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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT NĂM 2012 

I. THOÂNG TIN CHUNG: 

1. Thoâng tin khaùi quaùt: 

- Công ty TNHH SX TM XNK Việt Nhật đƣợc thành lập theo Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh số: 4102003205 do Sở Kế họach và Đầu tƣ TP.HCM cấp ngày 

19/12/2000. Ngaøy 10/05/2007 ñaêng kyù laàn ñaàu, chuyeån ñoåi thaønh Coâng ty Coå Phaàn 

Thuûy Haûi Saûn Vieät Nhaät. Ngaøy 07/03/2013 ñaêng kyù thay ñoåi laàn thöù 6, maõ soá doanh 

nghieäp: 0302207804. 

- Voán ñieàu leä : 86.800.000.000 ñ (Taùm möôi saùu tyû taùm traêm trieäu ñoàng). 

- Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu : 80.230.710.000 ñ (Taùm möôi tyû hai traêm ba möôi 

trieäu baûy traêm möôøi ngaøn ñoàng). 

- Ñòa chæ: C34/1 ñöôøng soá 2G, Khu Coâng Nghieäp Vónh Loäc, xaõ Vónh Loäc A, 

huyeän Bình Chaùnh, TPHCM, Vieät Nam. 

- Ñieän thoïai: 083.7652466. Fax: 083.7653275 

- Website: www.vietnhat.com. 

- Maõ coå phieáu: VNH. 

2. Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån: 

- Năm 2002, Việt Nhật bắt đầu đi vào sản xuất kinh doanh xuất khẩu với nhà 

xƣởng 3.500m
2
 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 nhƣ 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 trƣờng xuất khẩu.  

       CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT 
C34/1 đƣờng 2G, KCN Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 84.8.7652464– 7652465 – 7652466, Fax: 84.8.7653275 

E-mail:info@vietnhat.com  - website: www.vietnhat.com 
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- Tháng 05/2007, để phát triển hoạt động kinh doanh cũng nhƣ 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.  

- Ngày 08/04/2010, Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật (Việt Nhật) chính 

thức niêm yết 8.023.071 cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) theo 

Quyết định niêm yết số 62/QĐ-SGDHCM do Tổng Giám đốc SGDCK TP.HCM cấp 

ngày 02/04/2010 với một số thông tin nhƣ sau: 

 Lọai cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 

 Mã chứng khoán: VNH 

 Mã ISIN: VN000000VNH8 

 Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mƣời nghìn đồng); 

 Số lƣợng cổ phiếu: 8.023.071 cổ phiếu (Tám triệu không trăm hai mƣơi ba 

nghìn không trăm bảy mƣơi mốt cổ phiếu); 

 Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá: 80.230.710.000 đồng (Tám 

mƣơi tỷ hai trăm ba mƣơi triệu bảy trăm mƣời nghìn đồng). 

           - Ngày 22/06/2010, Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật chính thức đƣa vào 

hoạt động Công ty TNHH Một Thành Viên Đồ Hộp Phú Nhật:  

 Trụ sở chính: Ấp 10, xã Lƣơng Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.  

 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1100790106 do Sở Kế hoạch và 

Đầu tƣ tỉnh Long An cấp ngày 27 tháng 01 năm 2010.  

 Vốn điều lệ hieän taïi : 36 tỷ đồng 

  Ngành nghề kinh doanh :   

+ Sản xuất thực phẩm đóng hộp. 

+ Kinh doanh Thực phẩm đóng hộp. 

+ Sản xuất chế biến thủy hải sản và thực phẩm. 

+ Kinh doanh thƣơng mại, xuất nhập khẩu. 

+ Dịch vụ giao nhận và vận chuyển hàng hóa. 

3. Ngaønh ngheà vaø ñòïa baøn kinh doanh: 



3 

 

          Các lĩnh vực kinh doanh đƣợc cấp phép (ñaêng kyù thay ñoåi laàn thöù 6 ngaøy 

07/03/2013) cuûa coâng ty Coå phaàn Thuûy Haûi Saûn Vieät Nhaät taïi ñòa chæ kinh doanh: 

C34/1 ñöôøng soá 2G, Khu Coâng Nghieäp Vónh Loäc, xaõ Vónh Loäc A, huyeän Bình 

Chaùnh, TPHCM, Vieät Nam bao gồm: 

 Sản xuất hàng hóa thủy - hải sản và thực phẩm chế biến. 

 Sản xuất hàng hóa noâng - laâm sản . 

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

 Dịch vụ giao nhận hàng hóa; 

 Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa; 

 Kinh doanh baát ñoäng saûn, quyeàn söû duïng ñaát thuộc chuû sôû höõu, chuû söû duïng 

hoaëc ñi thueâ. 

 Baùn buoân noâng, laâm saûn nguyeân lieäu (tröø goã, tre, nöùa) vaø ñoäng vaät soáng. 

 Baùn buoân thöïc phaåm. 

4. Moâ hình quaûn trò, toå chöùc kinh doanh vaø boä maùy quaûn lyù: 
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 Tổng giám đốc điều hành: do Hội đồng quản trị bầu ra thông qua Đại hội đồng 

cổ đông. Chịu trách nhiệm điều hành quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng 

ngày của Công ty theo mục tiêu, định hƣớng mà Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên, Hội 

đồn quản trị đã thông qua. 

 Phó tổng giám đốc: do Tổng Giám đốc bầu ra, điều hành những công việc đã 

đƣợc Tổng giám đốc giao. Chịu trách nhiệm trƣớc Tổng giám đốc điều hành về lĩnh vực 

đƣợc phân công. 

 Các phòng ban: theo đúng chức năng 

ự n định h ƣớng, . 

           - Công ty liên kết của Công ty Cổ phần Thủy Hải Sản Việt Nhật: 

             Công ty TNHH Đồ Hộp Phú Nhật:  

 Trụ sở chính: Ấp 10, xã Lƣơng Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.  

 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1100790106 do Sở Kế hoạch và 

Đầu tƣ tỉnh Long An cấp ngày 27 tháng 01 năm 2010. Ñaêng kyù thay ñoài 

laàn thöù 3 ngaøy 25/12/2012. 

 Vốn điều lệ hieän taïi : 50 tỷ đồng ( taêng töø 36 tyû ñoàng leân 50 tyû ñoàng naêm 

2012). Trong ñoù coâng ty Cổ phần Thủy Hải Sản Việt Nhật goùp 48% töông 

öùng 24.000.000.000 ñ (Hai möôi boán tyû ñoàng). 

 Ngành nghề kinh doanh (sau thay ñoåi):   

+ Sản xuất thực phẩm đóng hộp. 

+ Sản xuất chế biến thủy hải sản và thực phẩm. 

+ Saûn xuaát vaø kinh doanh ñoà uoáng vaø röôïu ñoùng chai. 

+ Kinh doanh thöïc phaåm ñoùng hoäp, thƣơng mại, xuất nhập khẩu. 

+ Dịch vụ giao nhận và vận chuyển hàng hóa. 

5. Ñònh höôùng phaùt trieån: 

Trong năm 2013 ñöôïc döï baùo laø naêm maø neàn kinh teá theá giôùi noùi chung vaø Vieät 

Nam noùi rieâng seõ coøn dieãn bieán phöùc taïp. Tröôùc tình hình ñoù, Coâng ty Vieät 

Nhaät ñònh höôùng phaùt trieån laâu daøi nhaèm ñöông ñaàu vöôït qua khoù khaên, thöû 

thaùch: 

 Tieáp tuïc d t

caù hoäp sang A 

Raäp, Hoàng Koâng, Ñaøi Loan, Tunisia.... 



5 

 

 Chuyeån höôùng, taäp trung ñaåy maïnh lónh vöïc kinh doanh thöông maïi 

noâng  - laâm – thuûy haûi saûn vaø thöïc phaåm cheá bieán. 

 Naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc, chuù troïng coâng taùc quaûn lyù, giaùm 

saùt chaët cheõ khaâu saûn xuaát nhaèm naâng cao chất lƣợng sản phẩm, taêng 

năng suất. 

 Söû duïng nguoàn voán löu ñoäng hôïp lyù, hieäu quaû, giaûm laõi vay ngaân haøng, 

giaûm định mức tiêu hao nguyên vật liệu, caét giaûm ñeán möùc toái thieåu 

nhöõng chi phí khoâng hôïp lyù nhaèm ñaït keát quaû kinh doanh cao. 

 Ñaëc bieät tieáp tuïc ñẩy mạnh hôn nöõa khaâu sản xuất vaø xuaát khaåu caùc saûn 

phaåm caù ñoùng hoäp. Naâng cao giaù trò thöông hieäu ñoà hoäp AAA. 

6. Caùc ruûi ro: 

           Moãi thaønh coâng cuõng nhö thaát baïi, moãi khoù khaên, thöû thaùch traûi qua trong naêm 

2012 ñuùc keát thaønh baøi hoïc kinh nghieäm quyù baùu giuùp coâng ty ngaên ngöøa moïi ruûi ro 

trong töông lai: 

 Ñaûm baûo ñuû nguoàn voán löu ñoäng saün coù söû duïng vaøo hoïat ñoäng saûn xuaát 

kinh doanh (khi coâng ty khoâng theå tieáp caän ñöôïc nguoàn voán vay ngaân 

haøng do thaét chaët tín duïng, taêng laõi suaát cho vay), khoâng ñeå tình traïng 

thieáu nguyeân lieäu daãn ñeán giao haøng treã. 

 Tìm hieåu kyõ thò tröôøng, khaùch haøng xuaát khaåu nhaát laø ñoái vôùi thò tröôøng, 

khaùch haøng môùi. 

 Giaùm saùt, kieåm tra thaät chaët cheõ töø khaâu thu mua nguyeân vaät lieäu ñaàu 

vaøo, ñaûm baûo ñuû, ñuùng chaát löôïng. 

 Ñaûm baûo nguoàn nguyeân lieäu, toàn kho hôïp lyù. 

II.  TÌNH HÌNH HOÏAT ÑOÄNG TRONG NAÊM: 

1. Tình hình hoïat ñoäng saûn xuaát kinh doanh: 

Naêm 2012 doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï laø: 100.089.432.238 ñ. 

Taêng so vôùi naêm 2011 laø : 11.799.384.657 ñ. Tuy nhieân gía voán haøng baùn naêm 2012 

cao, chi phí cuõng taêng do nhieàu nguyeân nhaân nhö laõi vay ngaân haøng cao, giaù mua 

nguyeân lieäu taêng trong khi giaù baùn ra taêng khoâng töông xöùng, tình traïng khan hieám 

nguyeân lieäu do nguoàn toâm cung öùng cuûa khaùch haøng nuoâi bò cheát, caù ngöø khoâng ñuû 

cho saûn xuaát, tyû leä nguyeân lieäu hao huït cao, vöôït ñònh möùc, theâm vaøo ñoù laø vieäc haøng 

xuaát ñi Peâru bò traû veà, coâng ty trích laäp döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho. Maët khaùc, 

coâng ty vaãn phaûi taêng löông ñeå ñaûm baûo ñôøi soáng cho ngöôøi lao ñoäng. Coâng ty Phuù 

Nhaät chöa hoïat ñoäng heát coâng suaát, xuaát khaåu chöa maïnh neân vaãn coøn loã. Chính vì 

vaäy daãn ñeán keát quaû kinh doanh hôïp nhaát cuoái naêm 2012 loã: (9.639.179.349) ñ. 

So vôùi naêm 2011:  
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 Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï naêm 2012: 100.089.432.238 ñ, 

so vôùi naêm 2011 laø: 88.290.047.581 ñ, taêng : 11.799.384.657 ñ. Do naêm 

2012 doanh thu coâng ty Phuù Nhaät taêng so vôùi naêm 2011. 

 Lôïi nhuaän keá toùan tröôùc thueá naêm 2012: (14.194.582.247) ñ, so vôùi naêm 

2011: 3.316.037.656 ñ, giaûm 17.510.619.903 ñ. 

 Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp naêm 2012: (9.639.179.349) ñ, 

so vôùi naêm 2011: 1.838.979.050 ñ, giaûm 11.478.158.399 ñ. 

 

THỰC HIỆN KẾ HỌACH TIÊU THỤ SẢN LƢƠNG NĂM 2012 (HỢP NHẤT): 

 

 

Sản phẩm Đơn 

vị 

tính 

Thực hiện 

Năm 2012 

Kế họach 

Năm 2012 

Thực hiện 

so 

với KH (%) 

Haøng  
taán 

198 250 79 

Haøng  
taán  

787 1.600 49 

Tổng cộng Taán 985 1.850  

 

 

Sản phẩm Đơn 

vị 

tính 

Thực hiện 

Năm 2012 

Kế họach 

Năm 2012 

Thực hiện 

so 

với KH (%) 

Thủy hải sản đông 

lạnh, caù hoäp caùc loïai 
taán 

186 200 93 

Tổng cộng Taán 186 200 93 

THỰC HIỆN KẾ HỌACH  DOANH THU NĂM 2012(HỢP NHẤT) 

 

Sản phẩm Đơn vị 

tính 

Thực hiện 

Năm 2012 

Kế họach 

Năm 2012 

Thực hiện so 

với KH (%) 

Haøng  
USD  

1,294,730 2,000,000 65 

Haøng  
USD 

3,095,409 5,800,000 53 

Tổng cộng USD  4,390,139 7,800,000  
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Sản phẩm Đơn 

vị 

tính 

Thực hiện 

Năm 2012 

Kế họach 

Năm 2012 

Thực hiện 

so 

với KH (%) 

Thủy hải sản đông 

lạnh, caù hoäp caùc loïai  

Tyû 

ñoàng 
8,5 10 85,55 

Tổng cộng Tyû 

ñoàng  

8,5 10 85,55 

 

THỰC HIỆN KẾ HỌACH  LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2012 (HỢP NHẤT) 

CH Ỉ TI ÊU Đơn vị 

tính 

Thực hiện 

Năm 2012 

Kế họach 

Năm 2012 

Thực hiện so 

với KH (%) 

Lợi nhuận sau thuế Triệu  đồng -9.639 9.000 -107,1 

Chia cổ tức % -12 8 -150 

 

2. Toå chöùc vaø nhaân söï: 

2.1 Ban Tổng Giám Đốc 

-  Ông Nguyễn Văn Nhựt    – Tổng Giám đốc  (xem phần trên) 

- Bà Nguyễn Thị Diệu Hƣơng   –  Phó Tổng Giám đốc (xem phần trên) 

- Bà Nguyễn Thị Hồng Gấm   –  Phó Tổng Giám đốc (xem phần trên). 

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thuùy   –  Phó Tổng Giám đốc. 

2.1.1 Ông Nguyễn Văn Nhựt: 

 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  
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 Quê quán   : Long An 

 Địa chỉ thƣờng 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:  

 Quá trình công tác  :  

- 1983 – 2002   

- – ƣơng mại Xuất   

Nhập Khẩu Việt Nhật. 

- 2007 – nay  

Nhật. 

- 2008– nay  

 

 Chức vụ hiện nay: 

 

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

 Số lƣợng cổ phần nắm giữ : 4.052.299 cổ phần 

 Số cổ phần của những ngƣời có liên quan:  

    

  Con  

 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 

2.1.2  : 

 Họ và tên :  

 Số CMND : 024809354 

 Giới tính :  

 Ngày tháng năm sinh : 1969 
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 Nơi sinh : Pleiku 

 Quốc tịch : Việt Nam 

 Dân tộc : Kinh  

 Quê quán : –  

 Địa chỉ thƣờng trú : 217 Chung cƣ 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  

 

 

 Quá trình công tác : 

- 1993 – 2002 :  

- 2002 – 2005               : Phó Quản Đốc Công ty TNHH Sản xuất Thƣơng mại 

Xuất   Nhập Khẩu Việt Nhật. 

- 2005 – 2007               : Phó Giám Đốc Công ty TNHH Sản xuất Thƣơng mại 

Xuất   Nhập Khẩu Việt Nhật. 

- 2007 – nay  

Việt Nhật. 

- 2008 – nay  :  

 

 Chức vụ hiện nay: 

 

 Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Không có 

 Số cổ phần nắm giữ: 22.860 cổ phần 

 Số cổ phần của những ngƣời 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 

2.1.3 Hoàng Gaám: 

- Họ và tên   : Nguyễn Thị Hồng Gấm 

- Số CMND   : 301049517 

- Giới tính   : Nữ 

- Ngày tháng năm sinh  : 17/06/1982 

- Nơi sinh   : Long An 

- Quốc tịch   : Việt Nam 

- Dân tộc   : Kinh  

- Quê quán   : Long An 

- Địa chỉ thƣờng trú  : Ấp 2, xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long 

An 

- Số điện thoại liên lạc  :  (08) 3.7653.276 

- Trình độ học vấn  : 12/12 

- Trình độ chuyên môn :  

+     Cử nhân Đại học Kinh Tế (chuyên nghành Kế Toán Kiểm Toán). 

+  Keá toaùn tröôûng. 

+ Cổ phần Đại chúng. 

- Quá trình công tác :  

+ 2004 – 2007 : Nhaân vieân keá toaùn Công ty TNHH Sản 

xuất            Thƣơng mại Xuất Nhập Khẩu Việt Nhật. 

+ 2007 –  2008   : Nhaân vieân keá toaùn coâng ty Coå phaàn 

Thuûy Haûi    Saûn Vieät Nhaät 

+ 2008 – 2010   : Phoù phoøng keá toaùn

 

+ 2010 – ñeán nay : Phoù Toång Giaùm ñoác 
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- Chức vụ hiện nay: thaønh vieân Hội Đồng Quản Trị kieâm 

kieâm nhaân vieân coâng boá thoâng tin

 

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

- Số lƣợng cổ phần nắm giữ: 9.299 cổ phần 

- Số cổ phần của những ngƣời 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 

 Thanh Thuùy: 

-   Họ và Tên  : Nguyễn Thị Thanh Thúy 

-   Số CMND  : 191509316 

-   Giới tính  : Nữ 

-   Ngày tháng năm sinh  : 26 / 8 / 1981 

-   Nơi sinh  :  TT- Huế 

-   Quốc tịch : Việt Nam 

-   Dân tộc :  Kinh 

-   Quê quán :  TT – Huế 

-   Địa chỉ thƣờng trú : Xóm III, Kế Sung, Phú Diên, Phú Vang, TT- Huế 

-   Số điện thoại liên lạc : ( 08 ) 3 765 2466 

-   Trình độ học vấn       :  12 / 12 

-   Trình độ chuyên môn :   

          +    Kỹ sƣ Công nghệ Chế biến Thủy sản 

          +    Chứng chỉ quản trị công ty cho các công ty Cổ phần Đại chúng 

- Quá trình công tác : 

    + 2006 – 2010      : Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Thủy hải sản       

Việt Nhật 

    + 2010 – thaùng 8 naêm 2011: Trƣởng phòng Kế hoạch Kinh Doanh Công ty 

TNHH MTV Đồ hộp Phú Nhật. 
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    + Thaùng 8 naêm 2011 – thaùng 01 naêm 2012 : Giám đốc kinh doanh Công ty 

Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật. 

    + Thaùng 01 naêm 2012– thaùng 05 naêm 2012: Giám đốc Kế hoạch Kinh 

doanh Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật. 

    + Thaùng 05 naêm 2012: Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần  

Thủy hải sản Việt Nhật. 

    + Chức vụ hiện nay  : Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh, kiêm Thư ký   

HĐQT Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật. 

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

- Số lƣợng cổ phần nắm giữ : 2.000 cổ phần 

- Số cổ phần của những ngƣời 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 công ty : không có 

- Hành vi vi phạm pháp luật : không có. 

2.2  Keá toùan tröôûng: 

 Họ và tên : Traàn Coâng Thô 

 Số CMND : 024873240 

 Giới tính : Nam 

 Ngày tháng năm sinh : 01/12/1952 

 Nơi sinh : Xã đông sơn, Huyện Đông Hƣng, T.Thái Bình 

 Quốc tịch : Việt Nam 

 Dân tộc : Kinh  

 Quê quán : Xã đông sơn, Huyện Đông Hƣng, T.Thái Bình 

 Địa chỉ thƣờng trú : 168, Đƣờng số 2, P.Bình Hƣng hoà B, Q. Bình Tân, 

TP.HCM 

 Số điện thoại liên lạc : 01672509245 

 Trình độ văn hóa : 12/12 
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 Trình độ chuyên môn : Đại học Kế tooán  do Trƣờng Đại học tài chính kế toán 

cấp. 

doanh nghiệp cấp 

 

 Quá trình công tác : 

- 1982 - 2000 :  kế toán Công ty Than Cao Sơn 

- 2001 – đến nay            : Kế toán trƣởng Công ty Cổ phần Thuỷ hải sản Việt Nhật. 

 Chức vụ hiện nay: Keá toùan tröôûng  

 Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Không có 

 Số cổ phần nắm giữ: 11.100 cổ phần 

 Số cổ phần của những ngƣời có liên quan:  

 Traàn Coâng Thaønh: Con      04 coå phaàn 

 Các khoản nợ đối với Công ty: không có 

 Thù lao và các khoản lợi ích khác: tieàn löông do Toång Giaùm ñoác quyết định. 

 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 

2.3  Nhöõng thay ñoåi trong Ban ñieàu haønh: 

Naêm 2012 baàu boå sung 01 phoù Toång Giaùm ñoác phuï traùch kinh doanh, 

Baø: Nguyeãn Thò Thanh Thuùy. 

2.4  Soá löôïng caùn boä, nhaân vieân, caùc chính saùch ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng: 

- Số lƣợng cán bộ công nhân viên bình quân năm 2012: 200 ngƣời 

- Thu nhập bình quân: 3.800.000 đồng/tháng 

- Coââng ty coù chính saùch hoã trôï 02 thaùng tieàn nhaø troï cho coâng nhaân môùi vaøo 

laøm, thöôûng cho coâng nhaân ñaït naêng suaát cao, trôï caáp thaêm hoûøi oám ñau, thai 

saûn, Bảo hiểm Xã Hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp… 
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3. Tình hình ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát: 

- Tỷ lệ vốn góp của Việt Nhật vào Công ty TNHH MTV Đồ hộp Phú Nhật là 48%. 

 Tổng vốn góp của Việt Nhật vào Công ty TNHH MTV Đồ hộp Phú Nhật: 38 

tỷ đồng. Trong đó:  

+ Vốn Việt Nhật đầu tƣ là : 24 tỷ đồng. 

                  + Vốn Việt Nhật hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh là: 14 tỷ đồng. 

  Ngày 22 tháng 06 năm 2010 Công ty TNHH Đồ hộp Phú Nhật đã đi vào họat 

động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên cho đến nay, nhà máy vẫn chƣa hoạt động hết công 

suất,  chöa xuaát khaåu maïnh nên keát quaû saûn xuaát kinh doanh naêm 2012 cuûa coâng ty Phuù 

Nhaät chƣa ñaït hieäu quaû: 

 + Toång giaù trò taøi saûn cuûa coâng ty Phuù Nhaät naêm 2012 : 96.431 trieäu đồng. 

+ Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï:    34.883 trieäu đồng. 

+ Lôïi nhuaän töø hoïat ñoäng kinh doanh:                            (1.525) trieäu đồng. 

+ Lôïi nhuaän khaùc:                                                                (7,7) trieäu đồng. 

+ Lôïi nhuaän tröôùc thueá :                                                   (1.533) trieäu đồng. 

+ Lôïi nhuaän sau thueá:                                                       (1.149) trieäu đồng. 

4. Tình hình taøi chính: 

    a/ Tình hình taøi chính: 

Chỉ tiêu Đơn 

vị 

Năm 2011 

(hợp nhất) 

Năm 2012 

(hợp nhất) 

% taêng 

giaûm 

Toång giaù trò taøi saûn Trieä

u 

ñoàng 

183.067 159.798 -12,71 

Doanh thu thuaàn Trieäu 

ñoàng 

88,086 94,836 +7,66 

Lợi nhuận từ họat đñộng kinh doanh Trieä

u 

ñoàng 

3.835 -14.059 -466,57 

Lôïi nhuaän khaùc Trieä

u 

-519 -135 +74 
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ñoàng 

Lôïi nhuaän tröôùc thueá Trieä

u 

ñoàng 

3.316 -14.195 -528,06 

Lôïi nhuaän sau thueá Trieä

u 

ñoàng 

1.839 -9.639 -624,16 

Tyû leä lôïi nhuaän traû coå töùc Trieä

u 

ñoàng 

229 -1.201 -624,45 

        b/ Caùc chæ tieâu taøi chính chuû yeáu: 

Chỉ tiêu Đơn 

vị 

Năm 2011 

(hợp nhất) 

Năm 2012 

(hợp nhất) 

Ghi chuù 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán Đơn 

vị 

   

+ Hệ số thanh tóan ngắn hạn: 

TSLÑ/Nôï ngaén haïn 

Lần 1,23 1,14  

+ Hệ số thanh tóan nhanh: 

                  TSLÑ-Haøng toàn kho 

                         Nôï ngaén haïn 

Lần 0,63 0,78  

2. Chỉ tiêu về cô caáu voán Đơn 

vị 

   

+ Heä soá nôï/Toång taøi saûn Lần 0,55 0,54  

+ Heä soá nôï/Voán chuû sôû höõu Lần 1,17 1,20  

3. Chỉ tiêu về naêng löïc hoïat ñoäng Đơn 

vị 

   

+ Voøng quay haøng toàn kho: 

               Giaù    voán       haøng   baùn 

               Haøng toàn kho bình quaân 

Lần 1,31 2,25  

+ Doanh thu thuaàn/Toång taøi saûn Lần 0,48 0,59  

4. Chæ tieâu veà khaû naêng sinh lôøi:     
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+ Heäâ soá lôïi nhuaän sau thueá/Doanh 

thu thuaàn 

% 2,1   

+ Heä soá lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ 

sở hữu 

% 0,2   

+ Heä soá lợi nhuận sau thuế/Tổng tài 

sản 

% 1,0   

+ Heä soá töø lợi nhuận từ họat động 

kinh doanh/DT thuần 

% 4,35   

  *  Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2012 của năm báo cáo  

-  Vốn chủ sở hữu: 73.522.351.772 đồng 

- Vốn cổ đông: 80.230.710.000 đồng 

Trong đó:   + Vốn góp của 3 cổ đông sáng lập 50.568.490.000 đồng 

                   + Vốn góp của các cổ đông khác 29.662.220.000 đồng 

-  Tổng số cổ phiếu theo từng loại: 

+ Cổ phiếu thƣờng       8.023.071 

+ Cổ phiếu ƣu đãi: không có 

- Số lƣợng cổ phiếu đang lƣu hành theo từng loại: 

+ Cổ phiếu phổ thông    8.023.071 

+ Cổ phiếu ƣu đãi: không có 

- Mệnh giá cổ phiếu đang lƣu hành 10.000 VND. 

- Cổ tức chia cho các thành viên góp vốn: (1.201) đồng. 

5. Cô caáu coå ñoâng, thay ñoåi voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu: 

a/ Coå phaàn: Toång soá coå phaàn hieän ñang löu haønh laø 8.023.071 coå phaàn. Trong ñoù töï 

do chuyeån nhöôïng laø 6.963.946 coå phaàn, haïn cheá chuyeån nhöôïng laø 1.059.125 coå 

phaàn. 

b/ Cô caáu coå ñoâng:  

- Coå ñoâng sôû höõu töø 5% trôû leân coå phaàn hieän ñang löu haønh:  

STT HỌ VÀ TÊN  CHÖÙC VUÏ 

Soá Löôïng coå 

phaàn TỶ LỆ (%) 

1 Nguyễn Văn Nhựt Chuû tòch HÑQT  4 052 299 50,51 

2 Nguyễn Văn Triển Coå ñoâng saùng laäp   505 050 6,29 
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3 Trần Thị Thúy Phoù Chuû tòch HÑQT   499 500 6,23 

 Toång Coäng:  5 056 849 63,03 

Coøn laïi coå ñoâng sôû höõu döôùi 5% coå phaàn hieän ñang löu haønh chieám tyû leä 36,97% 

töông öùng sôû höõu 2.966.222 coå phaàn. 

- Coå ñoâng nöôùc ngoøai:  

Stt Tên cổ đông 
Năm 

sinh Địa chỉ Số cổ phần 
Tỷ lệ 

1 
Tamura 
Masatoshi 

 
675/33A1 Trần Xuân 

Soạn, Q.7, Tp.HCM 
2.220 0.028 % 

2 
Wataru Miyazawa 
 

 
6-5-5-603 chuourinkan 
Yamatoshi, Kanagawa-

ken, Japan 

 

100 0.001% 

3 
Yutaka Noda 
 

 
993-5 Koyurugi 

Samukawamachi Kozagun 
Kanagawaken Japan 

 

100 0.001% 

4 
NEW-S SECURITIES 
CO., LTD. 

 
 

EBISU BLDG, 11-10, 3-
CHOME, HIGASHI, 

SHIBUYA-KU, TOKYO 

 

4.000 0.05% 

5 
SBI SECURITIES 
CO.,LTD. 

 
 

6-1 ROPPONGI 1-
CHOME, MINATO-KU, 

TOKYO, JAPAN 

 

300 0.004% 

TỔNG CỘNG 6.720 0.084 % 

Coøn laïi coå ñoâng trong nöôùc chieám tyû leä 99,916% töông öùng sôû höõu 8.016.351 coå phaàn. 

 

- Coå ñoâng toå chöùc :  

Stt Tên cổ đông 
Năm 

sinh Địa chỉ Số cổ phần 
Tỷ lệ 

1 
NEW-S SECURITIES 
CO., LTD. 

 
 

EBISU BLDG, 11-10, 3-
CHOME, HIGASHI, 

SHIBUYA-KU, TOKYO 

 

4.000 0.05% 

2 
SBI SECURITIES 
CO.,LTD. 

 
 

6-1 ROPPONGI 1-
CHOME, MINATO-KU, 

TOKYO, JAPAN 

 

300 0.004% 

TỔNG CỘNG 4.300 0.054 % 

 

III. ÑAÙNH GIAÙ CUÛA BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC: 

 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 

 

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 : 

S

TT 

Chỉ tiêu Năm 

2011 

Năm 

2012 

1 
Tổng giá trị tài sản 183.067.6

42.410 

159.798.3

64.092 

2 
Doanh thu thuần 88.086.86

9.281 

 

94.836.364.718 

3 
Lợi nhuận trƣớc thuế 3.316037. (14.194.5
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656 82.246) 

4 
Lợi nhuận sau thuế 1.838.979

.050 

(9.639.17

9.347) 

5 
Tỷ lệ chia cổ tức 2.29% (12%) 

 

-  Đánh giá : Năm 2012  là một năm cực kỳ khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh 

doanh của công ty: 

 Trong nƣớc, hội chứng tôm chết sớm xảy ra với cả tôm thẻ chân trắng và 

tôm sú, nhà máy không có đủ nguyên liệu để đáp ứng hết đơn hàng, không 

đạt đƣợc kế hoạch doanh thu. 

 Lãi suất ngân hang, chi phí đầu vào ( điện, nƣớc, nhân công, cƣớc vận 

chuyển ) cao khiến giá tôm xuất khẩu cao 15-25% so với một số nƣớc 

Indonesia, Ấn độ … nên sản phẩm của công ty mất khả năng cạnh tranh ở 

thị trƣờng xuất khẩu, đồng thời lợi nhuận giảm, hoạt động sản xuất kinh 

doanh không mang lại hiệu quả. 

 Rào cản Ethoxyquin tại Nhật làm giá trị xuất khẩu tôm giảm mạnh, doanh 

thu thấp. 

 Ngân hàng siết chặt tín dụng, công ty khó tiếp cận đƣợc nguồn vốn, hoạt 

đông sản xuất bị đình trệ,  không cung cấp đủ đơn hàng cho khách, không 

đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

 Hàng tồn kho lâu ngày giảm giá trị, buộc công ty phải bán giá rẻ dẫn đến 

những khoản lỗ lớn. 

Trƣớc những khó khăn nhƣ trên, mặc dù Ban Tổng Giám Đốc đã nỗ lực hết sức để khắc 

phục khó khăn, duy trì sản xuất nhƣng kết quả hoạt  động sản xuất kinh doanh đã  không 

thể đạt đƣợc các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. So với năm 2011, doanh thu năm 2012 tăng 

10% nhƣng lợi nhuận giảm mạnh cùng với việc giảm giá hàng tồn kho đã dẫn đến khoản 

lỗ cuối kỳ hơn 9 tỷ đồng. 

Bên cạnh những khó khăn trong năm 2012 Công ty cũng đã đạt đƣợc một số tiến 

bộ nhƣ sau : 

 Nhà máy đồ hộp Phú Nhật đƣợc cấp Code EU : DH754 giúp công ty mở 

rộng đƣợc thị trƣờng xuất khẩu sang nhiều nƣớc và vùng lãnh thổ. 

 Sản phẩm cá đóng hộp của Công ty đƣợc khách hàng đánh giá cao ở thị 

trƣờng xuất khẩu lẫn nội địa. 

Nhờ những tiến bộ nhƣ vậy đã giúp doanh thu của công ty không bị sụt giảm mà 

còn tăng trƣởng 10% so với năm 2011. 

2. Tình Hình Tài Chính 



19 

 

a. Tình hình tài sản: 

Naêm 2012 coâng ty trích laäp döï phoøng caùc khoûan phaûi thu khoù ñoøi: 

(7.252.671.437) ñ,. 

Trích laäp döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho: (3.033.946.599) ñ.  

Coâng ty baùn haøng keùm phaåm chaát, haøng toàn kho, caùc haøng laø ñaàu thöøa, ñuoâi 

theïo dö ra sau khi saûn xuaát xong caùc ñôn haøng, do caùc haøng naøy laø thaønh phaåm vuïn, 

khoâng ñuùng size côõ neân khoâng xuaát khaåu ñöôïc.  

Vaøo ngaøy 31/12/2012, coâng ty Vieät Nhaät ñaõ giaûm voán ñaàu tö taïi coâng ty con( 

coâng ty Phuù Nhaät) vaø chuyeån thaønh coâng ty lieân keát neân trong baùo caùo taøi chính hôïp 

nhaát naêm 2012 toång taøi saûn cuûa coâng ty Vieät Nhaät loïai tröø phaàn taøi saûn cuûa coâng ty 

Phuù Nhaät ra.  

Vì vaäy, toång taøi saûn taïi thôøi ñieåm 31/12/2012 coøn: 159.798.364.092 ñ. 

b. Tình hình nôï phaûi traû: 

Toång nôï phaûi traû taïi thôøi ñieåm 31/12/2012 laø : 86.102.950.320 ñ. Trong ñoù: 

- Vay vaø nôï ngaén haïn ngaân haøng laø: 67.756.069.073 ñ. Caùc khoûan vay trong 

naêm 2012 chòu laõi suaát cao, töø 14%/naêm ñeán 17%/naêm ñoái vôùi caùc khoûan vay VND 

vaø töø 6,5%/naêm ñeán 7,5%/naêm ñoái vôùi caùc khoûan vay USD.  

-  Phaûi traû ngöôøi baùn laø: 9.755.151.362 ñ. Ñaây laø soá phaûi traû phaùt sinh trong 

ñieàu kieäân kinh doanh bình thöôøng. 

- Ngöôøi mua traû tröôùc tieàn: 3.049.869.260 ñ. Ñaây laø khoûan tieàn khaùch haøng ñaët 

coïc tröôùc khi mua haøng. 

- Thueá vaø caùc khoûan phaûi noäp nhaø nöôùc: 2.535.252.558 ñ. 

- Caùc khoûan phaûi traû, phaûi noäp khaùc(baûo hieåm, tieàn phí gia coâng traû cho coâng 

ty Phuù Nhaät): 2.403.490.216 ñ. 

3. Những Cải Tiến Về Cơ Cấu Tổ Chức, Chính Sách, Quản Lý: 

          3.1/  Về tiếp thị và bán hàng: 

 -   Cắt giảm những hoạt động tiếp thị tốn kém chi phí, không mang lại hiệu 

quả. 

             -   Cắt giảm những dòng sản phẩm không còn hiệu quả cao trong thời kỳ kinh 

tế khó khăn. 

          3.2/  Thị trƣờng và khách hàng: 



20 

 

- Duy trì quan hệ hợp tác với các khách hàng chiến lƣợc của công ty ở các 

thị trƣờng Nhật Bản, Hàn Quốc, Ai Cập, Tunisia… 

- Mở rộng và thiết lập đƣợc quan hệ hợp tác với các khách hàng mới và ở 

các thị trƣờng mới nhƣ: Angola, Đài Loan, Libya. 

                  -  Mở rộng thị trƣờng xuất khẩu các mặt hàng mang lại hiệu quả cao hơn nhƣ 

Cá Đóng Hộp. 

          3.3/  Về sản xuất và chất lƣợng sản phẩm: 

- Nhà máy Phú Nhật đƣợc cấp Code  EU DH754. 

- Duy trì quản lý tốt chất lƣợng sản phẩm. 

- Tập trung vào những sản phẩm thế mạnh của công ty. 

          3.4/ Về tổ chức nhân sự: 

-    Cắt giảm nhân sự gián tiếp nhằm giảm chi phí 

-    Cơ cấu lại bộ máy quản lý và lực lƣợng nhân sự tinh giản, hiệu quả. 

          3.5/ Về kế toán tài chính: 

      -   Rà soát và cắt giảm các loại chi phí không cần thiết, thực hành tiết kiệm để 

giảm giá thành các sản phẩm đầu ra. Giải quyết hàng tồn kho. 

-  Chuyển đổi Công ty con: Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Phú Nhật 100% 

vốn góp của Công ty thành Công ty liên kết với tỉ lệ góp vốn 48% và nâng vốn điều lệ 

Công ty TNHH  Đồ Hộp Phú Nhật từ 36tỷ lên thành 50tỷ. 

4. Kế Hoạch Phát Triển Trong Tương Lai : 

                 - Thực hiện đầy đủ Nghị Quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông, các chủ trƣơng, 

chiến lƣợc và kế hoạch của Hội Đồng Quản Trị đề ra. 

      - Tổ chức, điều hành và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn và hiệu 

quả. 

-  

-  Nghiên cứu cải tiến công nghệ nhằm tăng năng suất, giảm nhân công, giảm chi 

phí, đồng thời thực hiện chính sách tiết kiệm, quản lý tốt định mức tiêu hao nguyên vật liệu. 

Kiểm soát chặt chẽ hơn nữa chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm thiểu giá vốn bán 

hàng, sử dụng hiệu quả nguồn lực sẵn có, tránh thất thoát, lãng phí. 

- 

 

-  Khôn
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- Duy trì và phát triển thị phần ở các thị trƣờng truyền thống đồng thời mở rộng 

thêm nhiều thị trƣờng mới nhẵm phân tán rủi ro. 

- Kêu gọi sự đồng tâm, hiệp lực và sự nỗ lực hết sức của toàn thể cán bộ công 

nhân viên công ty để khắc phục những khó khăn hiện tại và đạt đƣợc các chỉ tiêu kế hoạch 

sản xuất kinh doanh trong năm 2013 nhƣ sau :   

STT CHỈ TIÊU ĐVT 
KẾ HOẠCH 

2013 

1 Tổng doanh thu  
VNĐ 80.000.000.000 

2 Tổng sản lượng Tấn 1.500 

3 Lợi nhuận sau thuế VNĐ 4.000.000.000 

4 Tỷ lệ chia cổ tức % 5 

 

IV.  ÑAÙNH GIAÙ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1. Đánh giá của Hội Đồng Quản Trị về các mặt hoạt động của Công ty: 

- Năm 2012 đã khép lại với một bức tranh buồn của toàn ngành kinh tế nói 

chung và của ngành thủy sản nói riêng. Nhiều doanh nghiệp thủy sản giảm công suất, 

ngừng hoạt động, đóng cửa hoặc phá sản, các doanh nghiệp còn lại hoạt động khá vất 

vả trong bối cảnh kinh tế vô cùng khó khăn vì lãi suất ngân hàng quá cao vƣợt quá 

khả năng lợi nhuận sản xuất kinh doanh ở thời gian dài, vì chính sách siết chặt tín 

dụng, ngân hàng giảm hạn mức nên doanh nghiệp không còn đủ nguồn lực cho hoạt 

động sản xuất kinh doanh, vì chi phí đầu vào ( điện, nƣớc, nhân công, bao bì, cƣớc 

vận chuyển, phí kiểm dịch,…) tăng cao trong khi giá bán đầu ra không thể tăng tƣơng 

ứng, vì thị trƣờng xuất khẩu gặp nhiều khó khăn do các nƣớc nhập khẩu cũng chìm 

trong bức tranh kinh tế đầy ảm đạm và không ngừng tăng cƣờng các rào cản kỹ thuật 

ngày càng khắt khe, vì nguồn nguyên liệu trong nƣớc thiếu ổn định; tình hình dịch 

bệnh lan rộng (trên tôm) và chi phí sản xuất tăng cao nên diện tích nuôi bị thu hẹp, 

năng suất và sản lƣợng đánh bắt, nuôi trồng thủy sản giảm.  

- Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, chế biến và xuất 

khẩu thủy sản, Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật đã không thể tránh khỏi 

những hệ lụy của tình hình kinh tế nhƣ trên. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 

của Công ty đã không đạt đƣợc các chỉ tiêu kế hoạch đề ra xuất phát từ những thuận 

lợi và khó khăn nhƣ sau  

a. Thuận lợi : 
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- Nhà máy đồ hộp Phú Nhật đƣợc cấp code EU kể từ tháng 04 / 2012 góp 

phần vào việc giúp Công ty mở rộng thị trƣờng xuất khẩu sang nhiều 

nƣớc và vùng lãnh thổ. 

- Công ty sản xuất các mặt hàng giá trị gia tăng, đa dạng hóa mặt hàng 

nên có thể linh động ứng phó với tình hình thiếu hụt nguyên liệu ở một 

số thời kỳ cao điểm. 

- Đội ngũ cán bộ công nhân viên đầy tâm huyết không ngại khó khăn, 

thách thức luôn đồng hành và gắn bó với Công ty. 

b. Khó khăn : 

- Ngân hàng siết chặt tín dụng, giảm hạn mức, công ty không đủ vốn 

xoay sở cho hoạt động sản xuất kinh doanh, giao hàng trễ hạn,  khách 

hàng từ chối nhận hàng, phải giảm giá bán dẫn đến thua lỗ. 

- Bị ảnh hƣởng của tình hình kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp cùng 

ngành phá sản, ngừng hoạt động, đóng cửa hoặc mất khả năng thanh 

toán, nhiều ngân hàng tìm cách rút vốn hoặc ngần ngại giao dịch với 

Công ty, ngay cả thƣơng lái cũng ngại bán nguyên liệu cho nhà máy, 

khó khăn lại chồng chất lên khó khăn. 

- Lãi suất ngân hàng , chi phí đầu vào ( điện, nƣớc, nhân công, cƣớc vận 

chuyển…) quá cao, trong khi giá bán đầu ra không thể tăng theo, hoạt 

động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn trở ngại và không có hiệu 

quả. 

- Giải quyết hàng tồn kho lâu ngày, giá rẻ dẫn đến những khoản lỗ lớn. 

- Do tình hình tài chính khó khăn, công ty không giao đƣợc hàng nên mất 

nhiều khách hàng, mất nhiều doanh thu và lợi nhuận.  

Có thể nói, trong năm 2012 Công ty gặp ít thuận lợi, nhƣng nhiều khó khăn nên hoạt 

động sản xuất kinh doanh không đạt đƣợc các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Mặc dù, doanh 

thu năm 2012 tăng 10% so với năm 2011 nhƣng trƣớc những khó khăn chung về đầu 

vào, giá vốn tăng vọt, giảm giá hàng tồn kho nên lợi nhuận gộp chỉ đạt hơn 6 tỷ đồng, 

không đủ bù đắp các chi phí phát sinh dẫn đến khoản lỗ hơn 9 tỷ đồng. 

2. Đánh giá của Hội Đồng Quản Trị Về Hoạt Động của Ban Tổng Giám Đốc 

Công Ty. 
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Hội Đồng Quản Trị thƣờng xuyên chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám 

đốc và có đánh giá nhƣ sau : 

- Ban Tổng Giám Đốc đã thực hiện đầy đủ Nghị Quyết của Đại Hội 

Đồng Cổ Đông, các chủ trƣơng, chiến lƣợc và kế hoạch của Hội Đồng 

Quản Trị đề ra. 

- Chủ động, linh hoạt và nhạy bén trong công tác tổ chức và điều hành 

các hoạt động sản xuất kinh doanh thƣờng ngày. 

- Kịp thời báo cáo với Hội Đồng Quản Trị những khó khăn, vƣớng mắc 

để cùng trao đổi, thảo luận và tìm ra hƣớng khắc phúc, giải quyết sớm 

nhất. 

- Luôn rà soát và cắt giảm các chi phí không cần thiết trong tình hình 

kinh tế khó khăn. 

- Dự báo chính xác và phản ứng kịp thời với những khó khăn ở thị 

trƣờng đầu ra, từ đó không ngừng triển khai việc mở rộng thị trƣờng, 

khách hàng, cơ cấu lại các dòng sản phẩm, tập trung vào những sản 

phẩm thế mạnh của công ty để duy trì nguồn khách hàng và đảm bảo 

đầu ra ổn định. 

- Gặp vƣớng mắc về vấn đề tài chính nên đối mặt với nhiều khó khăn, 

thử thách trong hoạt động sản xuất kinh doanh, không đáp ứng kịp đơn 

hàng, giao hàng trễ hạn nên không đạt đƣợc các kế hoạch chỉ tiêu đã đề 

ra. 

3. Các Kế Hoạch, Định Hướng Của Hội Đồng Quản Trị: 

- Cơ cấu lại bộ máy hoạt động, sang nhƣợng tài sản ở địa chỉ C34/1 đƣờng 2G, KCN 

Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh để lấy vốn ổn định hoạt động sản 

xuất kinh doanh. 

- Mở rộng hƣớng kinh doanh thƣơng mại an toàn và hiệu quả. Kinh doanh thƣơng 

mại đa dạng hóa ngành hàng bao gồm mua bán nông – lâm – thủy – hải sản và thực 

phẩm chế biến. 

- Thuê lại một phân xƣởng ở địa chỉ C34/1 đƣờng 2G, KCN Vĩnh Lộc, Huyện Bình 

Chánh, TP. Hồ Chí Minh để sản xuất các mặt hàng thủy sản đông lạnh giá trị gia tăng 

cao, hiệu quả cao. 
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- Định hƣớng duy trì tốt quan hệ hợp tác với các khách hàng truyền thống, khách 

hàng hiện hữu và khách hàng tiềm năng của Công ty. Không ngừng mở rộng thị 

trƣờng xuất khẩu. 

-  Định hƣớng Ban Điều Hành Công ty không ngừng học hỏi, nghiên cứu các sản 

phẩm mới phù hợp với thị trƣờng, thị hiếu tiêu dùng, điều kiện kinh tế và mang lại 

hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. 

- Định hƣớng giảm thiểu các chi phí trong mọi hoạt động, nâng cao năng lực cạnh 

tranh,  góp phần gia tăng doanh thu và lợi nhuận. 

V.  QUẢN TRỊ COÂNG TY: 

1. Hội Đồng Quản Trị: 

         a/ Thaønh vieân vaø cô caáu cuûa Hoäi ñoàng Quaûn trò:  

Stt Họ và tên Chức vụ Soá löôïng coå phaàn 

sôû höõu 

Điều hành công ty 

1 Nguyễn Văn Nhựt Chủ tịch HĐQT 
 4 052 299 

Tổng GĐ 

2 Trần Thị Thúy Phó CT HĐQT  
499 500 

Không 

3 Nguyeãn Thò Hoàng 

Gaám 

Thành viên 

HĐQT 
  9 299 

Phó TGĐ  

4 Nguyễn Thị Diệu 

Hƣơng 

Thành viên 

HĐQT 

22 860 Phó TGĐ  

5 Lƣơng Công Gia Thành viên 

HĐQT 

11 100  Giaùm Ñoác kế hoạch 

        

 Bà Trần Thị Thúy – Ph  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  
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 Quê quán   : Thái Bình 

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

 Số điện thoại liên lạc  : (08) 3.7653.276 (17) 

 Trình độ văn hóa  : 12/12 

 Quá trình công tác: 

- 1982 – 1998  :  

- 1998 – 2002 :  

- 2002 – 2007  : 

mại Xuất Nhập Khẩu Việt Nhật. 

- 2007 – nay  

Nhật 

- 2008 – nay  : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy hải sản 

Việt Nhật 

 Chức vụ hiện nay:  

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

 Số lƣợng cổ phần nắm giữ : 499.500 cổ phần 

 Số cổ phần của những ngƣời có liên quan:  

   4.052  

  Con  

 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 

 Ông Lương Công Gia –  viên Hội đồng quản trị 

 Họ và tên   : Lƣơng Công Gia 

 Số CMND   : 024739680 

 Giới tính   : Nam 

 Ngày tháng năm sinh  : 1958 

 Nơi sinh   : Long An 
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 Quốc tịch   : Việt Nam 

 Dân tộc   : Kinh  

 Quê quán   : Long An 

 Địa chỉ thƣờng trú : 48/15/10B , P11, Q. 

TP.HCM 

 Số điện thoại liên lạc  : (08) 3.7653.276 

 Trình độ văn hóa  : 12/12 

 Trình độ chuyên môn :  

Trung ƣơng) 

 

 

 Quá trình công tác  : 

- 1983 – 1985  :  

- 1985 – 1987  :  

 

- 1987 – 1991  :  

 

- 1992 – 2000  :  –

 

- 2002 – 2007              : Phó phòng Kế hoạch Công ty TNHH Sản xuất Thƣơng 

mại Xuất Nhập Khẩu Việt Nhật. 

- 2007 – nay  

Việt Nhật. 

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

Nhật 

 Chức vụ hiện nay: Th

 

 Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có 
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 Số lƣợng cổ phần nắm giữ: 11.100 cổ phần 

 Số cổ phần của những ngƣời có liên quan:  

 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 

         b/ Caùc tieåu ban cuûa Hoäi ñoàng Quaûn trò: khoâng coù. 

         c/ Hoïat ñoäng cuûa Hoäi ñoàng Quaûn trò: hoïp 12 buoåi 

Kieåm tra chaët cheõ hoaït ñoäng cuûa Ban Toång Giaùm Ñoác trong caùc tröôøng hôïp 

sau: 

 Caùc thaønh vieân hoïp trieån khai cho coâng ty Vieät Nhaät vaø Phuù Nhaät môû 

roäng thò tröôøng xuaát khaåu sang caùc nöôùc Ai Caäp, Peâru, Baéc Phi… Qua ñoù, 

nghieân cöùu kyõ caùc thò tröôøng môùi vaø kyù keát nhieàu hôïp ñoàng xuaát khaåu  

caù ñoùng hoäp coù giaù trò lôùn. 

 Nghieân cöùu, caûi tieán kyõ thuaät cheá bieán, giaûm ñònh möùc tieâu hao nguyeân 

vaät lieäu, naâng cao chaát löôïng saûn phaåm.  

 Hoaøn thieän coâng taùc kieåm toaùn Baùo Caùo Taøi Chính hôïp nhaát naêm 2011. 

 Toå chöùc thaønh coâng Ñaïi Hoäi Ñoàng Coå Ñoâng Thöôøng Nieân naêm 2012 

vaøo ngaøy 31/05/2012. 

 Kyù hôïp ñoàng baùn maët haøng caù ñoùng lon caùc loaïi vaøo Metro. 

 Caùc thaønh vieân hoïp toång keát, ñaùnh giaù keát quaû hoaït ñoäng, saûn xuaát kinh doanh 

naêm 2012 cuûa coâng ty Vieät Nhaät vaø Phuù Nhaät. Ñeà ra phöông höôùng, chieán 

löôïc, keá hoaïch saûn xuaát, kinh doanh, ñöa chæ tieâu thöïc hieän cho naêm 2013. 

 Hoïp baøn baïc, chaáp nhaän cho coâng ty Vieät Nhaät chuyeån nhöôïng phaàn voán goùp 

12 tyû ñoàng vaøo coâng ty Phuù Nhaät cho caù nhaân baø Traàn Thò Thuùy. 

 Chaáp thuaän cho caù nhaân baø Traàn Thò Thuùy goùp voán vaøo coâng ty Phuù Nhaät 26 

tyû ñoàng, phaàn voán goùp coøn laïi cuûa coâng ty Vieät Nhaät vaøo coâng ty Phuù Nhaät laø 

24 tyû ñoàng. Naâng toång voán ñieàu leä cuûa coâng ty Phuù Nhaät leân 50 tyû ñoàng. 

         d/ Danh saùch caùc thaønh vieân Hoäi ñoàng Quaûn trò coù chöùng chæ ñaøo taïo veà 

Quaûn trò coâng ty: Baø: Nguyeãn Thò Hoàng Gaám – Thaønh vieân Hoäi ñoàng Quaûn Trò  

kieâm Phoù Toång Giaùm Ñoác. 

                               Baø: Nguyeãn Thò Thanh Thuùy – Phoù Toång Giaùm ñoác phuï traùch 

kinh doanh.  

2. Ban kieåm soùat:  
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         a/ Thaønh vieân vaø cô caáu cuûa Ban kieåm soùat:  

Stt Họ và tên Chức vụ Điều hành công ty 

1 Nguyễn Hữu Hậu Trƣởng BKS. Töø 

nhieäm chöùc vuï vaøo 

12/06/2012. 

Giám đốc Cơ điện lạnh 

2 Nguyeãn Minh Tuaán Thành viên BKS Giaùm Đốc coâng ty 

TNHH MTV Ñoà Hoäp 

Phuù Nhaät 

3 Kiều Thị Nguyễn Tuyết Thành viên BKS không 

        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    :  

 Địa chỉ thƣờng 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 

 Trình độ chuyên môn 

 

do NAFIQ

 

 

 Quá trình công tác  : 

- 1996 – 2002  :  
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- 2002 – 2007               : Trƣởng phòng Cơ điện lạnh Công ty TNHH Sản xuất 

Thƣơng mại Xuất Nhập Khẩu Việt Nhật. 

- 2007 – 2010  

 

    -       2011 – nay                 :  

                                                           Saûn Vieät Nhaät 

- 2008 – nay  

 Chức vụ hiện nay: 

 

 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 ngƣời 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 

Ông Nguyeãn Minh Tuaán  – Thành viên Ban Kiểm soát 

- Họ và tên   : Nguyễn Minh Tuấn 

- Số CMND   : 022.970.113 

- Giới tính   : Nam 

- Ngày tháng năm sinh  : 20/05/1972 

- Nơi sinh   : Campuchia 

- Quốc tịch   : Việt Nam 

- Dân tộc   : Kinh  

- Quê quán   : TP. Hồ Chí Minh 

- Địa chỉ thƣờng trú  : 2Q-2R ñöôøng soá 10, Khu daân cö Bình Höng, 

Bình Chaùnh, TP. Hoà Chí Minh. 

- Số điện thoại liên lạc  :  (072) 3.637258 

- Trình độ học vấn  : 12/12 

- Trình độ chuyên môn :  
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+     Cử nhân Khoa học (chuyên nghành Hóa học). 

+  Quản lý chất lƣợng HACCP co NAFIQAD cấp.      

+      Chứng chỉ quản lý chất lƣợng ISO do trung tâm QUATEST3 cấp 

- Quá trình công tác :  

+ 1997 – 2000 :  Nhaân vieân KCS Công ty Thái Dƣơng. 

+ 2000 –  2002 :  Nhaân vieân KCS Coâng ty Trung Sôn. 

+ 2002 – 2003: Nhaân vieân KCS Coâng ty TNHH Saûn 

Xuaát Thöông Maïi Xuaát Nhaäp Khaåu Vieät Nhaät. 

+ 2003 – 2004: Nhaân vieân Phoøng Chaát löôïng Coâng ty TNHH  

Saûn Xuaát Thöông Maïi Xuaát Nhaäp Khaåu Vieät Nhaät  

+ 2004 – 2007 : Phoù Phoøng Chaát löôïng Công ty TNHH 

Saûn Xuaát Thöông Maïi Xuaát Nhaäp Khaåu Vieät Nhaät. 

+ 2007 – 2008 : Phoù Giaùm Ñoác Chaát löôïng Công ty Coå 

phaàn Thuûy Haûi Saûn Vieät Nhaät. 

+ 2008 – 2010 : Giaùm Ñoác Chaát löôïng Công ty Coå phaàn 

Thuûy Haûi Saûn Vieät Nhaät. 

+ 2010 –  nay :  Giaùm ñoác coâng ty TNHH Moät Thaønh 

Vieân Ñoà hoäp Phuù Nhaät. 

 

- Chức vụ hiện nay: Giaùm Ñoác coâng ty TNHH Moät Thaønh Vieân Ñoà Hoäp Phuù 

Nhaät. 

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

- Số lƣợng cổ phần nắm giữ: 4.120 cổ phần 

- Số cổ phần của những ngƣời có liên quan: không có 

- Các khoản nợ đối với Công ty: 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 
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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     

 Quốc tịch    : Việt Nam 

 Dân tộc    : Kinh  

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

 Địa chỉ thƣờng trú  : Ấp Bình Khƣơng, 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        :  

 

 Quá trình công tác: 

- 2000 – 2002  :  

- 2002 – 2007 

xuất Thƣơng mại Xuất Nhập Khẩu Việt Nhật. 

- 2007 – nay  

 

- 2008 – nay 

 

 Chức vụ hiện nay: 

 

 Số cổ phần nắm giữ: 2.000 cổ phần.  

 Số cổ phần của những ngƣời 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 
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 Hành vi vi phạm pháp luật: không có 

 b/ Hoïat ñoäng cuûa Ban kieåm soùat:  

Ban Kiểm Soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định 

của Luật Doanh nghiệp, điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty, Nghị quyết đại hội 

ñoàng coå ñoâng naêm 2012 nhö sau: 

 

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, giám sát việc 

tuân thủ nghị quyết đại hội Cổ đông năm 2012 . 

- Tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị , Ban Tổng Giám đốc , kiểm 

tra việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tƣ trong năm 2012 của 

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc. 

- Trao đổi và xem xét cùng Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kế 

hoạch khắc phục trƣớc diễn biến khó khăn và phức tạp của kinh tế  thế giới 

và trong nƣớc ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh  của Công ty. 

- Rà soát các quy định, quy chế nội bộ của Công ty nhằm đƣa ra các kiến 

nghị bổ sung phù hợp với tình hình saûn xuất kinh doanh của Công ty, đảm 

bảo chấp hành đúng nguyên tắc luật pháp hiện hành. 

- Kiểm tra giám sát các báo cáo Tài chính hàng quý, bán niên  nhằm đánh giá 

tính hợp lý của các  số liệu tài chính. Phối hợp với kiểm toán độc lập xem 

xét ảnh hƣởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo 

tài chính, giám sát trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đƣa 

ra. 

- Kiểm soát trình tự thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với 

quy định pháp luật và điều lệ công ty. 

- Giám sát thƣc hiện chế độ công bố thông tin của Công ty Niêm yết theo 

quy  định. 

3. Caùc giao dòch, thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên 

HĐQT và thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: 

               a/ Löông, thöôûng, thuø lao:  

- Tổng mức thù lao của hội đồng quản trị năm 2012 là: 94.800.000 đồng 

- Tổng mức thù lao của ban Kiểm soát năm 2012 là: 25.200.000 đồng 

- Mức lƣơng Tổng Giám đốc 2012: 216.000.000 đồng. 

              b/ Giao dòch coå phieáu cuûa coå ñoâng noäi boä:khoâng coù. 

              c/ Hôïp ñoàng hoaëc giao dòch vôùi coå ñoâng noäi boä:khoâng coù. 

              d/ Vieäc thöïc hieän caùc quy ñònh veà Quaûn trò coâng ty:  
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Trong naêm 2012 coâng ty bò nhaéc nhôû chaäm noäp Baùo caùo Quaûøn trò 06 thaùng ñaàu 

naêm 2012. Do coâng ty ñang phuïc vuï coâng taùc kieåm toaùn 06 thaùng ñaàu naêm 2012, baét 

ñaàu töø ngaøy 27/07/2012, coâng vieäc raát baän roän, neân ñeán cuoái ngaøy 01/08/2012 coâng ty 

môùi kòp noäp baùo caùo quaûn trò 6 thaùng naêm 2012 baèng Fax vaø file pdf qua email tröôùc 

cho Sôû Giao dòch Chöùùng khoaùn TPHCM. Saùng ngaøy 02/08/2012 coâng ty ñaõ göûi baùo 

caùo baûn goác.  

 

Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty:  

- Triển khai chƣơng trình cải tiến hệ thống quản trị Công ty theo kế hoạch chiến lƣợc 

đã đƣợc Hội đồng quản trị thông qua. Taêng soá laàn hoïp Hoäi Ñoàng Quaûn Trò trong naêm 

nhaèm giaùm saùt, quaûn lyù chaët cheõ hoaït ñoäâng cuûa ban Toång Giaùm Ñoác, nhaèm ñöa ra nhöõng 

giaûi phaùp hieäu quaû, kòp thôøi, naâng cao hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh, taêng chaát löôïng saûn 

phaåm, taêng khaû naêng caïnh tranh treân tröôøng quoác teá. 

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

    1. YÙ kieán kiểm toán: phụ lục đính kèm. 

            2. Báo cáo tài chính hôïp nhaát đã được kiểm toán:  theo quy định của pháp luật về 

kế toán đƣợc thể hiện trong phần phụ lục đính kèm. 

 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 KIỂM TOÁN DTL 

 Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, 

Quận 1, TP HCM 

 Điện thoại: (84-8) 3827 5026  Fax: (84-8) 3827 5027 

 Website: www.horwathdtl.com 

 E-mail: dtlco@horwathdtl.com.vn 

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

Kiểm toán nội bộ  

- Ý kiến kiểm toán nội bộ  

     +  Sổ sách kế tóan ghi chép rõ ràng, minh bạch, tạo sự thuận lợi cho công tác báo cáo 

tài chính và kiểm toán. 

     + Thực hiện đầy đủ và tuân thủ nghiêm túc các quy định về Tài chính –  kế toán theo 

quy định của Nhà nƣớc. 

     +  Thực hiện chế độ báo cáo kế toán theo hệ thống kế toán quản trị của công ty.   

     + Vieäc löïa choïn Coâng ty kieåm toaùn ñuùng vôùi Nghò quyeát Ñaïi hoäi Ñoàng Coå ñoâng 

thöôøng nieân naêm 2012.   
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