa các phòng ban chưa phối hợp, còn nhiều đơn vị và cá nhân 

chưa tuân thủ nguyên tắc làm vi羽c, còn tùy ti羽n và cục bộ , nặng tính cá nhân, không hỗ 
trợ kịp th̀i các đơn vị khác trong Công ty. Cần thiết có những hoạt động ngoài gì giữa 
các phòng ban để gắn kết hơn nữa nhằm tạo thành một khối đoàn kết . 

- Chi phí sản xuất: Còn nhiều tùy ti羽n trong vi羽c sử dụng nguồn nhân, vật lực gây 
lãng phí lớn. Định mức chế biến cao (2.6kg) cao hơn nhiều mức bình quân trong khu 
vực chế biến cá tra xuất khẩu (2.3-2.4kg) dẫn đến doanh thu giảm, giá thành sản xuất 
lớn, mất tính cạnh tranh trong kinh doanh. 

- Tình hình công nhân biến động liên tục với số lượng lớn gây khó khăn cho một 
số công tác quản lý. Áp dụng ký kết hợp đồng lao động, đang xác lập thủ tục sổ bảo 
hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng được hưởng,  thì công nhân này đã nghỉ 
v.v… rất khó khăn trong vi羽c xử lý . 

- Thống kê lao động theo th̀i điểm chưa kịp th̀i để báo báo chính xác, chỉ báo số 
tương đối bình quân . 

- Tình hình chấp hành nội quy: Tuy đã có trình báo và chỉ đạo khắc phục nhưng 
các đối tượng chưa chấp hành tri羽t để: Như đồng phục, chấm công, nghỉ phép, chạy xe 
ra vào Công ty… 

II- Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám 
đốc Công ty 

Trong năm, ban tổng giám đốc công ty đã triển khai thực hi羽n tốt các nghị quyết 
của đại hội đồng cổ đông thừng niên và hội đồng quản trị.  

Ban tổng giám đốc đã báo cáo kịp th̀i cho hội đồng quản trị về tình hình sản xuất 
kinh doanh của công ty, đề xuất các chính sách liên quan đến chiến lược sản xuất & 
chiến lược tái cấu trúc công ty để Hội đồng quản trị ra nghị quyết kịp th̀i và đúng đắn. 
Trực tiếp chỉ đạo công vi羽c công bố thông tin trên thị trừng chứng khoán kịp th̀i, 
chính xác và theo đúng quy định.  
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III- Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 
Đề xuất với Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của 

công ty. Đồng th̀i chỉ đạo và giám sát vi羽c thực hi羽n Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 
thừng niên năm 2016.  

Dựa trên tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng chiến lược 
tái cơ cấu, chiến lược kinh doanh, tiếp tục giữ vững năng suất đang có. Coi trọng vi羽c 
nâng cao chất lượng sản phẩm, song song với vi羽c phát triển sản xuất từng bước vững 
chắc, tăng doanh số, hi羽u quả và giảm thiểu phần lỗ. Ngoài ra luôn coi trọng tiết ki羽m 
mọi mặt, giảm thiểu chi phí về mức tối ưu. 

Trong hoạt động, Hội đồng quản trị cũng luôn coi trọng vi羽c nắm bắt thông tin kịp 
th̀i và nhanh chóng xử lý thông tin tranh thủ mọi cơ hội kinh doanh trước sự phức tạp 
của tình hình kinh tế đầy biến động. Hội đồng quản trị luôn chú ý đến chăm lo đ̀i sống 
ngừi lao động để ngừi lao động yên tâm, gắn bó, chú tâm làm vi羽c nhằm tăng năng 
suất và chất lượng công vi羽c. 

Tổ chức lại lao động; nâng cấp trang thiết bị nhà xưởng; Duy trì sản xuất (gia công) 
ổn định; Kiểm soát chặt chẽ tiêu chuẩn an toàn v羽 sinh thực phẩm; tiết ki羽m chi phí để 
giảm giá thành, nâng cao hi羽u quả sản xuất kinh doanh. 

Sử dụng nguồn thặng dư trong hoạt động gia công thật hi羽u quả, tập trung cho lĩnh 
vực sản xuất kinh doanh cốt lõi. Cải thi羽n điều ki羽n làm vi羽c nâng cao thu nhập cho cán 
bộ quản lý, công nhân lao động bằng chính sức lao động của mình, mang lại nhiều lợi 
ích cho cổ đông và cộng đồng. 

- Phát động tiết ki羽m các chi tiêu cho sản xuất , hạn chế lãng phí  vật tư , thiết bị, 
hóa chất, đi羽n nước,… trong sản xuất. 

- Đàm phán đối tác đưa cơ cấu triển khai đóng gói sản phẩm chất lượng tương đối 
để đưa định mức chế biến về với bằng định mức bình quân trong lĩnh vực chế biến cá 
tra là  2.3-2.4 Kg nguyên li羽u/ Kg thành phẩm. (=> từ đó mới có doanh thu, giảm giá 
chi phí sản xuất) 

- Đề xuất bi羽n pháp tiết ki羽m, chính sách, thi đua và khen thuởng kịp th̀i cho các 
cá nhân có thành tích nhằm thu hút lao động. 

- Tạo mối quan h羽 gắn bó và đoàn kết giữa các công nhân trong Xí nghi羽p . 
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Toàn văn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 của Công ty được đăng tải 
trên website: http://anvifish.com (quan hệ cổ đông / lưu trữ) và website của Sở Giao 
dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom). 

CÔNGăTYăC蔚 PH井N VI烏T AN 
XÁC NH一N C曳AăĐ萎I DI烏NăTHEOăPHÁPăLU一T 
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