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I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 

1. Rủi ro về kinh tế 

Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế là nhân tố ảnh hưởng quan trọng đến hoạt động 

sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong 

thời gian qua với tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao, thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư nước ngoài, 

kim ngạch xuất khẩu liên tục tăng trưởng... Tuy nhiên, năm 2008, 2009 kinh tế Việt Nam 

bị sụt giảm do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế trên toàn 

cầu. Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2008, 2009 lần lượt là 6,18% và 5,32%1. 

Thị trường xuất khẩu ra các nước bị thu hẹp. Điều này đã tác động mạnh mẽ đến hoạt 

động kinh doanh của Việt Nhật nói riêng và các doanh nghiệp nói chung.  

Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật là một trong những công ty hoạt động 

trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, các biến động về chính sách tỷ giá hối đoái có thể ảnh 

hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Việt Nhật. Trong trường hợp Chính phủ 

điều hành chính sách tỷ giá theo hướng hỗ trợ xuất khẩu, Việt Nhật sẽ có nhiều cơ hội gia 

tăng lợi nhuận và ngược lại, nếu Chính phủ điều hành chính sách tỷ giá theo hướng hỗ trợ 

nhập khẩu, Việt Nhật có thể sẽ bị ảnh hưởng. 

2. Rủi ro về luật pháp 

Là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần, hoạt động kinh doanh 

của Việt Nhật chịu ảnh hưởng của các văn bản pháp luật về Luật doanh nghiệp, các văn 

bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Luật và các văn bản dưới luật 

này đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về chính sách có thể xảy ra và khi xảy ra 

sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của Việt Nhật. 

Năm 2007 Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế 

giới (WTO) đã mở ra những cơ hội rộng lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam. Điều ngày 

cũng đồng nghĩa doanh nghiệp Việt Nam phải hội nhập nhanh chóng với các quy định, 

luật lệ của sân chơi toàn cầu. Chính vì vậy, những hiểu biết về luật thương mại hay những 

tranh chấp quốc tế sẽ là khó khăn rất lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và 

                                                 

1 Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam 
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Việt Nhật nói riêng. Nếu không am hiểu trong lĩnh vực này cũng sẽ tiềm ẩn rủi ro cho các 

doanh nghiệp trong nước. Vụ kiện bán phá giá của Hiệp hội các nhà nuôi cá da trơn của 

Mỹ đối với các doanh nghiệp xuất khẩu cá da trơn Việt Nam là một ví dụ rõ ràng, đã ảnh 

hưởng đến hoạt động xuất khẩu vào thị trường Mỹ của các doanh nghiệp này.  

3. Rủi ro đặc thù ngành 

Rủi ro về nguyên vật liệu: Khai thác thủy sản phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện 

thời tiết tự nhiên. Nguồn nguyên liệu nuôi trồng thường bị tình trạng chết hàng loạt do 

nguồn nước bị ô nhiễm, môi trường sinh thái biến động, con giống nhiễm bệnh v.v…, ảnh 

hưởng tới hoạt động thu mua của Việt Nhật. Bên cạnh đó, Việt Nhật phải đối đầu với sự 

cạnh tranh thu mua nguyên liệu từ các đơn vị khác, ảnh hưởng đến giá cả nguyên liệu và 

tình hình ổn định sản xuất của Việt Nhật. 

Rủi ro về nguồn nhân lực: Nhân lực là một yếu tố quan trọng trong tổ chức sản 

xuất. Ngành thủy sản là ngành cần nguồn nhân lực lớn. Sự biến động về nguồn cung ứng 

lao động luôn luôn diễn ra ở mức độ cao. Hiểu rõ vấn đề này, Việt Nhật luôn có chính 

sách lương phù hợp cho đội ngũ công nhân sản xuất và các ưu đãi về chế độ phúc lợi, tạo 

điều kiện ổn định cuộc sống cho công nhân của nhà máy.  

4. Rủi ro về thị trường 

Thị trường các nước nhập khẩu sản phẩm của Việt Nhật luôn có quy định rất khắt 

khe về tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Những tiêu chuẩn này có thể thay đổi theo 

từng thời kỳ khác nhau, thường là bổ sung hoạt chất cấm sử dụng hoặc quy định mức tối 

thiểu về dư chất kháng sinh. Hiện tại, quá trình sản xuất của Việt Nhật luôn tuân thủ về 

chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình từ thu mua nguyên vật liệu đến lúc sản xuất ra 

thành phẩm và bảo quản. Việt Nhật đã đạt được tiêu chuẩn HACCP của Mỹ, đạt tiêu 

chuẩn xuất vào thị trường EU, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc với mã số Code DL193. Tuy 

vậy, sự thay đổi về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của thị trường tiêu thụ nếu có sẽ ảnh 

hưởng không tốt đến việc thu mua, sản xuất, xuất khẩu của Việt Nhật.  

5. Rủi ro khác 

Các rủi ro khác như thiên tai, dịch họa, hỏa hoạn … là những rủi ro bất khả kháng, 

nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Việt 

Nhật. 
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II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI 

DUNG BẢN CÁO BẠCH 

1. Tổ chức niêm yết 

 Ông Nguyễn Văn Nhựt     Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

 Ông Trần Công Thơ   Chức vụ: Kế toán trưởng 

 Ông Nguyễn Hữu Hậu   Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát  

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp 

với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý. 

2. Tổ chức tư vấn 

Đại diện theo pháp luật: Ông Bùi Việt  Chức vụ: Tổng Giám đốc 

Bà Trương Nguyễn Thiên Kim  Chức vụ: Giám đốc Tài chính doanh nghiệp 

Bà Dương Thúy An Chức vụ: Chuyên viên Tài chính doanh nghiệp 

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký niêm yết do Công ty Chứng khoán 

Ngân hàng Đông Á (DAS) tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần 

Thủy hải sản Việt Nhật. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn 

ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên 

cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật cung cấp. 
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III. CÁC KHÁI NIỆM  

Từ viết tắt Giải nghĩa 

Công ty Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật  

Việt Nhật Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật  

ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông 

HĐQT Hội đồng quản trị  

BKS Ban kiểm soát  

Tổ chức tư vấn Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS) 

DT Doanh thu 

CNĐKKD Chứng nhận đăng ký kinh doanh 

TP. HCM Thành phố Hồ Chí Minh 

GCNĐKNH Giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu 

CBCNV Cán bộ Công nhân viên 

TNHH Trách nhiệm Hữu hạn 

HĐKD Hoạt động Kinh doanh 

BCTC Báo cáo tài chính 

HACCP Hazard Analysis and Critical Control Point (Phân tích 
mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn) 

GMP Goods Manufaturing Practice (Quy phạm thực hành sản 
xuất tốt) 

SSOP Sanitation Standard Operating Procedure (Quy phạm vệ 
sinh) 
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IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

1.1 Giới thiệu về Công ty 

 Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT 

 Tên tiếng Anh : VIET NHAT SEAFOOD CORPORATION 

 Tên viết tắt : VISEA CORP 

 Logo :      

 Trụ sở chính :  C34/1 Đường số 2G, KCN Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, TP.HCM 

 Điện thoại :  (08) 3.765.2465   

 Fax :  (08) 3.765.3275 

 Email :  info@vietnhat.com 

 Website : www.vietnhat.com  

 Giấy CNĐKKD :  Giấy CNĐKKD số 4103006673 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

TP.HCM cấp lại lần thứ 1 ngày 10/05/2007 và thay đổi lần thứ 

5 ngày 20/03/2009 

 Vốn điều lệ :  86.800.000.000 đồng 

 Vốn thực góp :  80.230.710.000 đồng  

1.2 Lịch sử hình thành và phát triển 

 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật tiền thân là Công ty TNHH Sản xuất - 

Thương mại - Xuất nhập khẩu Việt Nhật, được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 

12/2000 theo GCNĐKKD số 4102003205 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 

19/12/2000, hoạt động chế biến thuỷ sản và xuất nhập khẩu sang các thị trường lớn trên 

thế giới.  

 Tháng 05/2001, Việt Nhật đặt viên gạch đầu tiên khởi công xây dựng toàn bộ nhà 

xưởng tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc huyện Bình Chánh. 

 Năm 2002, Việt Nhật bắt đầu đi vào sản xuất kinh doanh xuất khẩu với nhà xưởng 
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3.500m2 và 02 dây chuyền sản xuất. Sản phẩm chủ yếu của Công ty trong giai đoạn này là 

bạch tuộc. Các mặt hàng xuất khẩu chỉ ở dạng nguyên liệu đã qua sơ chế, giá trị xuất khẩu 

còn thấp.   

 Năm 2007, Việt Nhật mở rộng chế biến nhiều loại thủy hải sản như tôm, mực, cá, 

ghẹ, nghêu… và cũng chuyển dần sang sản xuất các sản phẩm đã chế biến, có giá trị gia 

tăng cao hơn. Hiện nay, Việt Nhật đã có danh mục sản phẩm chế biến lên tới gần 100 mặt 

hàng và phục vụ hoàn toàn cho thị trường xuất khẩu.  

 Tháng 05/2007, để phát triển hoạt động kinh doanh cũng như nâng cao công tác 

quản lý và sản xuất, Việt Nhật tiến hành đăng ký chuyển đổi hình thức kinh doanh từ 

Công ty TNHH sang Công ty Cổ phần với vốn điều lệ 25 tỷ đồng. Sau đó, Công ty huy 

động thêm vốn từ các cổ đông, đổi tên mới là Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật và 

đăng ký vốn điều lệ mới là 86,8 tỷ đồng.  

 

 

Toàn cảnh Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật 

  

 Quá trình tăng vốn điều lệ của Việt Nhật: 

Stt Thời gian Vốn điều lệ Nội dung chính 

1 T05/2007 25 tỷ 
Vốn điều lệ khi chuyển đổi từ công ty TNHH sang công 

ty cổ phần  

2 T12/2007 72,28 tỷ 
Cổ đông sáng lập góp thêm vốn và phát hành riêng lẻ cho 

CBCNV với giá 10.000 đồng/cổ phần 
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Stt Thời gian Vốn điều lệ Nội dung chính 

3 T04/2008 80,23 tỷ Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2007 tỷ lệ 11% 

 

2. Ngành nghề kinh doanh và sản phẩm/dịch vụ của Công ty 

 Theo Giấy CNĐKKD số 4103006673 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lại 

lần thứ 1 ngày 10/05/2007 và thay đổi lần thứ 5 ngày 20/03/2009, Việt Nhật được phép 

kinh doanh các lĩnh vực sau: 

➢ Sản xuất, mua bán hàng hóa nông – lâm – thủy – hải sản và thực phẩm chế biến; 

➢ Dịch vụ giao nhận hàng hóa; 

➢ Đại lý mua bán, ký gởi hàng hóa;  

➢ Sản xuất, mua bán bao bì (không in, tráng bao bì kim loại tại trụ sở). 

 

3. Cơ cấu tổ chức của Công ty 

 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật được tổ chức và hoạt động theo Luật 

doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ 

họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005. Các hoạt động của Việt Nhật tuân thủ Luật doanh 

nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cơ cấu tổ 

chức của Việt Nhật hiện tại gồm: 

 Trụ sở chính:  

 Địa chỉ:  C34/1 Đường số 2G, KCN Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, 

TP.HCM 

 Điện thoại: (08) 3.765.2465 Fax: (08) 3.765.3275 

 Email: info@vietnhat.com 

 Website: www.vietnhat.com  

 Công ty con:  Công ty TNHH Đồ hộp Phú Nhật 
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 Địa chỉ:  Số 216, Tổ 4, Ô 3, Khóm 1, Đường Lãnh Binh Thái, Huyện 

Cần Giuộc, Tỉnh Long An 

 Điện thoại: (072) 3.874.086 Fax: (072) 3.874.086 

4. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty 

 Đại hội đồng cổ đông  

 Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Việt Nhật theo Luật 

Doanh nghiệp và Điều lệ của Việt Nhật. Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thảo luận và 

phê chuẩn những chính sách dài hạn và ngắn hạn về phát triển của Việt Nhật; thông qua 

báo cáo tài chính hằng năm; phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận; chia cổ tức và trích 

lập, sử dụng các quỹ theo đề nghị của Hội đồng quản trị; bầu và bãi miễn HĐQT, BKS; 

quyết định loại và số lượng cổ phần phát hành; sửa đổi, bổ sung Điều lệ; tổ chức lại và 

giải thể Việt Nhật.... 

 Hội đồng quản trị 

 Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Việt Nhật, bao gồm 05 thành viên, có toàn 

quyền nhân danh Việt Nhật để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi 

của Việt Nhật trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông mà không 

được ủy quyền. Hội đồng quản trị có nhiệm vụ quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển 

trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Việt Nhật; xây dựng các kế hoạch sản 

xuất kinh doanh; quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Việt Nhật; đưa ra các 

biện pháp, các quyết định nhằm đạt được các mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra. 

 Ban kiểm soát 

 Ban kiểm soát của Việt Nhật gồm 03 thành viên, là cơ quan thay mặt cổ đông để 

kiểm soát một cách độc lập, khách quan và trung thực mọi hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, quản trị và điều hành của Việt Nhật. 

 Ban Tổng Giám đốc 

 Ban Tổng Giám đốc là cơ quan điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Việt 

Nhật, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị toàn bộ việc tổ 

chức sản xuất kinh doanh và thực hiện các biện pháp nhằm đạt được các mục tiêu phát 

triển của Việt Nhật.    
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 Các phòng ban trong Công ty 

 Các phòng ban của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật gồm: 

➢ Phòng Nhân sự: có trách nhiệm thực hiện công tác tổ chức, hành chính của công 

ty như tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu của các bộ phận và tham gia sắp xếp bố 

trí nhân sự, lập kế hoạch và tổ chức đào tạo nội bộ hoặc gửi đi đào tạo tại các cơ 

sở bên ngoài; 

➢ Phòng Kế toán tài vụ: thực hiện các hoạt động, nghiệp vụ về kế toán; 

➢ Phòng Kinh doanh: phụ trách hoạt động chào hàng, bán hàng, mở rộng thị 

trường; quan hệ với các tổ chức xúc tiến thương mại; 

➢ Phòng Kế hoạch: triển khai kế hoạch sản xuất theo hợp đồng hoặc kế hoạch, 

đảm trách việc thu mua nguyên vật liệu dùng trong sản xuất, quản lý tình hình 

xuất nhập hàng hóa, kiểm soát hàng tồn kho; 

➢ Phòng Chất lượng: kiểm nghiệm vi sinh, kháng sinh và kiểm hàng; nghiên cứu 

cải tiến công nghệ chế biến; kiểm tra, đảm bảo duy trì các công đoạn sản xuất 

theo hệ thống Quản lý chất lượng Quốc tế; quản lý các hồ sơ, tài liệu về 

HACCP, GMP, SSOP;  đào tạo nội bộ các quy định, quy trình vệ sinh an toàn 

thực phẩm; 

➢ Phòng Cơ điện lạnh: vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa toàn bộ máy móc thiết bị, 

kho lạnh để xử lý kịp thời những sự cố xảy ra nhằm đảm bảo quá trình sản xuất 

không bị gián đoạn; lập kế hoạch thẩm định các máy móc có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn lao động; 

➢ Phòng Thu mua: tổ chức đội tàu thu mua nguyên liệu trực tiếp từ ngư dân đánh 

bắt tại các tàu đánh bắt ở các vùng biển: Vũng Tàu, Bến Tre, Cà Mau, Kiên 

Giang,… chuyên chở nguyên liệu về nhà máy đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng 

nhằm phục vụ tốt cho công tác sản xuất; 

➢ Xưởng I, II: thực hiện nhiệm vụ trực tiếp sản xuất. 

 Các phòng ban thực hiện các công việc chức năng nhằm đảm bảo cho việc quản lý, 

tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc được hiệu 

quả và đúng pháp luật.                              
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SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC 
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TỔNG GIÁM ĐỐC 

ĐẠI HỘI ĐỒNG 
CỔ ĐÔNG

 
Phòng Kế toán  
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Phòng Kế hoạch

 
Phòng Thu mua

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
(Sản xuất) 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
(Chất lượng) 

 
Xưởng I 

 
Xưởng II Phòng Cơ  
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Phòng 
Chất lượng 
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5. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty, Danh sách 
cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ, Cơ cấu cổ đông 

5.1 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần  

 Tính đến thời điểm 25/02/2010, danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ 

phần của Việt Nhật như sau: 

TT Tên cổ đông CMND Địa chỉ Số cổ phần Tỷ lệ/ Vốn 
cổ phần  

1 Nguyễn Văn Nhựt 024804114 
149X/23 Tô Hiến Thành, 
F.13, Quận 10, TP.HCM 4.067.299 50,70%

2 Trần Thị Thúy 024335348 149X/23 Tô Hiến Thành, 
F.13, Quận 10, TP.HCM 499.500 6,23%

3 Nguyễn Văn Triển 023864376 149X/23 Tô Hiến Thành, 
F.13, Quận 10, TP.HCM 505.050 6,29%

 Tổng cộng   5.071.849 63,22%

  Nguồn: Việt Nhật 

5.2 Danh sách cổ đông sáng lập 

 Theo Giấy CNĐKKD số 4103006673 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lại 

lần thứ 1 ngày 10/05/2007 và thay đổi lần thứ 5 ngày 20/03/2009, danh sách cổ đông sáng 

lập của Việt Nhật gồm: 

TT Tên cổ đông Địa chỉ Số cổ phần  

1 Nguyễn Văn Nhựt 149X/23 Tô Hiến Thành, F.13, Quận 
10, TP. HCM 2.000.000 

2 Trần Thị Thúy 149X/23 Tô Hiến Thành, F.13, Quận 
10, TP. HCM 250.000 

3 Nguyễn Văn Triển 149X/23 Tô Hiến Thành, F.13, Quận 
10, TP. HCM 250.000 

TỔNG CỘNG 2.500.000 
 

 Việt Nhật mới chuyển đổi thành công ty cổ phần từ ngày 10/05/2007 nên căn cứ 

vào quy định tại Điều 84 Khoản 5 Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều 14 Điều lệ Công ty: 

“Trong vòng ba năm, kể từ ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 

cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông 

sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người 

không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông...” và 
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thời hạn hiệu lực của việc hạn chế chuyển nhượng đối với cổ đông sáng lập là đến ngày 

10/05/2010. 

5.3 Cơ cấu cổ đông 

 Vốn điều lệ đăng ký của Việt Nhật là 86,8 tỷ đồng nhưng vốn thực góp của các cổ 

đông tại thời điểm hiện nay là 80.230.710.000 tỷ đồng. Tính đến thời điểm 25/02/2010, cơ 

cấu vốn điều lệ của Việt Nhật như sau: 

Cổ đông Số cổ phần Tỷ lệ / Vốn cổ phần 

1. Cổ đông trong nước 8.020.851 99,97% 
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGĐ 
và Kế toán trưởng 4.647.884 57,93% 

- Cá nhân khác 3.372.967 42,04% 

- Tổ chức - - 

2. Cổ đông nước ngoài 2.220 0,03% 

Tổng cộng 8.023.071 100,00% 
Nguồn: Việt Nhật 

 

6. Danh sách công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký niêm yết, những 
Công ty mà tổ chức đăng ký niêm yết đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ 
phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối 
đối với tổ chức đăng ký niêm yết 

6.1 Danh sách các Công ty nắm giữ quyền kiểm soát và cổ phần chi phối Công 
ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật 

Không có. 

6.2 Danh sách các Công ty mà Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật đang 
nắm giữ quyền kiểm soát và chi phối 

Công ty TNHH Hai thành viên Đồ hộp Phú Nhật 

- Địa chỉ: Số 216, Tổ 4, Ô 3, Khóm 1, Đường Lãnh Binh Thái, Huyện Cần 

Giuộc, Tỉnh Long An 

- Vốn điều lệ: 36.000.000.000 đồng 

- Tỷ lệ nắm giữ của Việt Nhật: 94,56% 

- Ngành nghề kinh doanh: sản xuất và kinh doanh thực phẩm đóng hộp. 
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- Giấy CNĐKKD: Số 1100790106 (số cũ: 5002000481) do Sở Kế hoạch và Đầu 

tư Tỉnh Long An cấp lần đầu ngày 03/12/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 1 

ngày 08/09/2009 

6.3 Danh sách các Công ty mà Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật liên 
kết, liên doanh 
Không có. 

 

7. Hoạt động kinh doanh 

7.1 Sản phẩm và thị trường 

a. Sản phẩm dịch vụ chính 

 Các sản phẩm chính hiện nay của Việt Nhật là các loại sản phẩm thủy hải sản chế 

biến có giá trị gia tăng cao, rất đa dạng, có thể chia thành các nhóm sản phẩm chính như: 

bạch tuộc, mực, ghẹ, tôm, cá và các thủy sản khác. Đặc biệt với sự phát triển của mặt hàng 

thịt ghẹ đóng lon và các mặt hàng giá trị gia tăng như Tôm tẩm bột, Bạch tuộc tẩm bột, 

Mực sushi, Bánh thịt ghẹ, Hải sản nhồi mai ghẹ... đã làm giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng 

mạnh. Điều này chứng minh việc đầu tư phát triển của Công ty là đúng hướng và tiềm lực 

của  Công ty trong việc sản xuất, xuất khẩu những mặt hàng cao cấp cho các thị trường 

khó tính như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Châu Âu. Cụ thể, mặt hàng ghẹ rất được ưa chuộng tại 

thị trường Mỹ, còn tại thị trường Nhật - thị trường truyền thống của Việt Nhật chủ yếu 

tiêu thụ mặt hàng cao cấp sushi, Tôm tẩm bột, Bạch tuộc tẩm bột, cá tẩm bột… Hiện tại, 

các mặt hàng giá trị gia tăng chiếm khoảng 70 – 80 % sản lượng thành phẩm của Việt 

Nhật. 

 Các sản phẩm của Việt Nhật đã được khẳng định chất lượng và thương hiệu trên 

thị trường đặc biệt tại những thị trường xuất khẩu khó tính nhất như Nhật và Châu Âu. 

Không chỉ đạt những tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm mà còn đáp ứng nhu cầu thị 

hiếu của người tiêu dùng các nước, Việt Nhật đã và đang dần chuyển hướng sang các mặt 

hàng có giá trị gia tăng cao, đồng thời nỗ lực tìm kiếm khách hàng ở phân khúc này. Khi 

Việt Nhật chuyển dần cơ cấu sản xuất các mặt hàng giá trị gia tăng đã giúp giá trị xuất 

khẩu các mặt hàng tăng thêm 50%. 
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HÌNH ẢNH MỘT SỐ SẢN PHẨM CHÍNH CỦA VIỆT NHẬT 

Bạch tuộc, mực và các sản phẩm chế biến từ bạch tuộc, mực 

 
Râu Bạch tuộc 

 

 
Bạch tuộc đông lạnh 

 
Bạch tuộc sushi 

 

 
 

Bạch tuộc tẩm bột 
Mực và các sản phẩm chế biến từ mực 

 
 

Mực sushi 

 

 
Mực sashimi 

Tôm và các sản phẩm chế biến từ tôm 

 
Tôm đông lạnh 

 

 
 
 

Tôm tẩm bột 
L 

 
 

Tôm sushi 

 

 
 

Tôm hộp 
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Cá và các sản phẩm chế biến từ cá 
 

 
 

Cá bạc má 

 

 
 

Cá ngừ 
Ghẹ và các sản phẩm chế biến từ ghẹ 

 

 
Ghẹ thịt 

 

 
Ghẹ đóng hộp 

Nghêu, sò và các loại thủy sản khác 
 

 
 

Nghêu 

 

 
Sò điệp 

  

b. Thị trường 

 Hiện nay, các sản phẩm của Việt Nhật hoàn toàn phục vụ cho nhu cầu xuất khẩu. 

Các mặt hàng do Việt Nhật sản xuất chủ yếu được xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, 

Nhật, chiếm trên 80% sản lượng của Việt Nhật, còn lại là một số thị trường khác như Hàn 

Quốc, Singapore, Trung Quốc, Châu Âu, các nước Trung Đông…  

 Cơ cấu thị trường có sự thay đổi giữa năm 2009 và năm 2008. Sản lượng tiêu thụ 

tại thị trường Nhật Bản gia tăng và chiếm ưu thế hơn so với thị trường Mỹ trong các năm 

trước do Nhật Bản và các nước ASEAN đã ký kết Hiệp định Thương mại tự do, chính 

thức có hiệu lực với Việt Nam từ ngày 01/12/2008. Riêng Việt Nam và Nhật Bản đã ký 
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riêng với nhau Hiệp định Đối tác Kinh tế; trong đó, các mặt hàng thủy sản được cắt giảm 

thuế suất, làm tăng tính cạnh tranh của Việt Nam so với các nước khác khi xuất vào thị 

trường Nhật Bản.  

CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG VỀ SẢN LƯỢNG CỦA VIỆT NHẬT 

Thị trường Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 

   Nhật Bản 34,52 % 34,81 %  57,93% 

   Mỹ 60,99 % 54,03 %  21,56% 

   Khác 4,49 % 11,16 %  20,51% 

Tổng cộng 100 % 100 % 100 % 
Nguồn: Việt Nhật 

BIỂU ĐỒ CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG 

Năm 2007

Nhật; 
34,52%

Mỹ ; 
60,99%

Khác; 
4,49%

Năm 2008

Khác; 
11,16%

Mỹ ; 
54,03%

Nhật; 
34,81%

Năm 2009

Nhật; 
57,93%

Mỹ ; 
21,56%

Khác; 
20,51%

 

c. Doanh thu, lợi nhuận của sản phẩm qua các năm 

SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ  

Sản phẩm ĐVT Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 

Bạch tuộc Kg    553.783    584.109  168.952

Mực Kg      56.762        4.318  6.022

Ghẹ Kg    331.140    256.876  147.432

Tôm Kg    116.971    216.643  284.093

Mặt hàng khác Kg -      27.974  17.397

Tổng cộng  1.058.656 1.089.920  623.896

Nguồn: Việt Nhật 
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Trong năm 2007, Việt Nhật đã xuất khẩu được 1.058 tấn thủy sản các loại. Năm 
2008, xuất khẩu thủy sản gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế 
giới nên sản lượng xuất khẩu của Việt Nhật năm 2008 đạt 1.089 tấn, tăng 2,93% so với 
năm 2007. Trong năm 2009, ngành thủy sản tiếp tục gặp phải khó khăn từ sự sụt giảm nhu 
cầu của thị trường các nước xuất khẩu. Sản lượng tiêu thụ năm 2009 chỉ đạt 623 tấn, giảm 
42,75% so với năm 2008.  

Cơ cấu doanh thu của các sản phẩm năm 2007, năm 2008 và năm 2009 như sau:  

CƠ CẤU DOANH THU 

Năm 2007 Năm 2008 
(hợp nhất) 

Năm 2009 
(hợp nhất) Sản phẩm 

Giá trị 
(triệu đồng) 

Tỷ lệ 
(%) 

Giá trị 
(triệu đồng) 

Tỷ lệ 
(%) 

Giá trị 
(triệu đồng) 

Tỷ lệ 
(%) 

Bạch tuộc 34.470 25,98 % 44.538 29 % 13.326 16,73 % 

Mực 6.813  5,13 % 572  0,37 %  866 1,09 % 

Ghẹ 82.539  62,21 % 85.670 55,78 %  34.374 43,16 % 

Tôm  8.862  6,68 % 19.524 12,71 % 29.548 37,10 % 

Mặt hàng khác - - 3.293  2,14 % 1.524 1,92 % 

Tổng cộng 132.684 100% 153.598 100% 79.638 100% 

Nguồn: Việt Nhật 

CƠ CẤU LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 

Năm 2007 Năm 2008 
(hợp nhất) 

Năm 2009 
(hợp nhất) Sản phẩm 

Giá trị 
(triệu đồng) 

Tỷ lệ 
(%) 

Giá trị 
(triệu đồng)

Tỷ lệ 
(%) 

Giá trị 
(triệu đồng) 

Tỷ lệ 
(%) 

Bạch tuộc 2.585 16,46 % 1.336 17,59 % 1.749 15,50%

Mực 517 3,29 % 17 0,22 % 116 1,03%

Ghẹ 11.538 73,48 % 4.548 59,88 % 4.836 42,85%

Tôm 1.063 6,77 % 1.562 20,57 % 4.365 38,67%

Mặt hàng khác - - 132 1,74 % 221 1,95%

Tổng cộng 15.703 100% 7.595 100% 11.287 100%

Nguồn: Việt Nhật 

Doanh thu chính của Việt Nhật chủ yếu là mặt hàng bạch tuộc, ghẹ và tôm trong đó 
mặt hàng ghẹ với sản lượng tuy không lớn chỉ chiếm trung bình từ 20 - 30% tổng sản 
lượng các sản phẩm xuất khẩu nhưng doanh thu chiếm từ 40 - 60% trên tổng doanh thu 
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hàng năm. Ghẹ cũng là mặt hàng có tỷ trọng đóng góp lợi nhuận cao nhất trong các mặt 
hàng. Do đây là mặt hàng cao cấp có giá trị gia tăng cao nên Việt Nhật hiện nay rất chú 
trọng nâng cao chất lượng và đa dạng hóa mặt hàng này.  

Trong năm 2009, cùng với sự sụt giảm sản lượng tiêu thụ do thị trường xuất khẩu 
thủy sản bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế thế giới còn chưa phục hồi, doanh thu của Việt 
Nhật cũng bị ảnh hưởng mạnh. Doanh thu của Việt Nhật năm 2009 đạt 79,6 tỷ, giảm 
48,15% so với năm 2008. Cơ cấu sản lượng của Việt Nhật cho thấy có sự giảm sút tiêu 
thụ đối với mặt hàng ghẹ trong khi mặt hàng này đóng góp tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu 
doanh thu. Nguyên nhân là do thị trường tiêu thụ chính mặt hàng này là thị trường Mỹ bị 
co hẹp nhu cầu nhập khẩu do sức mua chưa hồi phục. Tuy vậy, lợi nhuận trước thuế của 
Việt Nhật năm 2009 vẫn đạt 11,2 tỷ, tăng 48,61% so với năm 2008. Điều này cho thấy 
một nỗ lực lớn của toàn bộ Công ty.  

BIỂU ĐỒ CƠ CẤU DOANH THU 

Năm 2007

5,13%

6,68% 25,98%

62,21%

 

Năm 2008

29,00%

0,37%

55,78%

12,71% 2,14%

Năm 2009

16,73%

43,16%

1,91%

1,09%37,10%

BIỂU ĐỒ CƠ CẤU LỢI NHUẬN 

Năm 2007

3,29%

6,77%

73,48%

16,46%

 

Năm 2008

17,59%

0,22%

59,88%

20,57%
1,74%

Năm 2009

15,50%

42,85%

1,96%

1,03%
38,67%
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7.2 Nguyên vật liệu 

a. Nguồn nguyên vật liệu 

Các nguyên vật liệu chính cho sản xuất của Việt Nhật là nguyên liệu thủy hải sản 
tươi sống được thu mua trực tiếp từ các tàu đánh bắt trên các vùng biển Bến Tre, Vũng 
Tàu, Tiền Giang, Kiên Giang, Cà Mau (đối với nguyên liệu ghẹ); từ Long An, Bình 
Thuận, Vũng Tàu, Bến Tre (đối với nguyên liệu tôm) và một số rất ít mua từ các thương 
lái.   

Để chủ động trong việc thu mua nguyên liệu, năm 2007 Việt Nhật đã xây dựng đội 
tàu thu mua nguyên liệu, các xe vận tải chuyên dụng… Đối với mặt hàng tôm, Việt Nhật 
cũng chuyển sang xuất khẩu mặt hàng tôm thẻ chân trắng thay vì tôm sú do nhu cầu của 
khách hàng và cũng bởi sự ổn định của nguồn nguyên liệu này.  

Sau khi mua nguyên liệu tươi sống hoặc các nguyên liệu đánh bắt được, Việt Nhật 
tiến hành xử lý và sơ chế ngay để đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm. 
Việc thu mua trực tiếp nguyên liệu từ các tàu đánh bắt giúp Việt Nhật có thể bảo quản 
nguyên liệu một cách tốt nhất, theo đúng quy định, tránh được tình trạng bảo quản hoặc sử 
dụng hóa chất không cho phép ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và tiêu chuẩn xuất 
khẩu. 

Bên cạnh đó, những yếu tố nguyên liệu đầu vào không kém phần quan trọng như: 
bao bì, hoá chất, chất phụ gia phù hợp theo quy định của cơ quan chức chuyên ngành và 
nước nhập khẩu, Việt Nhật cũng mua từ các nhà cung cấp lớn và có uy tín trên thị trường.  

b. Ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu đến doanh thu và lợi nhuận 

Chi phí nguyên vật liệu chiếm khoảng 80% giá thành sản phẩm, có ảnh hưởng lớn 
đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty. Do nhận thức được tầm quan trọng của nguyên 
vật liệu trong giá thành sản phẩm, Việt Nhật đã xây dựng định mức cụ thể cho từng nhóm 
nguyên liệu, tiến hành theo dõi, giám sát theo từng ngày, từng lô hàng. Song song đó Việt 
Nhật cũng theo dõi, báo cáo việc thực hiện định mức hàng ngày để kịp thời phân tích 
nguyên nhân và đưa ra các biện pháp khắc phục khi có dấu hiệu vượt định mức. Việt Nhật 
khuyến khích sử dụng tiết kiệm, có chế độ khen thưởng các sáng kiến tiết kiệm và cải tiến 
kỹ thuật hiệu quả… 

Những năm vừa qua giá nguyên liệu thuỷ hải sản có nhiều biến động, chủ yếu do 
các nguyên nhân sau: 

Thứ nhất, sự cạnh tranh gay gắt trong thu mua nguyên liệu giữa các doanh nghiệp 
trong cùng ngành để hoàn tất các đơn hàng xuất khẩu vào những thời điểm nhất định là 
nguyên nhân làm tăng giá nguyên liệu.   
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Thứ hai, các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm do các quốc gia nhập khẩu 
thuỷ sản đưa ra ngày càng nghiêm ngặt. Việc các quốc gia này thường xuyên bổ sung 
danh mục những hoạt chất cấm sử dụng và dư chất kháng sinh tối thiểu trong các sản 
phẩm làm cho các doanh nghiệp xuất khẩu gặp khá nhiều khó khăn.  

Để giảm thiểu rủi ro, Việt Nhật có những biện pháp tích cực tuỳ từng thời điểm: có 
kế hoạch dự trữ nguyên liệu, bao tiêu sản phẩm, tổ chức đội tàu thu mua nguyên liệu trực 
tiếp trên biển, chỉ thu mua nguyên liệu từ những nhà cung cấp có uy tín, đạt tiêu chuẩn… 
để chủ động dần dần các loại nguyên vật liệu trong sản xuất. 

7.3 Chi phí sản xuất 

Năm 2007 Năm 2008 
(hợp nhất) 

Năm 2009 
(hợp nhất) 

Yếu tố chi phí 
Giá trị 

(tr.đồng) % DTT Giá trị 
(tr.đồng) % DTT Giá trị 

(tr.đồng) % DTT 

Giá vốn hàng bán 106.045 80,45% 122.835 84,93%  50.692 68,89%

Chi phí bán hàng 4.876 3,70% 6.268 4,33%  3.656 4,97%

Chi phí quản lý 
doanh nghiệp 2.309 1,75% 3.963 2,74%  3.541 4,81%

Tổng cộng 113.230 85,90% 133.066 92,00%  57.889 78,68%

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2007, BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2008 và năm 2009  

Tỷ trọng các khoản mục chi phí trên doanh thu thuần của Việt Nhật năm 2008 tăng 
7,1% so với năm 2007, chiếm 92% trên doanh thu thuần. Nguyên nhân của việc tăng này 
là do năm 2008, nền kinh tế thế giới và nền kinh tế Việt Nam phải đối đầu với khủng 
hoảng về tài chính. Lạm phát tại Việt Nam tăng cao (22,97%) vượt mức hai con số. Giá 
nguyên liệu, vật tư trong nước tăng nhanh và biến động. Tuy nhiên, với nhiều nỗ lực rất 
lớn trong việc kiểm soát chi phí và các giải pháp đúng đắn, chi phí của Công ty trong năm 
2009 đã giảm và chỉ chiếm 78,68% doanh thu. Nhờ đó, mặc dù doanh thu năm 2009 bị sụt 
giảm do thị trường xuất khẩu thu hẹp thì lợi nhuận trước thuế của Việt Nhật vẫn tăng 
48,61% so với năm 2008. 

7.4 Trình độ công nghệ 

Hiện nay, Việt Nhật có 02 xưởng sản xuất: 

 Xưởng 1: diện tích 2.400m2 chuyên chế biến thủy hải sản đông lạnh 

 Xưởng 2: diện tích 1.700 m2 chuyên chế biến đồ hộp 



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT                                                 BẢN CÁO BẠCH 

 
TỔ CHỨC TƯ VẤN:  CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á                26  

Nhà máy có tổng công suất thiết kế là 20 tấn thành phẩm đông lạnh/ngày, tổng 
nhân công cần thiết lên đến 1.000 người. Việt Nhật có hệ thống kho lạnh với công suất 
thiết kế là 700 tấn, sử dụng công nghệ hiện đại của Nhật Bản.  

Hệ thống máy móc sản xuất của Việt Nhật đồng bộ, thuộc thế hệ hiện đại nhất hiện 
nay so với các Công ty cùng ngành trong nước, được nhập khẩu hoàn toàn từ Nhật với 
thương hiệu nổi tiếng thế giới Mycom. Ngoài ra, Việt Nhật còn là một trong những doanh 
nghiệp ở Việt Nam có đội tàu đánh bắt thủy sản và hệ thống máy móc thiết bị sơ chế ngay 
trên tàu. Đội tàu gồm 09 chiếc có trọng tải từ 40-50 tấn/chiếc. Nguyên liệu sau khi đánh 
bắt, thu mua được xử lý sơ bộ và bảo quản trên tàu theo đúng quy định nhằm bảo đảm  
chất lượng, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu khi vận chuyển về đến nhà máy. 

Việc duy tu, bảo dưỡng hệ thống máy móc thiết bị của Việt Nhật được tiến hành 
định kỳ, thường xuyên với một bộ phận chuyên biệt đảm bảo cho các máy móc hoạt động 
tốt nhất trong điều kiện tối ưu nhất.  

Trình độ công nghệ là vấn đề có thể thấy ngay được trong cơ cấu sản phẩm của 
mỗi công ty. Chủ yếu xuất khẩu các mặt hàng có giá trị gia tăng cao, Việt Nhật không chỉ 
chú trọng đến đầu tư nâng cấp, cải tiến cho máy móc thiết bị mà bên cạnh đó cũng đầu tư 
phát triển nguồn nhân lực và thị trường,…  

Có thể nói rằng, với định hướng cụ thể trong việc chọn lựa thị trường, chọn lựa sản 
phẩm, Việt Nhật đã đầu tư thích đáng cho máy móc thiết bị và công nghệ sản xuất một 
cách phù hợp nhằm đáp ứng kịp thời các yêu cầu mới của thị trường. 

Danh mục máy móc thiết bị công nghệ 

STT Thiết Bị Số Lượng Xuất xứ Công suất Năm SX 

1 Máy đông IQF 02 Nhật 600 Kg/h 2001 

2 Tủ đông tiếp xúc 03 Nhật 1 Tấn / mẻ / 2h 2001 

3 Dây chuyền đồ hộp 01 Nga 10 Tấn / ngày 2004 

4 Tủ đông gió 02 Nhật 1 Tấn / 2h 2001 

5 Tủ chờ đông 02 Nhật   

6 Tủ tái đông 02 Nhật   

7 Máy đá vẩy 03 Nhật 15 tấn  

8 Kho lạnh 06 Nhật 700 tấn 2001 

9 Tàu thu mua 09 Việt Nam 40-50 tấn / chiếc  

10 Đầu kéo container 01 Nhật  2008 

Nguồn: Việt Nhật 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH MÁY MÓC THIẾT BỊ CỦA VIỆT NHẬT 

Máy cấp đông IQF Máy ghép mí lon 

 

Đội tàu thu mua nguyên vật liệu 

 

7.5 Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới 

Việt Nhật thường xuyên tiến hành nghiên cứu thị trường và nhu cầu của khách 
hàng để đề ra chiến lược kinh doanh cho từng khách hàng, từng thị trường. Đặc biệt, Việt 
Nhật đã xây dựng bộ phận Kỹ thuật với đội ngũ cán bộ kỹ thuật viên có nghiệp vụ chuyên 
môn cao với nhiệm vụ nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, nâng cao chất lượng sản 
phẩm. Việt Nhật cũng chuẩn bị triển khai sản xuất thêm một số mặt hàng mới như: tôm 
quấn khoai tây, cá tẩm bột chiên, tôm quấn rau củ chiên, thực phẩm, riêng mặt hàng đồ 
hộp tăng cường thêm để cung cấp cho thị trường nội địa. Việc triển khai các mặt hàng giá 
trị gia tăng trong thời gian qua cũng giúp doanh nghiệp tăng 50% giá trị xuất khẩu so với 
các năm trước. Ngoài ra, trong thời gian tới Việt Nhật cũng mong muốn đưa sản phẩm của 
mình tiêu thụ tại thị trường nội địa, thị trường đầy tiềm năng và gần gũi với gần 86 triệu 
dân này.  
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7.6 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm 

Việt Nhật là một trong những doanh nghiệp xuất nhập khẩu thủy sản đạt tiêu chuẩn 
HACCP của Mỹ, đồng thời đạt chất lượng khi xuất vào thị trường EU, Nhật, Hàn Quốc, 
Trung Quốc với mã số Code DL193, đảm bảo chất lượng tốt nhất cho sản phẩm, đáp ứng 
nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. 

Với các chương trình kiểm soát chất lượng, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm 
của Việt Nhật hiện nay áp dụng như các tiêu chuẩn HACCP, GMP…. giúp cho doanh 
nghiệp kiểm soát được các mối nguy hiểm ngay từ khâu thu mua nguyên vật liệu, sản xuất 
và chế biến cho tới khi thành phẩm nhập kho. Chính vì vậy các sản phẩm của Việt Nhật 
được phép xuất khẩu sang các thị trường lớn và có tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Hiện nay, Việt 
Nhật cũng đang xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 22.000 nhằm đảm 
bảo chất lượng của toàn bộ sản phẩm Việt Nhật sản xuất ra đạt chất lượng cao nhất. 

 Ngoài việc giám sát chất lượng của Bộ phận Quản lý chất lượng, Việt Nhật còn có 
phòng Lab được trang bị thiết bị kiểm nghiệm, xác định kết quả vi sinh, kháng sinh 
nguyên liệu đầu vào trước khi đưa vào sản xuất và kiểm tra lại thành phẩm nhằm đáp ứng 
đủ và đúng theo yêu cầu của nước nhập khẩu và đảm bảo tối đa an toàn của sản phẩm 
tránh được những rủi ro gây thiệt hại về vật chất cũng như uy tín của Việt Nhật. 

7.7 Hoạt động Marketing 

a. Quảng bá thương hiệu 

Nhận định được sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, Việt Nhật đã không ngừng quảng 
bá thương hiệu và giới thiệu sản phẩm ra thế giới thông qua các kênh như: quảng cáo, 
tham gia các Hội chợ thủy sản hàng năm trên thế giới, các tổ chức Ngoại thương của các 
nước nhập khẩu, tổ chức thăm viếng khách hàng thân thiết để giữ các mối quan hệ cũng 
như nắm được các nhu cầu và xu hướng mới của khách hàng. Chính nhờ biện pháp này, 
Việt Nhật đã thu hút được đông đảo khách hàng, được các đối tác tin cậy tăng dần qua 
từng tháng, từng kỳ. Việt Nhật cũng cập nhật thường xuyên thông tin cũng như tình hình 
hoạt động sản xuất kinh doanh, quảng bá hình ảnh của mình thông qua website được xây 
dựng riêng: www.vietnhat.com 

b. Hệ thống phân phối 

Với chiến lược đa dạng hóa thị trường nhằm tránh rủi ro khi có biến động về kinh 
tế tài chính trên thế giới, Việt Nhật không những củng cố được các thị trường truyền 
thống mà còn mở rộng ra nhiều thị trường mới như Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc,... 
Ngoài ra, thị trường Mỹ vốn được coi là cửa ải khó khăn nhất nhưng bằng sản phẩm chất 
lượng cao của mình, Việt Nhật đã xâm nhập và khẳng định được chắc chắn với thị phần 
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tăng lên đáng kể. Nhờ có quan hệ tốt với các cơ quan ban ngành, đại diện thương mại,… 
Việt Nhật luôn có nguồn thông tin sớm để nắm bắt nhu cầu cũng như tiên phong trong tiếp 
cận thị trường. 

7.8 Nhãn hiệu thương mại 

Bên cạnh việc tích cực quảng bá thương hiệu, Việt Nhật đã thực hiện thủ tục đăng 
ký nhãn hiệu hàng hóa VISEA CORP. Ý thức được việc phát triển sẽ luôn đi liền với 
thương hiệu và uy tín, Việt Nhật cũng có kế hoạch xây dựng thương hiệu riêng cho các 
sản phẩm cao cấp của mình. 

 

 

7.9 Danh mục các hợp đồng lớn đã và đang được thực hiện 

TT Đối tác Sản phẩm cung cấp Giá trị ước 
tính (USD) 

Thời gian 
thực hiện* 

1 SIGMA INTERNATIONAL 
Ghẹ Đông Lạnh + 
Ghẹ Lon 

400.000 2009 

2 COMMODITY SPECIALISTS Ghẹ Lon 300.000 2009 

3 GOSHOKU CO., LTD Mực + Tôm + Thực 
Phẩm 200.000 2009 

4 KAWASHO CORP Bạch Tuộc 150.000 2009 

5 NIHON SIBER HECNEyR K.K Thực Phẩm 100.000 2009 

Nguồn: Việt Nhật 

Lưu ý: * Trong năm 2009, Việt Nhật ký nhiều hợp đồng thực hiện với các đối tác này, thời 
gian thực hiện cho mỗi hợp đồng khoảng 1 tháng.  

Ngoài ra, Việt Nhật thường xuyên nhận được đơn hàng từ các khách hàng truyền 
thống khác như:  

- INTERONT GROSSHANDELS GmbH 

- DONGXING KUNCHENG TRADE LIMITED 

- KM FOOD CO.,LTD 
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8. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007, năm 2008 và năm 2009 

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

năm 2007, năm 2008 và năm 2009 

 Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 % tăng (giảm) 
2009/2008 

Tổng giá trị tài sản 115.649    136.673 138.737  1,51% 

Doanh thu thuần    131.818    144.631  73.578  -49,17% 

Giá vốn hàng bán    106.045    122.835  50.692  -58,73% 

Lợi nhuận thuần từ HĐKD      16.149        7.326  11.315  54,45% 

Lợi nhuận khác          (445)           269 (27) -160,45% 

Lợi nhuận trước thuế      15.704        7.595  11.288  48,62% 

Lợi nhuận sau thuế      13.111        6.489   9.649  48,69% 

Cổ tức 11% 8% 9%  1% 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2007, BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2008 và năm 2009 

 Cũng như các doanh nghiệp thủy sản khác, chịu ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng 
tài chính thế giới và suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2008, kết quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Việt Nhật năm 2008 giảm so với năm trước. Tuy doanh thu thuần năm 2008 
tăng 9,72% so với năm 2007 nhưng với sự gia tăng của chi phí, lợi nhuận sau thuế năm 
2008 giảm 50,51% so với năm 2007. Đến năm 2009 tình hình kinh tế thế giới nói chung 
vẫn chưa phục hồi, đặc biệt là những tháng đầu năm 2009, kinh tế các nước nhập khẩu 
thủy sản của Việt Nam bị ảnh hưởng mạnh mẽ. Điều này làm ảnh hưởng đến hoạt động 
kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản nói chung. Doanh thu thuần 
năm 2009 chỉ đạt 73,57 tỷ đồng, giảm 49,17% so với năm 2008. Nhưng bằng mọi nỗ lực 
cắt giảm chi phí của toàn Công ty, lợi nhuận trước thuế của Công ty trong năm 2009 vẫn 
đạt 11,28 tỷ đồng, tăng 48,62% so với năm 2008.  

8.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Việt Nhật 

Trong năm vừa qua, một số yếu tố sau đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh 
doanh của Việt Nhật: 

 * Thuận lợi:  

- Việt Nhật hiện là một trong những doanh nghiệp đứng đầu cả nước về sản 

xuất và xuất khẩu mặt hàng ghẹ đóng hộp và đông lạnh. 

- Việt Nhật có đội ngũ quản lý đã kinh qua lĩnh vực khai thác, chế biến xuất 
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khẩu thủy sản, có nhiều năm kinh nghiệm trên thương trường quốc tế. 

- Hệ thống quản lý chất lượng của Việt Nhật ngày càng phát huy tác dụng và 

tạo được những hiệu quả tích cực đến nhiều mặt hoạt động của Việt Nhật. 

Việt Nhật đã được phê duyệt trong danh sách những công ty được miễn 

kiểm tra khi xuất hàng vào Nhật, Mỹ. 

- Nhà máy được trang bị máy móc thiết bị với công nghệ tiên tiến và đồng 

bộ.  

 *  Khó khăn: 

- Thị trường nguyên liệu trong những tháng đầu của năm (đặc biệt đối với 

mặt hàng ghẹ) khan hiếm do tính chất mùa vụ, Việt Nhật không sử dụng hết 

công suất thiết kế máy móc thiết bị gây lãng phí và đang là bài toán đối với 

Công ty. Tuy nhiên, những năm gần đây Việt Nhật đã cải tiến biện pháp thu 

mua và dự trữ nguyên liệu để đảm bảo sản xuất trong tình hình khó khăn về 

mặt nguyên liệu và biến động giá cả. Chính vì vậy, khó khăn này đang dần 

được khắc phục và không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của Việt Nhật.  

- Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành để thu mua nguyên liệu đầu 

vào rất gay gắt. 

- Nguồn nhân lực đáp ứng cho nhu cầu phát triển thiếu hụt. Đây không chỉ là 

khó khăn của Việt Nhật mà còn là vấn đề lớn đối với nhiều doanh nghiệp. 

 

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

Việt Nhật là một trong năm Công ty có quy mô và thị phần lớn của cả nước về sản 
xuất chế biến xuất khẩu ghẹ và chỉ đứng sau một số công ty có vốn 100% nước ngoài. 
Một số công ty chế biến và xuất khẩu ghẹ là đối thủ cạnh tranh của Việt Nhật như: Công 
ty Cổ phần Chế biến thủy sản – Xuất nhập khẩu Việt Cường, Công ty Mai Linh, Công ty 
Philips, Công ty Đồ hộp Hạ Long… 

Việt Nhật đã áp dụng quy trình sản xuất chất lượng sản phẩm theo HACCP, 
GMP,... có đủ điều kiện xuất khẩu sang rất nhiều nước trên thế giới. Việt Nhật là một 
trong số ít các doanh nghiệp có tàu đánh bắt và thu mua thuỷ hải sản ngoài biển nên có lợi 
thế không chỉ về nguồn cung nguyên liệu mà còn cắt giảm được chi phí sản xuất, nâng cao 
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sức cạnh tranh, đảm bảo chất lượng nguyên liệu đầu vào. Ngoài ra, Việt Nhật còn có các 
khách hàng truyền thống tiêu thụ các sản phẩm chủ lực, đảm bảo cho doanh nghiệp có đầu 
ra ổn định và ngày càng phát triển. Hơn nữa, do kiểm soát tốt về chất lượng mà các sản 
phẩm của Việt Nhật dễ dàng đến được các thị trường lớn và khó tính nhất trên thế giới. 

Có thể thấy, Việt Nhật tuy là doanh nghiệp thuộc ngành thủy sản nhưng khác với 
các doanh nghiệp khác chủ yếu xuất khẩu cá tra, cá basa, tôm, mực đông lạnh; sản phẩm 
của Việt Nhật chủ yếu là sản phẩm chế biến và đồ hộp xuất khẩu. Đây là những sản phẩm 
mang lại giá trị gia tăng cao và xu hướng chung của ngành cũng chuyển dần từ các sản 
phẩm đông lạnh sang sản phẩm chế biến.  

9.2 Triển vọng phát triển của ngành 

Tốc độ tăng trưởng 

Với vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi, Việt Nam có nhiều tiềm năng phát 
triển ngành thủy sản.  

Sản lượng thủy sản năm 20082 đạt 4.582,9 nghìn tấn, tăng 9,2% so với năm 2007, 
trong đó: cá đạt 3.444 nghìn tấn tăng 11,2%; tôm đạt 505,5 nghìn tấn tăng 1,9%. Sản 
lượng thủy sản nuôi trồng tăng khá, đạt 2.448,9 nghìn tấn và tăng 15,3% so với năm 2007, 
chủ yếu do các địa phương tiếp tục chuyển đổi và mở rộng diện tích nuôi trồng theo 
hướng đa canh, đa con kết hợp. Sản lượng thủy sản khai thác năm 2008 đạt 2.134 nghìn 
tấn, tăng 2,9% so với năm 2007, trong đó khai thác biển đạt 1.938 nghìn tấn, tăng 3,3%. 
Hoạt động khai thác thuỷ sản còn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, mùa vụ, giá xăng dầu, 
năng lực tàu thuyền và các chi phí khác cho đi biển.   

Năm 2009 sản lượng thủy sản ước tính3 đạt 4.847,6 nghìn tấn, tăng 5,3% so với 
năm 2008, trong đó cá đạt 3.654,1 nghìn tấn, tăng 5,3%; tôm đạt 537,7 nghìn tấn, tăng 
7,2%. Sản lượng thủy sản nuôi trồng ước tính đạt 2569,9 nghìn tấn, tăng 4,2% so với năm 
2008, chủ yếu do một số địa phương chuyển sang nuôi theo hướng đa canh, đa con. Bên 
cạnh đó, mô hình nuôi thuỷ sản lồng, bè tiếp tục phát triển, đặc biệt là nuôi lồng, bè trên 
biển ở các tỉnh: Kiên Giang, Quảng Nam, Ninh Thuận, Phú Yên, Hải Phòng. Tính chung 
số lồng bè nuôi thuỷ sản năm 2009 của cả nước đạt 98,4 nghìn chiếc, tăng 12,6 nghìn 
chiếc (tăng 14,7%) so với năm 2008. Diện tích nuôi tôm sú năm 2009 ước tính đạt 549,1 
nghìn ha, giảm 10,7% so với năm trước, chủ yếu do sức mua của những thị trường tiêu thụ 
tôm sú nhiều là Mỹ và Nhật Bản giảm mạnh; đồng thời một số diện tích nuôi tôm sú đã 

                                                 
2 Nguồn: Thông cáo báo chí về số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2008 của Tổng Cục Thống kê Việt Nam 

3 Nguồn: Thông cáo báo chí về số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2009 của Tổng Cục Thống kê Việt Nam 
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chuyển đổi sang nuôi tôm thẻ chân trắng cho năng suất và thu nhập cao hơn. Đến nay diện 
tích nuôi tôm thẻ chân trắng năm nay ước tính đạt 13,5 nghìn ha, tăng 75,5% so với năm 
2008; sản lượng đạt 63 nghìn tấn, gấp trên 2 lần. Sản lượng thuỷ sản khai thác năm 2009 
ước tính đạt 2.277,7 nghìn tấn, tăng 6,6% so với năm trước (tốc độ tăng cao nhất trong 8 
năm trở lại đây), trong đó khai thác biển đạt 2.086,7 nghìn tấn, tăng 7,2%. Khai thác thuỷ 
sản tăng cao là do các loại cá cơm, cá hố, các nục, cá ngừ xuất hiện trên ngư trường với 
mật độ cao và thời gian kéo dài. Đồng thời chính sách hỗ trợ ngư dân mua mới, đóng mới 
tàu có công suất lớn đã tăng năng lực khai thác hải sản xa bờ. Ngoài ra, dịch vụ nghề cá 
được cải tiến hợp lý và hiệu quả hơn đã tạo điều kiện cho các tàu thuyền tăng thêm số 
ngày đánh bắt trên biển. 

Sản phẩm và thị trường tiêu thụ 
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Kim ngạch xuất khẩu thủy sản trong thời gian gần đây đã đóng góp nhiều vào GDP 
của ngành nông nghiệp. Trong năm 2008, ngành thủy sản đã đạt được kim ngạch xuất 
khẩu là 4,5 tỷ USD, tăng 19,62% so với năm 2007 với tổng sản lượng thủy sản xuất khẩu 
là 1,2 triệu tấn, tăng 33,7% so với năm 2007. Tuy nhiên năm 2009 là một năm khó khăn 
chung cho hầu hết các ngành kinh tế, đặc biệt là ngành thủy sản chủ yếu xuất khẩu ra 
nước ngoài. Với tình hình khủng hoảng kinh tế kéo dài từ năm 2008, các nước nhập khẩu 
thủy sản của Việt Nam như Mỹ, Nhật Bản, EU… bị ảnh hưởng mạnh mẽ, nhu cầu nhập 
khẩu giảm nên giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam năm 2009 giảm so với năm 2010 
đạt 4,2 tỷ USD. Dù vậy, đây vẫn được xem là nỗ lực lớn của các doanh nghiệp trong 
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ngành trước bối cảnh khó khăn chung.  

Về thị trường xuất khẩu thủy sản năm 2009, EU vẫn là nhà nhập khẩu thủy sản lớn 
nhất của Việt Nam, chiếm 25,8% tỷ trọng xuất khẩu của Việt Nam. Xuất khẩu sang thị 
trường này giảm 4,2% về giá trị, đạt 1.096 tỷ USD, trong đó 5 thị trường đơn lẻ trong khối 
là Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan, Italia và Bỉ chiếm 64% tổng nhập khẩu thuỷ sản từ Việt 
Nam. 

Đứng thứ hai là thị trường Nhật Bản với giá trị xuất khẩu đạt 758 triệu USD, giảm 
8,5% so với năm 2009, tiếp đến là thị trường Mỹ với giá trị đạt 713,3 triệu USD, giảm 
4,2%. 

Nga vốn là thị trường đơn lẻ tiêu thụ nhiều nhất cá tra của Việt Nam trong năm 
2008, nhưng do 4 tháng đầu năm Nga có lệnh cấm thuỷ sản Việt Namh nên hàng hóa thuỷ 
sản vào thị trường này giảm. Cụ thể, từ tháng 5 đến hết tháng 12/2009, Nga nhập khẩu 
47,5 nghìn tấn thuỷ sản Việt Nam, trị giá 84,6 triệu USD, giảm lần lượt 62,1% và 61,2% 
so với cùng kỳ. 

Thị trường Hàn Quốc, ASEAN và Trung Quốc đạt mức tăng trưởng lần lượt là 
2,3%, 6,9% và 38,4%.  

Về mặt hàng xuất khẩu, sản phẩm chủ yếu của Việt Nam là tôm, cá tra, cá basa, cá 
biển, mực, bạch tuộc, hàng khô… Trong đó, tôm đông lạnh là mặt hàng chiếm tỉ trọng cao 
nhất 39,4%, cá tra 31,6%, mực, bạch tuộc 6,45%, cá ngừ 4,26%, hàng khô 3,77%, cá biển 
và các loại hải sản khác chiếm 14,5%. Năm 2009, cá tra phải đối mặt trước áp lực cạnh 
tranh từ các thị trường tiêu thụ, những khó khăn về nguồn nguyên liệu, về vốn đầu tư, chi 
phí thức ăn…Từ mức tăng trưởng 48,4% với 1,45 tỷ USD trong năm 2008, kim ngạch 
xuất khẩu cá tra năm 2009 giảm xuống còn 1,34 tỷ USD, giảm 7,6%. Tỷ trọng xuất khẩu 
cá tra cũng giảm từ 32,2% xuống còn 31,6%. Ngược lại, xuất khẩu tôm năm 2009 đạt kết 
quả khích lệ với 1,675 tỷ USD, tăng 3% so với 1,625 tỷ USD năm 2008. 

Những thách thức của ngành thủy sản 

Ngành thủy sản Việt Nam tuy đã tăng trưởng trong thời gian vừa qua, đóng góp 
lớn vào nền kinh tế, nhưng cũng gặp nhiều thách thức đặc biệt đối với năm 2009. Thị 
trường tiêu thụ giảm sút nhu cầu do kinh tế khó khăn. Ngoài rào cản về thuế quan, doanh 
nghiệp Việt Nam gặp phải khó khăn do các thị trường xuất khẩu quy định ngày càng 
nhiều rào cản phi thuế quan (dư lượng kháng sinh tối thiểu, truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm, các tiêu chuẩn về môi trường…). Việc nuôi trồng đại trà thủy sản phát triển nhanh 
chóng cũng khiến nguồn nguyên liệu không ổn định do chất lượng không đảm bảo yêu 
cầu xuất khẩu. Đối với thủy sản khai thác, nguồn hải sản ven bờ có nguy cơ cạn kiệt do 
năng lực khai thác xa bờ của ngư dân Việt Nam còn hạn chế, tình hình thời tiết ngày càng 
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khắc nghiệt và tranh cãi về vấn đề biển Đông với Trung Quốc.  

Tuy nhiên, từ quý 3/2009, nhu cầu tiêu dùng trên thế giới đã bắt đầu cải thiện cùng 
với sự hồi phục của nền kinh tế thế giới. Các chuyên gia dự báo kinh tế năm 2010 sẽ bớt 
khó khăn so với năm 2009. Tình hình xuất khẩu thủy sản trong 02 tháng đầu năm 2010 
cũng rất lạc quan so với cùng kỳ năm trước.  

Chiến lược phát triển của ngành thủy sản 
 Ngành thủy sản phấn đấu phát triển với mục tiêu trở thành ngành kinh tế trọng 
điểm, mũi nhọn về xuất khẩu với các chỉ số tăng trưởng năm 2010, sản lượng tăng bình 
quân 2,15%, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 4,8 – 5,0 tỷ USD; năm 2015, sản lượng tăng 
2,76% năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 6,0 tỷ USD; đến năm 2020, kim ngạch xuất khẩu đạt 
7,0 tỷ USD với khối lượng thành phần xuất khẩu đạt 1,8 tỷ tấn/4,7 tấn nguyên liệu thủy 
sản, chiến 74,6%. Chiến lược phát triển sẽ dựa theo nguyên tắc tăng trưởng kinh tế nhanh, 
ổn định và bền vững, thay đổi mô hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thủy sản theo hướng 
thân thiện với môi trường, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, an ninh xã hội và an toàn sinh 
thái.  

9.3 Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty với định hướng 
của ngành, chính sách của nhà nước và xu thế chung trên thế giới 

Với đà phát triển của ngành thủy sản trong thời gian qua chứng tỏ đây là ngành có 
nhiều triển vọng, với nhiều tiềm năng cả về khai thác, nuôi trồng, chế biến và thị trường. 
Đặc biệt, thị trường xuất khẩu được mở rộng hơn nữa khi Việt Nam đã là thành viên của 
Tổ chức Thương mại Thế giới. Hơn nữa, ngành thủy sản đã được Nhà nước đặc biệt quan 
tâm và sẽ có những chính sách ưu đãi hơn nữa cho ngành phát triển liên tục, góp phần 
đáng kể cho sự phát triển nền kinh tế quốc gia. Các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy 
sản sẽ được quan tâm, được tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động sản xuất kinh doanh tăng 
không ngừng về sản lượng, giá trị ngoại tệ xuất khẩu và lợi nhuận, tạo việc làm cũng như 
thu nhập thường xuyên ổn định cho người lao động trong ngành chế biến thủy sản. Nhằm 
nắm bắt tiềm năng thuận lợi này, cuối năm 2009, Việt Nhật sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt 
động Nhà máy chuyên về sản xuất đồ hộp: ghẹ, cá đóng hộp… cung cấp cho thị trường 
nội địa và xuất khẩu. Có thể nói chiến lược phát triển của Việt Nhật hoàn toàn phù hợp 
với định hướng phát triển của ngành, chính sách của Nhà nước và xu thế chung của thế 
giới.  

 

10. Chính sách đối với người lao động 

10.1 Thực trạng lao động 
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Tổng số lao động tại Việt Nhật tính đến thời điểm 31/12/2009 là 446 người với cơ 
cấu như sau: 

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ 

Phân theo đối tượng lao động   

Lao động trực tiếp 402 90,13% 

Lao động gián tiếp 44 9,87% 

Phân theo trình độ lao động   

Trình độ đại học 53 11,88% 

Trình độ trung cấp và cao đẳng 82 18,39% 

Trình độ sơ cấp và công nhân kỹ thuật 311 69,73% 

Phân theo giới tính   

Nam 149 33,41% 

Nữ 297 66,59% 

               Nguồn: Việt Nhật 

10.2 Chế độ làm việc và chính sách lương thưởng, trợ cấp cho người lao động 

* Chế độ làm việc:  

Việt Nhật thực hiện chế độ làm việc 08 giờ/ngày, 48 giờ/tuần. Các chế độ nghỉ 
lễ, tết được Việt Nhật giải quyết theo đúng quy định Nhà nước. Ngoài ra, Việt Nhật đã 
xây dựng nhà ăn phục vụ toàn thể CBCNV 01 bữa ăn trưa miễn phí. 

* Chính sách lương:  

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh và năng lực của người lao động, Việt 
Nhật trả lương theo các hình thức: lương thời gian, lương sản phẩm và lương khoán 
công việc. Việt Nhật thực hiện phân phối lương theo lao động: người làm công việc 
nào thì được trả lương theo công việc đó. Trường hợp người lao động làm thêm giờ 
hoặc làm đêm, Việt Nhật thực hiện việc chi trả lương ngoài giờ theo đúng quy định 
của Bộ luật Lao động đã ban hành. 

* Chính sách khen thưởng:  

Hàng năm, Hội đồng thi đua khen thưởng của Việt Nhật họp xét phân loại A, B, 
C để làm căn cứ khen thưởng cho người lao động trong dịp Tết nguyên đán theo tiêu 
chí ngày công, năng suất, hiệu quả và sáng kiến đem lại lợi ích cho Việt Nhật. Bên 



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT                                                 BẢN CÁO BẠCH 

 
TỔ CHỨC TƯ VẤN:  CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á                37  

cạnh đó, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, HĐQT Việt Nhật trích lập quỹ khen 
thưởng phúc lợi để chi cho người lao động nhân dịp các ngày lễ lớn như 30/4, Quốc 
khánh 2/9, Tết dương lịch 1/1 ....  

* Chính sách đào tạo:  

Công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề cho CBCNV 
được Việt Nhật quan tâm đúng mức. Hàng năm đều cho một số cán bộ đi đào tạo thêm 
để nâng cao trình độ. 

* Chính sách tuyển dụng:  

Việt Nhật ưu tiên tuyển những lao động có tay nghề phù hợp với công việc sản 
xuất kinh doanh của Việt Nhật.  

 

11. Chính sách cổ tức 

 Công ty chi trả cổ tức cho cổ đông khi kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ 

nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và ngay khi trả hết cổ 

tức đã định, Công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác 

đến hạn trả. Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ quyết định tỷ lệ cổ tức chi trả cho cổ 

đông dựa trên đề xuất của Hội đồng Quản trị và sau khi đã tham khảo ý kiến cổ đông tại 

Đại hội đồng cổ đông. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có thể 

quyết định thanh toán cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng 

sinh lời của công ty. 

Năm Tỷ lệ cổ tức/mệnh giá Ghi chú 

2007 11% trả cổ tức bằng cổ phiếu 

2008 8% trả cổ tức bằng tiền mặt 

20094 9%  dự kiến 

2010 10% dự kiến 

2011 15% dự kiến 

Nguồn: Việt Nhật 

                                                 
4 Công ty đã tạm ứng 9% cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông trong năm 2009 
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12. Tình hình hoạt động tài chính 

12.1 Các chỉ tiêu cơ bản  

Việt Nhật áp dụng chế độ kế toán Việt Nam theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC 

của Bộ Tài Chính ban hành ngày 20/03/2006 và các văn bản sửa đổi bổ sung. 

a. Niên độ kế toán 

 Niên độ kế toán của Việt Nhật bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 hàng 

năm. 

b. Khấu hao tài sản cố định 

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian 

hữu dụng ước tính phù hợp với hướng dẫn tại Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 

12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định như 

sau: 

Nhóm tài sản cố định Thời gian khấu hao (năm) 

Nhà xưởng 
Máy móc và thiết bị 
Quyền sử dụng đất 

10 - 15 
5 – 12 

25 

Nguồn: Việt Nhật 

12.2 Thu nhập bình quân của người lao động 

Thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động trong Công ty Cổ phần Thủy 

hải sản Việt Nhật năm 2008 là 2.400.000 đồng/người/tháng. Mức thu nhập bình quân này 

nằm ở mức trung bình khá so với các công ty cùng ngành. 

12.3 Thanh toán các khoản nợ đến hạn 

Các khoản nợ của Việt Nhật đều được thanh toán đầy đủ trong các năm qua.   

12.4 Các khoản phải nộp theo luật định 

Các nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước được Việt Nhật đóng góp theo đúng quy định 

của pháp luật.  

Các nghĩa vụ nợ khác như: Phải trả người bán, Phải trả công nhân viên, Phải trả 

phải nộp khác được Việt Nhật thanh toán đúng hạn và đầy đủ. 
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12.5 Trích lập các quỹ 

Theo Luật doanh nghiệp, việc trích lập và sử dụng quỹ hàng năm do ĐHĐCĐ của 

Công ty quyết định. Kể từ khi chuyển sang hình thức hoạt động công ty cổ phần, Công ty 

thực hiện việc trích lập các quỹ theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công 

ty và theo pháp luật hiện hành. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2009, Đại hội đã thống nhất 

việc thông qua trích lập Quỹ dự phòng tài chính là 3,85% tương đương 250.000.000 đồng, 

Quỹ khen thưởng phúc lợi là 4,23% tương đương 274.291.273 đồng. 

Số dư các quỹ như sau:  

ĐVT: đồng 

Chỉ tiêu 31/12/2007 31/12/2008 
(hợp nhất) 

31/12/2009 
(hợp nhất) 

Quỹ dự phòng tài chính - 1.258.854.848 1.608.854.848

Quỹ khen thưởng phúc lợi - - -

 Nguồn: BCTC kiểm toán 2007,BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2008 và năm 2009 

12.6 Hàng tồn kho 

ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu 31/12/2007 31/12/2008 
(hợp nhất) 

31/12/2009 
(hợp nhất) 

Hàng tồn kho 34.027 39.049 33.546

 Nguồn: BCTC kiểm toán 2007,BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2008 và năm 2009 

Việt Nhật là doanh nghiệp sản xuất do đó khoản mục hàng tồn kho của Công ty luôn 
chiếm một tỷ trọng khá lớn trong tổng tài sản (khoảng 28%). Hàng tồn kho của Việt Nhật 
luôn đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, và đã được công ty kiểm toán chấp thuận giá trị 
thuần có thể thực hiện được tương đương giá gốc hàng tồn kho nên Công ty không phải 
thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.  

12.7 Tổng dư nợ vay 

Đơn vị tính: đồng 

STT Hợp đồng vay Số dư nợ đến 31/12/2009 

I Vay ngắn hạn 49.266.131.961
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STT Hợp đồng vay Số dư nợ đến 31/12/2009 

Vay ngân hàng* 48.917.880.207
 

Nợ thuê tài chính đến hạn trả 348.251.754

II Vay dài hạn** 283.083.714

Tổng cộng 49.549.215.675

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2009  

Trong đó:  

*: Vay ngân hàng: là khoản vay ngắn hạn ngân hàng để bổ sung vốn lưu động, lãi 

suất vay thấp nhất là 9,5%/ năm và cao nhất là 12%/năm; thời hạn vay tối đa là 12 tháng. 

**: Khoản vay và nợ dài hạn: là khoản vay thuê tài chính của Công ty TNHH Cho 

thuê Tài chính quốc tế Chailease theo Hợp đồng cho thuê tài chính số B080722501 ngày 

07 tháng 07 năm 2008, thời hạn cho thuê là 36 tháng. Việt Nhật đầu tư xe ôtô kéo 

Container và 4 Rơmoc phục vụ cho việc vận chuyển hàng hóa.  

Nhìn chung, Việt Nhật sử dụng nợ vay còn thấp trong cấu trúc vốn của mình, chủ 

yếu là vay ngắn hạn. Do đó, rủi ro tài chính đối với Việt Nhật là chưa cao. 

12.8 Tình hình công nợ hiện nay 

Các khoản phải thu: 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu 31/12/2007 31/12/2008 
(hợp nhất) 

31/12/2009 
(hợp nhất) 

Phải thu ngắn hạn 22.647 35.112 38.579 

Phải thu của khách hàng 17.110 30.063 19.592 

Trả trước người bán 4.539 4.001 15.442 

Phải thu khác 998 1.048 3.545

Phải thu dài hạn - - - 

Phải thu dài hạn khác - - - 

Tổng cộng 22.647 35.112 38.579

 Nguồn: BCTC kiểm toán 2007,BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2008 và năm 2009 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT                                                 BẢN CÁO BẠCH 

 
TỔ CHỨC TƯ VẤN:  CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á                41  

Các khoản phải trả: 
 Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu 31/12/2007 31/12/2008 
(hợp nhất) 

31/12/2009 
(hợp nhất) 

Phải trả ngắn hạn 32.715 52.692 54.629 

Vay và nợ ngắn hạn 29.437 50.481  49.266

Phải trả cho người bán 166 1.083 2.675

Người mua trả tiền trước 9 -  139

Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước 2.564 443  1.714

Phải trả người lao động 515 551  719

Các khoản phải trả, phải nộp khác 24 134  117

Phải trả dài hạn 95 684  283

Phải trả dài hạn khác 17 3 -

Vay và nợ dài hạn 78 681  283

Tổng cộng 32.810 53.376  54.912

 Nguồn: BCTC kiểm toán 2007,BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2008 và năm 2009 

12.9 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Căn cứ BCTC kiểm toán năm 2007, BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2008 và năm 

2009, các chỉ tiêu tài chính chủ yếu được tính toán như sau:  

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2007 Năm 2008 
(hợp nhất) 

Năm 2009 
(hợp nhất) 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán     

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 2,50 1,69 1,63 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 1,46 0,95 1,01 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn     

Hệ số nợ/Tổng nguồn vốn Lần 0,28 0,39 0,40 

Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 0,40 0,65 0,66 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động     

Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng 
bán/Hàng tồn kho bình quân) Lần 4,83 3,36 1,40 

Vòng quay tổng tài sản (DT thuần/Tổng tài 
sản) Lần 1,14 1,06 0,53 
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Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2007 Năm 2008 
(hợp nhất) 

Năm 2009 
(hợp nhất) 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời     

Lợi nhuận sau thuế/DT thuần % 9,95 4,49 13,11 
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 16,14   7,94 11,51 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 11,34   4,75 6,96 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DT thuần % 12,25   5,07 15,38 

13. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và Kế toán trưởng 

13.1 Hội đồng Quản trị 

 Danh sách Hội đồng quản trị:  

➢ Ông Nguyễn Văn Nhựt    –  Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

➢ Bà Trần Thị Thúy       –  Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

➢ Ông Lê Tấn Trung    – Thành viên Hội đồng Quản trị 

➢ Ông Lương Công Gia    – Thành viên Hội đồng Quản trị 

➢ Bà Nguyễn Thị Diệu Hương – Thành viên Hội đồng Quản trị 

13.1.1 Ông Nguyễn Văn Nhựt – Chủ  tịch Hội đồng Quản trị 

➢ Họ và tên   : Nguyễn Văn Nhựt 

➢ Số CMND   : 024804114 

➢ Giới tính   : Nam 

➢ Ngày tháng năm sinh : 1958      

➢ Nơi sinh   : Long An 

➢ Quốc tịch   : Việt Nam 

➢ Dân tộc   : Kinh  

➢ Quê quán   : Long An 

➢ Địa chỉ thường trú  : 149X/23 Tô Hiến Thành, F. 13, Q. 10, TP. HCM 

➢ Số điện thoại liên lạc  : (08) 3.7653.276 

➢ Trình độ văn hóa  : 12/12 

➢ Trình độ chuyên môn : Trung cấp Quản lý Kinh tế 
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➢ Quá trình công tác  :  

- 1983 – 2002  : Giám đốc Công ty Thủy sản Cần Giuộc 

- 2002 – nay  : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc 

Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật 

➢ Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ 

phần Thủy hải sản Việt Nhật 

➢ Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có 

➢ Số lượng cổ phần nắm giữ : 4.067.299 cổ phần 

➢ Số cổ phần của những người có liên quan:  

 Trần Thị Thúy Vợ 499.500 cổ phần 

 Nguyễn Văn Triển Con 505.050 cổ phần 

 Nguyễn Văn Báu Em ruột 7.770 cổ phần 

➢ Các khoản nợ đối với Công ty: không có 

➢ Thù lao và các khoản lợi ích khác: do ĐHĐCĐ hàng năm quyết định mức thù lao 

➢ Lợi ích liên quan đến tổ chức niêm yết: không có 

➢ Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không có 

➢ Hành vi vi phạm pháp luật: không có 

13.1.2 Bà Trần Thị Thúy – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

➢ Họ và tên   : Trần Thị Thúy 

➢ Số CMND   : 024335348 

➢ Giới tính   : Nữ 

➢ Ngày tháng năm sinh : 1962      

➢ Nơi sinh   :  Thái Bình 

➢ Quốc tịch   : Việt Nam 

➢ Dân tộc   : Kinh  

➢ Quê quán   : Thái Bình 

➢ Địa chỉ thường trú : 149X/23 Tô Hiến Thành, F. 13, Q. 10, TP. HCM 
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➢ Số điện thoại liên lạc  : (08) 3.7653.276 (17) 

➢ Trình độ văn hóa  : 12/12 

➢ Quá trình công tác: 

- 1982 – 1998  : Nhân viên Kế hoạch Công ty Thủy hải sản Cần 

Giuộc 

- 1998 – nay : Giám đốc Công ty TNHH Nhựt Triển 

- 2002 – nay  : Nhân viên Tài vụ Công ty Thủy hải sản Việt Nhật 

- 2007 – nay  : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy hải sản 

Việt Nhật 

➢ Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật 

➢ Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH Nhựt Triển 

➢ Số lượng cổ phần nắm giữ : 499.500 cổ phần 

➢ Số cổ phần của những người có liên quan:  

 Nguyễn Văn Nhựt Chồng 4.067.299 cổ phần 

 Nguyễn Văn Triển Con 505.050 cổ phần 

➢ Các khoản nợ đối với Công ty: không có 

➢ Thù lao và các khoản lợi ích khác: do ĐHĐCĐ hàng năm quyết định mức thù lao 

➢ Lợi ích liên quan đến tổ chức niêm yết: không có 

➢ Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không có 

➢ Hành vi vi phạm pháp luật: không có 

13.1.3 Ông Lê Tấn Trung – Thành viên Hội đồng Quản trị 

➢ Họ và tên   : Lê Tấn Trung 

➢ Số CMND   : 024178608 

➢ Giới tính   : Nam 

➢ Ngày tháng năm sinh : 1966 

➢ Nơi sinh   : TP. HCM 

➢ Quốc tịch   : Việt Nam 
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➢ Dân tộc   : Kinh  

➢ Quê quán   : Thừa Thiên Huế 

➢ Địa chỉ thường trú  : 29/60 Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận, TP. HCM 

➢ Số điện thoại liên lạc  :  (08) 3.7653.276 

➢ Trình độ học vấn  : 12/12 

➢ Trình độ chuyên môn : Kỹ sư ngành Chế biến Thủy sản (Đại học Thủy sản 

Nha Trang) 

Chứng chỉ Quản lý Chất lượng HACCP do Trung 

tâm QUATEST 3 cấp 

Chứng chỉ Quản lý Chất lượng ISO do Trung tâm 

QUATEST 3 cấp 

Chứng chỉ Quản lý sản xuất toàn diện TQM do Trung 

tâm QUATEST 3 cấp 

➢ Quá trình công tác  :  

- 1996 – 2002  : Phó Quản đốc Xí nghiệp Đông lạnh Quận 8 

- 2002 – nay  : Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Sản 

xuất Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật 

➢ Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Sản xuất Công ty 

Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật 

➢ Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có 

➢ Số lượng cổ phần nắm giữ: 12.200 cổ phần 

➢ Số cổ phần của những người có liên quan: không có 

➢ Các khoản nợ đối với Công ty: không có 

➢ Thù lao và các khoản lợi ích khác: do ĐHĐCĐ hàng năm quyết định mức thù lao 

➢ Lợi ích liên quan đến tổ chức niêm yết: không có 

➢ Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không có 

➢ Hành vi vi phạm pháp luật: không có 
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13.1.4 Ông Lương Công Gia – Thành viên Hội đồng quản trị 

➢ Họ và tên   : Lương Công Gia 

➢ Số CMND   : 024739680 

➢ Giới tính   : Nam 

➢ Ngày tháng năm sinh : 1958 

➢ Nơi sinh   : Long An 

➢ Quốc tịch   : Việt Nam 

➢ Dân tộc   : Kinh  

➢ Quê quán   : Long An 

➢ Địa chỉ thường trú : 48/15/10B Hồ Biểu Chánh, P11, Q. Phú Nhuận, 

TP.HCM 

➢ Số điện thoại liên lạc  : (08) 3.7653.276 

➢ Trình độ văn hóa  : 12/12 

➢ Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Nông nghiệp (ĐH Sư phạm Kỹ thuật 

TP.HCM) 

Nghiệp vụ Ngoại thương (Trường Kinh tế Đối ngoại 

Trung ương) 

Chứng chỉ Quản lý Chất lượng HACCP do 

NAFIQUAD cấp 

Chứng chỉ Quản lý Chất lượng ISO do Trung tâm 

QUATEST 3 cấp  

➢ Quá trình công tác  : 

- 1983 – 1985  : Nhân viên Kế hoạch Sở Thủy sản Long An 

- 1985 – 1987  :  Trưởng phòng Kế hoạch Công ty Xuất nhập khẩu 

Thủy sản Cần Đước Long An 
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- 1987 – 1991  :  Trưởng phòng Đầu tư Nuôi trồng Công ty Thủy sản 

Cần Giuộc Long An 

- 1992 – 2000  :  Trưởng phòng Kho lạnh – Cấp đông Công ty TNHH 

Hải Việt 

- 2002 – nay : Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám Đốc Kế hoạch – 

Công ty Cổ phần Thủy hải sản  Việt Nhật 

➢ Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Kế hoạch Công ty Cổ 

phần Thủy hải sản Việt Nhật 

➢ Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có 

➢ Số lượng cổ phần nắm giữ: 11.100 cổ phần 

➢ Số cổ phần của những người có liên quan: không có 

➢ Các khoản nợ đối với Công ty: không có 

➢ Thù lao và các khoản lợi ích khác: do ĐHĐCĐ hàng năm quyết định mức thù lao 

➢ Lợi ích liên quan đến tổ chức niêm yết: không có 

➢ Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không có 

➢ Hành vi vi phạm pháp luật: không có 

13.1.5 Bà Nguyễn Thị Diệu Hương – Thành  viên Hội đồng quản trị 

➢ Họ và tên : Nguyễn Thị Diệu Hương 

➢ Số CMND : 024809354 

➢ Giới tính : Nữ 

➢ Ngày tháng năm sinh : 1969 

➢ Nơi sinh : Pleiku 

➢ Quốc tịch : Việt Nam 

➢ Dân tộc : Kinh  

➢ Quê quán : Quảng Nam – Đà Nẵng 
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➢ Địa chỉ thường trú : 217 Chung cư Nhiêu Lộc A – Tân Thành, Q. Tân 

Phú, TP. HCM 

➢ Số điện thoại liên lạc : (08) 3.7653.276 

➢ Trình độ văn hóa : 12/12 

➢ Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Thủy sản (ĐH Nông Lâm) 

Chứng chỉ Quản lý Chất lượng HACCP do 

NAFIQUAD cấp 

Chứng chỉ Quản lý Chất lượng ISO do Trung tâm 

QUATEST 3 cấp  

➢ Quá trình công tác : 

- 1993 – 2002 : Phó phòng KCS Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 

- 2002 – nay  :  Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Chất 

lượng Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật 

➢ Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Chất lượng Công 

ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật 

➢ Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Không có 

➢ Số cổ phần nắm giữ: 22.860 cổ phần 

➢ Số cổ phần của những người có liên quan: không có 

➢ Các khoản nợ đối với Công ty: không có 

➢ Thù lao và các khoản lợi ích khác: do ĐHĐCĐ hàng năm quyết định mức thù lao 

➢ Lợi ích liên quan đến tổ chức niêm yết: không có 

➢ Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không có 

➢ Hành vi vi phạm pháp luật: không có 

13.2 Ban Tổng Giám đốc 

 Danh sách Ban Tổng Giám đốc:  

➢ Ông Nguyễn Văn Nhựt    – Tổng Giám đốc  
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➢ Bà Nguyễn Thị Diệu Hương –  Phó Tổng Giám đốc 

➢ Ông Lê Tấn Trung    –   Phó Tổng Giám đốc 

13.2.1 Ông Nguyễn Văn Nhựt – Tổng Giám đốc 

(Sơ yếu lý lịch được trình bày ở phần 13.1.1) 

13.2.2 Bà Nguyễn Thị Diệu Hương – Phó Tổng Giám đốc 

 (Sơ yếu lý lịch được trình bày ở phần 13.1.5) 

13.2.3 Ông Lê Tấn Trung – Phó Tổng Giám đốc 

       (Sơ yếu lý lịch được trình bày ở phần 13.1.3) 

13.3 Ban Kiểm soát 

 Danh sách Ban Kiểm soát: 

➢ Ông Nguyễn Hữu Hậu  –  Trưởng Ban Kiểm soát 

➢ Ông Đoàn Tôn Mạnh  –  Thành viên Ban Kiểm soát 

➢ Bà Kiều Thị Nguyễn Tuyết –  Thành viên Ban Kiểm soát 

13.3.1 Ông Nguyễn Hữu Hậu – Trưởng Ban Kiểm soát 

➢ Họ và tên   : Nguyễn Hữu Hậu 

➢ Số CMND   : 022766358 

➢ Giới tính   : Nam 

➢ Ngày tháng năm sinh : 1975       

➢ Nơi sinh    : TP. HCM 

➢ Quốc tịch    : Việt Nam 

➢ Dân tộc    : Kinh  

➢ Quê quán    : Thủ Thừa, Long An 

➢ Địa chỉ thường trú   : 4/62 Trần Khắc Chân, P. Tân Định, Q.1, TP. HCM 

➢ Số điện thoại liên lạc  : (08) 3.7653.276 

➢ Trình độ văn hóa  : 12/12 
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➢ Trình độ chuyên môn  : Trung cấp Cơ Điện lạnh (Trung học Kỹ thuật Nông 

nghiệp Thành phố) 

Chứng chỉ Quản lý Chất lượng HACCP do 

NAFIQUAD cấp 

Chứng chỉ Quản lý Chất lượng ISO do Trung tâm 

QUATEST 3 cấp 

➢ Quá trình công tác  : 

- 1996 – 2002  :  Nhân viên Kỹ thuật Công ty Sản xuất Kinh doanh 

Xuất nhập khẩu Quận 8 

- 2002 – nay  : Giám đốc Cơ điện lạnh Công ty Cổ phần Thủy hải 

sản Việt Nhật 

- 2008 – nay : Trưởng BKS Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt 

Nhật 

➢ Chức vụ hiện nay: Trưởng BKS kiêm Giám đốc Cơ điện lạnh Công ty Cổ phần 
Thủy hải sản Việt Nhật 

➢ Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có 

➢ Số cổ phần nắm giữ: 14.310 cổ phần 

➢ Số cổ phần của những người có liên quan: không có 

➢ Các khoản nợ đối với Công ty: không có 

➢ Thù lao và các khoản lợi ích khác: do ĐHĐCĐ hàng năm quyết định mức thù lao 

➢ Lợi ích liên quan đến tổ chức niêm yết: không có 

➢ Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không có 

➢ Hành vi vi phạm pháp luật: không có 

13.3.2 Ông Đoàn Tôn Mạnh  – Thành viên Ban Kiểm soát 

➢ Họ và tên   : Đoàn Tôn Mạnh 

➢ Số CMND   : 191202159 

➢ Giới tính   : Nam 

➢ Ngày tháng năm sinh : 1969 
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➢ Nơi sinh    : TP. Huế 

➢ Quốc tịch    : Việt Nam 

➢ Dân tộc    : Kinh  

➢ Quê quán    : Phú An, Phú Vang, Tp. Huế 

➢ Địa chỉ thường trú  : 218 lô B, chung cư Gò Dầu 2, P. Tân Sơn Nhì, Q. 

Tân Phú, TP. HCM 

➢ Số điện thoại liên lạc  : (08) 3.7653.276 

➢ Trình độ văn hóa  : 12/12 

➢ Trình độ chuyên môn : Cử nhân Ngoại ngữ – Tin học (ĐH Sư phạm Huế) 

Chứng chỉ Quản lý Chất lượng ISO do Trung tâm 

QUATEST 3 cấp 

➢ Quá trình công tác  :  

- 2002 – 2009  : Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Thủy hải sản 

Việt Nhật 

- 2008 – nay : Thành viên BKS Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt 

Nhật 

➢ Chức vụ hiện nay: Thành viên BKS kiêm Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần 

Thủy hải sản Việt Nhật 

➢ Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: không có 

➢ Số cổ phần nắm giữ: 7.515 cổ phần 

➢ Số cổ phần của những người có liên quan: không có 

➢ Các khoản nợ đối với Công ty: không có 

➢ Thù lao và các khoản lợi ích khác: do ĐHĐCĐ hàng năm quyết định mức thù lao 

➢ Lợi ích liên quan đến tổ chức niêm yết: không có 

➢ Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không có 

➢ Hành vi vi phạm pháp luật: không có 
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13.3.3 Bà Kiều Thị Nguyễn Tuyết – Thành viên Ban kiểm soát 

➢ Họ và tên   : Kiều Thị Nguyễn Tuyết 

➢ Số CMND   : 300841205 

➢ Giới tính   : Nữ 

➢ Ngày tháng năm sinh : 1977      

➢ Nơi sinh    : Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An 

➢ Quốc tịch    : Việt Nam 

➢ Dân tộc    : Kinh  

➢ Quê quán    : Ấp Bình Khương, Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An 

➢ Địa chỉ thường trú  : Ấp Bình Khương, Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An 

➢ Số điện thoại liên lạc  : (08) 3.7653.276 

➢ Trình độ văn hoá   : 12/12 

➢ Trình độ chuyên môn        : Cử nhân Kinh tế Thủy sản (ĐH Thủy sản Nha Trang) 

Chứng chỉ Quản lý Chất lượng HACCP do 

NAFIQUAD cấp 

➢ Quá trình công tác: 

- 2000 – 2002  : Kế toán Tổng hợp Công ty Cổ phần Đông Dương 

- 2002 – nay  : Nhân viên Lao động Tiền lương Công ty Cổ phần 

Thủy hải sản Việt Nhật 

- 2008 – nay : Thành viên BKS Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt 

Nhật 

➢ Chức vụ hiện nay: Thành viên BKS kiêm Nhân viên Lao động Tiền lương Công ty 

Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật 

➢ Số cổ phần nắm giữ: 2.000 cổ phần.  

➢ Số cổ phần của những người có liên quan: không có 

➢ Các khoản nợ đối với Công ty: không có 

➢ Thù lao và các khoản lợi ích khác: do ĐHĐCĐ hàng năm quyết định mức thù lao 
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➢ Lợi ích liên quan đến tổ chức niêm yết: không có 

➢ Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không có 

➢ Hành vi vi phạm pháp luật: không có 

13.4 Kế toán trưởng 

Ông Trần Công Thơ  – Kế toán trưởng 

➢ Họ và tên   : Trần Công Thơ 

➢ Số CMND   : 024873240 

➢ Giới tính   : Nam 

➢ Ngày tháng năm sinh : 1952 

➢ Nơi sinh   : xã Đông Sơn, Đông Hưng, Thái Bình 

➢ Quốc tịch   : Việt Nam 

➢ Dân tộc   : Kinh  

➢ Quê quán   : xã Đông Sơn, Đông Hưng, Thái Bình 

➢ Địa chỉ thường trú : 168, đường số 2, P.Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, 

TP.HCM 

➢ Số điện thoại liên lạc  : (08) 3.7653.276 

➢ Trình độ văn hóa  : 12/12 

➢ Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán (Đại học Tài chính Kế toán) 

Chứng chỉ Giám đốc Tài chính  

Chứng chỉ Quản lý Chất lượng ISO do Trung tâm 

QUATEST 3 cấp 

➢ Quá trình công tác: 

- 1982 – 2000  : Phó Trưởng phòng kế toán Công ty Than Cao Sơn 

- 2001 – nay  : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt 

Nhật 

➢ Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật 

➢ Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Không  

➢ Số cổ phần nắm giữ: 11.100 cổ phần 
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➢ Số cổ phần của những người có liên quan: 

 Trần Công Để Anh ruột  7.160 cổ phần 

 Trần Công Thành Con 10.544 cổ phần 

➢ Các khoản nợ đối với Công ty: không có 

➢ Thù lao và các khoản lợi ích khác: không có  

➢ Lợi ích liên quan đến tổ chức niêm yết: không có 

➢ Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không có 

➢ Hành vi vi phạm pháp luật: không có 

14. Tài sản 

Giá trị tài sản cố định của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 

2009 được thể hiện như sau: 

ĐVT: đồng 

STT Khoản mục Nguyên giá Giá trị còn lại 

1 Tài sản cố định hữu hình 30.246 11.203

 Nhà cửa, vật kiến trúc 9.520 5.216

 Phương tiện vận tải 2.896 2.460

 Máy móc và thiết bị 17.830 3.527

2 Tài sản cố định thuê tài chính 1.340 1.161

 Phương tiện vận tải, truyền dẫn 1.340 1.161

3 Tài sản cố định vô hình 28.349 27.610

 Quyền sử dụng đất 28.324 27.602

 Phần mềm vi tính 26 9

 Tổng cộng 59.935 39.974
 Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2009 

 

Diện tích đất đai đang quản lý, sử dụng:  

C34/1 đường 2G, KCN Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP.HCM 

o Diện tích: 7.500 m2 

o Hình thức sử dụng: thuê đất trả tiền một lần 

o Thời gian sử dụng: 46 năm (2001 – 2047)  
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o Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất số AB196657 ngày 20/04/2001 của 
UBND TP.HCM. 

 
 

15. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của Công ty trong giai đoạn 2010 – 2011 
Định hướng phát triển của Việt Nhật trong giai đoạn 2010 – 2011 là tiếp tục đẩy 

mạnh lĩnh vực sản xuất xuất khẩu thủy hải sản. Bên cạnh đó, Việt Nhật đã đầu tư và dự 

kiến Quý 2/2010 đưa vào hoạt động Nhà máy đồ hộp tại tỉnh Long An của công ty con 

(Công ty TNHH Đồ hộp Phú Nhật) nhằm khai thác tối đa nguồn lực và khả năng của 

Công ty. Với cơ hội phát triển còn rộng mở của thị trường xuất khẩu thủy sản và thị 

trường đồ hộp, Việt Nhật dự kiến hiệu quả từ lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu các mặt hàng 

chủ lực của Việt Nhật sẽ tăng lên đáng kể. 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu Thực hiện  
năm 2009 Năm 2010* Năm 2011 

Vốn điều lệ 80.230 86.800** 86.800

Doanh thu  79.638 336.000 402.000

Trong đó:  

 Ghẹ 34.374 160.000 194.000

 Tôm 29.548 44.000 48.000

 Bạch tuộc 13.326 34.000 38.000

 Thực phẩm 1.524 12.000 15.000

 Cá hộp 85.000 106.000

 Thủy hải sản  866 1.000 1.000

Lợi nhuận trước thuế 10.789 41.400 52.000

Lợi nhuận sau thuế*** 
(LNST) 9.151 37.700 47.500

LNST/ Doanh thu thuần 11,49% 11,22% 11,82%

LNST/ Vốn điều lệ  11,41% 43,43% 54,72%

Cổ tức 9% 10% 15 %
   Nguồn: Việt Nhật 

 Ghi chú:  
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*:  Năm 2010, Công ty TNHH Đồ hộp Phú Nhật đã đi vào hoạt động nên kết quả kinh doanh 

của Việt Nhật từ năm 2010 bao gồm kết quả kinh doanh của Việt Nhật và Công ty TNHH 

Đồ hộp Phú Nhật 

**: Dự kiến năm 2010, Việt Nhật cũng sẽ tăng vốn điều lệ từ 80,23 tỷ lên 86,8 tỷ đồng.  

 ***: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho Việt Nhật và Phú Nhật 

Việt Nhật: theo quy định về ưu đãi đầu tư, phân xưởng 2 của Việt Nhật được giảm 50% 

thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009.  

Phú Nhật: theo quy định về ưu đãi đầu tư đối với công ty thủy sản mới đi vào hoạt động, 

Phú Nhật được miễn thuế trong 2 năm đầu và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 

3 năm tiếp theo kể từ ngày hoạt động. 

 Căn cứ  để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nói trên: 

Với sự tăng trưởng về doanh thu cũng như tốc độ phát triển của ngành thủy sản 

trong những năm qua, Việt Nhật xác định đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm có hàm 

lượng giá trị gia tăng cao. Ngoài thị trường và các khách hàng truyền thống của Mỹ, Nhật, 

Châu Âu, Việt Nhật vẫn luôn chú trọng việc tìm kiếm khách hàng tại các thị trường mới 

như Singapore, Malaysia, Ai Cập, Trung Đông, Australia, Cananda… Đồng thời Việt 

Nhật đang chuẩn bị kế hoạch từng bước thâm nhập thị trường nội địa, cung ứng sản phẩm 

cho thị trường khu vực miền Đông và Tây Nguyên dưới hình thức siêu thị thực phẩm.  

Ngoài ra, dự án đầu tư Nhà máy sản xuất đồ hộp Phú Nhật sẽ đi vào hoạt động vào 

cuối năm nay dự kiến sẽ đóng góp đáng kể vào kết quả sản xuất kinh doanh của Việt Nhật 

trong các năm tới. Dự kiến năm đầu tiên hoạt động, Phú Nhật sẽ đạt được khoảng 40% 

công suất của nhà máy. Với nguồn khách hàng truyền thống có sẵn của công ty mẹ, lợi thế 

của nguyên vật liệu khai thác được thu mua trực tiếp bởi đội tàu, Phú Nhật sẽ hoạt động 

ổn định và tăng trưởng tốt.   

Kế hoạch đầu tư, dự án đã được HĐQT, ĐHĐCĐ thông qua: 

Dự án Nhà máy sản xuất đồ hộp 

- Địa điểm xây dựng: Ấp 10, xã Lương Hoà, huyện Bến Lức, Long An 

- Thời gian bắt đầu hoạt động: tháng 06/2010 

- Qui mô xây dựng: nhà máy được xây dựng trên diện tích đất 11.800m2, dây 
chuyền sản xuất với công suất 30 tấn thành phẩm/ngày cùng hệ thống kho lạnh 
công suất thiết kế 1.000 tấn; tổng diện tích xây dựng nhà xưởng khoảng 4.600m2 
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- Thời gian hoạt động: 50 năm 

- Mục tiêu phương án: mở rộng sản xuất đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tạo giá 
trị gia tăng cho các sản phẩm của Việt Nhật, đa dạng hoá ngành nghề kinh 
doanh. Sản phẩm chủ yếu của Phú Nhật là cá hộp, ghẹ hộp...  

- Tổng vốn đầu tư: 85.300.000.000 đồng 

    Trong đó: 

  + Nhà xưởng:               29.400.000.000 đồng 
  + Thiết bị:     25.900.000.000 đồng 
 + Vốn lưu động:    30.000.000.000 đồng 

- Dự kiến doanh thu, chi phí của dự án khi nhà máy đạt 100% công suất: 

STT Khoản mục Giá trị (đồng) 

1 Doanh thu 501.600.000.000 

2 Chi phí 428.800.000.000 

 - Nguyên vật liệu 285.700.000.000 

 - Lương 34.200.000.000 

 - BHXH, BHYT 3.400.000.000 

 - Khấu hao cơ bản 5.200.000.000 

 - Khấu hao sửa chữa lớn 5.200.000.000 

 - Lãi vay vốn cố định 3.600.000.000 

 - Lãi vay vốn lưu động 2.000.000.000 

 - Chi phí bán hàng 25.100.000.000 

 - Chi phí quản lý doanh 27.100.000.000 

 - Chi phí khác 37.300.000.000 

3 Lợi nhuận 72.800.000.000 

                     Nguồn: Việt Nhật 

16. Đánh giá của Tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của Việt Nhật được tính toán dựa trên vị thế, thương 

hiệu của Việt Nhật trong lĩnh vực đang hoạt động, khả năng phát triển của ngành và sự ổn 

định của nền kinh tế Việt Nam. Kế hoạch này phụ thuộc vào chính khả năng cạnh tranh 

của Việt Nhật cũng như khả năng cạnh tranh của nền kinh tế nói chung trong bối cảnh 
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Việt Nam đã là thành viên của WTO. 

Trên cơ sở thu thập thông tin, phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh và tình 

hình tài chính hiện nay của Việt Nhật, cùng với việc phân tích thị trường xuất khẩu thủy 

hải sản, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á cho rằng kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 

của Việt Nhật dự kiến trong giai đoạn 2010 – 2011 là có thể đạt được nếu dự án nhà máy 

đồ hộp Phú Nhật đi vào hoạt động đúng thời gian dự kiến cũng như Việt Nhật không gặp 

phải những rủi ro không lường trước được và những yếu tố bất khả kháng. 

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng nhận xét trên của chúng tôi đưa ra chỉ có tính chất 

tham khảo cho các nhà đầu tư dựa trên những thông tin được thu thập. Chúng tôi không 

hàm ý đảm bảo giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc chắn của những số liệu được 

dự báo. Những ý kiến trên chỉ có tính chất tham khảo với các nhà đầu tư trong việc ra 

quyết định đầu tư của mình.  

17. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đăng ký niêm 
yết 

 Không có. 

18. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh 
hưởng đến giá cả cổ phiếu niêm yết 

 Không có. 
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V. CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 

1. Loại cổ phiếu  

Cổ phiếu phổ thông. 

2. Mệnh giá  

Mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đồng. 

3.  Tổng số chứng khoán niêm yết 

Tổng số cổ phiếu đăng ký niêm yết là 8.023.071 cổ phiếu. 

4. Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc 

của tổ chức đăng ký niêm yết 

Hạn chế chuyển nhượng của cổ đông sáng lập 

 5.071.849 cổ phần của 03 cổ đông sáng lập bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 

03 năm từ ngày 10/05/2007 cho đến ngày 10/05/2010. 

Hạn chế chuyển nhượng của thành viên chủ chốt 

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 14/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Chứng Khoán, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám 

đốc, Ban kiểm soát và Kế toán trưởng phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở 

hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 

tháng tiếp theo, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu nhà nước do các cá nhân trên đại 

diện nắm giữ. Theo đó, số cổ phần hạn chế chuyển nhượng đối với các thành viên chủ 

chốt của Việt Nhật kể từ ngày niêm yết là 4.647.884 cổ phần. (Lưu ý: 02 cổ đông sáng lập 

cũng đồng thời là thành viên chủ chốt của Việt Nhật).  

5. Phương pháp tính giá  

Giá cổ phiếu Việt Nhật được tính toán theo 02 phương pháp: phương pháp P/E bình 

quân toàn thị trường và phương pháp P/E bình quân ngành.  

5.1  Phương pháp P/E bình quân toàn thị trường 

Giá cổ phiếu Việt Nhật được tính toán dựa trên thu nhập trên 1 cổ phần (EPS) năm 

2009 của Việt Nhật và chỉ số P/E bình quân của các công ty có cổ phiếu đang niêm yết 

trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM tại thời điểm 19/03/2010. 
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Giá cổ phiếu Việt Nhật: 

Lợi nhuận sau thuế năm 2009 của Việt Nhật  9.649.243.580 đồng 

Tổng số cổ phần đang lưu hành 8.023.071 cổ phần 

Thu nhập trên 1 cổ phần (EPS) 1.203 đồng/cổ phần 

P/E bình quân toàn thị trường  20,61 lần 

Giá cổ phiếu Việt Nhật (P =EPS x P/EBQ) 24.793 đồng/cổ phần 

 
5.2 Phương pháp P/E bình quân ngành 

 Chỉ số P/E bình quân của các công ty có ngành nghề kinh doanh (thủy sản) tương tự 

với Việt Nhật có cổ phiếu niêm yết ở HOSE tại thời điểm 19/03/2010 thể hiện ở bảng sau:  

Công ty Mã cổ 
phiếu 

EPS điều 
chỉnh (đồng) P (đồng) P/E 

CTCP Thủy sản Mê 
Kông AAM 5.160 35.000 6,78

CTCP Xuất nhập khẩu 
Thủy sản Bến Tre ABT 7.570 56.000 7,40

CTCP Xuất nhập khẩu 
Thủy sản Cửu Long An 
Giang 

ACL 5.390 33.400 6,20

CTCP Gò Đàng AGD 2.780 29.300 10,54

CTCP Xuất nhập khẩu 
Thủy sản An Giang AGF 1.120 35.000 31,25

CTCP NTACO ATA 3.620 28.000 7,73

CTCP Chế biến & Xuất 
nhập khẩu Thủy sản 
Cadovimex 

CAD 550 16.200 29,45

CTCP Thực phẩm Sao 
Ta FMC 2.090 17.900 8,56

CTCP Hùng Vương HVG 6.000 47.800 7,97

CTCP Đầu thư Thương 
mại Thủy sản ICF 2.250 14.400 6,40

CTCP Thủy hải sản 
Minh Phú MPC 3.400 32.900 9,68
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Công ty Mã cổ 
phiếu 

EPS điều 
chỉnh (đồng) P (đồng) P/E 

CTCP Thủy sản số 4 TS4 2.820 38.000 13,48

CTCP Vĩnh Hoàn VHC 6.310 45.000 7,13

Bình quân    11,74 

Nguồn: Bản tin Thị trường chứng khoán (HOSE) số 51 ngày 20/03/2010 

Giá cổ phiếu Việt Nhật: 

Lợi nhuận sau thuế năm 2009 của Việt Nhật  9.649.243.580 đồng 

Tổng số cổ phần đang lưu hành 8.023.071 cổ phần 

Thu nhập trên 1 cổ phần (EPS) 1.203 đồng/cổ phần 

P/E bình quân ngành 11,74 lần 

Giá cổ phiếu Việt Nhật (P =EPS x P/EBQ) 14.123 đồng/cổ phần 

Giá niêm yết cổ phiếu Việt Nhật đề xuất: 

Phương pháp Giá cổ phiếu 

P/E toàn thị trường 24.793 

P/E bình quân ngành 14.123 

Bình quân 19.458 

Với kết quả tính toán được, căn cứ tình hình thị trường và dựa trên sự cân nhắc cẩn 

trọng, Công ty và tổ chức tư vấn đề xuất giá niêm yết dự kiến cho cổ phiếu Việt Nhật là 

16.000 đồng/cổ phiếu.   

6. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài  
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật không 

quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với cổ đông là người nước ngoài. Sau khi cổ 

phiếu của Công ty được giao dịch trên SGDCK TP. HCM, tỷ lệ nắm giữ của người nước 

ngoài tuân theo quy định tại Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 của Thủ 

tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán 

Việt Nam. Trong đó quy định nhà đầu tư nước ngoài mua, bán cổ phiếu trên thị trường 

chứng khoán Việt Nam được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu của công ty. 
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7. Các loại thuế có liên quan  

Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%. Theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu 

tư số 4116/UB-CNN do UBND TP.HCM cấp ngày 29 tháng 10 năm 2004, Công ty được 

hưởng thuế suất là 25%, được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2005 và giảm 

50% trong 04 năm tiếp theo (2006 - 2009).  

Thuế xuất, nhập khẩu 

Công ty kê khai và nộp theo thông báo của Hải quan.
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VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT 
1. Tổ chức tư vấn  

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á 

Trụ sở chính : 56 – 68 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM 

Điện thoại  : (08) 3.8218.666 Fax: (08) 3.9144.372 

Chi nhánh Chợ Lớn : 110C Ngô Quyền, Quận 5, TP. HCM 

Điện thoại : (08) 3.853.9623 Fax: (08) 3.853.5155 

Chi nhánh Hà Nội : 57 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Điện thoại : (04) 3.944.5175 Fax: (04) 3.944.5178 

Website : www.dag.vn   

 

2. Tổ chức kiểm toán  

CÔNG TY KIỂM TOÁN DTL  

Địa chỉ : 140 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Quận 1, TP. HCM 

 Điện thoại : (08) 3.8275.026 Fax: (08) 3.8275.027 

 Website : www.horwathdtl.com  

  

VII. PHỤ LỤC 
Phụ lục 1: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

Phụ lục 2: Bản sao hợp lệ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; 

Phụ lục 3: Báo cáo kiểm toán năm 2009, năm 2008, 2007. 

 






