
                                                                                Trang : 1/11 

I” 
 
 
 
 

Phụ lục số II 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
 
 
Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG  
Năm báo cáo : 2009 

I. Lịch sử hoạt động của Công ty 

1. Những sự kiện quan trọng: 

+ Việc thành lập : Tieàn thaân Coâng ty doanh nghieäp nhaø nöôùc vaø ñöôïc thaønh laäp töø naêm 
1978. Ñeán naêm 1993 Coâng ty ñoåi teân thaønh Coâng Ty Thuûy Saûn Xuaát Nhaäp Khaåu Toång 
Hôïp Soùc Traêng. Vaøo ngaøy 01/06/2006 Coâng ty chính thöùc coå phaàn hoaù trôû thaønh coâng ty 
coå phaàn laáy teân laø Coâng Ty Coå Phaàn Thuûy Saûn Soùc Traêng.  

+ Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần : Coâng ty Coå Phaàn Thuûy Saûn Soùc Traêng 
ñöôïc chuyeån ñoåi töø Coâng ty thuûy saûn xuaát nhaäp khaåu toång hôïp Soùc Traêng vaø chính thöùc 
hoaït ñoäng theo hình thöùc coå phaàn töø ngaøy 01/06/2006. 

+ Niêm yết : Coå phieáu coâng ty chöa nieâm yeát. 

+ Các sự kiện khác : Ñaêng kyù trôû thaønh Coâng ty ñaïi chuùng töø ngaøy 30/06/2007. 

 

2. Quá trình phát triển 
 

+ Ngành nghề kinh doanh :     

            - Saûn xuaát vaø kinh doanh caùc maët haøng thuûy saûn ñoâng laïnh xuaát khaåu vaø tieâu 
thuï noäi ñòa , kinh doanh moät soá maët haøng noâng suùc saûn ; 

             - Nhaäp khaåu nguyeân nhieân vaät lieäu, vaät tö, thieát bò phuïc vuï saûn xuaát vaø moät soá 
maët haøng tieâu duøng thieát yeáu ;  

             - Nuoâi troàng thuûy saûn, kinh doanh caùc maët haøng phuïc vuï nuoâi troàng thuûy saûn, 
vaän taûi haøng hoùa ñöôøng boä ; Deät may coâng nghieäp;  

             - Kinh doanh nhaø haøng, khaùch saïn, sieâu thò ; 

              - Kinh doanh caùc maët haøng, ngaønh ngheà khaùc trong phaïm vi ñaêng kyù phuø hôïp 

vôùi qui  ñònh cuûa phaùp luaät vaø Nghò quyeát cuûa Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng.  
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+ Tình hình hoạt động :  

       Naêm  2007       Naêm 2008      Naêm 2009 
- Saûn löôïng TP ( taán)   :                      6.467            6.954            6.659 
- Kim ngaïch xuaát ( tr. USD) :              62                 62,29             69,95  

         - Lôïi nhuaän  ( tæ ñoàng) :                        25,26            25,05            20,02  
         - Lao ñoäng  ( ngöôøi)   :                         2.899               3.461             3.174                         

 

3. Định hướng phát triển 

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty : Muïc tieâu cuûa Coâng ty laø huy ñoäng vaø söû duïng 
ñoàng voán coù hieäu quaû nhaát, khoâng ngöøng phaùt trieån hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, naâng 
cao tính caïnh tranh, ñaït tæ suaát lôïi nhuaän toái öu, naâng cao ñôøi soáng cuûa ngöôøi lao ñoäng 
trong Coâng ty, ñaûm baûo lôïi ích hôïp phaùp cuûa caùc coå ñoâng, laøm troøn nghóa vuï ñoái vôùi Nhaø 
nöôùc. 

+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn :  

- Môû roäng vaø naâng cao tæ troïng caùc maët haøng giaù trò gia taêng taïi hai xí nghieäp 
cheá bieán toâm. 

- Ñaàu tö xaây döïng khu thöông maïi dòch vuï taïi 61B Leâ Lôïi, phöôøng 6, TP Soùc 
Traêng, tænh Soùc Traêng 

- Xaây döïng nhaø maùy cheá bieán caù taïi cuïm coâng nghieäp Caùi Coân, Huyeän Keá 
Saùch, tænh Soùc Traêng. 

- Nieâm yeát coå phieáu Coâng ty taïi Sôû giao dòch chöùng khoaùn TP HCM ñeå huy 
ñoäng voán ñaàu tö môû roäng saûn xuaát kinh doanh. 

 

II.  Báo cáo của Hội đồng quản trị  

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm : 

 Naêm 2009 Coâng ty ñaõ hoaøn thaønh chæ tieâu keá hoaïch lôïi nhuaän, ñaït 20,02 tæ ñoàng. 
Doanh thu taêng treân 18% so vôùi naêm 2008. Ñeán cuoái naêm 2009, tình hình taøi chính cuûa 
Coâng ty oån ñònh, nguoàn voán löu ñoäng luoân ñaùp öùng ñuû cho nhu caàu saûn xuaát kinh doanh. 
Toaøn boä voán coå phaàn phaùt haønh theâm trong naêm 2007 vaø naêm 2008 ñaõ ñöôïc ñaàu tö cho 
xaây döïng Xí nghieäp An Phuù, ñuùng theo Nghò quyeát Ñaïi hoäi coå ñoâng thoâng qua. Naêm 
2009, Xí nghieäp ñoâng laïnh An Phuù ñaõ phaùt huy hieäu quaû vaø goùp phaàn naâng cao lôïi nhuaän 
cho Coâng ty. 

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch : 

                         Keá hoaïch           Thöïc hieän         Thöïc hieän/Keá hoaïch 

      - Saûn luôïng saûn xuaát     7.000 taán               6.659 taán                       95% 
      - Kim ngaïch xuaát khaåu   60 trieäu USD 69,95 trieäu USD            117% 
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      - Lôïi nhuaän    15 tyû ñoàng  20,02 tyû ñoàng            133% 
      - Coå töùc (döï kieán)    12%        18%           150% 
      - Ñaàu tö nuoâi             500 ha                 535 ha                       107% 
      - Thu nhaäp bình quaân      2.150.000 ñ          2.440.000 ñ                    113% 
 

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm :  
 

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai : tieáp tuïc môû roäng thò tröôøng xuaát khaåu, 
taêng tæ troïng maët haøng coù giaù trò cao, ña daïng hoùa saûn phaåm, ñoåi môùi vaø naâng caáp trang 
thieát bò, oån ñònh chaát löôïng saûn phaåm. 

III. Báo cáo của Ban Giám đốc 

1. Báo cáo tình hình tài chính 

- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán : Baûng chæ tieâu taøi chính 2009 (keøm theo) 

-  Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo : 565,35 tæ ñoàng 

-  Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp : 77,5 tæ ñoàng, khoâng coù thay ñoåi.  

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại : Coå phieáu thöôøng 7.750.000 CP 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: Coå phieáu thöôøng 7.480.500CP 

- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại  : 269.500 CP 

- Cổ tức chia cho các thành viên góp vốn : 1.800 ñoàng/CP 

 

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
2.1. Coâng taùc thò tröôøng :   
Công ty, trong năm vừa qua đã khá tích cực trong công tác tiếp thị, củng cố khách 

hàng cũ và tăng cường khai thác khách hàng và thị trường mới, góp phần đưa sản lượng 
tiêu thụ năm 2009 lên 6.837,94 tấn tăng 11,12% và kim ngạch đạt 69,95 triệu USD tăng 
12,3%. Trong đó hàng giá trị gia tăng (GTGT)  tăng lên gần 600 tấn. Nhờ quan tâm phát 
triển thị trường phụ, sản lượng và kim ngạch thị trường này tăng lên và chiếm 17,27% tổng 
kim ngạch xuất khẩu năm 2009. Các thị trường chính như Mỹ, Nhật cũng tăng về lượng và 
kim ngạch. Đây là kết quả đáng khích lệ trong điều kiện ngành tôm Việt Nam tăng trưởng 
7,4% về lượng và 0,7% về giá trị. 

Tuy nhiên, qua một năm thực hiện cho thấy cũng còn một số tồn tại. Trong khi các thị 
trường đang nổi lên mạnh như Úc, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức đối với Việt Nam  thì lại 
giảm hoặc chưa tiếp cận được đối với Stapimex .Tình hình tiêu thụ tôm thẻ còn yếu so với 
ngành tôm Việt Nam. Kết quả khai thác khách hàng mới còn hạn chế, doanh số đối với 
khách hàng này còn khiêm tốn. Hệ thống quảng bá hình ảnh công ty chưa được quan tâm 
đúng mức, việc tiếp cận khách hàng còn bị động. Công tác định vị sản phẩm cho thị trường 
và khách hàng chưa được tổ chức thực hiện đầy đủ. 
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2.2. Veà chaát löôïng saûn phaåm : 
Coâng taùc quaûn lyù chaát löôïng luoân ñöôïc quan taâm ñuùng möùc. Tính chuyeân nghieäp 

cuûa heä thoáng, phöông phaùp quaûn lyù ñöôïc ñoåi môùi cuøng vôùi söï ñaàu tö  ñuùng möùc cuûa 
coâng ty veà thieát bò, ñaøo taïo, boài döôõng,… taïo tính oån ñònh cuûa saûn phaåm vaø boài ñaép theâm 
nieàm tin cuûa khaùch haøng vaøo ñôn vò. Cuï theå trong naêm khoâng xaûy ra söï coá naøo lôùn ñoái 
vôùi saûn phaåm coâng ty. 

 
2.3. Veà thu mua nguyeân lieäu : 

       Năm vừa qua công ty đã có nhiều cố gắng trong cải tiến phương thức tiếp nhận 
nguyên liệu, đổi mới trong xây dựng các tiêu chuẩn đầu vào, tạo  thuận lợi về phương 
tiện, nước đá, tiền mặt kịp thời cho nhà cung cấp. Mặc dù sản lượng tôm nuôi năm 2009 
giảm, nhưng công ty cũng thu mua được 9.515 tấn, trong đó tôm thẻ chiếm 1.144 tấn, 
giảm 9% so với năm 2008. Chất lượng nguyên liệu tiếp tục ổn định. Song, một số tồn tại 
của các năm trước vẫn chưa được khắc phục. Đó là, chưa đa dạng được nguồn cung cấp 
tôm sú, chủ yếu vẫn dựa vào nguồn cung cấp tại Sóc Trăng là chính và các đại lý cung 
cấp có quy mô nhỏ, khó huy động sản lượng lớn khi cần thiết. 

Công tác đầu tư vùng nuôi năm qua đã gặt hái được thành công tốt đẹp với diện tích 
mặt nước công ty đầu tư lên đến 535 ha tăng 7% và sản lượng tôm mua từ lĩnh vực này 
lên đến 2.400 tấn. Đồng thời, vốn đầu tư được thu hồi đầy đủ. Tuy vậy, công tác điều 
hành đôi lúc thiếu linh động, chưa có giải pháp kịp thời với tình hình luôn biến đổi. Dịch 
vụ còn đơn điệu, chủ yếu cung cấp thức ăn là chính, chưa đa dạng hóa mặt hàng và dịch 
vụ phục vụ nuôi. 

 
2.4 Veà nhaân söï – haønh chaùnh : 
Nhằm đảm bảo yêu cầu duy trì và phát triển đơn vị, công ty huy động nguồn nhân lực 

đáp ứng yêu cầu cho sản xuất, đặc biệt vào cao điểm sản xuất. Tổng số lao động ở tháng 
tám là 3.989 người. Trong đó, công nhân là 3.873 người và khối gián tiếp 116  người. 
Lao động có trình độ đại học và trên đại học 54 người, trung cấp 67 và qua đào tạo nghề. 
Trong năm tổ chức cũng bố trí, thay đổi một số vị trí công tác nhằm đáp ứng yêu cầu điều 
hành trong tình hình mới. Đồng thời, công ty cũng mở nhiều đợt tập huấn, bồi dưỡng cho 
cán bộ cấp trung, cấp thấp và đưa đi tập huấn một số cán bộ cấp cao.  

Ngoài ra, công ty cũng cải tiến công tác tiền lương, tiền thưởng theo hướng khuyến 
khích người lao động không những quan tâm đến sản lượng, khối lượng công việc mà 
còn quan tâm đến chất lượng, hiệu quả của công việc. Hơn nữa, công ty còn cải tiến tiêu 
chuẩn thi đua theo hướng động viên tính trung thực, năng động, sáng tạo và trách nhiệm 
của người lao động. 

Năm 2009, mặc dù tình hình kinh tế khó khăn, nhưng đời sống người lao của công ty 
tương đối ổn định với thu nhập bình quân 2.440.000 đồng/người/tháng. Đại bộ phận 
người lao động được tổ chức tham quan nghỉ mát. Các chế độ khác theo luật định được 
công ty thực hiện đầy đủ như BHLĐ, BHYT, ATLĐ,… 

Bên cạnh những yếu tố tích cực trên, lĩnh vực này vẫn còn nhiều bất cập. Lực lượng 
lao động còn thiếu ổn định, tay nghề công nhân không đồng đều cùng với nhận thức yếu 
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kém ảnh hưởng lớn đến năng suất, chất lượng và hiệu quả của hoạt động. Kỹ năng điều 
hành của một số cán bộ còn yếu, đặc biệt cán bộ cấp trung và cấp cơ sở. Phương thức 
điều hành chậm được cải tiến, cập nhật, gây khá nhiều phiền hà cho hoạt động, đặc biệt 
trong việc phối hợp giữa các bộ phận, phòng ban, phân xưởng và giữa các cấp trong cùng 
bộ phận. 

Công tác bảo vệ tài sản trong năm qua được quan tâm đúng mức. Công tác phòng 
cháy, chữa cháy được tổ chức thực hiện nghiêm túc từ ban giám đốc đến xí nghiệp phòng 
ban và cơ sở. Nhờ vậy không xảy ra sự cố nào. Trong năm công ty đã phát hiện kịp thời 
nhiều vụ trộm cắp tài sản của doanh nghiệp và thu hồi tài sản bị thất thoát. Việc điều 
hành, bảo quản xe cộ và các công tác khác như y tế, khánh tiết,… đạt yêu cầu.  

Song công tác bảo vệ tài sản, điều hành chưa đi vào chiều sâu. Trong tổ chức thực 
hiện còn mang tính bị động, chưa dự báo được tình hình (đánh giá SA 8000). Công tác vệ 
sinh, an toàn thực phẩm cho công nhân, y tế còn nhiều bất cập.   

 

2.5. Veà ñaàu tö xaây döïng cô baûn. 
Trong năm công ty thực hiện đầu tư XDCB một số công trình như hệ thống xử lý 

nước thảy và cải tạo một số hạng mục của các nhà máy với tổng giá trị 1,035 tỷ đồng. các 
hạng mục này góp phần duy trì hoạt động SXKD và xử lý môi trường nước thải.  

 
2.6. Keát quaû thöïc hieän chæ tieâu naêm 2009. 

                         Keá hoaïch           Thöïc hieän         Thöïc hieän/Keá hoaïch 

      - Saûn luôïng saûn xuaát     7.000 taán            6.659 taán                       95% 
      - Kim ngaïch xuaát khaåu   60 trieäu USD 69,95 trieäu USD            117% 
      - Lôïi nhuaän    15 tyû ñoàng  20,02 tyû ñoàng            133% 
      - Coå töùc (döï kieán)    12%        18%           150% 
      - Ñaàu tö nuoâi             500 ha                 535 ha                       107% 
      - Thu nhaäp bình quaân      2.150.000 ñ          2.440.000 ñ                    113% 
  

Naêm 2009, haàu heát caùc chæ tieâu quan troïng ñeàu ñaït vaø vöôït keá hoaïch, rieâng chæ 
tieâu saûn löôïng saûn xuaát chæ ñaït 95% laø do saûn löôïng toâm nuoâi cuûa noâng daân naêm 2009 
giaûm maïnh. 

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được   

Coâng ty khoâng ngöøng caûi tieán trong hoaït ñoäng saûn xuaát nhaèm naâng cao vaø oån ñònh 
chaát löôïng saûn phaåm, luoân ñöôïc khaùch haøng ñaùnh giaù cao. 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai. 
a) Mục tiêu 
Thực hiện kế hoạch HĐQT, trên cơ sở thuận lợi và khó khăn, năm 2010, công ty 

quyết tâm xây dựng mục tiêu :  
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Tiếp tục phát trieån vaø nâng cao sức cạnh tranh của công ty trên cơ sở tập trung đầu tư 
nhằm khai thác hết năng lực toàn công ty, đồng thời tiếp tục cải tiến mạnh mẽ công tác 
quản lý, điều hành nhằm giữ vững vị trí công ty là một trong ba doanh nghiệp có doanh 
số xuaát khaåu tôm hàng đầu của Việt Nam và tạo điều kiện phát triển trong những năm 
tới. Xây dựng trụ cột tam giác: Giá cả hợp lý, chất lượng ổn định và cung cấp thường 
xuyên, giao hàng đúng hạn. 

             b) Các chỉ tiêu keá hoaïch naêm 2010 
- Sản lượng sản xuất     : 8.500 tấn thành phẩm  
- Kim ngạch xuất khẩu :      70 triệu USD 
- Lợi nhuận                   :      25 tỷ đồng. 
- Đầu tư nuôi tôm         :    700 ha mặt nước  
- lương bình quân         :        3 triệu đồng/người/tháng 

 

IV. Báo cáo tài chính 
Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán. 

 
I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN         
Nội dung   Số đầu năm Số cuối năm 

I. TÀI SẢN NGẮN HẠN        367.229.559.229       404.491.844.024 

1. Tiền và các khoản tương đương tiền                 19.432.291.486       194.894.216.240 

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn            4.169.663.506           7.353.063.156 

3. Các khoản phải thu ngắn hạn               58.392.909.068         72.800.629.633 

4. Hàng tồn kho        282.309.462.521       127.691.096.848 

5. Tài sản ngắn hạn khác                  2.925.232.648           1.752.838.147 

II. TÀI SẢN DÀI HẠN        169.565.264.500       160.865.354.249 

1. Các khoản phải thu dài hạn                                      -                                 - 

2. Tài sản cố định        161.790.554.537       154.793.705.761 

   - Tài sản cố định hữu hình        131.849.728.983       123.920.075.585 

   - Tài sản cố định vô hình          15.822.309.923         16.826.674.459 

   - Tài sản cố định thuê tài chính                                       -                                 - 

   - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang          14.118.515.631         14.046.955.717 

3. Bất động sản đầu tư                                        -                                 - 

4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn            5.000.000.000           5.000.000.000 

5. Tài sản dài hạn khác                   2.774.709.963           1.071.648.488 

III. TỔNG CỘNG TÀI SẢN     536.794.823.729    565.357.198.273 
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IV. Nợ phải trả        317.283.409.155       346.050.740.334 
1. Nợ ngắn hạn        271.596.298.755       331.448.317.959 

2. Nợ dài hạn          45.687.110.400         14.602.422.375 

V. Vốn chủ sở hữu        219.511.414.574       219.306.457.939 
1. Vốn chủ sở hữu        219.230.040.018       216.978.722.304 

 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu          77.500.000.000         77.500.000.000 

 - Thặng dư vốn cổ phần        107.650.000.000       107.650.000.000 

-  Vốn khác của chủ sở hữu                                  -                                 - 

 - Cổ phiếu quỹ           (2.695.000.000)         (2.695.000.000)

 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản                                   -                                 - 

 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái                                          -          (2.759.776.676)

 - Quỹ đầu tư phát triển            7.488.889.606         11.230.127.455 

 - Quỹ dự phòng tài chính            4.344.564.753           6.838.723.319 

 - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu                                  -                                 - 

 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối          24.941.585.659         19.214.648.206 

 - Nguồn vốn đầu tư XDCB                                  -                                 - 

2. Nguồn kinh phí và quỹ khác               281.374.556           2.327.735.635 

 - Quỹ khen thưởng phúc lợi               281.374.556           2.327.735.635 

 - Nguồn kinh phí                                  -                                 - 

 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ                                  -                                 - 

VI. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN     536.794.823.729    565.357.198.273 

        

II.A.  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH      
Chỉ tiêu   Năm trước Năm nay 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ     1.106.824.195.905    1.314.292.522.338 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu                                  -         10.809.236.615 

3. Doanh thu thuần vê bán hàng và cung cấp dịch vụ    1.106.824.195.905    1.303.483.285.723 

4. Giá vốn hàng bán     1.003.732.112.436    1.225.196.906.217 
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch 
vụ        103.092.083.469         78.286.379.506 

6. Doanh thu hoạt động tài chính          16.033.487.768         29.657.304.896 

7. Chi phí tài chính          33.124.500.575         20.859.358.256 
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8. Chi phí bán hàng          39.971.237.164         48.272.730.976 

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp          22.492.369.698         18.856.128.680 

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh              23.537.463.800         19.955.466.490 

11. Thu nhập khác            1.579.173.304              682.406.829 

12. Chi phí khác                                                                                66.755.146              614.492.926 

13. Lợi nhuận khác            1.512.418.158                67.913.903 

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế          25.049.881.958         20.023.380.393 

15. Thuế thu nhập doanh nghiệp               108.296.299              808.732.187 

16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp          24.941.585.659         19.214.648.206 

17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu                              3.649                         2.569 

18. Cổ tức trên mỗi cổ phiếu                          2.000   

        
       

V. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN       

Chỉ tiêu 
Đơn 
vị  
tính 

Kỳ trước Kỳ báo cáo 

1. Cơ cấu tài sản    
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản %                         31,59                         28,45 

- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản %                         68,41                         71,55 

2. Cơ cấu nguồn vốn    

- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn %                         59,11                         61,21 

- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn %                         40,89                         38,79 

3. Khả năng thanh toán    

- Khả năng thanh toán nhanh Lần                           0,31                           0,84 

- Khả năng thanh toán hiện hành Lần                           1,35                           1,22 

4. Tỷ suất lợi nhuận    

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản %                           4,65                           3,40 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần %                           2,25                           1,47 
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở 
hữu %                         11,36                           8,76 

        

 
  * Chi tieát Baûng caân ñoái keá toaùn, Keát quaû kinh doanh, Löu chuyeån tieàn teä vaø Thuyeát 
minh baùo caùo taøi chính vui loøng xem taïi trang web : www.stapimex.com.vn 
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V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán 

 1. Kiểm toán độc lập 
      - Đơn vị kiểm toán độc lập :  

   Coâng ty TNHH Kieåm toaùn & Dòch vuï Tin hoïc TP.HCM (AISC) 
- Ý kiến kiểm toán độc lập :  

         Xeùt treân moïi phöông dieän troïng yeáu, baùo caùo taøi chính ñaõ phaûn aùnh trung thöïc vaø 
hôïp lyù treân caùc khía caïnh troïng yeáu tình hình taøi chính cuûa COÂNG TY COÅ PHAÀN THUÛY 
SAÛN SOÙC TRAÊNG (STAPIMEX) cho nieân ñoä keá toaùn keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 
2009, cuõng nhö keát quaû kinh doanh vaø caùc luoàng löu chuyeån tieàn teä trong nieân ñoä keá toaùn 
keát thuùc cuøng ngaøy, phuø hôïp vôùi chuaån möïc vaø cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam hieän haønh vaø 
caùc quy ñònh phaùp lyù coù lieân quan. 

      - Các nhận xét đặc biệt : Khoâng 

 2. Kiểm toán nội bộ 

- Ý kiến kiểm toán nội bộ : Khoâng 

- Các nhận xét đặc biệt : Khoâng 

VI. Các công ty có liên quan 

 -  Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty : Khoâng 

-  Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ : Khoâng 

-  Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan : Khoâng 

VII. Tổ chức và nhân sự 
  - Cơ cấu tổ chức của công ty :  
       Boä maùy quaûn lyù Coâng ty bao goàm : 
            *   Hoäi ñoàng quaûn trò , goàm  5 thaønh vieân  : 

- Haø Höõu Tri : Chuû tòch 
- Taï Vaên Vöõng : Phoù chuû tòch 
- Traàn Vaên Phaåm : thaønh vieân 
- Nguyeãn Vaên Maïng : thaønh vieân 
- Phaïm Thanh Phong : thaønh vieân 

              *  Ban Toång giaùm ñoác, goàm  3 thaønh vieân  : 
- Traàn Vaên Phaåm : Toång giaùm ñoác 
- Haø Höõu Tri : Phoù  toång giaùm ñoác 
- Nguyeãn Vaên Maïng : Phoù toång giaùm ñoác 

              *  Caùc phoøng vaø Xí nghieäp , bao goàm : 
- Phoøng Kinh doanh 
- Phoøng Keá toaùn taøi vuï 
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- Phoøng toå chöùc haønh chaùnh 
- Phoøng Ñaàu tö nuoâi troàng thuûy saûn 
- Phoøng Kyõ thuaät 
- 02 xí nghieäp  cheá bieán toâm xuaát khaåu . 

  - Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành 
       
ST
T Hoï  Teân 

Naêm 
sinh Trình ñoä  Kinh nghieäm coâng taùc Chöùc vuï HÑQT Quaûn lyù 

1 Haø Höõu Tri 1959 Cöû nhaân QTKD Laøm vieäc taïi Cty töø 1977 Chuû tòch HÑQT      Phoù TGÑ 
2 Traàn Vaên Phaåm 1967 Thaïc syõ quaûn trò KD Laøm vieäc taïi Cty töø 1990 Thaønh vieân HÑQT Toång giaùm ñoác 
3 Taï Vaên Vöõng 1971 Thaïc syõ quaûn trò KD Laøm vieäc taïi Cty töø 1993 P.Chuû tòch HÑQT Keá toaùn tröôûng 
4 Nguyeãn Vaên Maïng 1967 KS Hoaù, cöû nhaân Luaät Laøm vieäc taïi Cty töø 1994  Thaønh vieân HÑQT      Phoù TGÑ 
5 Phaïm Thanh Phong 1961 TC Quaûn lyù H.chaùnh Laøm vieäc taïi Cty töø  1984 Thaønh vieân HÑQT   P. phoøng TCHC 

  - Thay đổi Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong năm : Không thay đổi 

  - Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động : 

   + Số lượng cán bộ, nhân viên : 3.174 ngöôøi, trong ñoù thôøi vuï : 1.543 ngöôøi 

   + Thu nhập bình quân: 2.440.000 đồng/ người/ tháng 

- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng thành viên/Chủ tịch, 
Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng : Không thay đổi 

VIII. Thông tin cổ đông và Quản trị công ty 

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 
- Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát (nêu rõ số thành viên độc lập 

không điều hành), thành viên và cơ cấu Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên. 

- Hoạt động của HĐQT: ( Theo baùo caùo hoaït ñoäng SXKD cuûa HÑQT) 

- Hoạt động của Ban kiểm soát : (Keøm baùo caùo hoaït ñoäng cuûa BKS) 

- Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty : Thöôøng xuyeân 
caûi tieán coâng taùc quaûn lyù, khoâng ngöøng ñaøo taïo vaø naâng cao trình ñoä cho caùn boä quaûn lyù 
Coâng ty, beân caïnh ñoù luoân chuù troïng coâng taùc tuyeån duïng löïc löôïng lao ñoäng coù trình ñoä 
cao. Coâng ty khoâng ngöøng caûi tieán vaø hoaøn thieän caùc qui trình quaûn lyù, phaân coâng phaân 
nhieäm roõ raøng keát hôïp vôùi vieäc naâng caáp heä thoáng cung caáp thoâng tin, kieåm soaùt chaët cheõ 
quaù trình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh thoâng qua heä thoáng quaûn lyù taøi chính. 

- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HĐQT, thành viên 
Ban kiểm soát : 

+ Thù lao của các thành viên HĐQT:  
Haø Höõu Tri - Chuû tòch           :           10.000.000 đồng/tháng. 
Taï Vaên Vöõng - Phoù chuû tòch :    6.000.000 đồng/tháng. 
Traàn Vaên Phaåm - thaønh vieân :   5.000.000 đồng/tháng. 
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Nguyeãn Vaên Maïng - thaønh vieân :  5.000.000 đồng/tháng. 
Phaïm Thanh Phong - thaønh vieân : 5.000.000 đồng/tháng. 

Tổng mức thù lao của hội đồng quản trị năm 2009 là: 397.000.000 đồng 
+ Thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát:  

                Nguyễn Văn Tân - Trưởng ban :  2.000.000 đồng/người/ tháng.  
                Âu Châu Phượng - Thành viên :  1.500.000 đồng/người/ tháng.  
                Nguyễn T Kim Chi - Thành viên :  1.500.000 đồng/người/ tháng.  
                Trần Văn Bằng - Thành viên :  1.500.000 đồng/người/ tháng.  
                Nguyễn Đăng Khoa - Thành viên :  1.500.000 đồng/người/ tháng.  

  Tổng mức thù lao của ban Kiểm soát năm 2009 là : 96.000.000 đồng 

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông: 

2.1. Cổ  đông Nhà nước 
Toång soá coå ñoâng coâng ty laø : 219 coå ñoâng,  naém giöõ  7.480.500  CP 

            Trong ñoù :   Toå chöùc  :   09 coå ñoâng, naém giöõ  5.851.000   coå phaàn                     
                                Caù nhaân  :   210 coå ñoâng, naém giöõ  1.629.500  coå phaàn                     

* Toång coâng ty ñaàu tö vaø KD voán nhaø nöôùc (SCIC) naém giöõ : 

     2.695.000 CP , chieám 34,77% voán ñieàu leä . 

-  Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn:  

  *  Quyõ ÑT chöùng khoaùn Saøi Goøn A2 :1.017.979 CP, chieám 13,13% voán ñieàu leä 
Coâng ty. Ñòa chæ : 13A Tuù Xöông, P7 , Quaän 3 , TP Hoà Chí Minh. Ngaønh ngheà 
kinh doanh : Ñaàu tö taøi chính . 

   * Quyõ ñaàu tö  chöùng khoaùn Vieät Nam :  naém giöõ  770.000 CP, chieám  9,94% voán 
ñieàu leä Coâng ty . Ñòa chæ : Laàu 10 Cao oác vaên phoøng Central Plaza, 17 Leâ Duaån, 
Quaän 1, TP Hoø Chí Minh. Ngaønh ngheà kinh doanh : Ñaàu tö taøi chính . 

    * Toång Coâng ty taøi chính CP daàu khí Vieät Nam – CN Thaønh Phoá HCM : 

    531.021 CP , chieám 6,85 % voán ñieàu leä Coâng ty. Ñòa chæ : 208 Nguyeãn Traõi, 
Phöôøng Phaïm Nguõ Laõo, Quaän 1 , TP Hoà Chí Minh. Ngaønh ngheà kinh doanh : Ñaàu 
tö taøi chính . 

2.2. Cổ đông sáng lập : 

  Coå ñoâng saùng laäp cuûa Coâng ty laø Toång coâng ty ñaàu tö vaø kinh doanh voán nhaø nöôùc 
( SCIC). Ñòa chæ : 15A Traàn Khaùnh Dö, Hoaøn Kieám ,Haø Noäi. Naém giöõ : 2.695.000 CP , 
chieám 34,77% voán ñieàu leä Coâng ty . 

Coâng ty coå phaàn thuûy saûn Soùc Traêng xin coâng boá keát quaû hoaït ñoäng kinh 
doanh naêm 2009 vaø ñònh höôùng kinh doanh trong thôøi gian tôùi ñeán toaøn boä quyù coå 
ñoâng vaø khaùch haøng, Coâng ty raát mong ñöôïc söï goùp yù cuûa taát caû coå ñoâng ñeå giuùp 
Hoäi ñoàng quaûn trò, Ban ñieàu haønh trieån khai thöïc hieän saûn xuaát kinh doanh ñaït 
hieäu quaû cao nhaát. 
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                                                          CHUÛ TÒCH HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ  

                                                                                     ( Ñaõ kyù ) 

                                                                                  HAØ HÖÕU TRI                                            


