BÁO CÁO TH

NG NIÊN 2015

CÔNG TY CP XNK TH Y S N C U LONG AN GIANG
I. Thông tin chung:
1. Thông tin khái quát:
 Tên giao d ch: CL-Fish Corp.
 Gi y chứng nhậnăđĕngăkýădoanhănghiệp số: 1600680398
 Vốnăđiều lệ: 183.996.750.000ăđồng
 Vốnăđ uătưăcủa chủ sở hữu: 300.321.319.243ăđồng
 Đ a ch : 90ă Hùngă Vương,ă Khómă Mỹ Th , P. Mỹ Quý, Tp. Long Xuyên, T nh An

Giang





Số điện tho i: 076 3931000 – 3935828
Số fax: 076 3932446 – 3932099
Website: www.clfish.com
Mã cổ phi u: ACL

2. Quá trình hình thành và phát triển:


Quá trình hình thành và phát triển:

1. Nĕmă 2003ă cácă thànhă viênă giaă đìnhă đãă thànhă lập Công ty TNHH XNK Thủy
s n Cửu Long An Giang, theo gi y chứngăđĕngăkýăkinhădoanhăSố 5202000209
do Sở k ho chăvàăĐ uătưăT nh An giang c p ngày 05/03/2003 (Vốnăđiều lệ là
22 tỷ đồng).
2. Tháng 02/2005 Cty TNHH XNK TS Cửu Long An Giang chính thứcăđiăvàoă
ho tăđộng với Vốnăđiều lệ 22 tỷ đồng.
3. Tháng 04/2007 Cty TNHH XNK Thủy S n Cửu Long An Giang chuy năđổi
sang Cty Cổ Ph n XNK Thủy S n Cửu Long An Giang.
4. Tháng 09/2007 Công ty chính thức niêm y t t i Sở GDCK Tp. HCM. T i thời
đi m chuy năđổi Vốnăđiều lệ: 90 tỷ đồng.
5. 06/2009:ăĐưaănhàămáyăthứ haiăđiăvàoăho tăđộng
6. Tháng 07/2010 Công ty phát hành thêm 2.000.000 Cổ phi u, nâng Vốnăđiều lệ
lên 110 tỷ đồng.
7. 05/2011: Tr i nuôi CL –Fishăđónănhận gi y chứng nhận Global Gap do
Bureau Veritas c p.
8. Tháng 10/2011 Công ty phát hành thêm Cổ phi uă thưởng nâng Vốnă điều lệ
183.996.750.000ăđồng
9. 03/2011:ă Đ t mức thu su t 0% vào th trường Mỹ đồng thờiă Ctyă cũngă làă 1ă
trong 3 doanh nghiệpăđược phép xu t khẩu vào th trường Braxin
10. 03/2012: Sáp nhập Cty CP Ch bi n thứcăĕnăthủy s n vào Cty CP XNK Thủy
S n Cửu Long An Giang.
11. Tháng 04/2015 CL-Fishăđ uătưăthêmăCôngătyăconăCôngătyăTNHHăMTVăXNKă
Thủy s năĐôngăỄ,ăănhàămáyăch bi n thủy s n với trang thi t b máy móc hiện
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đ i có công su t 100 t n nguyên liệu/ngày,ătĕngăcôngăsu t ch bi n của tổng
Công ty lên 250 t n nguyên liệu ngày.
12. Nĕmă2015, Nhà máy ch bi n thứcăĕnăthủy s năđãăgiaătĕngăcôngăsu t lắpăđặt
thêm máy móc s n xu t nâng công su t ch bi n thứcăĕnătừ 50.000 – 100.000
t n/nĕm,ădự ki nătrongănĕmă2016,ătĕngălênă150.000ăt n/nĕm.
 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh/ Lines and locations of the business:
1. Ngành nghề kinh doanh: Công ty ho tăđộngăchínhătrongălĩnhăvực: Khai thác,

nuôi trồng và ch bi n thủy s n xu t khẩu.
2. S n phẩm chính: Cá tra Fillet

 Địa bàn kinh doanh:

1. Đ a ch trụ sở chính: Số 90ăHùngăVương,ăKhómăMỹ Th , P. Mỹ Quí, Tp Long
xuyên, T nh An Giang.
2. Đ a bàn nuôi trồng thủy s n: tập trung t i các t nhăAnăGiangăvàăĐồng tháp

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

o
o
o
o
o
2.

Đ i hộiăđồng cổ đông
Ban ki m soát
Hộiăđồng qu n tr
Ban TổngăGiámăĐốc
Các phòng ban chứcănĕng

Cơ cấu bộ máy quản lý:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ban TổngăGiámăđốc
Phòng Tổ chức hành chánh
Phòng K toán
Phòng Kinh doanh
Phòng Công nghệ
PhòngăĐiều hành s n xu t
Phânăxưởng 1
Phânăxưởng 2
Vùng nuôi nguyên liệu
Nhà máy s n xu t thứcăĕnăthủy s n

3. Các công ty con:
Công ty con: Công ty TNHH MTV XNK Thủy S n ĐôngăỄ
Địa chỉ: Lô B, Khu Công nghiệp Bình Long, Xã Bình Long, Huyện Châu Phú, T nh
An Giang.
Lĩnh vực ho t động: Khai thác, nuôi trồng và ch bi n thủy s n xu t khẩu.
Vốn điều l : 60 tỷ đồng
Tỷ l sở hữu t i Công ty con: 100%ăVĐL
4. Định hướng phát triển:
 Các m c tiêu ch yếu c a Công ty:

 Cung c p nguồn thực phẩmăđ m b o ch tălượng, an toàn và tốt cho sức khỏe
người tiêu dùng.
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 Giữ vững hệ thống qu n lý ch tălượng, nâng cao sức c nhătranhăvàăđápăứng
yêu c u của các th trường trên th giới.
 Giữ vữngă lượng khách hàng ổnă đinh,ă không ngừng tìm ki m mở rộng th
trường mới, nhằm duy trì ho tăđộng s n xu t kinh doanh, ổnăđ nh việc làm và
thu nhậpăchoăngườiălaoăđộng,ăđ m b o quyền lợi Cổ đông.
 Không ngừng hoàn thiện chuỗi cung ứngăđ giaătĕngăsự phát tri n bền vững.
 Chiến l ợc phát triển trung và dài h n:
 K ho ch s n xu t kinh doanh ph i gắn chặt với nhu c u th trường; sử dụng vốn
đ t hiệu qu cao nh t, tập trung nguồn lực cho s n xu t kinh doanh chính, không
đ uătưăngoàiăngành;ăti t gi m chi phí s n xu tăđ gi m giá thành, nâng cao sức c nh
tranh.
 Cânăđối cung c u, s n xu t, ch bi n và tiêu thụ. S n xu t, ch bi n ph i dựa theo
nhu c u từng th trường, tín hiệu th trường, chú tr ng ch tălượng không ch y theo
số lượng, xây dựng hình nhăthươngăhiệu cho Cá Tra/Basa CL-Fish.
 Đaăd ng hóa các s n phẩm, nâng cao tỷ lệ các mặt hàng có giá tr giaătĕng.ă
 Đaăd ng hóa th trường, nhằm tránh rủi ro do việc tập trung quá nhiều vào một th
trường.
 Các m c tiêu phát triển bền vững (môi tr ng, xã hội và cộng đồng):
 T o việc làm ổnăđ nhăchoăngườiălaoăđộng,ăđ m b oăđời sống kinh t ngày càng phát
tri n.
 B o vệ môiătrường, nguồnătàiănguyênăthiênănhiênăđ m b o sự phát tri n kinh t hài
hòa vớiămôiătrường sinh thái.
 CL-Fishăluônăhoànăthànhănghĩaăvụ thu với nhà nướcăcũngănhưăđóngăgópătừ thiện
hay xây dựng cộngăđồng.
5. Các r i ro: (Nêu các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đối với việc
thực hiện các mục tiêu của Công ty, trong đó có rủi ro về môi trường)
 CL-Fish là Công ty chuyên về xu t khẩu vì th luôn ch u nhăhưởng trực ti p từ nền
kinh t th giới, khách hàng gặpăkhóăkhĕnăvề tài chính dẫnăđ n việc nợ x uăgiaătĕng,ă
th trường xu t khẩu b thu hẹpầ
 Ngành s n xu t cá tra luôn ph iăđối mặt với các chính sách b o hộ người nuôi trồng
thủy s n t iăcácănước nhập khẩu.ăĐặc biệt là vụ kiện chống bán phá giá của Mỹ, đãă
nhăhưởngăđ n tình hình xu t khẩu của Công ty t i th trường này.
 Người nuôi Cá treo ao, Công ty ph iăđ uătưăg n 80% s nălượng cho nuôi trồng vì
th việc cácăy uătốăvềăch tălượngănguồnănước,ăbệnhăcá,ăch tălượngăgiống,ămưaăbão,ă
lũălụtầăđềuăcóăth ălàănguyênănhânăgâyărủiăroăchoăs năxu tăcáătra.ăCácăy uătốănàyăcóă
th ălàmăchoătỷălệăch tăcủaăcáănuôiăcao,ănguồnănướcăb ănhi mămặnăhoặcăphènăhoặcăb ă
bẩnđụcầălàmăgiaătĕngămứcăđộărủiăroăchoăho tăđộngănày,ăhậuăqu ălàălàmăgi măs nă
lượngăcáătraănuôiăhoặcăthậmăchí b m t toàn bộ s nălượng n u mứcăđộ rủi ro lớnầă
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II. Tình hình ho t động trong năm:
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:
 K t qu ho tă động s n xu tă kinhă doanhă trongă nĕm 2015ă đượcă đánhă giáă làă nĕmă

tươngăđối thành công của CL-Fish so nhữngănĕmăg năđâyă khiăcôngătyăvượt
qua nhiềuăkhóăkhĕnădoăkhủng ho ng kinh t th giới, nợ x uăgiaătĕng,ăb áp
thu chống bán phá giá...s nă lượng xu t khẩu tuy gi mă nhưngă tỷ su t lợi
nhuậnă cóă tĕng nhờ vào sự nổ lực của toàn th CB-CNV, từngă bước hoàn
thiện chuỗi cung ứng, t o s n phẩm ch tălượng cao với giá thành th p nh t.
 ViệcăCLfishăđ uătưăthêmăCôngătyăconăCôngătyăTNHHăMTVăXNKăThủy s n
ĐôngăỄ,ăănhàămáyăch bi n thủy s n với trang thi t b máy móc hiệnăđ i có
công su t 100 t n nguyên liệu/ngày,ătĕngăcôngăsu t ch bi n của tổng Công
ty lên 250 t n nguyên liệuăngày.ăăNĕmă2015ăNhàămáyăch bi n thứcăĕnăthủy
s năđãăgiaătĕngăcôngăsu t lắpăđặt thêm máy móc s n xu t nâng công su t ch
bi n thứcăĕnătừ 50.000 – 100.000 t n/nĕm,ădự ki nătrongănĕmă sau,ă tĕngălênă
150.000 t n/nĕm.ăăNhờ ki m soát tốt ch tălượng cá nguyên liệu, qu n lý chặt
được giá thành cá nuôi, ti t gi măđượcăchiăphí,ăgiaătĕngăcôngăsu t ch bi n và
b oăđ m luôn có sự đ yă đủ đ đápăứngăcácă đơnăđặt hàng. Vì vậy, hiệu qu
s n xu tăkinhădoanhăđ t khá tốt so với cùng kǶ nĕmă2014
2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:
Năm
Chỉ số

Kế ho ch
2015

Thực hi n
2015

% thực hi n 2015

S nălượng xu t khẩu (t n)

15.000

14.965

99,76%

Doanh thu thu n (tỷ đồng)

1.250

1.139

91,16%

Doanh thu xu t khẩu (triệu USD)

38,8

37,87

97,6%

Lợi nhuậnătrước thu (tỷ đồng)

20

30,39

151,98%

3. Tổ chức và nhân sự:
1. Danh sách Ban điều hành:
a) Bà Trần Thị Vân Loan: Ch tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
 Giới tính: Nữ
 Ngàyăthángănĕmăsinhă:ă20/10/1971
 Dân tộc: Kinh;
Quốc t ch: Việt Nam
 Đ a ch thường trú: 20/16 Nguy n Bính, Khu phố NamăQuangă(H29),ăPhường Tân
Phong, Quận 7, Tp. HCM.
 Trìnhăđộ chuyên môn: Cử nhân kinh t chuyên ngành Qu n tr Kinhădoanhă(Trường
Đ i h c Kinh t Tp HCM)
 Tỷ lệ sở hữu cổ ph n có quyền bi u quy t : 21,62%
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b) Ông Trần Tuấn Khanh : Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc
 Giới tính: Nam
 Ngàyăthángănĕmăsinh:ăă30/4/1978
 Dân tộc: Kinh ;

Quốc t ch : Việt Nam

 Đ a ch thường trú : 70/6 Lê Triệu Ki t,ăPhường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên,
t nh An Giang
 Trìnhăđộ chuyên môn: Qu n tr Kinh doanh xu t nhập khẩu
 Tỷ lệ sở hữu cổ ph n có quyền bi u quy t: 5,87%
c) Ông Nguy n Xuân H i : Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc
 Giới tính : Nam
 Ngàyăthángănĕmăsinh : 15/09/1967
 Dân tộc : Kinh ;

Quốc t ch : Việt nam

 Đ a ch thường trú: 20/16 Nguy n Bính, Khu phố NamăQuangă(H29),ăPhường Tân
Phong, Quận 7, Tp. HCM.
 Trìnhăđộ chuyên môn : Kỹ sưăđiện, Th căsĩăQu n tr kinh doanh.


Tỷ lệ sở hữu cổ ph n có quyền bi u quy t: 2,57%

d) Ông Tr ơng Minh Duy: Kế toán tr ởng
 Giới tính: Nam
 Ngàyăthángănĕmăsinh:ă

04/09/1985

 Đ a ch thường trú : Xã Phú Th nh, TânăPhúăĐông, T nh Tiền Giang
 Trìnhăđộ chuyên môn: Cử nhân kinh t chuyên ngành k toán
 Tỷ lệ sở hữu cổ ph n có quyền bi u quy t : 0
2. Những thay đổi trong ban điều hành:
T iăĐ i hội cổ đôngăthườngăniênănĕmă2015ăđãăb u bổ sung hai thành viên Hội đồng qu n
tr và 01 Ban ki m soát nhiệm kǶ III,ăgiaiăđo n 2013-2017:
 B u bổ sung Ông Nguy n Xuân H i thànhăviênăHĐQTămới thay th cho Bà Nguy n
Th Hoàng Y năThànhăviênăHĐQTăxinătừ nhiệm vì lý do cá nhân.
 B u bổ sung Ông HuǶnhă Lână thànhă viênă HĐQTă độc lập mới thay th cho Ông
Nguy n Ng căTrangăThànhăviênăHĐQTăđộc lập xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.
 B u bổ sungăỌngăPhùăChíăKhaiăTrưởng Ban ki m soát mới thay th cho Bà Nguy n
Th Lệ Quyên xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.
3. Hội đồng quản trị:
 Bà Tr n Th Vân Loan: Chủ t ch Hộiăđồng qu n tr kiêm Tổngăgiámăđốc
 Ông Tr n Tu n Khanh: Thành viên kiêm Phó Tổngăgiámăđốc
 Ông Nguy n Xuân H i: Thành viên kiêm Phó Tổngăgiámăđốc
 Ông Tr năVĕnăNhân:ăThànhăviênă
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 Ông HuǶnh Lân:ăThànhăviênăHĐQTăđộc lập
4. Ban kiểm soát:
 ỌngăPhùăChíăKhai:ăTrưởng ban ki m soát
 Ông Nguy n T n Tới: Thành viên
 Bà Ph m Th Hồng Ng c: Thành viên
5. Số lượng cán bộ, nhân viên:
 Số lượng cán bộ, nhân viên: 2.401 người
 Chính sách đối với người lao động:
 Trong nhiềuănĕmăquaăCL-Fish luôn xây dựngătươngălaiătrênănền t ngăđ m b o sự
phát tri n công bằng xã hội,ăđ m b o quyền lợi nhân viên và sự đóngăgópăchoăcộng
đồng.
 Theoăxuăhướng ti n tới thành một công ty qui mô và vững vàng trong ngành s n
xu t xu t khẩu,ăCôngătyăluônăluônăquanătâmăđ n quyền lợi củaăngườiălaoăđộng, bởi
chínhăđiềuăđóămangăđ n hiệu su t làm việc tốiăưuănh t.ăĐiều kiện làm việc tốt và an
toànălàăưuătiênăhàngăđ u, nhằm t oăđược c m giác làm việc tho i mái và an tâm cho
toàn th công nhân và CB-CNV.
 Không ngừngă đàoă t oă độiă ngũă cánă bộ qu n lý s n xu t, kinh doanh; c i ti n quy
trình s n xu t nhằm gi măđ nh mức ch bi n, nâng cao và ổnăđ nh ch tălượng s n
phẩm.
6. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:
a) Đầu tư tài chính:
Kho năđ uătưăcổ phi u t i Công ty Cổ ph n Tô Châu theo hợpăđồng mua cổ phi u
01/2008/CLAG ngày 02/02/2008 với số lươngă 1.000.000ă cổ phi uă tươngă đươngă
10%VĐL,ămệnhăgiáă10.000ăđ/CP.ăTheoăcôngăvĕnăsố 83/CLAG/08 ngày 27/05/2008
về việc ngưngăgópăvốn thêm thì Công ty CP XNK Thủy S n Cửu Long An Giang
ch mua 300.000 cổ phi u, với giá mua 12.000ăđ/CP.
b) Các khoản đầu tư dự án:
– Đ uătưăline 2 cho nhà máy ch bi n thứcăăĕnăthủy s n với dự toán kho ng 44 tỷ,
đãăthực hiệnăđượcă26.863.414.752ăđồngătrongănĕmă2015.
– Đ uătưăkhoăl nh 700 t n t i nhà máy Công ty CP XNK Thủy S n Cửu Long An
Giang.
7. Các công ty con, công ty liên kết:
– Theo ngh quy tă HĐQTă số 06/NQHĐQT-CLAG/2015 ngày 03/04/2015 của
HĐQTă ă đãă thôngă quaă việc nhận chuy nă nhượng toàn bộ vốn góp vào Công ty
TNHH MTV XNK Thủy S nă Đôngă Ễ.ă Sauă khiă nhận chuy nă nhượng Công ty
TNHH MTV XNK Thủy S nă Đôngă Ễă trở thành Công ty con của Công ty Cửu
Long.
– Công ty TNHH MTV XNK Thủy S nă Đôngă Ễă cóă trụ sở chính t i Lô B, Khu
Công nghiệp Bình Long, Xã Bình Long, Huyện Châu Phú, T nh An Giang. Ho t
động chính của Công ty con là ch bi n và nuôi trồng thủy s n. tỷ lệ vốn góp của
Công ty t i Công ty con này là 60 tỷ (tỷ lệ sở hữu 100%ăVĐL).
8. Tình hình tài chính:
a) Tình hình tài chính
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Năm
2014

Chỉ tiêu

Năm
2015

% tăng gi m/
% change

Tổng giá tr tài s n

837.031.891.530

1.209.724.617.670

44,5%

Doanh thu thu n

854.489.733.407

1.139.475.164.351

33,4%

Lợi nhuận từ ho tăđộng kinh doanh

14.650.560.032

31.352.347.012

114,0%

Lợi nhuận khác

-562.001.816

-957.237.191

70,3%

Lợi nhuậnătrước thu

14.088.558.216

30.395.123.321

115,7%

12.312.210.987

29.132.663.973

136,6%

669

1.583

136,6%

Lợi nhuận sau thu
Tỷ lệ lợi nhuận tr cổ tức

- Các ch tiêu khác: không có
b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu::
Năm
2014

Chỉ tiêu

Năm
2015

Ghi chú

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
+ Hệ số thanh toán ngắn h n:

1,07

1,01

0,52

0,46

+ Hệ số Nợ/Tổng tài s n

0,67

0,75

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

1,99

3,03

2,98

2,59

1,02

0,94

+ Hệ số Lợi nhuận sau thu /Doanh thu thu n

1,44%

2,56%

+ Hệ số Lợi nhuận sau thu /Vốn chủ sở hữu

4,45%

10,03%

+ Hệ số Lợi nhuận sau thu /Tổng tài s n

1,58%

2,85%

+ Hệ số Lợi nhuận từ ho tăđộng kinh
doanh/Doanh thu thu n.

1,71%

2,75%

Tài s n ngắn h n/Nợ ngắn h n
+ Hệ số thanh toán nhanh:
Tài s n ngắn h n - Hàng tồn kho
Nợ ngắn h n
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
+ Vòng quay hàng tồn kho
(Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)
+Doanh thu thu n/Tổng tài s n
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
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9. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:
a) Cổ phần: Số lượng cổ ph năđãăphátăhành:ă18.399.675 cổ ph n

 Số lượng cổ ph năđược mua l i: 0 Cổ ph n

 Số lượng cổ ph năđangălưuăhành:ă18.399.675ăcổ ph n
 Số lượng cổ ph n chuy nănhượng tự do: 18.387.875 cổ ph n

b) Cơ cấu cổ đông
Số l ợng cổ phần

Chỉ tiêu

-

Cổ đông l n và Cổ đông nhỏ

+

Tỷ l %

18.399.675

Cổ đông l n:

100%

11.315.582

+

Cổ đông nhỏ:

38 %

7.084.093

-

Cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân:

+

62 %

18.399.675

Cổ đông tổ chức:

100%

438.635

Cổ đông cá nhân:

2%

+

17.961.040

-

Cổ đông trong n

c và Cổ đông ngoài n

+

Cổ đông trong n

c:

17.718.776

Cổ đông ngoài n

96%

+

c:

680.899

Cổ đông Nhà n

c và cổ đông khác:

4%

+

Cổ đông nhà n

+

Cổ đông khác

c:

18.399.675

98%
100%

c

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Nêuă cácă đợtă tĕngă vốn cổ ph n
trongănĕmăbaoăgồmăcácăđợt chào bán ra công chúng, chào bán riêng lẻ, chuy năđổi
trái phi u, chuy năđổi chứng quyền, phát hành cổ phi uăthưởng, tr cổ tức bằng cổ
phi u: không có
d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có
e) Các chứng khoán khác: nêuă cácă đợt phát hành chứng khoán khácă đãă thực hiện
trongănĕm.ăNêuăsố lượng,ăđặcăđi m các lo i chứng khoán khác hiệnăđangălưuăhànhă
và các cam k tăchưaăthực hiện của công ty với cá nhân, tổ chức khác : không có
10. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty
a) Quản lý nguồn nguyên vật liệu:
 Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản
phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm:
 Cá tra nguyên liệu: 25.000 t n
 Thùng Carton: 2.600 t n
 PA: 7.000 t n
 PE: 227 t n
b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất
sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức.: 0%
c) Tiêu thụ năng lượng:
 Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp:
Công ty sử dụng hệ thốngăđiệnălưới quốc gia, có trang b máyăphátăđiện
ch y bằng d u Diesel dự phòngăkhiăcúpăđiện.
 Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng
lượng hiệu quả:
Lắp thêm bi n t n (inverter) khởiăđộng mềm MCD 3000 cho các thi t b
c)
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d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

Báo cáo th

có moteur công su t lớn nhằm ti t kiệmăđiện khi khởiăđộng thi t b .
Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng:
 Tận dụngăkhíăgaănóngăđ làm nóng nước phục vụ cho việc vệ sinh các
công cụ s n xu tătrongănhàăxưởng.
 Thường xuyên tuyên truyền ý thức ti t kiệmă điện cho toàn th CBCNV trong các cuộc h p tổ độiăhàngătháng,ăcácăchươngătrìnhăđàoăt o
cho công nhân.
Tiêu thụ nước: (mức tiêu thụ nước của các ho tăđộngăkinhădoanhătrongănĕm)
 Nguồn cung cấp n c và l ợng n c s d ng: Nguồn cung c p cho toàn
công ty chủ y u là nguồnănước gi ng ng m, khoan sâu 280m, qua hệ thống xử
lýănước c p của nhà máy là 100 m3/giờ. Tổngălượngănước ng m sử dụng cho
toàn nhà máy trong ho tăđộng s n xu t là 204.399 m3.
 Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: không có
Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường
 Số lần bị x ph t vi ph m do không tuân th lu t pháp và các quy định về
môi tr ng:
Nĕmă2015,ăCôngătyăb xử ph t vi ph m hành chánh về b o vệ môiătrường do x
nước th iă vượt qui chuẩn kỹ thuật về nước th i theo quy tă đ nh số 282/QĐXPVPHC do Tổng cụcătrưởng tổng cụcămôiătrường ký ngày 29/09/2015. Tình
ti t gi m nhẹ Côngătyăđãătíchăcực khắc phục hậu qu vi ph m nên ch b xử ph t
vi ph m hành chánh.
Chính sách liên quan đến người lao động
 Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động
 Số lượngălaoăđộngătrongănĕmălà:ă2.401ăngười
 Mứcălươngătrungăbìnhălà:ă4.500.000ăđồng/tháng
Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao
động:
 Hằngănĕm,ăCôngătyăđều tổ chức khám sức khỏeăđ nh kǶ cho toàn th
CB-CNV.
 Tổ chức bửaă ĕnă dinhă dưỡng,ă đ m b o vệ sinhă ATTPă choă người lao
động.
 Đ m b oămôiătrườngălaoăđộng an toàn, xanh s chăđẹp.
 Tham gia b o hi măđ yăđủ choăngười laoăđộng yên tâm công tác.
Hoạt động đào tạo người lao động:
 Côngă tyă thường xuyên tổ chức các lớp hu n luyệnă đàoă t o tay nghề
cho Công nhân mới vào làm việc.
 Hằngănĕm,ătổ chức các lớpătáiăđàoăt oăchoăCôngănhânăcũănhằm nâng
cao tay nghề, các ki n thức về vệ sinh An toàn thực phẩmăđ đ m b o
ch tălượng s n phẩm.
Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương:
 Ngay từ khi mới thành lập CL-Fishă đãă hướngă đ n sự phát tri n bền
vững ph i gắn liền với việc b o vệ môiătrườngăvàăăthúcăđẩy phát tri n
kinh t xã hội cộngăđồng. Vì th , Công ty luôn thực hiện các biện pháp
tốt nh t đ b o vệ môiătrường sinh thái.
 T tăcácăcácăxưởng s n xu t,ăvùngănuôiầăCôngătyăđều trang b những
hệ thốngă đ xử lýă nước th iă đ t tiêu chuẩnă trước khi th i ra môi
trường, tránh nhăhưởngăđ n sinh ho t cộngăđồngădânăcưăxungăquanh.ăăă
Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của
UBCKNN
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III. Báo cáo và đánh giá c a Ban Giám đốc:
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Kết qu ho t động s n xuất kinh doanh năm 2015:
Năm
Chỉ số

Kế ho ch
2015

Thực hi n
2015

% thực hi n
2015

S nălượng xu t khẩu (t n)

15.000

14.965

99,76%

Doanh thu thu n (tỷ đồng)

1.250

1.139

91,16%

Doanh thu xu t khẩu (triệu USD)

38,8

37,87

97,6%

Lợi nhuậnătrước thu (tỷ đồng)

20

30,39

151,98%

–

Những tiến bộ công ty đư đ t đ ợc:

 Trong thời gian dài, nền kinh t dù gặp r t nhiềuăkhóăkhĕn,ănhưngăCL-Fish vẫn ổnăđ nh
vàăduyătrìăđược ho tă động s n xu t kinh doanh. Là nhờ Banăgiámă đốcăluônă đặt tr ng
tâm ki m soát chi phí, sử dụng tốiă đaă nguồn nhân lực một cách có hiệu qu . Vì th ,
công tác qu n lý chi phí s n xu tăđ tăđược nhiều ti n bộ đángăk , góp ph n h giá thành
s n phẩm.ăcơăc u tổ chức bộ máy tinh g nănhưngăvẫn ho tăđộng hiệu qu hơn.ăă
 Mặc dù, không có sự tĕngătrưởng m nh,ănhưngăBanăTổngăgiámăđốcăđãăxâyădựng nên
một t ng r t vững chắc bằng cách tậpătrungăgiaătĕngăchuỗi giá tr theo chiều sâu, bằng
sự chuyên nghiệp trong s n xu t. Có qui trình s n xu t khép kín toàn bộ chuỗi giá tr
s n phẩm từ s n xu t thứcăĕn,ănuôiătrồngăđ n ch bi n.
 Vùng nuôi lớnăđápăứng trên 80% nguyên liệu s n xu t,ăđ t chứng ch nuôi bền vững,
ch tălượng nguyên liệuăluônăđượcăđ m b o. CL-Fish luôn tuân thủ đúngăquyătrìnhăkỹ
thuật và an toàn vệ sinh thực phẩmăđ cáănuôiăđ t tiêu chuẩn xu t khẩu.
 Nhàămáyăs năxu tăthứcăĕnăthủyăs năCáătraăCửuăLongăAnăGiangăđượcăxâyădựngăvàăho tă
độngătheoăquyămôăhiệnăđ i,ăchuyênănghiệpăđ tătiêuăchuẩnăquốcăt ,ăăTừăđ uănĕmă2015,ă
thươngăhiệuăthứcăĕnăthủyăs năCL-Fishăđãăđượcăđưaăraăth ătrườngăvớiăs năphẩmăthứcăĕnă
thủyăs năch tălượngăcao.
 Tháng 04/2015,ă HĐQTă CL-Fishă đãă đ uă tưă thêmă mộtă Côngă tyă Con,ă bằngă cáchă nhậnă
chuy nănhượngătoànăbộăph năvốnăgópă60ătỷăđồngăcủaăCtyăTNHHăMTVăXNNKăThủyă
s năĐôngăáălàăCôngătyăchuyênăvềănuôiătrồng,ăch ăbi năxu tăkhẩuăthủyăs n.ăă
 Việcăphátătri nătốtăm ngăkinhădoanhăăthứcăĕnăthủyăs năthươngăhiệuăCL-Fish,ăCùngăvớiă
việcăcóăđượcănhàămáyăĐôngăáănĕmă2015ăvìăth doanhăsố vàălợiănhuận của CL-Fish đãă
giaătĕngămộtăcáchăđángăk ăsoăvớiănĕmă2014.
2. Tình hình tài chính
a) Tình hình tài s n:
Vòng quay tài s n = Doanh thu thu n/Tổng tài s n bình quân
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=ăă1,11ă(1đồng tài s n t oăraă1,11ăđồng doanh thu).
Hiệu qu sử dụng tài s n (ROA)= (Lợi nhuận sau thu /tổng tài s n bình quân tài s n)
ROAăă=ăă2,85%ă(1ăđồng tài s n t o raă0,00285ăđồng lợi nhuận)
Tỷ số cho bi t hiệu qu qu n lý và sử dụng tài s năđ t o ra thu nhập của Doanh nghiệp, tỷ
số nàyăbéăhơnă0ăcóănghĩaăCtyăho tăđộng không có lãi
b) Tình hình nợ ph i tr :
Tình hình nợ hi n t i, biến động l n về các kho n nợ:
 Côngă tyă thường xuyên theo dõi các yêu c u về thanh toán hiện t i và dự ki n trong
tươngălaiăđ duy trì mộtălượng tiềnăcũngănhưăcácăkho n vay ở mức phù hợp, giám sát
các luồng tiền phát sinh thực t với dự ki n nhằm gi m thi u nhăhưởng do bi năđộng
của luồng tiền.
 Hiện t i mứcăđộ rủiăroăđối với việc tr nợ là vừa ph i. Công ty có kh nĕngăthanhătoánă
các kho n nợ đ n h n từ dòng tiền ho tăđộng kinh doanh và tiền thu từ các tài s n tài
chínhăđáoăh n.ăDoăđó,ăkhôngăcóăbi năđộng nào lớn về công nợ ph i tr .
c) Phân tích nợ ph i tr xấu, nh h ởng chênh l ch c a tỉ l giá hối đoái đến kết qu
ho t động s n xuất kinh doanh c a công ty, nh h ởng chênh l ch lãi vay: không
có
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

 Th ă m nhă củaă CL-Fishă từă trướcă đ nă nayă là nuôiă trồngă thủyă s n,ă Cácă gi iă phápă
tr ngătâmălàătậpătrungăqu nălýătốtăconăgiống,ănguyênăliệuăđ uăvào. Hiệnăt i,ăCôngă
tyăkhôngăti pătụcămởărộngădiệnătíchănuôiămàăch ătổăchứcănuôiăh tădiệnătíchăhiệnăcó.
 Songăsongăvớiăviệcăổnăđ nh ho tăđộngănuôiătrồng, Công tyăcũngătổăchứcăl iăbộămáyă
s năxu tătinhăg nănhằmăcắtăgi măchiăphí,ăgiaătĕngănângăsu tălaoăđộng.ăKi măsoátă
tốtăch tălượng,ăgiáăc ăvàăcácăy uătốăkỹăthuậtăđ ăgi măgiáăthànhăs năxu t,ănângăcaoă
sứcăc nhătranhătrênăth ătrường.
 Đaăd ngăhóaăcácăs năphẩmăcóăhàmălượngăcôngănghệăvàăgiáătr ăgiaătĕngănhằmăđápă
ứngănhuăc uăth ătrường;ăki mătraăchặtăch ăvàăduyătrìăthườngăxuyênăanătoànăvệăsinhă
thựcăphẩmătrongăchuỗiăkhépăkínătừăs năxu tăch ăbi năđ nătiêuăthụ,ănhằmăđápăứngă
cácăđiềuăkiệnănhàănhậpăkhẩuầ
 Ti pătụcăhoànăthiệnăchuỗiăcungăứngăđ ăgiaătĕngăsựăphátătri năbềnăvững

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

 Tr iăquaăr tănhiềuănổălựcătrongănĕmă2015ăCLfishăđãăchínhăthứcătrởăthànhănhàăcungă
c pătrựcăti păchoăhệăthốngăsiêuăth ăWalmartătoànăc u.ăNĕmă2016,ăWallmartăvẫnălàă
mộtătrongănhữngăkháchăhàngălớnăcủaăCL-Fish.
 Ti pă tụcă duyă trìă cácă th ă trườngătruyềnă thốngă đangă tĕngă trưởngătốtătrongă nĕmă quaă
như:ă Trungă đôngă (cụă th ă làă Arapă Saudi,ă UAE,ă Lebanonầ),ă Đặcă biệtă ởă Saudiă
ArabiaăCLFISHăcũngălàănhàăcungăc păchoăchuỗiăsiêuăth ăbánălẻăhàngăđ uăt iăđây.
ChâuăMỹă(Mexico,ăBraxin,ăChile,ăPeruầ),ăChâuăỄă( năđộ,ăSingapore,ăMalaysia,ă
Miama,ă Trungă quốc,ă Hongkongầ)ầThôngă quaă việcă thâmă nhậpă sâuă hơnă vàă đaă
d ngăhóaăs năphẩm.
 Đồngăthời,ănênăxemăxétăl iămộtăsốăth ătrườngătrongăkhốiăEUăănhưăĐức,ăThụyăĐi n,ă
Hà Lanầtrướcă đâyă tĕngă trưởngă tốtă nhưngă nayă sụtă gi mă nhằmă tìmă hi uă nguyênă
nhân,ăchủăy uălàăch tălượngăcáătraăxu tăkhẩuăđ ăth ătrườngănàyăphátătri năđượcătốt;ă
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 Trongănĕmă2015,ămặcădùăcóăsựăsụtăgi măđángăk ăcủaăcácăth ătrườngălớnănhưăMỹăvàă
Châuăâu.ăNhưngăviệcălựaăch năxu tăkhẩuăsangăTrungăQuốcătrongănĕmăquaălàămộtă
sựăchuy năhướngătốtăcủaăCL-Fish. Mặcădùătrongănĕmă2015,ăXKăcáătraăsangăTrungă
Quốcă tĕngă r tă m nhă nhưngă th ă ph nă vàă nhuă c uă s nă phẩmă nàyă vẫnă cònă lớnă choă
doanhănghiệpăxu tăkhẩuăCáătraătrongănĕmă2016.ă
 Song songăvớiăviệcăgiaătĕngăho tăđộngănuôiătrồng,ăCL-Fishăcũngătĕngăcườngăđ uătưă
vàoăm ngăch ăbi năthứcăĕnăthủyăs n,ăvừaăđ ăphátătri năm ngăkinhădoanhăthứcăĕnă
thủyăs n,ăăvừaăchủăđộngăđượcănguồnăthứcăĕnăđ tătiêuăchuẩnăch tălượngăcaoămàăgiáă
thànhăl iărẻ.ănĕmă2015ănhàămáyăs năxu tăthứcăĕnăđãămangăl iăhiệuăqu ăr tătốt.ăNĕmă
2016ăti pătụcăphátătri năth ăph nătĕngădoanhăsốăthứcăĕnăchoăCáătra.
5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có): Không có
IV. Đánh giá c a Hội đồng qu n trị về ho t động c a Công ty:
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

 Nĕmă2015,ăvẫnălàămộtănĕmăkhóăkhĕnăchoăngànhăthủyăs n,ăđặcăbiệtălàălĩnhăvựcănuôiă
trồng,ădoăh năch ăvềăkỹăthuậtănuôi,ămôiătrườngăôănhi m.ăKhóăkhĕnăvềăth ătrườngă
xu tăkhẩu,ăgiáăthànhăs năxu tăcaoăcàngătĕngăápălựcăconăCáătraăViệtănam.ăSongăsongă
đóă làă sựă c nhă tranhă khôngă lànhă m nhă giữaă cácă doanhă nghiệpă vớiă nhauă đãă kéoă
ngànhă thủyă s nă Việtă Namă ngàyă càngă tuộtă dốc.ă Mặcă dù,ă Cáă traă đượcă xemă làă th ă
m nhăvềăxu tăkhẩuăthủyăs năĐBSCLănóiăriêngăvàănướcătaănói chung.
 Côngătyăđãăthựcăhiệnăcácăgi iăphápăđềăra:ănhưătĕngănĕngăsu t,ăổnăđ nhăch tălượngă
s năphẩm,ămởărộngăth ătrường,ăgi măchiăphíầđ ăvượtăquaăsựăc nhătranhăvềăgiáăbánă
vàăgiúpăth ătrườngăcóăsựănhìnănhậnăvềăch tălượngăs năphẩmăCáătraăCL-Fish.
 Tình hình k tăqu ăs năxu tăkinhădoanhăcủaăCL-FISHănĕmă2015,ăDoanhăthuă1.139ă
tỷăđ tăă91,16%;ăLợiănhuậnă30,39ătỷăđ tă151,98%ăsoăvớiăk ăho ch,ăăvớiăk tăqu ătrênă
nĕmă2015ăđượcăxemălàămộtănĕmătươngăđốiăthànhăcôngăcủaăCL-Fishătrongănhữngă
nĕmă g nă đây.ă Tỷă lệă sinhă lờiă làă mộtă đi mă sángă đángă khíchă lệ.ă CL-Fishă vẫnă phátă
tri nătốtăsoăvớiăcácăcôngătyăcùngănghành,ăchúngătaăvẫnăđ măb oăcôngăĕnăviệcălàm,ă
lươngăthưởngăthỏaăđángăchoăngườiălaoăđộngăvàătĕngătrưởngăăvềăchiềuăsâuăcácămặtă
trongăho tăđộngăs năxu tăkinhădoanh.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty:

 Tổngă giámă đốcă điều hành là thành viên Hộiă đồng qu n tr nên việc thực thi các
ngh quy t của Hộiă đồng qu n tr luônă được tri n khai nhanh chóng, thuận lợi.
Nĕmă2015ăvẫn ti p tục là mộtănĕmăcóănhiều thách thức với ngành xu t khẩu Cá
tra. Vì th ,ăBanăgiámăđốc luônăđặt tr ng tâm ki m soát chi phí và sử dụng tốiăđaă
nguồn nhân lực, nâng cao ch tălượng s n phẩm, giữ vữngălượng khách hàng.
a) Sản phẩm:Côngătyăđ nhăhướngăđ uătưăchiều sâu cho con cá tra và mở rộng ph m
vi kinh doanh ở nhữngălĩnhăvực có liên quan và hỗ trợ lẫn nhau với ngành ch
bi n thủy s năđồng thời chú tr ngăđ n việc tốiăưuăhóaăgiáătr của các s n phẩm
phụ từ cá tra. Giaătĕngătỷ tr ng hàng giá tr giaătĕngăvàăhàngăcóăchứng nhậnăđối
với mặt hàng Cá Tra.
b) Công tác mở rộng sản xuất:
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 Lắpăđặt thêm dây chuyền thứcăĕnămới 9 t n/giờ và hệ thống Xylô c p liệu
tự động cho nhà máy thứcăĕn.
 Lắpăđặt thêm một kho l nh 2.000 t n t iănhàămáyăĐôngăỄ
 C i t o lắpăđặt mớiăhaiăbĕngăchuyền IQF t iăxưởng 1, Sửa chữa xưởng 2
đ tĕngăcôngăsu t và nâng cao ch tălượng s n phẩm
c) Nhân sự: Tổngăgiámăđốcăđãăxâyădựngăđượcăđộiăngũălãnhăđ o, tập th nhân viên
đoànăk t gắnă bó,ăcóănĕngălực chuyên môn giỏi, có ý thức trách nhiệm và hoàn
thành tốt nhiệm vụ đượcă giao.ă Tĕngă cường công tác qu n tr doanh nghiệp, tổ
chức nhân sự và tiềnălương.ăăKhôngăngừngăđàoăt o, thu hút nguồn nhân lực giỏi,
luônăcóăchínhăsáchăđãiăngộ đối vớiăđộiăngũăcánăbộ lãnhăđ o, cán bộ qu n lý và
côngănhânălaoăđộng.
d) Tình hình sản xuất: Công ty hiệnăđangăsở hữu hệ thống s n xu t cá tra khép kín
từ s n xu t thứcă ĕnă thủy s n, vùng nuôiă đ n nhà máy ch bi nă đ t các chứng
nhận quốc t . Công tác nuôi trồng và thu mua nguyên liệu linh ho t và k p thời,
đápăứngăđược nhu c u s n xu t.ăĐ nh mức ch bi n ngày càng c i thiện tốtăhơnă
do những nỗ lực từ khâu ch tă lượng thứcă ĕn,ă ch tă lượng nuôi, ch tă lượng cá
nguyên liệu và c i ti n trong s n xu t ch bi n.
e) Công tác bán hàng: giữ được mối quan hệ tốtă đẹp với các khách hàng truyền
thống và không ngừng mở rộng, tích cực tìm ki m các khách hàng tiềmă nĕng.ă
Chính sách bán hàng linh ho tăvàăđ m b oăđược tính an toàn.
f) Mở rộng thị trường:
Mở rộng thêm th trường Trung Quốc, tham gia hội chợ ThanhăĐ o.
 Tình hình tài chính vững m nh, b o toàn về vốn,.không gánh nặngă lãiă vay,ă ă cóă được
nguồn tài trợ lãi su t cho các dự án mới. t oăđược nhiều niềm tin cho các khách hàng và
cổ đông Ngày càng nâng cao uy tín CL-Fish trên th trường chứngăkhoánăcũngănhưăcácă
nhà nhập khẩu cá tra trên th giới.
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:
Với qui mô và lợi th sẳn có CL-Fishăđặt mục tiêu ti p tụcătĕngătrưởng về doanh thu và
quyămôătrongănĕmă2016.ăCôngătyăs có nhữngăbướcăđiăvững chắc trong việc mở rộng th
trường, thông qua các kênh truyền thông, qu ngăbáăthươngăhiệu, s n phẩm,ătĕngăcường
lựcălượng bán hàng.
 Dự ki n mở rộng xây dựng thêm một kho l nh 1.500 t n t iănhàăxưởng Cửu Long.
 Ti p tục sửa chữa, b oădưỡng lớnăcácămáyămóc,ăđ uătưănângăc p c i t o máy móc của
xưởngă1ăvàăxưởng 2 t i nhà máy CửuăLongăđ nângăcaoăđ nh mức s n xu t và gi m chi
phí.
 Ti p tục tập trung mở rộng những th trường mớiăđặc biệt là th trường Trung Quốc.
 Songăsongă đó,ă ti p tục chú tr ngă vàoă nĕngă lực cốt lõi là con cá tra , có uy tín về ch t
lượng hàng hóa và hệ thống qu n lý ch tălượng, công tác nuôi trồng, s n xu t thứcăĕnăvàă
ch bi n khép kín giúp chủ động về nguồn nguyên liệu và tốiăưuăhóaălợi nhuận của các
phân khúc giá tr khác nhau.
 V nă đề ch tă lượng,ă nĕngă lực tài chính là r t quan tr ng. Bên c nhă đóă đóă kinhă nghiệm
theo dõi bi nă động th trường, dự báo giá c và kh nĕngă đàmă phánă với các nhà nhập
khẩu. Có chi nălược phát tri n th trườngăđaăd ngăhơn,ănhằm tránh rủi ro tập trung vào
một hoặc một vài th trường khách hàng nh tăđ nh. Giaătĕngătỷ tr ng hàng giá tr giaătĕngă
và hàng có chứng nhậnăđối với mặt hàng cá tra.

Báo cáo th

ng niên Công ty CP XNK Th y S n C u Long An Giang

Trang 13

 xây dựngă đàoă t oă độiă ngũă cánă bộ qu n lý giỏi về chuyên môn, với số lượng và ch t
lượng phù hợp vớiăcơăc u qu n lý công ty tùy từng thời kǶ.
 Ngành thủy s n d n s có sự sắp x p l i, t oăcơăhội cho những doanh nghiệp có c i ti n
và chi nălượcăkinhădoanhăđúngăđắn, qui trình s n xu tăkhépăkínầti p tục tồn t i và lớn
m nh.
V. Qu n trị công ty:
1. Hội đồng quản trị:
Thànhăviênăvàăcơăc u của Hộiăđồng qu n tr : (danh sách thành viên Hộiăđồng qu n tr , tỷ lệ sở hữu
cổ ph n có quyền bi u quy t và các chứng khoán khácădoăcôngătyăphátăhành,ănêuărõăthànhăviênăđộc
lập và các thành viên khác; số lượng chức danh thành viên hộiăđồng qu n tr do từng thành viên
Hộiăđồng qu n tr của công ty nắm giữ t i các công ty khác.
STT

Thành viên HĐQT

Số buổi
họp

Chức v

Tỷ
Lý do không tham dự

l

tham dự

1

Bà: TR N TH
VÂN LOAN

2

Ông: TR NăVĔNă
NHÂN

3

Chủ t ch
HĐQTăKiêmă

05

100%

Thành viên
HĐQT

05

100%

Ông: TR N TU N
KHANH

Thành viên
HĐQT

05

100%

4

Bà: NGUY N TH
HOÀNG Y N

Thành viên
HĐQT

04

100%

Từ nhiệm ngày 17/04/2015

5

Ông: NGUY N
NG C TRANG

Thành viên
HĐQT

04

100%

Từ nhiệm ngày 17/04/2015

6

Ông: NGUY N
XUÂN H I

Thành viên
HĐQT

01

100%

B u bổ sung ngày
17/04/2015

7

Ông: HUǵNH LÂN

Thành viên
HĐQT

01

100%

B u bổ sung ngày
17/04/2015

Tổng Giám
Đốc

2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có
3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

STT

Số nghị quyết

Ngày

Nội dung

1

01/NQHĐQT-CLAG/2015

14/01/2015

- V/v chi cổ tứcănĕmă2014.

2

02/NQHĐQT-CLAG/2015

03/03/2015

- V/v Tổ chứcăĐ i hội Cổ đôngăthường
niênănĕmă2015.
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3

03/NQHĐQT-CLAG/2015

05/03/2015

- V/v Bổ nhiệm chứcădanhălãnhăđ o

4

06/NQHĐQT-CLAG/2015

03/04/2015

- V/văđ uătưăCôngătyăconăvàăcử người
đ i diện ph n vốnăgóp,ăngườiăđ i diện
theo pháp luật.

5

08/NQĐHĐCĐ-CLAG/2015

17/04/2015

- NQăĐ i hộiăđồng Cổ đôngăthường
niên nĕmă2015.

4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:
 02ăăthànhăviênăHĐQTăkhôngăđiềuăhành,ătrongăđóăđ m b o 1/3 số thành viên là thành viên Hội
đồng qu n tr độc lập có nhiệm vụ và chứcănĕngătheoăquyăđ nh của Luật doanh nghiệp,ăĐiều lệ
Cty và sự phânăcôngătrongăHĐQT.ăNgoàiăraăcácăThànhăviênăHĐQTăkhôngăđiều hành là những
cố v n cao c p của Cty trong ho tăđộng s n xu tăkinhădoanhăthường nhật, những chuyên gia về
lĩnhăvực nuôi trồng thủy s n.
5. Danh sách các thành viên Hội đồng qu n trị có chứng chỉ đào t o về qu n trị công ty:
 HĐQTă cóă nĕmă thànhă viên,ă Baă thànhă viênă điều hành có 01 thành viên là Cử nhân kinh t
chuyên ngành Qu n tr Kinh doanh ; 01 thành viên chuyên ngành Qu n tr Kinh doanh xu t
nhập khẩu; 01 thành viên là kỹ sưăđiện, th căsĩăqu n tr kinh doanh.
 Haiăthànhăviênăkhôngăđiềuăhànhăă01ăthànhăviênălàăngườiăhơnă20ănĕmăkinhănghiệm trong việc
nuôi trồng, ch bi n thủy s n. 01 thành viên là Giámăđốc nhà máy ch bi n thứcăĕnăthủy s n
CL-Fish.
6. Ban Kiểm soát:
a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Stt

Họ và tên

1

Phù Chí Khai

2
3

Ph măTh ăHồngăNg c
Nguy năT năTới

Chức vụ

Tỷ lệ %

TrưởngăBanăki măsoát

0,003%

Thành viên BKS
Thành viên BKS

0,016%

Ghi chú

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:
 Ban ki m soát luôn phối hợp vớiăHĐQTăvàăBanăTổngăgiámăđốc trên tinh th n hợp tác và tôn
tr ng lẫnănhauătrênăcơăsở đ m b o lợi ích cao nh t củaăCôngăty.ăNhưăthamăgiaăvàoăcácăcuộc
h p của Hộiă đồng qu n tr ,ă đóngă gópă ýă ki n về các k ho ch, các gi i pháp phát tri n kinh
doanh, ki mătraăbáoăcáoătàiăchínhăquí,ănĕm...
 Phối hợpăHĐQTăvề việc tổ chứcăđiềuăhànhăCôngătyătheoăđúngăchứcănĕngănhiệm vụ quyền h n
theoăquiăđ nh của pháp luậtăvàăđiều lệ.
7. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban
kiểm soát:
a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: (Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác
và chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc
Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý. Giá trị các khoản thù lao, lợi ích và chi phí này phải
được công bố chi tiết cho từng người, ghi rõ số tiền cụ thể. Các khoản lợi ích phi vật chất
hoặc các khoản lợi ích chưa thể/không thể lượng hóa bằng tiền cần được liệt kê và giải
trình đầy đủ:
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Chức v

Tên

L ơng

Ph cấp

Tổng cộng

Tr năVĕnăNhân

Cốăv năcaoăc p

183.138.273

118.077.000

301.215.273

Tr năTh ăVânăLoan

CTăHĐQTă&ăKiêmăTổngăGĐ

273.780.091

236.154.000

509.934.091

Tr năTu năKhanh

ThànhăviênăHĐQTă&ăKiêmă
PhóăTổngăGĐ

116.684.545

118.077.000

234.761.545

Nguy năXuânăH i

ThànhăviênăHĐQTă&ăKiêmă
PhóăTổngăGĐ

212.717.500

115.423.000

328.140.500

HuǶnhăLân

ThànhăviênăHĐQT

96.508.000

35.423.000

131.931.000

Phù Chí Khai

TrưởngăBKS

60.465.000

26.115.000

86.580.000

Ph măTh ăHồngăNg că

Thành viên BKS

126.952.000

35.423.000

162.375.000

Nguy năT năTớiă

Thành viên BKS

62.469.000

35.423.000

97.892.000

TrươngăMinhăDuyă

K ătoánătrưởng

115.087.182

33.423.000

148.510.182

1.247.801.591

753.538.000

2.001.339.591

Tổngăcộngă

Ghi chú:ă Ngoàiă lươngă vàă phụ c p trách nhiệm theo công việc, Hộiă đồng qu n tr và Ban ki m soát
không nhận kho n thù lao hay lợi ích nào khác từ Công ty.
b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: (Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của các thành
viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán
trưởng, các cán bộ quản lý, Thư ký công ty, cổ đông lớn và những người liên quan tới các
đối tượng nói trên.

STT

Người thực
Cổ đôngă
hiện giao
nội bộ
d ch

1

Nguy n
T n Tới

2

Tr nh Th
Mai
Phương

Thành
viên
BKS

Số cổ phi u sở
hữuăđ u kǶ
Số cổ
phi u

Tỷ lệ

2.000

Cổ đôngă
1.005.567 5.47%
lớn

Số cổ phi u sở hữu
cuối kǶ
Số cổ
phi u

Tỷ lệ

0

10.050

Lý do
tĕng/gi m
(mua bán,
chuy năđổi,
thưởngầ)
Bán

0.05%

Bán

c) Hợpăđồng hoặc giao d ch với cổ đôngănội bộ: (Thông tin về hợpăđồng, hoặc giao d chăđãăđược
ký k t hoặcăđãăđược thực hiệnătrongănĕmăvới công ty, các công ty con, các công ty mà công ty
nắm quyền ki m soát của thành viên Hộiăđồng qu n tr , thành viên Ban ki măsoát,ăGiámăđốc
(Tổngă Giámă đốc), các cán bộ qu n lý và nhữngă người liên quan tớiă cácă đốiă tượng nói trên:
không có
d) Vi c thực hi n các quy định về qu n trị công ty:
Công ty luôn ch păhànhăcácăquyăđ nh về qu n tr Côngătyătheoăđúngăquiăđ nh của pháp luật và
Điều lệ Công ty.
Báo cáo th

ng niên Công ty CP XNK Th y S n C u Long An Giang
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VI. Báo cáo tài chính/ Financial statements: (theo File đính kèm)
XÁC NH N C A Đ I DI N THEO PHÁP LU T C A CÔNG TY

Báo cáo th

ng niên Công ty CP XNK Th y S n C u Long An Giang
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