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Tên tổ chức niêm yết:   Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang 

Tên giao dịch:   Angiang Fisheries Import Export Joint Stock Company

Tên viết tắt: AGIFISH Co.

Địa chỉ:  1234 Trần Hưng Đạo, thành phố Long Xuyên, tỉnh An giang.

Điện thọai: (84.763) 852 939 – 852 368  Fax: (84.763) 852 202

E.mail:  agifish.co@agifish.com.vn         Website:  www.agifish.com.vn        

Mã chứng khoán: AGF

Vốn điều lệ:  128.592.880.000 đồng (Một trăm hai mươi tám tỷ năm trăm chín mươi hai triệu 
tám trăm tám mươi ngàn đồng).
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THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kính thưa quý vị cổ đông

Một trong những sự kiện nổi bật của ngành thủy sản năm 2011 là xuất khẩu thủy sản vượt 
mốc 6 tỷ USD, đạt 6,11 tỷ USD, tăng 21% so với năm 2010. Đây có thể xem là kỳ tích, là kết 
quả đáng tự hào của cả ngành thủy sản Việt Nam, của cộng đồng các doanh nghiệp chế biến 
& xuất khẩu thủy sản, của nông dân, ngư dân và các cơ quan quản lý. Sự đóng góp của Agi-
fish vào thành quả nói trên thật đáng trân trọng khi Agifish được Hiệp hội Vasep tặng danh 
hiệu “Top 3 xuất khẩu toàn ngành cá tra năm 2011” ; Bộ trưởng Bộ công thương tặng “Bằng 
khen cho doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong công tác xuất khẩu 2011”

Năm 2011, Agifish vươn lên vị trí thứ 3 các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra hàng đầu Việt 
Nam sau Vĩnh Hoàn và Hùng Vương. Sản lượng xuất khẩu đạt 30.653 tấn, kim ngạch 93,6 
triệu USD, tổng doanh thu đạt 2.660 tỷ, lợi nhuận trước thuế 85,4 tỷ đồng, thu nhập bình 
quân của người lao động đạt 3,8 triệu đồng/người/tháng, lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu đạt 
5.270 đồng, tăng 161% so với năm 2010. Kim ngạch xuát khẩu đạt mức cao nhất từ trước đến 
nay trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu vẫn còn diễn biến khó lường, chi phí vốn, 
tỷ lệ lạm phát trong nước vẫn ở mức cao.  Để đạt được thành quả trên, Agifish đã tổ chức tốt 
việc cung ứng đầy đủ cá nguyên liệu cho các Xí nghiệp đông lạnh, hợp lý hóa dây chuyền 
sản xuất để tăng năng suất và đảm bảo chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh quảng bá thương 
hiệu và xúc tiến thương mại. Tính năng động, nhạy bén của bộ phận làm công tác thị trường 
đã mang lại kết quả khả quan trong kinh doanh. Cơ cấu thị trường xuất khẩu (tính theo giá 
trị) có nhiều thay đổi so với năm trước:  Australia 12,92%, Tây Âu 17,22%, Trung Đông 12,61%, 
Hoa kỳ 35,29%.  Đông Âu và Nga  3,92%, Châu Á  16,03%, Nam Mỹ  2,01%. Trong đó Hoa Kỳ và 
Trung Đông là những thị trường có mức tăng trưởng tốt nhất. 

Theo dự báo, năm 2012, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội do nhu cầu 
thủy sản thế giới tiếp tục tăng mạnh, cùng với sự sụt giảm nguồn cung cấp thủy sản khai 
thác và và nuôi trồng ở nhiều nước. Thị trường cá tra vẫn có khả năng mở rộng vì gía cả phù 
hợp với người tiêu dùng. Tuy nhiên, do thị trường Tây âu gặp khó khăn bởi khủng hoảng nợ 
công, Việt Nam vẫn trong vòng xoáy của lạm phát và bất ổn vĩ mô; nhiều khó khăn thách 
thức đối với ngành sản xuất cá tra: thiếu hụt nguồn cung ứng cá nguyên liệu đủ tiêu chuẩn 
xuất khẩu;  thiếu vốn sản xuất tiếp tục là nỗi lo cho các doanh nghiệp chế biến và người nuôi 
cá trong lúc lãi suất vốn vay vẫn còn ở mức cao, còn nhiều bất cập trong truy xuất nguồn gốc 
sản phẩm, quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm… Vì vậy, kế hoạch sản xuất kinh 
doanh năm 2012 của Agifish, Hội đồng quản trị quyết định chỉ tiêu sản lượng xuất khẩu đạt 
28.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu 90 triệu USD. Đây sẽ là mục tiêu đòi hỏi sự nổ lực rất lớn 
của toàn thể cán bộ quản lý, công nhân lao động Công ty Agifish trong tình hình khó khăn 
hiện nay.
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Sẳn sàng vượt qua mọi thử thách, Agifish đã có bước chuẩn bị trước từ vụ nuôi cá 2011- 
2012, nguồn cung ứng cá nguyên liệu cho các nhà máy chế biến như tự tổ chức vùng nuôi 
riêng của Công ty, liên kết với trên 30 hộ nuôi cá qua hình thức nuôi gia công hay đầu tư 
thức ăn cho cá thu hồi sản phẩm dưới sự giám sát, quản lý chất lượng cá nuôi của Xí nghiệp 
dịch vụ thủy sản của Công ty. Trong năm vừa qua, Agifish đã đầu tư cải tạo nhà xưởng, trang 
thiết bị, dây chuyền sản xuất cho các phân xưởng chế biến thuộc các Xí nghiệp đông lạnh 7, 
8,9 để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm theo yêu cầu của khách 
hàng. Chủ động tìm kiếm, mở thêm thị trường mới, kết nối lại quan hệ kinh doanh với những 
khách hàng tiềm năng tại các thị trường sẳn có, chăm sóc tốt khách hàng truyền thống, 
bằng uy tín được thể hiện ở chất lượng sản phẩm và giao hàng đúng hạn …

Ban lãnh đạo Công ty Agifish xác định nhiệm vụ trọng tâm của năm 2012 là quản lý tốt 
chất lượng sản phẩm từ khâu nguyên liệu cho đến sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm. 
Xem đây là mục tiêu quyết định có ý nghĩa sống còn trong điều kiện cạnh tranh gay gắt hiện 
nay. Bên cạnh đó là tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tài chính nhằm sử dụng hiệu 
quả đồng vốn, tiết kiệm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu suất làm 
việc của bộ phận quản lý gián tiếp, năng suất lao động và tay nghề công nhân lao động. 

Biết tận dụng  những cơ hội có được trong tình hình khó khăn để vươn lên phát triển, chủ 
động tìm ra những yếu kém của mình khắc phục,  phát huy những lợi thế cạnh tranh. Chúng 
ta  bước vào năm 2012 với tinh thần lạc quan tin tưởng rằng: Agifish sẽ hoàn thành vượt mức 
chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 đề ra.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi kính chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 
thành công tốt đẹp, kính chúc toàn thể cổ đông, các nhà đầu tư, cán bộ quản lý, công nhân 
lao động cùng gia đình nhiều sức khỏe và hạnh phúc. 

Trân trọng kính chào!
CTY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN AN GIANG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÔ PHƯỚC HẬU
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TÓM LƯỢC VỀ CÔNG TY, 
MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
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Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An giang (AGIFISH Co.) được thành lập  theo 
Quyết định số 792/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 28 tháng 06 năm 2001. 

Ngày 01/09/2001, Công ty Agifish chính thức hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần 
và được cấp phép niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 8/3/2002.

Năm 2000, Công ty Agifish được Nhà nước tặng danh hiệu “Anh Hùng Lao Động” và đã trở 
thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trong ngành thủy sản. 

Công ty Agifish  là thành viên của  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), 
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP).

Agifish áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng trong toàn bộ quá trình sản xuất: HACCP, 
ISO 9001:2008, Global Standard For Food Safety (BRC), ISO 17025: 2005, ISO 14001:2004

Agifish được phép xuất khẩu sản phẩm thủy sản vào thị trường EU  với 4 code: DL07, 
DL08, DL09, DL360; được cấp  chứng chỉ HALAL để xuất khẩu sang cộng đồng người Hồi 
giáo trong và ngoài nước.

Trên thị trường trong nước sản phẩm Basa Agifish là “Hàng Việt  Nam chất lượng cao” liên 
tục từ năm 2003 đến 2011.

Agifish là doanh nghiệp duy nhất trong ngành thủy sản được tặng danh hiệu “Thương 
hiệu Việt  Nam” (Vietnam Value) 2 lần liên tục.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần số: 1600583588 
do Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh An giang cấp

Đăng ký lần đầu,  ngày 10 tháng 08 năm 2001

Đăng ký lại lần thứ  I, ngày 27 tháng 05 năm 2009

Đăng ký thay đổi lần thứ  17,  ngày 12 tháng 01 năm 2010

Đăng ký thay đổi lần thứ  18,  ngày 30 tháng 06 năm 2010

Giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu số: 4.01.1.001/GP do Bộ Thương Mại cấp ngày 
29/05/1995.

Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh được cấp phép bao gồm:

TÓM LƯỢC VỀ CÔNG TY, 
MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
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Định hướng chiến lược và yêu cầu phát triển Công ty trong năm năm tới là:

	Phát triển nguồn nhân lực và nâng cao tay nghề công nhân,

	Nâng cấp, luân chuyển, sắp xếp lại thiết bị và tổ chức dây chuyền sản xuất một cách 
tối ưu theo hướng chuyên sâu không mở rộng thêm,

	Qui hoạch, tăng cường vùng nuôi riêng của công ty và gia công hợp tác nuôi trồng.

	Thường xuyên quan tâm, chăm lo người lao động về vật chất, tinh thần bảo đảm đầy 
đủ các chính sách chế độ BHXH, BHYT, BH tai nạn,…

	Công tác thị trường: 

o Thị trường nội địa: giữ vững thương hiệu mạnh đã đạt được, phát triển sản 
phẩm mới có chất lượng cao tập trung phân phối vào kênh siêu thị trên toàn 
quốc.

o Thị trường nước ngoài: củng cố giữ vững khách hàng truyền thống, tìm kiếm 
phát triển thị trường mới tiềm năng.
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BÁO CÁO CỦA

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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NHỮNG NÉT NỔI BẬT CỦA KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM:

TÓM TắT số LIỆU TÀI CHíNH NĂM 2011

NHỮNG THAY ĐỔI CHỦ YẾU TRONG NĂM

 – Sau Đại hội cổ đông năm 2011, Hội đồng Quản trị có 3 thành viên kiêm nhiệm bao 
gồm 1 Tổng giám đốc và 2 phó Tổng giám đốc. 

 – Cải tiến công tác quản lý,  quy trình kỹ thuật chế biến giúp cho Công ty tiết kiệm nhiều 
chi phí chế biến góp phần hạ giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh.  Các chỉ 
tiêu kế hoạch về kinh doanh như sản lượng xuất khẩu, doanh thu, kim ngạch xuất 
khẩu, lợi nhuận… đều có mức tăng trưởng cao so với năm trước và vượt kế hoạch đã 
đề ra cho cả năm 2011. Cơ cấu thị trường xuất khẩu có nhiều thay đổi, Hoa kỳ đã trở 
thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Agifish.

 – Biến động lao động trong năm rất lớn nên việc triển khai thực hiện kịp thời các chế độ 
chính sách hổ trợ như nâng lương, tăng tiền ăn giữa ca cho công nhân giúp ổn định 
tâm lý của người lao động trong tình hình lạm phát giá cả tăng cao đã góp phần ổn 
định họat động sản xuất kinh doanh của Công ty.   

BÁO CÁO CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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TRIỂN VỌNG VÀ KẾ HOẠCH TRONG TƯƠNG LAI

 – Dự báo xuất khẩu cá tra năm 2012 tiếp tục tăng trưởng và đạt kim ngạch 2 tỷ USD. Mục 
tiêu phấn đấu này có thành công hay không phụ thuộc nhiều vào việc thực hiện các 
chính sách của Nhà nước ban hành nhằm ổn định kinh tế vĩ mô. Nếu Chính phủ thành 
công trong việc kiểm soát lạm phát ở mức 9%, giảm lãi suất ngay từ những tháng đầu 
năm, tạo điều kiện vay vốn sản xuất, kinh doanh cho người nuôi, các doanh nghiệp chế 
biến xuất khẩu, giảm bớt các thủ tục hành chính gây ách tắc hoạt động xuất khẩu. Ngay 
trong những tháng đầu năm, nguyên liệu để chế biến thức ăn chăn nuôi giảm giá liên tục 
là điều kiện tốt để giảm giá thành cá nguyên liệu. 

 – Agifish ở vị trí thứ 3 các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra, basa hàng đầu của Việt Nam, sau 
Cty Vĩnh Hoàn và Cty Hùng Vương. Trong năm 2012, mục tiêu của Agifish là đầu tư vùng 
nguyên liệu để ổn định sản xuất, tăng cường quản lý chất lượng và đẩy mạnh công tác 
quảng bá, xúc tiến thương mại để hoàn thành mục tiêu sản lượng 30.000 tấn, kim ngạch 
xuất khẩu đạt mốc 100 triệu USD.  

CÁC KHÓ KHĂN VÀ RỦI RO CHíNH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

 – Năm 2012, thiếu vốn cho sản xuất là khó khăn lớn nhất cho hầu hết các doanh nghiệp. 
Lạm phát tuy có giảm bớt nhưng vẫn còn ở mức cao, chi phí vốn sản xuất không giảm, 
thậm chí còn có xu hướng tăng trong khi đó điều chỉnh tăng giá xuất khẩu không phải là 
chuyện dễ dàng, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

 – Yêu cầu ngày càng cao về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, khả năng truy nguyên 
nguồn gốc, bảo vệ môi trường và đảm bảo trách nhiệm xã hội, hàng rào thương mại và 
kỹ thuật ngày càng khắt khe, tranh chấp thương mại gia tăng. 

 – Ô nhiễm môi trường do tác động của các hoạt động của sản xuất kinh tế, xã hội nói chung 
vẫn là vấn nạn của của nghề sản xuất cá tra, basa vùng đồng bằng sông Cửu long. Tình 
hình thực tế hiện nay thiếu vốn sản xuất, thiếu cá giống tốt và sạch bệnh đang là những 
khó khăn ảnh hưởng đến việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.
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BÁO CÁO CỦA

BAN TỔNG GIÁM ĐốC
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BÁO CÁO CỦA
BAN TỔNG GIÁM ĐốC
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2. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG sẢN XUẤT KINH DOANH

Năm 2011 Agifish tiếp tục ổn định sản xuất kinh doanh đã vươn lên vị trí thứ 3 trong các 
doanh nghiệp xuất khẩu cá tra, basa hàng đầu của Việt Nam. Điểm nổi bật là việc cải tạo, 
bố trí lại mặt bằng sản xuất cho phù hợp đã được triển khai thực hiện một cách triệt để mà 
vẫn duy trì sản xuất ổn định. Hợp lý hóa dây chuyền sản xuất nhằm tăng năng suất và chất 
lượng sản phẩm. Chế độ lương, thưởng và các chế độ bảo hiểm thỏa đáng giúp công ty duy 
trì lực lượng lao động luôn gắn bó. Vấn đề chất lượng sản phẩm luôn được đặt lên hàng đầu 
thông qua các hệ thống kiểm soát tiêu chuẩn chất lượng trong qui trình chế biến. Công tác 
thị trường và chăm sóc khách hàng được quan tâm đặc biệt hạn chế tối đa sự khiếu nại của 
khách hàng. Tuy nhiên, lãi suất huy động vốn vẫn duy trì ở mức cao trong năm đã làm cho 
lợi nhuận không đạt kế hoạch đề ra.

Với những nỗ lực trên, Agifish vẫn đạt được những kết quả khả quan như sau:

Doanh thu tăng 55% so năm 2010 và vượt 38% so kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế tăng 50% so 2010 và so kế hoạch đạt 96,5%. 

Năm 2011, do thị trường chứng khoán chưa hồi phục mà có chiều hướng tiếp tục xấu, 
Agifish phải trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn Quỹ Tầm nhìn SSI (SSIVF) 
thêm 12,04 tỷ đồng nâng tổng số trích lập dự phòng đến 31/12/2011 lên 24,45 tỷ đồng.

Hàng giá trị gia tăng đã đi đúng định hướng phát triển năm 2011 và đã mang lại hiệu quả.
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BIỂU ĐỒ sO sÁNH sẢN LƯỢNG 

VÀ KIM NGẠCH XUẤT KHẨU

TÓM TắT KẾT QUẢ sẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011

BÁO CÁO CỦA
BAN TỔNG GIÁM ĐốC
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Đánh giá điểm mạnh và yếu của Công ty trong năm 2011

Điểm mạnh:

 – Thường xuyên chăm lo công ăn việc làm và tạo thu nhập ổn định cho người lao động. 
Thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm, trợ cấp,… giúp đảm bảo quyền lợi chính đáng, 
từ đó người lao động an tâm công tác, gắn bó lâu dài với công ty.

 – Cải thiện tốt hơn về năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

 – Quản lý, kiểm soát tốt dòng tiền; Sử dụng vốn vay đúng mục đích, hạn chế tối đa nợ 
xấu.

 – Củng cố, phát triển ổn định thị trường xuất khẩu.

Điểm yếu:

 – Chưa có vùng nuôi cá nguyên liệu riêng còn lệ thuộc vào thị trường bên ngoài dẫn 
đến chưa chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào với giá cả cạnh tranh.

 – Mặt bằng cơ sở chế biến một số nơi chưa được hoàn thiện, thiết bị bố trí chưa phù 
hợp ảnh hưởng đến giá thành sản xuất.

 – Vốn hoạt động hầu như chỉ dựa vào nguồn vốn tín dụng ngân hàng với lãi suất cao, 
chi phí đầu vào liên tục tăng từ 15-20% làm giá thành chế biến cao ảnh hưởng đến 
hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. 

Biện pháp khắc phục:

 – Tiếp tục củng cố lực lượng lao động theo hướng đào tạo tay nghề cao, giảm lao động 
tay nghề kém. Có chính sách tốt cho người lao động bằng cách nâng lương lao động 
giỏi tăng mức lương bình quân từ 3,7 triệu đồng lên 4,5 triệu đồng/người/tháng. Tinh 
gọn hơn nữa đội ngũ quản lý, cân nhắc giảm thêm tối thiểu 20%.

 – Tập trung đẩy mạnh vùng nuôi trồng với nhiều hình thức liên kết linh hoạt. Phấn đấu 
trong năm 2012 đạt sản lượng tự nuôi 50.000 tấn. Cụ thể đến 30/3/2012, công ty đã có 
được 106 ha diện tích mặt nước. Toàn bộ diện tích ao nuôi trồng này do công ty thuê.

 – Hợp tác với các công ty thức ăn Việt Thắng và Tây Nam về nguồn thức ăn thủy sản đạt 
mức 75.000 tấn/năm đủ cung cấp cho các vùng nuôi.

 – Nâng cấp nhà xưởng và diện tích ao hồ để đạt các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn vệ 
sinh thực phẩm và cho các vùng nuôi trồng như BRC, BAP, ASC, Global GAP.

 – Kiểm soát, sử dụng hiệu quả nhất nguồn vốn vay ngân hàng, tập trung vốn vào vùng 
nuôi trồng và chế biến xuất khẩu, không đầu tư dàn trải ra các lĩnh vực khác.

 – Thắt chặt chi tiêu, kiểm soát nghiêm ngặt các khoản chi phí. Thường xuyên theo dõi, 
kiểm tra định mức sử dụng điện nước, vật tư bao bì,… để có biện pháp chấn chỉnh kịp 
thời. Hạn chế tối đa việc xuất cảnh của các đoàn công tác nước ngoài.
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3. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI:

KẾ HOẠCH sẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012

Các chỉ tiêu kế hoạch 2012:

Những giải pháp cụ thể: 

 – Về nguyên liệu: chủ động phát triển vùng nuôi trên cơ sở không đầu tư ao nuôi và hạ tầng 
cơ sở mà thuê ao để nuôi cá. Ngoài ra sử dụng nhiều hình thức liên kết nuôi với dân một 
cách linh hoạt để tạo nguồn nguyên liệu đầu vào ổn định với giá thấp.

 – Tiếp tục cải tạo, sắp xếp nhà xưởng, thiết bị cho hoàn thiện đúng tiêu chuẩn nhằm đảm 
bảo tăng năng suất lao động và nâng cao chất lương sản phẩm.

 – Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động đảm bảo có thu 
nhập ổn định.

 – Kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất kinh doanh nhằm giảm giá thành sản phẩm.

 – Ổn định thị trường xuất khẩu, giữ vững và phát triển các thị trường và khách hàng đang 
có, chú trọng đến công tác chăm sóc khách hàng.

 – Tiếp thị mạnh mẽ các sản phẩm giá trị gia tăng ra thị trường nước ngoài.

BÁO CÁO CỦA
BAN TỔNG GIÁM ĐốC
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4. BÁO CÁO TÀI CHíNH

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán được thể hiện 
trong phần phụ lục đính kèm.

5. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHíNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Kiểm toán độc lập:

Tổ chức độc lập chịu trách nhiệm kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty là: 

CÔNG TY TNHH ERNsT & YOUNG VIỆT NAM 

Địa chỉ: Cao ốc văn phòng Saigon Riverside, lầu 8, 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP Hồ 
Chí Minh

Điện thoại: 083 824 5252  -  Fax: 083. 824 5250

(Chi tiết và ý kiến trong phụ lục đính kèm)

Kiểm toán nội bộ:  không

CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN: 

Công ty mẹ: CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG

Địa chỉ: Lô 44 KCN Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

Tỷ lệ nắm giữ CP AGF:  51,08%
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN sỰ
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1.  CƠ CẤU BỘ MÁY TỔ CHỨC:

Trụ sở chính Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy sản An giang

Địa chỉ: 1234 Trần Hưng Đạo, P. Bình Đức, TP. Long xuyên - An Giang.

Điện thoại: (84.76) 3852 368 – 3852 939 Fax: (84.76) 3852 202

Chi nhánh Công ty tại TP. HCM

Địa chỉ:  Lầu 7, Tòa nhà RESCO, số 94  - 96 Nguyễn Du, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (84.8) 3825 1100 – (84.8) 3829 9767  Fax: (84.8) 3822 5022 

Xí nghiệp Đông lạnh AGF 7

Địa chỉ: 1234 Trần Hưng Đạo, P. Bình Đức, TP. Long Xuyên - An Giang.

Điện thoại: (84.76) 3854 241 

Xí nghiệp Đông lạnh AGF 8

Địa chỉ: Quốc lộ 91, Thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang.

Điện thoại: (84.76) 3836 221  Fax: (84.76) 3836 254

Xí nghiệp Đông lạnh AGF 9

Địa chỉ: 2222 Trần Hưng Đạo, P. Bình Đức, TP. Long Xuyên - An Giang.

Điện thoại: (84.76) 3958999  Fax: (84.76) 3958888

Xí nghiệp Chế biến Thực phẩm AGF 360

Địa chỉ: 1234 Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: (84.76) 3857 590

Xí nghiệp dịch vụ thủy sản

Địa chỉ: 1234 Trần Hưng Đạo, P. Bình Đức, TP. Long Xuyên, An Giang.

Điện thoại: (84.76) 395408

Xí nghiệp Kho vận Mỹ Thới

Địa chỉ:  số 18, Quốc lộ 91, P. Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, An Giang.

Điện thoại: (84.76) 3930378

TỔ CHỨC VÀ NHÂN sỰ
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2.  TÓM TắT Lý LỊCH CúA CÁC CÁ NHÂN TRONG BAN ĐIỀU HÀNH:

Họ và tên: NGUYỄN VĂN Ký

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 24/02/1958

Nơi sinh: TP Hồ Chi Minh

CMND: 022868620

Quốc tịch: Việt nam

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: 233/34 Xô viết Nghệ Tĩnh, P15, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Số ĐT liên lạc: 0903939763

Trình độ chuyên môn: Đại học nuôi trồng & chế biến thủy sản

Quá trình công tác: 

Từ 1982 đến 1992:  Phó Phòng kế hoạch, Quản đốc phân xưởng thuộc Xí nghiệp Cầu Tre

Từ 1993 đến 2002:  Giám đốc Xí nghiệp đông lạnh Việt Phú Sài gòn

Từ 2003 đến 2009:  Chủ tịch HĐQT Xí nghiệp đông lạnh Việt Phú Tiền Giang

Từ Tháng 1/2010 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty Agifish

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:  Thành viên Hội đồng quản trị

                                                                                                      Tổng Giám đốc

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Xí nghiệp Đông lạnh Việt 
Phú Tiền Giang

Số CP nắm giữ (tại thời điểm ………………): Không

+ Đại diện sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:   

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: Không

Những khoản nợ đối với Công ty: không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty: không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không
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Họ và tên: PHAN HỮU TÀI

Giới tính:  Nam 

Ngày tháng năm sinh: 14 – 09 – 1966

Nơi sinh: Thị xã Châu Đốc, Tỉnh An Giang

CMND: 35048093, ngày cấp 18 - 03 – 1999  nơi cấp: An Giang  

Quốc tịch:  Việt Nam

Dân tộc:  Kinh

Địa chỉ thường trú: Số 7 I  Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang

Số ĐT liên lạc: 0913877445

Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư thủy sản  

Quá trình công tác:

Từ 1989 đến 1994: nhân viên  Công ty Thủy sản An Giang 

Từ 1994 đến 1995: Quản đốc Xí nghiệp đông lạnh AGF 7,  Công ty Agifish.

Từ 1995 đến 2000: Phó Giám đốc Xí nghiệp đông lạnh AGF7, AGF8, Công ty Agifish.

Từ 2000 đến  2007: Giám đốc Xí nghiệp đông lạnh AGF8, Công ty Agifish

Từ 2007 đến  2008: Giám đốc Xí nghiệp đông lạnh AGF 9, Công ty Agifish

Từ 2008 đến  2009: Phó Giám đốc Công ty TNHH Hùng Vương – Sa Đéc

Từ 1/2010 đến 3/2010: Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Agifish

Từ 4/2010 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Agifish

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: 

Số CP nắm giữ   (tại thời điểm hiện nay): 67.671  cổ phần, chiếm 0,526 % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu:  …………... cổ phần, chiếm ……….. % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:  …………... cổ phần, chiếm ……….. % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ  (nếu có)

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

Những khoản nợ đối với Công ty: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

TỔ CHỨC VÀ NHÂN sỰ
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Họ và tên: PHÙ THANH DANH

Giới tính:  Nam

Ngày tháng năm sinh:  10.02.1967

Nơi sinh:  An giang

CMND: 024330831, ngày cấp 25.03.2005, nơi cấp: CA TPHCM 

Quốc tịch:  Việt Nam

Dân tộc:  Kinh

Địa chỉ thường trú:  21 Hưng Thái, P.Tân Phong, Q7, TPHCM

Số ĐT liên lạc: 4100613 - 0903813888

Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư Thủy Sản

Quá trình công tác: 1990  đến nay: công tác tại Công ty Agifish

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:  

- Thành viên Hội Đồng Quản Trị

- Phó Tổng Giám Đốc

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện nay):

100.193 cổ phần, chiếm 0,78 % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: …………... cổ phần, chiếm...% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: …………… cổ phần, chiếm…% vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ  (nếu có)

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

Những khoản nợ đối với Công ty:Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty:Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
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Họ và tên: LÊ VĂN ĐIỆP 

Giới tính: Nam 

Ngày tháng năm sinh: 09 – 07 - 1968

Nơi sinh: Thị xã Châu Đốc, Tỉnh An Giang

CMND: 351742624, ngày cấp 05 - 11 – 2002  nơi cấp: An Giang  

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: 250 G  Nguyễn Trường Tộ, Phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, 

An Giang

Số ĐT liên lạc: 0913972391

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy sản  

Quá trình công tác:

Từ 1990 đến 1993: nhân viên thu mua  Công ty Agifish

Từ 1993 đến 2000: nhân  viên Phòng kế hoạch Công ty Agifish.

Từ 2000 đến 2004: Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Agifish.

Từ 2005 đến tháng 3/2008: Giám đốc Xí nghiệp đông lạnh AGF8, Công ty Agifish.

Từ 4/2008 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Agifish

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tông Giám đốc Công ty Agifish

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Số CP nắm giữ  (tại thời điểm hiện nay):

13.472  cổ phần, chiếm 0,0105 % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: …………... cổ phần, chiếm ….. % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: …………... cổ phần, chiếm ….. % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ  (nếu có)

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: Không

Những khoản nợ đối với Công ty: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không

TỔ CHỨC VÀ NHÂN sỰ
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Họ và tên: VÕ THÀNH THÔNG

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 05-12-1967

Nơi sinh: Tây Ninh

CMND: 351768544, ngày cấp 18/11/2010, nơi cấp: An Giang

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: 1234/60 Trần Hưng Đạo, khóm Bình Đức 1, phường Bình Đức,

 Tp. Long Xuyên, An Giang

Số ĐT liên lạc: 0913128909

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học TC-KT Tp.HCM năm 1989

Quá trình công tác: Tháng 02/1990 – 07/1991: làm tại phòng Tài chính huyện Châu Thành, 
tỉnh An Giang

Từ tháng 08/1991 đến nay: làm việc tại Cty Agifish

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán 
trưởng

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Số CP nắm giữ (tại thời điểm 18/9/2008):15.692 cổ phần, chiếm  0,12% vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: …………... cổ phần, chiếm …….. % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 15.692 cổ phần, chiếm  0,012% vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ  (nếu có)

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: Không

Những khoản nợ đối với Công ty: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
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3.  số LƯỢNG CÁN BỘ, NHÂN VIÊN:  (THờI ĐIỂM 31/12/2011)

  - Tổng số lao động cuối kỳ:  3.308 người  (nữ 1730)

  - Lao động có trình độ chuyên môn:

   * Đại học   167 người

   * Cao đẳng     24 người

   * Trung cấp   132 người

4. CHíNH sÁCH ĐốI VớI NGƯờI LAO ĐỘNG:

Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, ốm đau, thai 
sản theo quy định của Nhà nước. 

5.  THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM sOÁT: 

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 đã bầu Ông Võ Thành Thông  –  Phó Tổng giám 
đốc – vào Hội đồng quản trị thay cho Ông Võ Minh  Phương xin từ nhiệm. Đại hội cũng đã bầu 
bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát là cô Triệu Nguyễn Ngọc Minh. Ban kiểm soát bao gồm:

-  Ông Lê Nam Hải  -  kiểm soát trưởng

-  Ông Huỳnh Tấn Trương  - thành viên 

-  Cô Triệu Nguyễn Ngọc Minh  -  thành viên

TỔ CHỨC VÀ NHÂN sỰ
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THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG VÀ 
QUẢN TRỊ CÔNG TY
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1.  THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM sOÁT:

a. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

 Số lượng thành viên:   5 người. Trong đó:

 + Thành viên bên trong  : 3 người

 + Thành viên bên ngoài  : 2 người

 Nhiệm kỳ: 5 năm

THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG 
VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
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Tóm tắt lý lịch cá nhân của các thành viên:

Họ và tên: NGÔ PHƯớC HẬU  

Giới tính:   Nam 

Ngày tháng năm sinh: 08 – 06 - 1956

Nơi sinh: Châu Phú A, Thị xã Châu Đốc, An Giang

CMND: 350624332 ngày cấp 05 – 03 - 2001, nơi cấp: An Giang  

Quốc tịch:  Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: 37/28 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận I, TPHCM

Số ĐT liên lạc: 0913834615

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư sinh hoá

Quá trình công tác: 1995 – 2001: Giám đốc Công ty XNK Thủy sản An giang

2001 đến 2009: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty  Agifish

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: - Chủ tịch HĐQT 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Thành viên Hội đồng quản trị Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện nay):  150.009 cổ phần, chiếm 1,17 % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu: 150.009 cổ phần, chiếm 1,17 % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ  (nếu có)

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

Những khoản nợ đối với Công ty:

Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
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Họ và tên: DƯƠNG NGỌC MINH

Giới tính:  Nam 

Ngày tháng năm sinh:  22 – 10 - 1956

Nơi sinh: TP.Hồ Chí Minh

CMND: 021997925, ngày cấp 20 - 10 – 2003  nơi cấp: TPHCM  

Quốc tịch:  Việt Nam

Dân tộc:  Kinh

Địa chỉ thường trú:  218/33/7 Minh Phụng, Phường 6, Q6, TPHCM

Số ĐT liên lạc: 0903 311 111

Trình độ chuyên môn:  Kinh doanh

Quá trình công tác: 

Từ 1975 đến 1984: Phó Giám đốc kiêm Chỉ huy trưởng Nông trường Duyên Hải. 

Từ 1984 đến 1994: Giám đốc Công ty chế biến thủy sản Hùng Vương.

Từ  2003 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hùng 
Vương. 

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên Hội đồng quản trị.

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám 
đốc Công ty cổ phần Hùng Vương

Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện nay):  6.568.466 cổ phần, chiếm 51,08 % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu:6.568.466 cổ phần, chiếm 51,08 % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: Các cam kết nắm giữ  (nếu có)

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

Những khoản nợ đối với Công ty:

Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Ông Nguyễn Văn Ký (vui lòng xem phần Ban Điều hành bên trên)

Ông Phù Thanh Danh (vui lòng xem phần Ban Điều hành bên trên)

Võ Thành Thông  (vui lòng xem phần Ban Điều hành bên trên)

THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG 
VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
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b.   BAN KIỂM sOÁT:

Họ và tên: LÊ NAM HẢI

Giới tính:  Nam 

Ngày tháng năm sinh: 17/07/1971

Nơi sinh: Hải Dương

CMND: 022341792  ngày cấp  20 – 02 - 2008, nơi cấp: TPHCM 

Quốc tịch:  Việt Nam

Dân tộc:  Kinh

Địa chỉ thường trú:  43 Nguyễn Đình Chi,  Phường 9,  Quận 6,  Tp HCM 

Số ĐT liên lạc: 0902838383

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính, kế toán

Quá trình công tác: 

+ Từ 1993  đến 1998:

+ Từ 1998  đến 2010:

Ngân hàng TMCP Quế Đô

Công ty kiểm toán AASC

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: 

Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Agifish

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Hùng Vương 

Số CP nắm giữ   (tại thời điểm hiện nay):

+ Đại diện sở hữu:

 + Cá nhân sở hữu:   

 Các cam kết nắm giữ  (nếu có)

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: Không có 

Những khoản nợ đối với Công ty: Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
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Họ và tên: HUỲNH TẤN TRƯƠNG

Giới tính:  Nam 

Ngày tháng năm sinh: 1981

Nơi sinh:  Trảng Bàng, Tây Ninh

CMND: 290684651 ngày cấp  20 – 12 - 2005, nơi cấp:  Tây Ninh 

Quốc tịch:  Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh

Số ĐT liên lạc: 0918007755

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân  kế toán

Quá trình công tác:

+ Từ 2005 đến 2007:

+ Từ 2007 đến 2009:

+ Từ 2010 đến nay:

Công ty cổ phần Quốc Tế Interline

Công ty CP nuôi trồng thuỷ sản Hùng Vương - Miền tây

Kế toán Công ty cổ phần Châu Âu

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: 

Thành viên Ban kiểm soát Công ty Agifish

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện nay):

+ Đại diện sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:   

Các cam kết nắm giữ  (nếu có)

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: Không có 

Những khoản nợ đối với Công ty: Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không

THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG 
VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
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Họ và tên:  TRIỆU NGUYỄN NGỌC MINH

Giới tính:  Nữ

Ngày tháng năm sinh: 11/08/1985

Nơi sinh:  Rạch Giá – Kiên Giang

CMND: 361973782 ngày cấp  05 – 09 - 2000, nơi cấp:  Cần Thơ

Quốc tịch:  Việt Nam

Dân tộc:  Kinh

Địa chỉ thường trú:  144 Khu vực 2, Phường Ba Láng, Q. Cái Răng, Cần Thơ

Số ĐT liên lạc: 01684641900

Trình độ chuyên môn:  Cử Nhân Kinh Tế

Quá trình công tác: 

+ Từ 01/09/2008 đến nay:

Cty XNK Thủy Sản An Giang

1234 Trần Hưng Đạo Tp.Long Xuyên An Giang

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: 

Nhân viên Xí nghiệp Dịch vụ thuỷ sản 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

Số CP nắm giữ  (tại thời điểm hiện nay):

+ Đại diện sở hữu:

 + Cá nhân sở hữu:   

 Các cam kết nắm giữ  (nếu có)

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: Không có 

Những khoản nợ đối với Công ty: Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
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2.  THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM sOÁT:

Trong năm 2011, chế độ họp định kỳ hàng quý được thực hiện nghiêm chỉnh theo đúng 
Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đã họp 5 lần và ban hành 5 nghị quyết của Hội đồng 
quản trị. Nội dung các cuộc họp nhằm bàn bạc, thảo luận và quyết định những vấn đề liên 
quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011; kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông 
thường niên 2011; bán bớt tài sản Công ty (tòa nhà 38,40 Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ 
Chí Minh) để bổ sung  vốn sản xuất kinh doanh; đầu tư góp 5% vốn vào Công ty cổ phần 
bóng đá Hùng Vương - An Giang          (HVAGF) với tổng số tiền 212,6 triệu đồng tương ứng 
212.600 cổ phần; chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Ông Võ Minh Phương và đề cử Ông Võ 
Thành Thông để Đại hội bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị. Báo cáo quản trị Công ty hàng 
quý cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TPHCM và công bố thông 
tin trên thị trường chứng khoán kịp thời, chính xác theo đúng quy định. 

Thừa ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị nhất trí lựa chọn Công ty 
TNHH Ernst & Young Việt Nam là Công ty kiểm toán năm 2011.  

Tổng Giám đốc đã hoàn thành chức trách của mình trong năm vừa qua, tổ chức triển khai 
thực hiện tốt những nội dung của  nghị quyết HĐQT Công ty đến từng các cán bộ quản lý, 
phòng ban. Sắp xếp lại bộ máy tổ chức nhân sự của Chi nhánh TPHCM, hợp lý hóa quy trình 
sản xuất tại các Xí nghiệp đông lạnh, hàng tồn kho được luân chuyển ra – vào hợp lý, thu 
hồi nhanh công nợ bán hàng, chăm lo đời sống cán bô, công nhân lao động, quan hệ tốt và 
đóng góp nhiều cho phúc lợi xã hội tại địa phương. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công 
ty trong năm tăng trưởng rất tốt, là nền tảng cho định hướng phát triển của Công ty trong 
những năm sắp tới.. 

Hội đồng quản trị đã giới thiệu cô Triệu Nguyễn Ngọc Minh để Đại hội đồng cổ đông 
thường niên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát..  

Thù lao cho Hội đồng quản trị  trong năm 2011 như sau:

THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG 
VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
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 3.  THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG :

Các dữ liệu thống kê về  cổ đông  (xác định đến ngày 02/03/2012)

a. Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông
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CÁC THÔNG TIN KHÁC
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Trang website www. agifish.com.vn được thiết kế lại để thực hiện tốt công tác IR, tất cả 
thông tin quan trọng liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty đều được 
công bố kịp thời chính xác.

CÁC THÔNG TIN KHÁC
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BÁO CÁO TÀI CHíNH VÀ 
BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
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THÔNG TIN CHUNG

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang (“Công ty”) là một công ty cổ 
phần được thành lập theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 1600583588 ngày 
27 tháng 5 năm 2009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang của nước Cộng hòa Xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam cấp. Công ty được thành lập từ việc cổ phần hóa Công ty Xuất Nhập 
Khẩu An Giang, một doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 792/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ ký ngày 28 tháng 6 năm 2001 và Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh 
số 5203000009 ngày 10 tháng 8 năm 2001 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang cấp, 
và các Giấy Chứng nhận điều chỉnh.

Công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo 
Giấy phép số 16/GPPH do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 8 tháng 3 năm 2002.

Hoạt động chính của Công ty là chế biến và xuất khẩu các sản phẩm thủy sản.

Công ty có trụ sở đăng ký tại số 1234 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, Thành 
phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên Hội đồng Quản trị trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Ngô Phước Hậu  Chủ tịch

Ông Dương Ngọc Minh  Phó Chủ tịch

Ông Nguyễn Văn Ký  Thành viên 

Ông Phù Thanh Danh  Thành viên

Ông Võ Thành Thông  Thành viên Bổ nhiệm từ ngày 17 tháng 5 năm 2011

BAN KIỂM sOÁT

Thành viên Ban kiểm soát trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Lê Nam Hải   Trưởng Ban 

Ông Huỳnh Tấn Trương  Thành viên

Bà Triệu Nguyễn Ngọc Minh  Thành viên

BAN TỔNG GIÁM ĐốC

Thành viên Ban Giám đốc trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Nguyễn Văn Ký  Tổng Giám đốc

Ông Phan Hữu TàiPhó   Tổng Giám đốc

Ông Phù Thanh Danh  Phó Tổng Giám đốc

Ông Lê Văn Điệp   Phó Tổng Giám đốc

Ông Võ Thành Thông   Phó Tổng Giám đốc

BÁO CÁO TÀI CHíNH VÀ 
BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
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Người đại diện theo pháp luật
Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và vào ngày lập báo cáo này là 

Ông Nguyễn Văn Ký.

Kiểm toán viên
Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán cho Công ty.
Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang (“Công ty”) trình 

bày báo cáo này và các báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 
tháng 12 năm 2011.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc đối với các Báo cáo Tài chính
Ban Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo các báo cáo tài chính cho từng năm tài chính 

phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình 
hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong quá trình lập các báo cáo tài chính 
này, Ban Giám đốc cần phải:

 – Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
 –  Thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; 

Nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không và tất 
cả những sai lệch trọng yếu so với những chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích 
trong các báo cáo tài chính; và

Lập các báo cáo tài chính trên cơ sở nguyên tắc hoạt động liên tục trừ trường hợp 
không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động.

Ban Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo việc các sổ sách kế toán thích hợp được lưu 
giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ chính xác hợp lý, tại bất kỳ 
thời điểm nào và đảm bảo rằng các sổ sách kế toán tuân thủ với hệ thống kế toán đã được 
áp dụng. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm về việc quản lý các tài sản của Công ty và 
do đó phải thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian 
lận và những vi phạm khác. 

Ban Giám đốc cam kết đã tuân thủ những yêu cầu nêu trên trong việc lập các báo cáo 
tài chính kèm theo. 

Công bố của Ban Tổng Giám đốc
Theo ý kiến của Ban Giám đốc, các báo cáo tài chính kèm theo phản ánh trung thực 

và hợp lý tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2011, kết quả hoạt 
động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 
phù hợp với các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định 
pháp lý có liên quan.
      

An Giang, Ngày 7 tháng 3 năm 2012
THAY MặT BAN GIáM ĐốC

TỔNG GIáM ĐốC

NGUYễN VăN Ký
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BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 

Kính gửi:  Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy sản An Giang

Chúng tôi đã kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy 
Sản An Giang (“Công ty”) được trình bày từ trang 4 đến trang 36 bao gồm bảng cân đối kế 
toán vào ngày 31 tháng 12 năm 2011, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu 
chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, và các thuyết minh báo cáo tài chính 
kèm theo. 

Việc lập và trình bày các báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Ban Giám đốc Công 
ty. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các báo cáo tài chính này dựa trên kết quả 
kiểm toán của chúng tôi.

Cơ sở ý kiến kiểm toán

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các 
chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải lập kế hoạch và thực hiện việc kiểm toán để đạt được 
mức tin cậy hợp lý về việc liệu các báo cáo tài chính có còn các sai sót trọng yếu hay không. 
Việc kiểm toán bao gồm việc kiểm tra, theo phương pháp chọn mẫu, các bằng chứng về số 
liệu và các thuyết minh trên các báo cáo tài chính. Việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh 
giá các nguyên tắc kế toán đã được áp dụng và các ước tính quan trọng của Ban Giám đốc 
Công ty cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể các báo cáo tài chính. Chúng tôi tin tưởng 
rằng công việc kiểm toán của chúng tôi cung cấp cơ sở hợp lý cho ý kiến kiểm toán.

Ý kiến kiểm toán

Theo ý kiến của chúng tôi, các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các 
khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2011, và kết 
quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng 
ngày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy 
định pháp lý có liên quan.

BÁO CÁO TÀI CHíNH VÀ 
BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
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BẢNG CÂN ĐốI KẾ TOÁN

BÁO CÁO TÀI CHíNH VÀ 
BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
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KẾ TOáN TRƯỞNG

VÕ THÀNH THÔNG

An Giang, Ngày 7 tháng 3 năm 2012
TỔNG GIáM ĐốC

NGUYễN VăN Ký
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BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

KẾ TOáN TRƯỞNG

VÕ THÀNH THÔNG

An Giang, Ngày 7 tháng 3 năm 2012
TỔNG GIáM ĐốC

NGUYễN VăN Ký

BÁO CÁO TÀI CHíNH VÀ 
BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
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BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
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KẾ TOáN TRƯỞNG

VÕ THÀNH THÔNG

An Giang, Ngày 7 tháng 3 năm 2012
TỔNG GIáM ĐốC

NGUYễN VăN Ký

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (tiếp theo)

BÁO CÁO TÀI CHíNH VÀ 
BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHíNH 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang (“Công ty”) là một công ty cổ 
phần được thành lập theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 1600583588 ngày 
27 tháng 5 năm 2009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang của nước Cộng hòa Xã 
hội Chủ nghĩa Việt Nam cấp. Công ty được thành lập từ việc cổ phần hóa Công ty Xuất 
Nhập Khẩu An Giang, một doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 792/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 28 tháng 6 năm 2001 và Giấy Chứng nhận Đăng ký 
Kinh doanh số 5203000009 ngày 10 tháng 8 năm 2001 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh 
An Giang cấp, và các Giấy Chứng nhận điều chỉnh.

Công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy 
phép số 16/GPPH do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 8 tháng 3 năm 2002.

Hoạt động chính của Công ty là chế biến và xuất khẩu các sản phẩm thủy sản.

Công ty có trụ sở đăng ký tại số 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, Thành phố 
Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam.

Số lượng nhân viên của Công ty tại Ngày 31 tháng 12 năm 2011 là: 2.088 (31 tháng 12 
năm 2010: 1.982).

2.   CƠ sỞ TRÌNH BÀY

2. 1  Chuẩn mực và hệ thống kế toán áp dụng 

Các báo cáo tài chính của Công ty được trình bày bằng Việt Nam đồng (“VNĐ”) phù 
hợp với Chế độ Kế toán Việt Nam và các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (“CMKTVN”) do 
Bộ Tài chính ban hành theo:

n	Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 về việc ban   
hành bốn Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (Đợt 1);

n	Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 về việc ban   
hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (Đợt 2);

n	Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 về việc ban   
hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (Đợt 3);

n	Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 2 năm 2005 về việc ban hành   
sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (Đợt 4); và

n	Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2005 về việc ban   
hành bốn Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (Đợt 5).

Theo đó, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu 
chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính kèm theo và việc sử dụng các báo cáo 
này không dành cho các đối tượng không được cung cấp các thông tin về các thủ tục, 
nguyên tắc và thông lệ kế toán tại Việt Nam và hơn nữa không được chủ định trình 
bày tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ theo các 
nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận rộng rãi ở các nước và lãnh thổ khác 
ngoài Việt Nam.

2.2     Hình thức sổ kế toán áp dụng 

Hình thức sổ kế toán áp dụng được đăng ký của Công ty là Chứng từ ghi sổ.
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2.3     Niên độ kế toán
Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12.

2.4      Đơn vị tiền tệ kế toán 
Công ty thực hiện việc ghi chép sổ sách kế toán bằng đồng Việt Nam. 

3. CÁC CHíNH sÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU
3.1     Thay đổi trong các chính sách kế toán và thuyết minh 

Các chính sách kế toán của Công ty sử dụng để lập các báo cáo tài chính được áp dụng 
nhất quán với với các chính sách đã được sử dụng để lập các báo cáo tài chính cho năm 
tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010, ngoại trừ các thay đổi về chính sách kế 
toán liên quan đến việc trình bày và thuyết minh các công cụ tài chính.
Ngày 6 tháng 11 năm 2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 210/2009/TT-BTC 
hướng dẫn áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế về trình bày báo cáo tài 
chính và thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính (“Thông tư 210”) có hiệu lực 
cho các năm tài chính bắt đầu từ hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2011. 
Công ty đã áp dụng Thông tư 210 và bổ sung thêm các thuyết minh mới trong các báo 
cáo tài chính như được trình bày trong Thuyết minh số 28 và 29.
Theo Thông tư 210, Công ty phải xem xét các điều khoản trong công cụ tài chính phi 
phái sinh do Công ty phát hành để xác định liệu công cụ đó có bao gồm cả thành phần 
nợ phải trả và thành phần vốn chủ sở hữu hay không. Các thành phần này được phân 
loại riêng biệt là nợ phải trả tài chính, tài sản tài chính hoặc vốn chủ sở hữu trên bảng 
cân đối kế toán. Yêu cầu này không có ảnh hưởng đến tình hình tài chính hoặc kết quả 
hoạt động kinh doanh của Công ty vì Công ty chưa phát hành các công cụ tài chính 
phi phái sinh.

3.2     Tiền và các khoản tương đương tiền
Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các 
khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn gốc không quá ba tháng, có tính thanh khoản cao, 
có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi 
ro trong chuyển đổi thành tiền.

3.3     Hàng tồn kho
Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá thành để đưa mỗi sản phẩm 
đến vị trí, điều kiện hiện tại và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị thuần có thể 
thực hiện được là giá bán ước tính trừ chi phí bán hàng ước tính và sau khi đã lập dự 
phòng cho hàng hư hỏng, lỗi thời và chậm luân chuyển.
Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho với 
giá trị được xác định như sau:

BÁO CÁO TÀI CHíNH VÀ 
BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
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Dự phòng cho hàng tồn kho

Dự phòng cho hàng tồn kho được trích lập cho phần giá trị dự kiến bị tổn thất do giảm 
giá vật tư, thành phẩm, hàng hóa tồn kho thuộc quyền sở hữu của Công ty có thể xảy 
ra (giảm giá, kém phẩm chất, lỗi thời v.v..) dựa trên bằng chứng hợp lý về sự giảm giá 
trị vào thời điểm kết thúc năm tài chính. Số tăng hoặc giảm khoản dự phòng giảm giá 
hàng tồn kho được kết chuyển vào giá vốn hàng bán trên báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh.

3.4     Các khoản phải thu

Các khoản phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản 
phải thu từ khách hàng và phải thu khác cùng với dự phòng được lập cho các khoản 
phải thu khó đòi.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản 
phải thu không được khách hàng thanh toán phát sinh đối với số dư các khoản phải 
thu tại thời điểm kết thúc năm tài chính. Tăng hoặc giảm số dư tài khoản dự phòng 
được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh trong năm.

3.5     Tài sản cố định

Tài sản cố định hữu hình và vô hình được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị khấu 
hao lũy kế.

Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp 
đến việc đưa tài sản vào hoạt động như dự kiến. 

Các chi phí mua sắm, nâng cấp và đổi mới tài sản cố định được vốn hóa và chi phí bảo 
trì, sửa chữa được tính vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm khi phát 
sinh. 

Khi tài sản được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và 
bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do thanh lý tài sản đều được hạch toán vào báo 
cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

3.6     Khấu hao và khấu trừ

Khấu hao tài sản cố định hữu hình và khấu trừ tài sản cố định vô hình được trích theo 
phương pháp khấu hao đường thẳng trong thời gian hữu dụng ước tính của các tài sản 
như sau:

   Quyền sử dụng đất  48 năm 

   Nhà cửa    5 - 25 năm

   Máy móc và thiết bị  2 - 12 năm

   Phương tiện vận tải   6 - 10 năm

   Thiết bị văn phòng  2 - 6 năm

   Phần mềm kế toán   3 - 5 năm

   Tài sản khác   3 - 10 năm
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3.7     Chi phí đi vay 

Chi phí đi vay bao gồm lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến 
các khoản vay của doanh nghiệp. Chi phí đi vay được hạch toán như chi phí trong năm 
khi phát sinh.  

3.8     Chi phí trả trước

Chi phí trả trước bao gồm các chi phí trả trước ngắn hạn hoặc chi phí trả trước dài hạn 
trên bảng cân đối kế toán và được phân bổ trong khoảng thời gian trả trước của chi phí 
tương ứng với các lợi ích kinh tế được tạo ra từ các chi phí này. 

3.9     Đầu tư chứng khoán và các khoản đầu tư khác

Đầu tư chứng khoán và các khoản đầu tư khác được ghi nhận theo giá mua thực tế. 
Dự phòng được lập cho việc giảm giá trị của các khoản đầu tư có thể chuyển nhượng 
được trên thị trường vào ngày kết thúc năm tài chính tương ứng với chênh lệch giữa 
giá gốc của cổ phiếu với giá trị thị trường tại ngày đó theo hướng dẫn của Thông tư 
số 228/2009/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 7 tháng 12 năm 2009. Tăng hoặc 
giảm số dư tài khoản dự phòng được hạch toán vào chi phí tài chính trong báo cáo kết 
quả hoạt động kinh doanh trong năm.

3.10 Các khoản phải trả và trích trước

Các khoản phải trả và trích trước được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai 
liên quan đến hàng hóa và dịch vụ đã nhận được không phụ thuộc vào việc Công ty 
đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp hay chưa.

3.11  Trích lập trợ cấp thôi việc

Trợ cấp thôi việc cho nhân viên được trích trước vào cuối mỗi năm báo cáo cho toàn 
bộ người lao động đã làm việc tại Công ty được hơn 12 tháng cho đến ngày 31 tháng 
12 năm 2008 với mức trích cho mỗi năm làm việc tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2008 
bằng một nửa mức lương bình quân tháng theo Luật Lao động, Luật bảo hiểm xã hội 
và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2009, mức lương bình 
quân tháng để tính trợ cấp thôi việc sẽ được điều chỉnh vào cuối mỗi năm báo cáo 
theo mức lương bình quân của sáu tháng gần nhất tính đến thời điểm lập báo cáo. 
Tăng hay giảm của khoản trích trước này sẽ được ghi nhận vào báo cáo kết quả kinh 
doanh.

3.12  Các nghiệp vụ bằng ngoại tệ

Công ty đã áp dụng CMKTVN số 10 - Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái 
(“CMKTVN số 10”) để hạch toán các khoản chênh lệch tỷ giá và đã áp dụng nhất quán 
trong năm trước.

Các nghiệp vụ phát sinh bằng các đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ kế toán của 
Công ty (VNĐ) được hạch toán theo tỷ giá giao dịch vào ngày phát sinh nghiệp vụ. Tại 
ngày kết thúc năm tài chính, các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được đánh giá lại 
theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại thời điểm này. Tất cả các khoản chênh lệch 
tỷ giá thực tế phát sinh trong năm và chênh lệch do đánh giá lại số dư tiền tệ có gốc 
ngoại tệ cuối năm được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm.
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Hướng dẫn về xử lý chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư có gốc ngoại tệ cuối năm 
theo CMKTVN số 10 nói trên khác biệt so với quy định trong Thông tư số 201/2009/
TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 15 tháng 10 năm 2009 hướng dẫn xử lý chênh 
lệch tỷ giá hối đoái (“Thông tư 201”) như sau:

Tuy nhiên, nếu Công ty áp dụng Thông tư 201 thì ảnh hưởng đến các báo cáo tài chính 
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 là không trọng yếu, xét trên 
khía cạnh tổng thể.

3.13   Cổ phiếu quỹ

Các công cụ vốn chủ sở hữu được Công ty mua lại (cổ phiếu quỹ) được ghi nhận theo 
nguyên giá và trừ vào vốn chủ sở hữu. Công ty không ghi nhận các khoản lãi/(lỗ) khi 
mua, bán, phát hành hoặc hủy các công cụ vốn chủ sở hữu của mình.
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3.14 Phân phối lợi nhuận thuần

Lợi nhuận thuần sau thuế thu nhập doanh nghiệp có thể được chia cho các cổ đông 
sau khi được đại hội đồng cổ đông phê duyệt và sau khi đã trích lập các quỹ dự phòng 
theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật Việt Nam. 

Công ty trích lập các quỹ dự phòng sau từ lợi nhuận thuần sau thuế thu nhập doanh 
nghiệp của Công ty theo đề nghị của Hội đồng Quản trị và được các cổ đông phê 
duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

 – Quỹ dự phòng tài chính

 – Quỹ này được trích lập để bảo vệ hoạt động kinh doanh thông thường của Công 
ty trước các rủi ro hoặc thiệt hại kinh doanh, hoặc đề dự phòng cho các khoản lỗ 
hay thiệt hại ngoài dự kiến do các nhân khách quan hoặc do các trường hợp bất 
khả kháng như hỏa hoạn, bất ổn trong tình hình kinh tế và tài chính trong nước 
hay nước ngoài. 

 – Quỹ đầu tư và phát triển

 – Quỹ này được trích lập nhằm phục vụ việc mở rộng hoạt động hoặc đầu tư chiều 
sâu của Công ty.

 – Quỹ khen thưởng và phúc lợi

Quỹ này được trích lập để khen thưởng, khuyến khích vật chất, đem lại lợi ích chung và 
nâng cao phúc lợi cho công nhân viên. 

3.15 Ghi nhận doanh thu

Doanh thu được ghi nhận khi Công ty có khả năng nhận được các lợi ích kinh tế có thể 
xác định được một cách chắc chắn. Các điều kiện ghi nhận cụ thể sau đây cũng phải 
được đáp ứng trước khi ghi nhận doanh thu:

Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi các rủi ro trọng yếu và các quyền sở hữu hàng 
hóa đã được chuyển sang người mua, thông thường là trùng với việc chuyển giao 
hàng hóa.

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu được ghi nhận khi hoàn thành việc cung cấp dịch vụ. 

Tiền lãi

Doanh thu được ghi nhận khi tiền lãi phát sinh trên cơ sở dồn tích (có tính đến lợi tức 
mà tài sản đem lại) trừ khi khả năng thu hồi tiền lãi không chắc chắn.

3.16 Thuế 

Thuế thu nhập hiện hành 

Tài sản thuế thu nhập và thuế thu nhập phải nộp cho năm hiện hành và các năm trước 
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được xác định bằng số tiền dự kiến phải nộp cho (hoặc được thu hồi từ) cơ quan thuế, 
dựa trên các mức thuế suất và các luật thuế có hiệu lực đến ngày kết thúc năm tài chính.

Thuế thu nhập hiện hành được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh ngoại trừ 
trường hợp thuế thu nhập phát sinh liên quan đến một khoản mục được ghi thẳng vào 
vốn chủ sở hữu, trong trường hợp này, thuế thu nhập hiện hành cũng được ghi nhận 
trực tiếp vào vốn chủ sở hữu.

Công ty chỉ được bù trừ các tài sản thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hiện 
hành phải trả khi doanh nghiệp có quyền hợp pháp được bù trừ giữa tài sản thuế thu 
nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và doanh nghiệp dự định thanh 
toán thuế thu nhập hiện hành phải trả và tài sản thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở 
thuần. 

Thuế thu nhập hoãn lại 

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kết 
thúc năm tài chính giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá 
trị ghi sổ của chúng cho mục đích lập báo cáo tài chính. 

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm 
thời chịu thuế, ngoại trừ thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ ghi nhận ban đầu 
của một tài sản hay nợ phải trả từ một giao dịch mà giao dịch này không có ảnh hưởng 
đến lợi nhuận kế toán hoặc lợi nhuận tính thuế thu nhập (hoặc lỗ tính thuế) tại thời 
điểm phát sinh giao dịch.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại cần được ghi nhận cho tất cả các chênh lệch tạm thời 
được khấu trừ, giá trị được khấu trừ chuyển sang các năm sau của các khoản lỗ tính 
thuế và các khoản ưu đãi thuế chưa sử dụng, khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi 
nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ, các khoản lỗ 
tính thuế và các ưu đãi thuế chưa sử dụng này, ngoại trừ tài sản thuế hoãn lại phát sinh 
từ ghi nhận ban đầu của một tài sản hoặc nợ phải trả từ một giao dịch mà giao dịch này 
không có ảnh hưởng đến lợi nhuận kế toán hoặc lợi nhuận tính thuế thu nhập (hoặc 
lỗ tính thuế) tại thời điểm phát sinh giao dịch.

Thuế thu nhập hoãn lại (tiếp theo)

Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải được xem xét lại 
vào ngày kết thúc năm tài chính và phải giảm giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập 
hoãn lại đến mức bảo đảm chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của 
một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng. Các tài sản thuế 
thu nhập doanh nghiệp hoãn lại chưa ghi nhận trước đây được xem xét lại vào ngày 
kết thúc năm tài chính và được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế để có 
thể sử dụng các tài sản thuế thu nhập hoãn lại chưa ghi nhận này.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định theo 
thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài chính tài sản được thu hồi hay nợ phải trả 
được thanh toán, dựa trên các mức thuế suất và luật thuế có hiệu lực vào ngày kết thúc 
năm tài chính. 

Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh ngoại trừ 
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trường hợp thuế thu nhập phát sinh liên quan đến một khoản mục được ghi thẳng vào 
vốn chủ sở hữu, trong trường hợp này, thuế thu nhập hoãn lại cũng được ghi nhận trực 
tiếp vào vốn chủ sở hữu.

Công ty chỉ được bù trừ các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại 
phải trả khi doanh nghiệp có quyền hợp pháp được bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập 
hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và các tài sản thuế thu nhập hoãn 
lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp được 
quản lý bởi cùng một cơ quan thuế đối với cùng một đơn vị chịu thuế. 

3.17  Công cụ tài chính

Công cụ tài chính – Ghi nhận ban đầu và trình bày

Tài sản tài chính 

Theo Thông tư 210, tài sản tài chính được phân loại một cách phù hợp, cho mục đích 
thuyết minh trong các báo cáo tài chính, thành tài sản tài chính được ghi nhận theo giá 
trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, các khoản cho vay và phải 
thu, các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn và tài sản tài chính sẵn sàng để bán. Công 
ty quyết định việc phân loại các tài sản tài chính này tại thời điểm ghi nhận lần đầu.

Tại thời điểm ghi nhận lần đầu, tài sản tài chính được xác định theo nguyên giá cộng 
với chi phí giao dịch trực tiếp có liên quan.

Các tài sản tài chính của Công ty bao gồm tiền và các khoản tiền gửi ngắn hạn, các 
khoản phải thu khách hàng và phải thu khác, các khoản cho vay, và các công cụ tài 
chính không được niêm yết.

Nợ phải trả tài chính

Nợ phải trả tài chính theo phạm vi của Thông tư 210, cho mục đích thuyết minh trong 
các báo cáo tài chính, được phân loại một cách phù hợp thành các nợ phải trả tài chính 
được ghi nhận thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, các khoản nợ phải 
trả tài chính được xác định theo giá trị phân bổ. Công ty xác định việc phân loại các nợ 
phải trả tài chính thời điểm ghi nhận lần đầu. 

Tất cả nợ phải trả tài chính được ghi nhận ban đầu theo nguyên giá cộng với các chi phí 
giao dịch trực tiếp có liên quan.

Nợ phải trả tài chính của Công ty bao gồm các khoản phải trả người bán và các khoản 
phải trả khác, nợ và vay.

Giá trị sau ghi nhận lần đầu

Hiện tại không có yêu cầu xác định lại giá trị của các công cụ tài chính sau ghi nhận 
ban đầu.

Bù trừ các công cụ tài chính

Các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính được bù trừ và giá trị thuần sẽ được trình 
bày trên báo cáo tình hình tài chính nếu, và chỉ nếu, đơn vị có quyền hợp pháp thi hành 
việc bù trừ các giá trị đã được ghi nhận này và có ý định bù trừ trên cơ sở thuần, hoặc 
thu được các tài sản và thanh toán nợ phải trả đồng thời.
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Theo các Biên bản họp của Hội đồng Quản trị ngày 8 tháng 3 năm 2011 và ngày 22 
tháng 8 năm 2011, Hội đồng Quản trị Công ty quyết định công bố cổ tức từ lợi nhuận 
sau thuế chưa phân phối vào ngày 31 tháng 12 năm 2010 với giá trị 12.779.288.000 
VNĐ tương ứng 10% vốn điều lệ, và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 từ lợi nhuận sau 
thuế 6 tháng đầu năm 2011 với giá trị 12.779.288.000 VNĐ và chi trả cho các cổ đông 
theo tỷ lệ sở hữu tương ứng.

21. LÃI TRÊN CỔ PHIẾU

Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính bằng cách chia lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế phân 
bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty cho số lượng bình quân gia 
quyền của số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong năm.

Lãi suy giảm trên cổ phiếu được tính bằng cách chia lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế phân 
bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty (sau khi đã điều chỉnh cho cổ 
tức của cổ phiếu ưu đãi có quyền chuyển đổi) cho số lượng bình quân gia quyền của số 
cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong năm và số lượng bình quân gia quyền của cổ 
phiếu phổ thông sẽ được phát hành trong trường hợp tất cả các cổ phiếu phổ thông 
tiềm năng có tác động suy giảm đều được chuyển thành cổ phiếu phổ thông.
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26.       THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế “TNDN”) với mức thuế 
suất bằng 25% lợi nhuận thu được.
Các báo cáo thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng 
luật và các quy định về thuế đối với các loại nghiệp vụ khác nhau có thể được giải thích 
theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên các báo cáo tài chính có thể sẽ 
bị thay đổi theo quyết định cuối cùng của cơ quan thuế.

26.1.	 Chi	phí	thuế	TNDN

26.2 Thuế TNDN hiện hành
Thuế TNDN hiện hành phải trả được xác định dựa trên thu nhập chịu thuế của năm 
hiện tại. Thu nhập chịu thuế khác với thu nhập được báo cáo trong báo cáo kết quả sản 
xuất kinh doanh giữa năm vì thu nhập chịu thuế không bao gồm các khoản mục thu 
nhập chịu thuế hay chi phí được khấu trừ cho mục đích tính thuế trong các năm khác 
và cũng không bao gồm các khoản mục không phải chịu thuế hay không được khấu 
trừ cho mục đích tính thuế. Thuế TNDN hiện hành phải trả của Công ty được tính theo 
thuế suất đã ban hành đến ngày kết thúc năm tài chính.
Dưới đây là bảng đối chiếu giữa lợi nhuận tính thuế TNDN của Công ty và lợi nhuận 
trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm:
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28.  MỤC ĐíCH VÀ CHíNH sÁCH QUẢN Lý RỦI RO TÀI CHíNH

Nợ phải trả tài chính của Công ty chủ yếu bao gồm các khoản vay và nợ, các khoản 
phải trả người bán và các khoản phải trả khác. Mục đích chính của những khoản nợ 
phải trả tài chính này là nhằm huy động nguồn tài chính phục vụ các hoạt động của 
Công ty. Công ty có các khoản cho vay và các khoản phải thu khác, phải thu khách 
hàng và các khoản phải thu khác, tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn phát sinh trực tiếp từ 
hoạt động của Công ty.

Công ty có rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. 

Nghiệp vụ quản lý rủi ro là nghiệp vụ không thể thiếu cho toàn bộ hoạt động kinh 
doanh của Công ty. Công ty đã xây dựng hệ thống kiểm soát nhằm đảm bảo sự cân 
bằng ở mức hợp lý giữa chi phí rủi ro phát sinh và chi phí quản lý rủi ro. Ban Giám đốc 
liên tục theo dõi quy trình quản lý rủi ro của Công ty để đảm bảo sự cân bằng hợp lý 
giữa rủi ro và kiểm soát rủi ro. 

Ban Giám đốc xem xét và thống nhất áp dụng các chính sách quản lý cho những rủi ro 
nói trên như sau.

Rủi ro thị trường

Rủi ro thị trường là rủi ro mà giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của một 
công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường. Giá thị trường 
có bốn loại rủi ro: rủi ro lãi suất, rủi ro tiền tệ, rủi ro giá hàng hóa và rủi ro về giá khác, 
chẳng hạn như rủi ro về giá cổ phần. Công cụ tài chính bị ảnh hưởng bởi rủi ro thị 
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trường bao gồm các khoản vay, nợ và tiền gửi. 

Các phân tích độ nhạy như được trình bày dưới đây liên quan đến tình hình tài chính 
của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 và ngày 31 tháng 12 năm 2010. 

Các phân tích độ nhạy này đã được lập trên cơ sở giá trị các khoản nợ thuần, tỷ lệ giữa 
các khoản nợ có lãi suất cố định và các khoản nợ có lãi suất thả nổi và tỷ lệ tương quan 
giữa các công cụ tài chính có gốc ngoại tệ là không thay đổi.

Khi tính toán các phân tích độ nhạy, Ban Giám đốc giả định rằng độ nhạy của các công 
cụ nợ sẵn sàng để bán trên bảng cân đối kế toán và các khoản mục có liên quan trong 
báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng bởi các thay đổi trong giả định về 
rủi ro thị trường tương ứng. Phép phân tích này được dựa trên các tài sản và nợ phải trả 
tài chính mà Công ty nắm giữ tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 và 31 tháng 12 năm 2010.

Rủi ro lãi suất

Rủi ro lãi suất là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của một 
công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của lãi suất thị trường. Rủi ro thị 
trường do thay đổi lãi suất của Công ty chủ yếu liên quan đến tiền và các khoản tiền 
gửi ngắn hạn của Công ty. Đây là các khoản đầu tư ngắn hạn và không được Công ty 
nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ sự tăng lên trong giá trị.

Công ty quản lý rủi ro lãi suất bằng cách phân tích tình hình cạnh tranh trên thị trường 
để có được các lãi suất có lợi cho mục đích của Công ty và vẫn nằm trong giới hạn quản 
lý rủi ro của mình.

Độ nhạy đối với lãi suất

Độ nhạy của các khoản vay và nợ đối với sự thay đổi có thể xảy ra ở mức độ hợp lý 
trong lãi suất được thể hiện như sau. 

Với giả định là các biến số khác không thay đổi, các biến động trong lãi suất của các 
khoản vay với lãi suất thả nổi có ảnh hưởng đến lợi nhuận trước thuế của Công ty như 
sau:
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Rủi ro ngoại tệ

Rủi ro ngoại tệ là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của một 
công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của tỷ giá ngoại tệ. Công ty chịu 
rủi ro do sự thay đổi của tỷ giá hối đoái liên quan trực tiếp đến các hoạt động kinh do-
anh của Công ty (khi doanh thu và chi phí được thực hiện bằng đơn vị tiền tệ khác với 
đồng tiền hạch toán của Công ty).

 Công ty có rủi ro ngoại tệ do thực hiện mua và bán hàng hoá bằng các đơn vị tiền tệ 
khác với đồng tiền kế toán của Công ty như được trình bày trong Thuyết minh số 2.4. 
Công ty quản lý rủi ro ngoại tệ bằng cách xem xét tình hình thị trường hiện hành và 
dự kiến   khi Công ty lập kế hoạch mua và bán hàng hóa trong tương lai bằng ngoại tệ, 
ngoại trừ việc tăng tỷ lệ phòng ngừa rủi ro. Công ty không sử dụng bất kỳ công cụ tài 
chính phái sinh để phòng ngừa rủi ro ngoại tệ của mình.

Độ nhạy đối với ngoại tệ

Với giả định là các biến số khác không thay đổi, bảng dưới đây thể hiện độ nhạy của lợi 
nhuận trước thuế của Công ty (do sự thay đổi giá trị hợp lý của tài sản và nợ phải trả) 
đối với các thay đổi có thể xảy ra ở mức độ hợp lý của tỷ giá đô la Mỹ. Rủi ro do sự thay 
đổi tỷ giá hối đoái với các loại ngoại tệ khác của Công ty là không đáng kể.
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Rủi ro về giá cổ phiếu

Các cổ phiếu chưa niêm yết do Công ty nắm giữ bị ảnh hưởng bởi các rủi ro thị trường 
phát sinh từ tính không chắc chắn về giá trị tương lai của cổ phiếu đầu tư. Hội đồng 
Quản trị của Công ty cũng xem xét và phê duyệt các quyết định đầu tư vào cổ phiếu.

Tại ngày lập báo cáo tài chính, giá trị hợp lý của các khoản đầu tư vào cổ phiếu chưa 
niêm yết của Công ty là 75.550.000.000 đồng Việt Nam (ngày 31 tháng 12 năm 2010: 
87.590.000.000 đồng Việt Nam). Nếu giá của các cổ phiếu này giảm 10% thì sẽ lợi nhuận 
sau thuế của Công ty sẽ giảm khoảng 5.666.250.000 đồng Việt Nam (ngày 31 tháng 12 
năm 2010: 6.569.250.000 đồng Việt Nam), phụ thuộc vào việc giảm giá trị này có đáng 
kể hoặc kéo dài hay không. Nếu giá của các cổ phiếu này tăng lên 10%, lợi nhuận sau 
thuế của Công ty sẽ tăng lên khoảng 5.666.250.000 đồng Việt Nam (ngày 31 tháng 12 
năm 2010: 6.569.250.000 đồng Việt Nam).

Rủi ro về giá hàng hóa

Công ty có rủi ro về giá hàng hóa do thực hiện mua một số loại hàng hoá nhất định. 
Công ty quản lý rủi ro về giá hàng hóa thông qua việc theo dõi chặt chẽ các thông tin 
và tình hình có liên quan của thị trường hàng hóa nhằm quản lý thời điểm mua hàng, 
kế hoạch sản xuất và mức hàng tồn kho một cách hợp lý. Công ty chưa sử dụng các 
công cụ phái sinh đảm bảo để phòng ngừa các rủi ro về giá hàng hóa.

Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong một công cụ tài chính hoặc hợp 
đồng khách hàng không thực hiện các nghĩa vụ của mình, dẫn đến tổn thất về tài 
chính. Công ty có rủi ro tín dụng từ các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình (chủ 
yếu đối với các khoản phải thu khách hàng) và từ hoạt động tài chính của mình, bao 
gồm tiền gửi ngân hàng, nghiệp vụ ngoại hối và các công cụ tài chính khác.

Phải thu khách hàng

Công ty quản lý rủi ro tín dụng khách hàng thông qua các chính sách, thủ tục và quy 
trình kiểm soát của Công ty có liên quan đến việc quản lý rủi ro tín dụng khách hàng. 
Công ty thường xuyên theo dõi các khoản phải thu khách hàng chưa thu được và yêu 
cầu mở thư tín dụng hoặc các hình thức bảo hiểm tín dụng khác cho mọi lần chuyến 
hàng cho các khách hàng lớn. Đối với các khách hàng lớn, Công ty thực hiện xem xét 
sự suy giảm trong chất lượng tín dụng của từng khách hàng tại ngày lập báo cáo. Công 
ty tìm cách duy trì kiểm soát chặt chẽ đối với các khoản phải thu tồn đọng và thành 
lập một bộ phận kiểm soát tín dụng để giảm thiểu rủi ro tín dụng. Trên cơ sở này và 
việc các khoản phải thu khách hàng của Công ty có liên quan đến nhiều khách hàng 
khác nhau, rủi ro tín dụng không bị tập trung đáng kể vào một khách hàng nhất định.

Tiền gửi ngân hàng

Công ty chủ yếu duy trì số dư tiền gửi tại các ngân hàng được nhiều người biết đến ở 
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Việt Nam. Rủi ro tín dụng đối với số dư tiền gửi tại các ngân hàng được quản lý bởi bộ 
phận ngân quỹ của Công ty theo chính sách của Công ty. Rủi ro tín dụng tối đa của 
Công ty đối với các khoản mục trong bảng cân đối kế toán tại mỗi năm lập báo cáo 
chính là giá trị ghi sổ như trình bày trong Thuyết minh số 4. Công ty nhận thấy mức độ 
tập trung rủi ro tín dụng đối với tiền gửi ngân hàng là thấp.

Ban Giám đốc của Công ty đánh giá rằng tất cả các tài sản tài chính đều trong hạn và 
không bị suy giảm vì các tài sản tài chính này đều liên quan đến các khách hàng có uy 
tín và có khả năng thanh toán tốt ngoại trừ các khoản phải thu sau đây được coi là quá 
hạn nhưng chưa bị suy giảm vào ngày 31 tháng 12 năm 2011.

Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính 
do thiếu vốn. Rủi ro thanh khoản của Công ty chủ yếu phát sinh từ việc các tài sản tài 
chính và nơ phải trả tài chính có các thời điểm đáo hạn lệch nhau.

Công ty giám sát rủi ro thanh khoản thông qua việc duy trì một lượng tiền mặt và các 
khoản tương đương tiền và các khoản vay ngân hàng ở mức mà Ban Giám đốc cho là 
đủ để đáp ứng cho các hoạt động của Công ty và để giảm thiểu ảnh hưởng của những 
biến động về luồng tiền. 
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Công ty cho rằng mức độ tập trung rủi ro đối với việc trả nợ là thấp. Công ty có đủ 
khả năng tiếp cận các nguồn vốn và các khoản vay đến hạn thanh toán trong vòng 12 
tháng có thể được tái tục với các bên cho vay hiện tại.

Tài sản đảm bảo

Công ty đã sử dụng khoản phải thu, hàng tồn kho và nhà xưởng, máy móc làm tài sản 
thế chấp cho khoản vay ngắn hạn và dài hạn từ Ngân hàng (Thuyết minh số 14 và 19). 

Công ty không nắm giữ tài sản đảm bảo của một bên khác vào ngày 31 tháng 12 năm 
2011 và ngày 31 tháng 12 năm 2010.

Bảng dưới đây tổng hợp thời hạn thanh toán của các khoản nợ phải trả tài chính của 
Công ty dựa trên các khoản thanh toán dự kiến theo hợp đồng trên cơ sở chưa được 
chiết khấu:
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Công ty sử dụng phương pháp và giả định sau đây được sử dụng để ước tính giá trị 
hợp lý: 

Giá trị hợp lý của tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn, các khoản phải thu khách hàng, các 
khoản phải trả người bán và nợ phải trả ngắn hạn khác tương đương với giá trị ghi sổ 
của của các khoản mục này do những công cụ này có kỳ hạn ngắn.
Giá trị hợp lý của các khoản cho vay có lãi suất cố định được Công ty đánh giá dựa trên 
các thông tin như lãi suất, các rủi ro cụ thể trong quốc gia, khả năng trả nợ vay của 
từng khách hàng và tính chất rủi ro của dự án được tài trợ. Trên cơ sở đánh giá này, 
Công ty ước tính dự phòng cho phần không thu hồi được theo dự tính của các khoản 
phải thu này. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011, giá trị ghi sổ của các khoản phải thu sau 
khi trừ đi dự phòng không khác biệt đáng kể với giá trị hợp lý.

30. CÁC sỰ KIỆN PHÁT sINH sAU NGÀY KẾT THúC KỲ KẾ TOÁN NĂM

 Không có sự kiện trọng yếu nào khác phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính yêu 
cầu phải được điều chỉnh hay trình bày trong các báo cáo tài chính. 
 

KẾ TOáN TRƯỞNG

VÕ THÀNH THÔNG

An Giang, Ngày 7 tháng 3 năm 2012
TỔNG GIáM ĐốC

NGUYễN VăN Ký
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