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I.I.I.I. CÁC NHÂN TCÁC NHÂN TCÁC NHÂN TCÁC NHÂN TỐỐỐỐ R R R RỦỦỦỦI RO I RO I RO I RO     

1.1.1.1. RRRRủủủủi ro vi ro vi ro vi ro vềềềề kinh t kinh t kinh t kinh tếếếế    

Những quý đầu năm 2009, tình hình kinh tế toàn cầu nói chung, điển hình là kinh tế Mỹ nói 
riêng tiếp tục chịu ảnh hưởng tiêu cực của khủng hoảng kinh tế. Cụ thể, GDP của Mỹ liên tục 
ở mức âm từ quý 1/2008 đến quý 2/2009. Tình hình kinh tế thế giới bắt đầu có những chuyển 
biến tốt và được nhận định là đã thoát qua khỏi đáy của khủng hoảng. Thật vậy, GDP của 
Mỹ tăng 3,5% trong quý 3/2009; mức tăng trưởng này đã vượt dự báo 3,3% của giới phân 
tích và cao hơn nhiều so với mức dự báo 2,7% mà Goldman Sachs đưa ra một ngày trước đó 
đem lại cái nhìn lạc quan cho nền kinh tế thế giới. (Nguồn: VnEconomy.vn) 

Về tình hình kinh tế trong nước cũng đang dần tạo sự ổn định sau khi chịu ảnh hưởng của 
suy thoái kinh tế toàn cầu. Các chính sách giải cứu nền kinh tế của Chính phủ đã đạt được 
những hiệu quả rõ rệt. Tốc độ tăng trưởng năm 2009 được WB dự báo sẽ đạt 5,5% và tại thời 
điểm tháng 11/2009 tốc độ tăng trưởng kinh tế đã đạt mức gần bằng con số này. Chính phủ 
vẫn tiếp tục xem xét tung ra những gói kích cầu nhằm phục hồi tăng trưởng, thúc đẩy chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, vừa để cho các doanh nghiệp thích ứng dần với lãi suất thị trường và 
không để lạm phát cao trở lại. Việc ổn định được các nhân tố lãi suất, lạm phát, tỷ giá, ... và 
duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao sẽ tạo nhiều thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Công ty, và ngược lại, nếu tình hình kinh tế vĩ mô có nhiều biến động không tốt 
cũng sẽ tác động tiêu cực đến Công ty.  

2.2.2.2. RRRRủủủủi ro vi ro vi ro vi ro vềềềề pháp lu pháp lu pháp lu pháp luậậậậtttt    

Hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp đang chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp 
được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005, Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và các văn 
bản pháp luật có liên quan. Ngoài ra, là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương 
mại nên Công ty còn chịu sự điều chỉnh của Luật Thương mại, và các chính sách Thuế xuất 
nhập khẩu, các quy định về chất lượng sản phẩm, ưu đãi đầu tư. Sự thay đổi có liên quan 
đến các văn bản pháp luật này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. 

Bên cạnh đó, do hệ thống pháp luật của nước ta còn chưa nhất quán, đang trong quá trình 
hoàn thiện, sửa đổi bổ sung nên có thể gây ra những rủi ro pháp lý, ảnh hưởng đến hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. 

3.3.3.3. RRRRủủủủi ro i ro i ro i ro ttttừừừừ    hohohohoạạạạt đt đt đt độộộộng kinh doanhng kinh doanhng kinh doanhng kinh doanh    

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Công ty là thương mại, do đó các vấn đề về đối thủ 
cạnh tranh, biến động giá cả, lãi suất,... 
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Kinh doanh xăng dầu là một trong những thế mạnh của Công ty, nhưng trong tình hình hiện 
nay, giá cả xăng dầu thế giới biến động rất thất thường. Vì là lĩnh vực nhạy cảm, ảnh hưởng 
đến toàn bộ nền kinh tế nên hiện nay Chính phủ Việt Nam vẫn chưa để các Doanh nghiệp tự 
ý điều chỉnh giá xăng dầu, nhưng trong thời gian sắp tới, phương án thả nổi giá trong mức 
nào sẽ được Chính phủ chính thức thông qua, tác động lớn đến hoạt động kinh doanh xăng 
dầu của Công ty. 

Việc chế biến, kinh doanh nông sản, phân bón của Công ty cũng phụ thuộc vào thời kỳ sản 
xuất theo vụ mùa và điều kiện bảo quản, lưu trữ nông sản. Để hạn chế rủi ro từ hoạt động 
kinh doanh, Công ty luôn đề ra kế hoạch, chiến lược cho hoạt động kinh doanh cũng như xây 
dựng các phương án xử lý . 

4.4.4.4. RRRRủủủủi ro kháci ro kháci ro kháci ro khác    

Các rủi ro về thiên tai, lũ lụt, hạn hán, hoả hoạn,... ít khi xảy ra nhưng lại gây thiệt hại lớn về 
vật chất và tinh thần. Hơn nữa, tình hình thời tiết hiện nay biến động thất thường, khó dự báo 
gây ra những thiệt hại bất ngờ và nặng nề. Điều đó đồng nghĩa với hoạt động kinh doanh của 
Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn. Do vậy, Công ty luôn đề cao công tác phòng chống các loại 
rủi ro này. 

II.II.II.II. NHNHNHNHỮỮỮỮNG NGƯNG NGƯNG NGƯNG NGƯỜỜỜỜI CHI CHI CHI CHỊỊỊỊU TRÁCH NHIU TRÁCH NHIU TRÁCH NHIU TRÁCH NHIỆỆỆỆM CHÍNH ĐM CHÍNH ĐM CHÍNH ĐM CHÍNH ĐỐỐỐỐI VI VI VI VỚỚỚỚI NI NI NI NỘỘỘỘI DUNG I DUNG I DUNG I DUNG BBBBẢẢẢẢN CÔNG BN CÔNG BN CÔNG BN CÔNG BỐỐỐỐ THÔNG TIN THÔNG TIN THÔNG TIN THÔNG TIN        

1.1.1.1. TTTTổổổổ ch ch ch chứứứức c c c đăng kýđăng kýđăng kýđăng ký    

CÔNG TY CCÔNG TY CCÔNG TY CCÔNG TY CỔỔỔỔ PH PH PH PHẦẦẦẦN N N N THƯƠNG MTHƯƠNG MTHƯƠNG MTHƯƠNG MẠẠẠẠI MI MI MI MỘỘỘỘC HOÁC HOÁC HOÁC HOÁ    

� Ông Nguyễn Văn Tiếp  - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc 

� Ông Nguyễn Xuân Tiến  - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát 

� Ông Đặng Thanh Tâm  - Chức vụ: Kế toán trưởng 

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là phù hợp 
với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.    

2.2.2.2. TTTTổổổổ ch ch ch chứứứứcccc cam k cam k cam k cam kếếếết ht ht ht hỗỗỗỗ tr tr tr trợợợợ    

CÔNG TY CCÔNG TY CCÔNG TY CCÔNG TY CỔỔỔỔ PH PH PH PHẦẦẦẦN CHN CHN CHN CHỨỨỨỨNG KHOÁN RNG KHOÁN RNG KHOÁN RNG KHOÁN RỒỒỒỒNG VING VING VING VIỆỆỆỆTTTT    

� Đại diện theo uỷ quyền: Ông Nguyễn Minh Nhựt   - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc 

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký giao dịch do Công ty Cổ phần 
chứng khoán Rồng Việt tham gia lập trên cơ sở hợp đồng cam kết hỗ trợ với Công ty cổ phần 
Thương mại Mộc Hoá. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ 
trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở 
các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Thương mại Mộc Hoá cung cấp. 
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III.III.III.III. CÁC KHÁI NICÁC KHÁI NICÁC KHÁI NICÁC KHÁI NIỆỆỆỆMMMM    

� BBBBảảảản công bn công bn công bn công bốốốố thông tin thông tin thông tin thông tin:  Bản công bố thông tin của Công ty về tình hình tài chính, hoạt 
động kinh doanh nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư đánh giá 
và đưa ra các quyết định đầu tư. 

� Công ty:Công ty:Công ty:Công ty: Công ty Cổ phần Thương mại Mộc Hoá 

� CCCCổổổổ ph ph ph phầầầầnnnn:  Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau. 

� CCCCổổổổ phi phi phi phiếếếếuuuu:  Chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người 
sở hữu đối với một phần vốn cổ phần. 

� CCCCổổổổ đông đông đông đông:  Tổ chức hoặc cá nhân sở hữu cổ phần đã phát hành của 
Công ty. 

� CCCCổổổổ t t t tứứứứcccc:  Khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt 
hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của Công ty 
sau khi thực hiện các nghĩa vụ về tài chính. 

� TTTTổổổổ ch ch ch chứứứức c c c đăng kđăng kđăng kđăng ký giaoý giaoý giaoý giao d d d dịịịịchchchch:  Công ty Cổ phần Thương mại Mộc Hoá 

� TTTTổổổổ ch ch ch chứứứức cam kc cam kc cam kc cam kếếếết ht ht ht hỗỗỗỗ tr tr tr trợợợợ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) 

� TTTTổổổổ ch ch ch chứứứức kic kic kic kiểểểểm toánm toánm toánm toán:  Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Phan Dũng  

Các tCác tCác tCác từừừừ ho ho ho hoặặặặc nhóm tc nhóm tc nhóm tc nhóm từừừừ vi vi vi viếếếết tt tt tt tắắắắt trong t trong t trong t trong BBBBảảảản công bn công bn công bn công bốốốố thôn thôn thôn thông ting ting ting tin có n có n có n có nộộộội dung như sau:i dung như sau:i dung như sau:i dung như sau:    
� VDSCVDSCVDSCVDSC    Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt 
� HASTCHASTCHASTCHASTC   Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 
� ĐHĐCĐĐHĐCĐĐHĐCĐĐHĐCĐ    Đại hội đồng cổ đông 
� HĐQTHĐQTHĐQTHĐQT       Hội đồng quản trị 
� BKSBKSBKSBKS       Ban Kiểm soát 
� BGĐBGĐBGĐBGĐ        Ban Giám đốc 
� CBCNVCBCNVCBCNVCBCNV   Cán bộ công nhân viên 
� CTCPCTCPCTCPCTCP       Công ty Cổ phần 
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IV.IV.IV.IV. TÌNH HÌNH VÀ TÌNH HÌNH VÀ TÌNH HÌNH VÀ TÌNH HÌNH VÀ ĐĐĐĐẶẶẶẶC ĐIC ĐIC ĐIC ĐIỂỂỂỂM CM CM CM CỦỦỦỦA TA TA TA TỔỔỔỔ CH CH CH CHỨỨỨỨC PHÁT HÀNHC PHÁT HÀNHC PHÁT HÀNHC PHÁT HÀNH    

1.1.1.1. Tóm tTóm tTóm tTóm tắắắắt quá trình hình thành và phát trit quá trình hình thành và phát trit quá trình hình thành và phát trit quá trình hình thành và phát triểểểểnnnn    

1.11.11.11.1 GiGiGiGiớớớới thii thii thii thiệệệệu vu vu vu vềềềề Công ty Công ty Công ty Công ty    

� Tên công ty  : CÔNG TY CCÔNG TY CCÔNG TY CCÔNG TY CỒỒỒỒ PH PH PH PHẦẦẦẦN N N N THƯƠNG MTHƯƠNG MTHƯƠNG MTHƯƠNG MẠẠẠẠI MI MI MI MỘỘỘỘC HOÁC HOÁC HOÁC HOÁ 

� Tên tiếng Anh  : MOC HOA TRADINGMOC HOA TRADINGMOC HOA TRADINGMOC HOA TRADING JOINT STOCK JOINT STOCK JOINT STOCK JOINT STOCK COMPANY COMPANY COMPANY COMPANY 

� Tên viết tắt  : MJCMJCMJCMJC    

� Trụ sở chính  : 130 Bạch Đằng, thị trấn Mộc Hoá, huyện Mộc Hoá, Long An 

� Số điện thoại  : (072) 3842891 

� Số fax   : (072) 3841238 

� Vốn điều lệ  : 15.966.200.000 đồng 

� Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1100496986 do Sở KHĐT Tỉnh Long An cấp đăng 
ký lần đầu ngày 11/07/2001 và đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 01/09/2009. 

� Ngành nghề kinh doanh: 

+ Kinh doanh máy móc, thiết bị, phụ tùng ngành: công lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng, 
giao thông, thiết bị văn phòng, tin học, bưu chính viễn thông, điện gia dụng;  

+ Kinh doanh: xe ô tô, mô tô, xe máy và phụ tùng;  

+ Kinh doanh: lương thực, thực phẩm, thuốc lá;  

+ Kinh doanh dịch vụ: ăn uống, khách sạn;  

+ Kinh doanh dịch vụ: massage, du lịch, vui chơi giải trí;  

+ Kinh doanh: rượu, bia, nước giải khát, nước đá cây-tinh khiết, nước uống đóng chai; 

+ Kinh doanh dịch vụ: vận chuyển xăng dầu, vận tải hàng hóa;  

+ Kinh doanh: xăng, dầu; 

+ Cung ứng và xuất khẩu lao động; môi giới thương mại (trừ môi giới-kinh doanh bất 
động sản), đại lý ký gởi và tiêu thụ hàng hóa (tất cả các sản phẩm của các đơn vị sản 
xuất kinh doanh trong và ngoài nước); 

+ Giết mổ gia súc, gia cầm; 

+ Sản xuất: nước đá cây tinh khiết, nước uống đóng chai; 

+ Sản xuất, chế biến: hạt điều, lúa gạo, hạt giống các loại;  

+ Kinh doanh: hạt điều, lúa gạo, hạt giống các loại, hàng nông sản; 

+ Kinh doanh: văn hóa phẩm; 

+ Kinh doanh: hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), phân bón, thuốc bảo vệ thực 
vật, chế phẩm sinh học, thức ăn gia súc; 
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+ Kinh doanh: trang trí nội thất, vật liệu xây dựng;  

+ San lấp mặt bằng. 

1.21.21.21.2 Quá trình hình thành và phát triQuá trình hình thành và phát triQuá trình hình thành và phát triQuá trình hình thành và phát triểểểểnnnn    

Tiền thân của Công ty Cổ phần Thương mại Mộc Hóa là Công ty Thương nghiệp Tổng hợp Mộc 
Hóa được thành lập theo quyết định số 731/QĐ.UB ngày 21/4/1978 của UBND Tỉnh Long An.  

Nhiệm vụ ban đầu của Công ty là phân phối một số mặt hàng như yếu phẩm cần thiết cho cán bộ 
công nhân viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong huyện theo chế độ bao cấp. Do hoạt động 
trong cơ chế bao cấp, kế hoạch hóa nên Công ty chỉ đơn thuần thực hiện hoạt động thương 
nghiệp, cung cấp hàng hóa theo kế hoạch của Nhà nước. 

Khi Nhà nước thực hiện chuyển đổi sự quản lý kinh tế từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị 
trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa nhằm tạo điều kiện cho Công ty tự chủ trong hoạch định 
chiến lược kinh tế, hạch toán kinh doanh độc lập. Mặt khác cũng chính từ chỗ tự chủ, Công ty bị cắt đi 
nguồn hỗ trợ từ ngân sách, đòi hỏi Công ty phải tự vượt qua những thách thức của thị trường, củng cố 
bộ máy, tinh giảm gọn nhẹ biên chế, chọn thị trường, hàng hóa để sản xuất kinh doanh có hiệu quả.  

Năm 1992, theo chủ trương sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước, Công ty được thành lập lại 
theo Quyết định số 1202/QĐ-UB ngày 21/11/1992 của UBND Tỉnh Long An với tên gọi “Công ty 
Thương mại Tổng hợp Mộc Hóa”. 

Tháng 07/2001 Công ty Thương mại Tổng hợp Mộc Hóa chuyển tên thành Công ty Cổ phần Thương 
mại Mộc Hóa hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và sản xuất nước đá. 

Kể từ năm 2008, Công ty Cổ phần Thương mại Mộc Hoá đẩy mạnh phát triển các ngành hàng và 
các đại lý, mở rộng thị trường kinh doanh. 

1.31.31.31.3 Quá trình tQuá trình tQuá trình tQuá trình tăng văng văng văng vốốốốn đin đin đin điềềềều lu lu lu lệệệệ    

STTSTTSTTSTT    NNNNgàygàygàygày    
VVVVốốốốn đin đin đin điềềềều lu lu lu lệệệệ    

(đ(đ(đ(đồồồồng)ng)ng)ng)    
GiGiGiGiấấấấy CNĐKKDy CNĐKKDy CNĐKKDy CNĐKKD    LoLoLoLoạạạại hình hoi hình hoi hình hoi hình hoạạạạt đt đt đt độộộộngngngng    

1. 11/07/2001 6.825.000.000 1100496986 Công ty Cổ phần 

2. 08/12/2008 10.735.560.000 1100496986 Công ty Cổ phần 

3. 11/03/2009 11.701.760.000 1100496986 Công ty Cổ phần 

4. 30/07/2009 15.966.200.000 1100496986 Công ty Cổ phần 

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 của Công ty Cổ phần Thương 
mại Mộc Hoá về việc tăng vốn điều lệ từ 6.825.000.000 đồng lên 15.000.000.000 đồng, Công ty 
Cổ phần Thương mại Mộc Hoá đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 6.825.000.000 đồng lên 
10.735.560.000 đồng.Tăng vốn điều lệ bằng các hình thức sau: 

+ Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận năm 2007 là 612.000.000 đồng (9% chi bằng 
cổ phiếu) 
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+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1.068.000.000 đồng (thuế Thu nhập doanh nghiệp 
được miễn giảm từ năm 2001 đến năm 2007) 

+ Phát hành cổ phiếu mới 2.230.560.000 đồng (còn lại 1.016.940.000 đồng chưa được 
phát hành). 

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2008, Công ty Cổ phần Thương mại Mộc Hoá tiếp tục tăng vốn điều lệ 
từ 10.735.560.000 đồng lên 15.966.000.000 đồng, cụ thể: 

+ Phát hành 1.016.940.000 đồng (phần chưa phát hành hết theo Nghị quyết Đại hội đồng 
cổ đông thường niên 2007) 

+ Phát hành 3.247.500.000 đồng cho cổ đông bên ngoài 

+  Cổ tức được chia trong năm 2008 là 966.200.000 đồng (9% chi bằng cổ phiếu). 

2.2.2.2. Cơ cCơ cCơ cCơ cấấấấu tu tu tu tổổổổ ch ch ch chứứứức cc cc cc củủủủa công tya công tya công tya công ty    

Cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm Trụ sở chính và 03 chi nhánh tại Long An và 01 kho: 
TrTrTrTrụụụụ s s s sởởởở chính Công ty chính Công ty chính Công ty chính Công ty    
- Địa chỉ: 130, Bạch Đằng, Khu phố 1, thị Trấn Mộc Hóa, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An  
- Điện thoại: 072.3842891 

Chi nhánh BChi nhánh BChi nhánh BChi nhánh Bạạạạch Đch Đch Đch Đằằằằngngngng    
- Địa chỉ: đường Bạch Đằng, Khu phố 1, thị trấn Mộc Hóa, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An 
- Điện thoại: 072.6290337 

Chi nhánh Chi nhánh Chi nhánh Chi nhánh NguyNguyNguyNguyễễễễnnnn Du Du Du Du    
- Địa chỉ: số 02 Nguyễn Du, Khu phố 6, thị trấn Mộc Hóa, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An 
- Điện thoại: 072.3843446 

Chi nhánh Chi nhánh Chi nhánh Chi nhánh CôngCôngCôngCông ty C ty C ty C ty Cổổổổ ph ph ph phầầầần Thương Mn Thương Mn Thương Mn Thương Mạạạại Mi Mi Mi Mộộộộc Hoác Hoác Hoác Hoá    
- Địa chỉ: số 02 Nguyễn Du, Khóm 1, thị trấn Mộc Hóa, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An 

Kho chKho chKho chKho chứứứứa hànga hànga hànga hàng    
- Địa chỉ: số 72 Trần Hưng Đạo, khu phố 1, thị trấn Mộc Hoá, huyện Mộc Hoá, tỉnh Long An    
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3.3.3.3. Cơ cCơ cCơ cCơ cấấấấu bu bu bu bộộộộ máy qu máy qu máy qu máy quảảảản lý cn lý cn lý cn lý củủủủa công tya công tya công tya công ty    
Sơ đSơ đSơ đSơ đồồồồ b b b bộộộộ máy qu máy qu máy qu máy quảảảản lý cn lý cn lý cn lý củủủủa công tya công tya công tya công ty    

    
• ĐĐĐĐạạạại hi hi hi hộộộội đi đi đi đồồồồng cng cng cng cổổổổ đông đông đông đông    
Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định của công ty, 
quyết định những vấn đề thuộc quyền và nhiệm vụ được Luật pháp và Điều lệ công ty quy định.  
• HHHHộộộội đi đi đi đồồồồng qung qung qung quảảảản trn trn trn trịịịị        
Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực 
hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 
Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị công ty là 05 năm. Hội đồng quản trị có 03 thành viên: 

- Ông Nguyễn Văn Tiếp - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị 
- Ông Lý Văn Mính  - Chức vụ: Thành viên 
- Bà Lê Thị Thu   - Chức vụ: Thành viên 

• Ban kiBan kiBan kiBan kiểểểểm soátm soátm soátm soát    
Ban kiểm soát là cơ quan thực hiện giám sát trong việc quản lý và điều hành của công ty, kiểm tra 
tính hợp lý, pháp lý, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh 
doanh trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. 
Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát công ty tương ứng theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Ban kiểm 
soát có 03 thành viên: 

- Ông Nguyễn Xuân Tiến - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát 
- Bà Nguyễn Thị Kiều Tiên - Chức vụ: Thành viên  
- Bà Mai Thị Lệ Khuyên - Chức vụ: Thành viên 
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• Ban giám đBan giám đBan giám đBan giám đốốốốcccc    

Cơ cấu Ban giám đốc công ty gồm có 03 người, trong đó: 

� Ông Nguyễn Văn Tiếp: Giám đốc điều hành do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu trách 
nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về điều hành và quản lý mọi hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của 
Công ty. 

� Bà Lê Thị Thu: Phó Giám đốc phụ trách tài chính kế toán và kinh doanh ngành xăng dầu 
và phân bón. 

� Ông Trần Thành Châu: Phó Giám đốc kinh doanh về xuất nhập khẩu, khách sạn, cho thuê 
mặt bằng (các sạp chợ, lò mổ gia xúc gia cầm), xưởng sản xuất nước đá, kinh doanh bách 
hoá tổng hợp. 

• ChChChChứứứức năng các phc năng các phc năng các phc năng các phòng ban thuòng ban thuòng ban thuòng ban thuộộộộc công tyc công tyc công tyc công ty    

� Phòng TPhòng TPhòng TPhòng Tổổổổ ch ch ch chứứứức Hc Hc Hc Hành cháành cháành cháành chánhnhnhnh    

Xác định và xây dựng các tiêu chuẩn chức danh trong Công ty. Xây dựng nội quy, thể chế, 
chế độ công tác của các bộ phận trong Công ty.   

Xây dựng các định mức lao động, nghiên cứu chế độ tiền lương, tiền thưởng, bồi dưỡng độc 
hại, lập kế hoạch nâng lương, tiền thưởng cho CBCNV. 

Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBCNV để nâng cao tay nghề, năng 
xuất lao động. 

Lập kế hoạch duy tu, bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa định kỳ cũng như dự trù kinh phí 
để bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa và mua sắm các loại phương tiện, thiết bị dụng cụ 
và tài sản cố định thuộc khối văn phòng, quản lý và điều hành tài sản lưu động. 

Quản lý nhân sự như lập hồ sơ theo hợp đồng lao động, xây dựng quy chế tuyển dụng, thực 
hiện chế độ BHXH, BHYT, chế độ phép, thôi việc, kỷ luật…hồ sơ lý lịch và giấy tờ văn thư. Tổ 
chức thực hiện công tác lễ tân, tổ chức hội nghị, liên hoan,… 

� Phòng Tài chính KPhòng Tài chính KPhòng Tài chính KPhòng Tài chính Kếếếế toán toán toán toán    

Tham mưu cho Giám đốc thực hiện chức năng quản lý tài chính, tổ chức lập kế hoạch và 
thực hiện các chỉ tiêu về tài chính – kế toán, tổ chức phổ biến và hướng dẫn các đơn vị trực 
thuộc thi hành kịp thời các qui định về tài chính – kế toán của Nhà nước và cấp trên. Quan hệ 
với ngân hàng, cơ quan thuế và các cơ quan hữu quan để thực hiện công tác tài chính – kế 
toán theo qui định của pháp luật. 

Quản lý tài sản, tiền vốn, hàng hoá, kinh phí và các quỹ, tổng kết thu – chi tài chính, báo cáo 
quyết toán, kiểm tra thường xuyên hoạt động kế toán của các bộ phận, nắm bắt tình hình 
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kinh doanh của Công ty từ đó lập kế hoạch tài chính và cung cấp thông tin cho các bộ phận 
trong và ngoài Công ty.  

Tổ chức thanh toán mua bán hàng hóa nhanh chóng và thu hồi công nợ, tăng nhanh vòng 
quay vốn, tránh tình trạng vốn bị chiếm dụng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công 
ty. Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, bảo mật các số liệu. 

Chịu trách nhiệm chung về hiệu suất làm việc của Phòng và liên đới chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về hệ thống tài chính – kế toán tại Công ty. 

Thực hiện phân phối lợi nhuận theo đúng qui định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của 
Công ty. 

� Phòng KPhòng KPhòng KPhòng Kếếếế ho ho ho hoạạạạch kinh doanhch kinh doanhch kinh doanhch kinh doanh    

Xây dựng kế hoạch kinh doanh toàn công ty. Theo dõi việc thực hiện kế hoạch kinh doanh. 

Tham mưu cho Giám đốc các vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh của 
công ty. Đồng thời đề xuất các biện pháp để cải tiến quy trình hoạt động để nâng cao năng 
xuất lao động nhằm tối đa hoá lợi nhuận của Công ty. 

4.4.4.4. Cơ cCơ cCơ cCơ cấấấấu cu cu cu cổổổổ đông c đông c đông c đông củủủủa Công tya Công tya Công tya Công ty    

4.14.14.14.1 Danh sách cDanh sách cDanh sách cDanh sách cổổổổ đông n đông n đông n đông nắắắắm gim gim gim giữữữữ t t t từừừừ t t t trên 5% vrên 5% vrên 5% vrên 5% vốốốốn cn cn cn cổổổổ ph ph ph phầầầần cn cn cn củủủủa công tya công tya công tya công ty    (tính đ(tính đ(tính đ(tính đếếếến ngày 15/12n ngày 15/12n ngày 15/12n ngày 15/12/200/200/200/2009999))))    

HHHHọọọọ và tên và tên và tên và tên    ĐĐĐĐịịịịa cha cha cha chỉỉỉỉ    
SL CP SL CP SL CP SL CP     
ssssởởởở h h h hữữữữuuuu    

TTTTỷỷỷỷ l l l lệệệệ %  %  %  % 
ssssởởởở h h h hữữữữuuuu    

1. Lê Tăng Đức 85/28 Phạm Viết Chánh, Q.Bình Thạnh 89.856 5,63 

2. Trương Phương Mai 91 Hồ Bá Kiện, P.15, Quận 10, Tp.HCM 100.000 6,26 

3. Phan Nguyễn Minh Đông 128 Nguyễn Trãi, Quận 1, Tp.HCM 221.450 13,87 

4. CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn Khu Phố 1, P.Tân Thuận, Q.7, Tp.HCM 580.313 36,35 

4.24.24.24.2 Danh sách cDanh sách cDanh sách cDanh sách cổổổổ đông sáng l đông sáng l đông sáng l đông sáng lậậậập và tp và tp và tp và tỉỉỉỉ l l l lệệệệ c c c cổổổổ ph ph ph phầầầần nn nn nn nắắắắm gim gim gim giữữữữ    ttttạạạại thi thi thi thờờờời đii đii đii điểểểểmmmm 15 15 15 15////12121212/200/200/200/2009999    

HHHHọọọọ và tên và tên và tên và tên    ĐĐĐĐịịịịa cha cha cha chỉỉỉỉ    
SL CPSL CPSL CPSL CP    
ssssởởởở h h h hữữữữuuuu    

TTTTỷỷỷỷ l l l lệệệệ %  %  %  % 
ssssởởởở h h h hữữữữuuuu    

1. CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn  Khu Phố 1, P.Tân Thuận, Q.7, Tp.HCM 580.313 36,35 

2. Nguyễn Xuân Tiến 
354/89/42 Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình 
Thạnh, Tp.HCM 

5.635 0,35 

3. Nguyễn Văn Tiếp 
134/15 Trần Hưng Đạo, thị trấn Mộc 
Hoá, huyện Mộc Hoá, Long An 

10,290 0,64 

4. Lê Thị Thu 
37/6 Hùng Vương, thị trấn Mộc Hoá, 
huyện Mộc Hoá, Long An 

7.985 0,50 
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4.34.34.34.3 Cơ cCơ cCơ cCơ cấấấấu cu cu cu cổổổổ đô đô đô đôngngngng Công ty t Công ty t Công ty t Công ty tạạạại thi thi thi thờờờời đii đii đii điểểểểm m m m 15151515////12121212/200/200/200/2009999    

STTSTTSTTSTT    ĐĐĐĐốốốối tưi tưi tưi tượợợợngngngng    
SSSSốốốố lư lư lư lượợợợngngngng    
ccccổổổổ đông đông đông đông    

SSSSốốốố c c c cổổổổ ph ph ph phầầầần n n n 
ssssởởởở h h h hữữữữu u u u     

TTTTỷỷỷỷ l l l lệệệệ % % % %    
ssssởởởở h h h hữữữữuuuu    

1111    TTTTổổổổ ch ch ch chứứứứcccc    00001111    580.313580.313580.313580.313    36,3536,3536,3536,35    

 - Trong nước: 01 580.313 36,35 

 - Nước ngoài:  00 0 0 

2222    Cá nhânCá nhânCá nhânCá nhân    111133339999    1.016.3071.016.3071.016.3071.016.307    63,6563,6563,6563,65    

 - Trong nước 139 1.016.307 63,65 

 - Nước ngoài:  00 0 0 

    TTTTổổổổng cng cng cng cộộộộngngngng    111140404040    1.596.6201.596.6201.596.6201.596.620    100100100100    

5.5.5.5. Danh sách nhDanh sách nhDanh sách nhDanh sách nhữữữững công ty mng công ty mng công ty mng công ty mẹẹẹẹ    và công ty con cvà công ty con cvà công ty con cvà công ty con củủủủa a a a MJCMJCMJCMJC, công ty liên doanh liên k, công ty liên doanh liên k, công ty liên doanh liên k, công ty liên doanh liên kếếếết vt vt vt vớớớới i i i MJCMJCMJCMJC    

Không có 

6.6.6.6. HoHoHoHoạạạạt đt đt đt độộộộng kinh doanhng kinh doanhng kinh doanhng kinh doanh    

6.16.16.16.1 GGGGiá triá triá triá trịịịị d d d dịịịịch vch vch vch vụụụụ qua các năm qua các năm qua các năm qua các năm    

Cơ cCơ cCơ cCơ cấấấấu Doanh thuu Doanh thuu Doanh thuu Doanh thu qua các năm qua các năm qua các năm qua các năm::::    

31/12/200831/12/200831/12/200831/12/2008    31/12/20031/12/20031/12/20031/12/2009999    

KhoKhoKhoKhoảảảản mn mn mn mụụụụcccc    
Giá trGiá trGiá trGiá trịịịị ( ( ( (tritritritriệệệệu u u u đđđđồồồồng)ng)ng)ng)    

TTTTỷỷỷỷ tr tr tr trọọọọngngngng    

(%)(%)(%)(%)    
Giá trGiá trGiá trGiá trịịịị ( ( ( (tritritritriệệệệu u u u đđđđồồồồng)ng)ng)ng)    

TTTTỷỷỷỷ tr tr tr trọọọọngngngng    

(%)(%)(%)(%)    

Xăng dầu 185.567 63,11% 108.988 44.01% 

Phân bón 74.820 25,44% 69.141 27.92% 

Sản xuất nước đá cây 1.834 0,62% 1.053 0.43% 

Bách hoá và nước giải khát 19.927 6,78% 36.701 14.82% 

Dịch vụ 910 0,31% 1.032 0.42% 

Hàng xuất khẩu 4.698 1,60% 30.704 12.40% 

Hạt giống, lúa thương phẩm 6.285 2,14% -  

TTTTổổổổng cng cng cng cộộộộngngngng    294.041294.041294.041294.041    100%100%100%100%    247.619247.619247.619247.619    100%100%100%100%    
Nguồn: CTCP Thương mại Mộc Hoá 

Có thể dễ dàng nhận thấy doanh thu trong lĩnh vực xăng dầu và phân bón chiếm tỷ trọng chủ yếu 
trong cơ cấu doanh thu. Trong năm 2008 và 2009, giá cả xăng dầu lẫn phân bón đều tăng trong 
khi giá vốn hàng bán lại thấp nên lợi nhuận của Công ty trong 2 năm qua vượt kế hoạch. Doanh 
thu xăng dầu và phân bón vẫn chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh thu của Công ty. Tuy nhiên, 
doanh thu xăng dầu năm 2009 không cao bằng năm 2008 do mặt hàng xăng dầu thuộc diện quản 
lý giá của nhà nước nên không còn biến động mạnh như năm 2008. Do vậy tổng doanh thu của 
năm 2009 cũng thấp hơn doanh thu năm 2008. 
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6.26.26.26.2 Nguyên vNguyên vNguyên vNguyên vậậậật lit lit lit liệệệệuuuu ch ch ch chủủủủ y y y yếếếếuuuu    

a.a.a.a. NguNguNguNguồồồồn nguyên vn nguyên vn nguyên vn nguyên vậậậật lit lit lit liệệệệuuuu    

STTSTTSTTSTT    CHCHCHCHỦỦỦỦNG LONG LONG LONG LOẠẠẠẠIIII    NHÀ CUNG CNHÀ CUNG CNHÀ CUNG CNHÀ CUNG CẤẤẤẤPPPP    

1 Xăng dầu 
Cộng ty TNHH 1 thành viên Dầu Khí Thành Phố Hồ Chí 
Minh 

2 Phân bón 

Công ty TNHH Baconco, Công ty phân bón Việt Nhật, 
Công ty phân bón Năm Sao, Công ty TNHH Thiên 
Thành Lộc, Công ty Cổ phần VTTH và phân bón Hóa 
Sinh… 

3 
Hàng bách hóa (Bánh 
kẹo, thực phẩm… ), bia 
rượu, nước giải khát. 

Công ty Cổ phần Kinh Đô, Công ty Liên Doanh Unilever 
Việt Nam, Công ty Cổ phần Kinh Đô, Công ty Cổ phần 
hữu hạn Vedan Việt Nam, Công ty Ajinomoto Việt Nam, 
Công ty Sản xuất Thương mại Phúc Hảo, Công ty Cổ 
phần Thực phẩm Á Châu, Công ty TNHH An Hưng, 
Công ty Giấy Sài Gòn Mỹ Xuân, … 

b.b.b.b. SSSSựựựự    ổổổổn đn đn đn địịịịnh cnh cnh cnh củủủủa các ngua các ngua các ngua các nguồồồồn cung cn cung cn cung cn cung cấấấấpppp    

Với lợi thế của Công ty là một nhà phân phối truyền thống và độc quyền của các công ty lớn hàng 
đầu ở phía nam như: Công ty TNHH 1 thành viên Dầu Khí TPHCM, Công ty Cổ phần Vật tư Tổng 
hợp và Phân bón Hóa Sinh, Công ty Phân bón Việt Nhật, Công Ty Cổ phần Kinh Đô, Công ty 
TNHH Baconco, Công ty Unilever Việt Nam,… nên nguồn cung cấp sản phẩm, nguyên vật liệu 
của Công ty có sự ổn định cao. Ngoài ra Công ty thường xuyên ký kết các hợp đồng dài hạn với 
các công ty chuyên cung cấp nguyên vật liệu hàng hóa, nhằm ổn định nguồn cung cấp nguyên vật 
liệu hàng hóa đầu vào của Công ty. 
6.36.36.36.3 Chi pChi pChi pChi phí shí shí shí sảảảản xun xun xun xuấấấấtttt    –––– kinh doanh: kinh doanh: kinh doanh: kinh doanh:    

Năm 2008Năm 2008Năm 2008Năm 2008    Năm 2009Năm 2009Năm 2009Năm 2009    Quý I Quý I Quý I Quý I nnnnăm 2010ăm 2010ăm 2010ăm 2010    
YYYYếếếếu tu tu tu tốốốố    

Giá trGiá trGiá trGiá trịịịị (đ (đ (đ (đồồồồng)ng)ng)ng)    %/DT%/DT%/DT%/DT    Giá trGiá trGiá trGiá trịịịị (đ (đ (đ (đồồồồng)ng)ng)ng)    %/DT%/DT%/DT%/DT    Giá trGiá trGiá trGiá trịịịị (đ (đ (đ (đồồồồng)ng)ng)ng)    %/DT%/DT%/DT%/DT    

Giá vốn hàng bán 281.139.705.949 95,61% 240.096.278.998 96,96% 74.474.050.838 97,20% 

Chi phí tài chính 1.035.690.091 0,35% 921.209.157 0,37% 293.872.668 0,38% 

Chi phí bán hàng 2.715.383.745 0,92% 1.659.004.144 0,67% 427.075.550 0,56% 

Chi phí quản lý 
doanh nghiệp 

6.711.206.528 2,82% 7.182.243.861 2,90% 1.614.857.681 2,11% 

TTTTổổổổngngngng    291.601.986.313291.601.986.313291.601.986.313291.601.986.313    99,70%99,70%99,70%99,70%    249.858.736.160249.858.736.160249.858.736.160249.858.736.160    100,9%100,9%100,9%100,9%    76767676....808080809999....856856856856....737737737737    100,100,100,100,25%25%25%25%    

 Nguồn: Báo cáo kiểm toán 2008, 2009 và báo cáo tài chính quý I năm 2010 của Công ty Cổ phần Thương mại Mộc Hoá 

Chi phí cho hoạt động kinh doanh của Công ty chiếm tỷ trọng cao. Công tác quản lý chi phí của 
Công ty chưa đạt hiệu quả khi chiếm hơn 99% doanh thu. Trong năm 2009, chi phí cho hoạt động 
kinh doanh của Công ty vượt cao hơn doanh thu thuần. Giá vốn hàng bán chiếm gần 97% doanh 
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thu bán hàng của Công ty, nguyên nhân là do chi phí nguồn nguyên vật liệu đầu vào tăng cao 
trong năm 2009 khi tình hình kinh tế thế giới căng thẳng, biến động giá theo chiều hướng tăng dần 
thay vì tăng giảm thất thường như năm 2008.  

6.46.46.46.4 Trình Trình Trình Trình đđđđộộộộ công ngh công ngh công ngh công nghệệệệ::::        

Công Ty Cổ phần Thương mại Mộc Hóa từng bước áp dụng kỹ thuật công nghệ thông tin vào 
trong tất cả các bộ phận. Hiện tại công ty đang sử dụng phần mềm quản lý kế toán tiên tiến nhất 
của Công Ty Cổ Phần Tin Học Lạc Việt ( Accnet 2004). Ngoài ra hệ thông mạng nội bộ của công 
ty còn được quản lý bởi đội ngũ nhân viên kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao, thường xuyên 
nâng cấp và bảo trì các thiết bị mạng máy vi tính, nhằm phục vụ cho việc truy cập thông tin và truy 
cập mạng nội bộ một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Ngoài ra công ty còn có chính sách đãi 
ngộ, khuyến khích nhân viên kỹ thuật công nghệ thông tin nâng cao trình độ chuyên môn, nhằm 
đáp ứng nhu cầu công nghệ thông tin ngày càng phát triển của Công ty. 

6.56.56.56.5 HoHoHoHoạạạạt đt đt đt độộộộng Marketingng Marketingng Marketingng Marketing    

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Mộc Hóa hiện đang là nhà cung cấp các ngành hàng như: 
vận chuyển xăng dầu, phân bón, thuốc trừ sâu, bách hóa, nước đá tinh khiết ...... cho các đại 
lý vừa và nhỏ rộng khắp trong các huyện Đồng Tháp Mười. Cho nên bộ phận Marketing của 
công ty rất được chú trọng, công ty hiện đang có ba tàu lớn (loại 140 tấn, loại 100 tấn, loại 
40 tấn) và một tàu nhỏ (loại 12.000 lít) chuyên vận chuyển xăng dầu nội địa từ thành phố Hồ 
Chí Minh hay Đồng Tháp về để phân phối lại cho các đại lý (hiện công ty có trên 60 đại lý 
bán lẻ xăng dầu), một xe tải loại lớn (loại 9.6 tấn) chuyên vận chuyển xăng dầu đến các đại 
lý và hai xe tải loại 2.5 tấn và loại 3.5 tấn chuyên vận chuyển sản phẩm hàng hóa đến các 
huyện khác trong Đồng Tháp Mười. Ngoài ra công ty cũng thường xuyên tham gia các hội 
chợ giới thiệu sản phẩm, để quảng bá thương hiệu và sản phẩm của mình đến với mọi từng 
lớp người dân. Nhân viên Marketing của công ty cũng luôn luôn chủ động trong việc tìm kiếm 
và mở rộng thị trường nhằm mục đích phân phối và tiêu thụ sản phẩm của Công ty một cách 
nhanh nhất và hiểu quả nhất.    

6.66.66.66.6 Nhãn hiNhãn hiNhãn hiNhãn hiệệệệu thương mu thương mu thương mu thương mạạạại, đăng ký phát minh sáng chi, đăng ký phát minh sáng chi, đăng ký phát minh sáng chi, đăng ký phát minh sáng chếếếế và b và b và b và bảảảản qn qn qn quyuyuyuyềềềềnnnn    

Hiện nay, công ty đang sử dụng logo bên dưới cho hoạt động kinh doanh của mình. Tuy nhiên 
công ty vẫn chưa đăng ký các nhãn hiệu thương mại này. Ngoài ra, công ty cũng không có các 
đăng ký phát minh sáng chế hay bản quyền nào. Sắp tới, Công ty sẽ tiến hàng đăng ký logo để 
từng bước tạo dựng thương hiệu của mình. 
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6.76.76.76.7 Các hCác hCác hCác hợợợợp đp đp đp đồồồồng lng lng lng lớớớớn đang đưn đang đưn đang đưn đang đượợợợc thc thc thc thựựựực hic hic hic hiệệệện hon hon hon hoặặặặc đc đc đc đã ã ã ã đưđưđưđượợợợc ký kc ký kc ký kc ký kếếếết t t t     

NNNNộộộội dung hi dung hi dung hi dung hợợợợp đp đp đp đồồồồngngngng    
Giá trGiá trGiá trGiá trịịịị h h h hợợợợp đp đp đp đồồồồngngngng    

(đ(đ(đ(đồồồồng)ng)ng)ng)    
ĐĐĐĐốốốối táci táci táci tác    Tên nưTên nưTên nưTên nướớớớcccc    

Hợp đồng mua bán xăng dầu 2.957.152.000 Công ty CPTM SABECO Sông Tiền Việt Nam 

Hợp đồng mua bán xăng dầu 16.220.000.000 Công ty TNHH Hồng Đức Việt Nam 

Hợp đồng mua bán xăng dầu 9.744.000.000 Công ty TNHH Dầu khí Mekong Việt Nam 

Hợp đồng mua bán xăng dầu 100.000.000.000 
Công ty TNHH 1 thành viên Dầu 
khí TPHCM 

Việt Nam 

Hợp đồng mua bán xăng dầu 6.962.500.000 
Công ty CP Dịch vụ CN ôtô 
ViệtNam-AAA Logistics 

Việt Nam 

Hợp đồng mua bán phân bón 15.550.000.000 Công ty phân bón Việt Nhật (JVF) Việt Nam 

Hợp đồng mua bán phân bón 7.500.000.000 Công ty TNHH BACONCO Việt Nam 

Hợp đồng mua bán phân bón 3.500.000.000 
Công ty Cổ phần Vật Tư Tổng hợp 
và Phân Bón Hóa Sinh 

Việt Nam 

Hợp đồng mua bán phân bón 4.867.500.000 Đại lý Phân bón Vũ Thị Loãn Việt Nam 

Hợp đồng mua bán phân bón 4.390.800.000 Đại lý  Đinh Thị Kim Hồng Việt Nam 

Hợp đồng mua bán phân bón 4.500.000.000 Đại lý  Đào Ngọc Long Việt Nam 

Hợp đồng mua bán phân bón 6.500.000.000 DNTN SƠN HẢI VI Việt Nam 

Hợp đồng mua bán xăng dầu 3.815.000.000 
Công ty TNHH 1 Thành viên Đồng 
Tháp 1 

Việt Nam 

Hợp đồng mua bán xăng dầu 4.110.000.000 Chi Nhánh DNTN Nhơn Hòa Việt Nam 

Hợp đồng mua bán xăng dầu 4.350.000.000 DNTN Bình Phong Thạnh Việt Nam 

Hợp đồng mua bán xăng dầu 5.300.000.000 DNTN Nguyễn Văn Lượng Việt Nam 

Hợp đồng mua bán xăng dầu 5.520.000.000 DNTN Ngô Văn Út Việt Nam 

Hợp đồng mua bán xăng dầu 7.762.000.000 
DNTN Xăng dầu Nguyễn Văn 
Khoanh 

Việt Nam 

Nguồn: CTCP Thương mại Mộc Hoá 
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7.7.7.7. Báo cáo kBáo cáo kBáo cáo kBáo cáo kếếếết qut qut qut quảảảả ho ho ho hoạạạạt đt đt đt độộộộng sng sng sng sảảảản xun xun xun xuấấấất kinh doanh trong 2 năm gt kinh doanh trong 2 năm gt kinh doanh trong 2 năm gt kinh doanh trong 2 năm gầầầần nhn nhn nhn nhấấấấtttt    

7777.1. Tóm t.1. Tóm t.1. Tóm t.1. Tóm tắắắắt mt mt mt mộộộột st st st sốốốố ch ch ch chỉỉỉỉ tiêu v tiêu v tiêu v tiêu vềềềề ho ho ho hoạạạạt đt đt đt độộộộng sng sng sng sảảảản xun xun xun xuấấấất kinh doanh ct kinh doanh ct kinh doanh ct kinh doanh củủủủa công ty tra công ty tra công ty tra công ty trong 2 năm gong 2 năm gong 2 năm gong 2 năm gầầầần nhn nhn nhn nhấấấấtttt    

ChChChChỉỉỉỉ tiêu tiêu tiêu tiêu (VNĐ) (VNĐ) (VNĐ) (VNĐ)    Năm 200Năm 200Năm 200Năm 2008888    Năm 2009Năm 2009Năm 2009Năm 2009    Quý I nQuý I nQuý I nQuý I năm 2010ăm 2010ăm 2010ăm 2010    

 Tổng giá trị tài sản  47.113.490.049 58.939.602.599 47.269.101.683 

 Doanh thu thuần  294.041.035.272 247.618.937.440 76.619.841.458 

 Lợi nhuận từ SXKD 3.861.443.976 123.591.267 328.303.225 

 Lợi nhuận khác  1.396.860.874 4.379.803.755 728.816.121 

 Lợi nhuận trước thuế  5.258.304.850 4.503.395.022 1.057.119.346 

 Lợi nhuận sau thuế  4.796.333.445 4.064.578.797 845.695.477 
Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm  2008, 2009 và báo cáo tài chính qúy I năm 2010 của CTCP Thương mại Mộc Hoá 

Doanh thu của công ty trong năm 2009 giảm khá mạnh so với năm 2008 dẫn đến lợi nhuận từ hoạt 
động sản xuất kinh doanh sụt giảm mạnh là do các nguyên nhân sau đây: 

− Tình hình kinh tế thế giới diễn biến căng thẳng trong năm 2009 khiến sức mua giảm sút 
cũng như giá cả đầu vào tăng cao. 

− Hạn mức tín dụng siết chặt khiến việc đẩy mạnh doanh thu trong năm 2009 gặp nhiều khó khăn. 

Tuy nhiên, năm 2009 Công ty đã thu về được các khoản tiền chiết khấu, hoa hồng của các năm 
trước, đồng thời mở rộng ngành nghề, đặc biệt là ngành bách hóa. Do vậy, doanh thu và lợi nhuận 
khác tăng mạnh trong năm 2009. 

Ý kiÝ kiÝ kiÝ kiếếếếnnnn    nnnngogogogoạạạại tri tri tri trừừừừ c c c củủủủa a a a đơn vđơn vđơn vđơn vịịịị ki ki ki kiểểểểm toán m toán m toán m toán ----    Công ty TNHH Công ty TNHH Công ty TNHH Công ty TNHH KKKKiiiiểểểểm toán m toán m toán m toán và và và và TTTTư vư vư vư vấấấấn Phan Dn Phan Dn Phan Dn Phan Dũng ũng ũng ũng (PDAC) (PDAC) (PDAC) (PDAC) 
vvvvềềềề    báo cáo tài chính báo cáo tài chính báo cáo tài chính báo cáo tài chính kikikikiểểểểm toán m toán m toán m toán năm 2009:năm 2009:năm 2009:năm 2009:    

Tại thời điểm 31/12/2009, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Phan Dũng (PDAC) chưa được bổ 
nhiệm làm kiểm toán cho Công ty Cổ phần Thương mại Mộc Hóa. Chính vì vậy,  PDAC đã không 
thể tổ chức kiểm kê để xác định tính có thật và hiện hữu của số dư các khoản mục tiền mặt, hàng 
tồn kho và tài sản cố định của Công ty tại thời điểm nêu trên.  

Theo ý kiến của kiểm toán viên, các khoản ngoại trừ liên quan đến các khoản mục trên có giá trị 
lần lượt là: số dư tiền mặt 382.062.784 đồng, hàng tồn kho 9.337.077.537 đồng và tài sản cố định 
4.762.344.245 đồng.Tuy nhiên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ  phần Thương mại Mộc Hóa đảm 
bảo rằng số dư của các khoản mục trên là có thật và phản ảnh một cách đầy đủ, đúng đắn tình 
hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2009. 

7777....2222. . . . NNNNhâhâhâhân tn tn tn tốốốố    ảảảảnh hưnh hưnh hưnh hưởởởởng đng đng đng đếếếến hon hon hon hoạạạạt đt đt đt độộộộng sng sng sng sảảảản xun xun xun xuấấấất kinh doanh ct kinh doanh ct kinh doanh ct kinh doanh củủủủa công tya công tya công tya công ty 

� ThuThuThuThuậậậận ln ln ln lợợợợi: i: i: i:     

- Công ty ngày càng có mối quan hệ ổn định với người cung cấp nguyên liệu và khách hàng 
tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, Công ty cũng chủ động tìm kiếm thêm khách hàng mới về 
cung cấp nguyên liệu cũng như tiêu thụ sản phẩm. 

- Công ty là nhà phân phối truyền thống và độc quyền của các Công ty có tên tuổi hàng đầu 
ở phía Nam như Công ty TNHH 1 Thành viên Dầu Khí TP.HCM, Công ty Thương mại Kỹ 



CCCCÔNG TY CÔNG TY CÔNG TY CÔNG TY CỔỔỔỔ PH PH PH PHẦẦẦẦNNNN    THƯƠNG MTHƯƠNG MTHƯƠNG MTHƯƠNG MẠẠẠẠI MI MI MI MỘỘỘỘC HOÁC HOÁC HOÁC HOÁ    

BBBBẢẢẢẢN CÔNG BN CÔNG BN CÔNG BN CÔNG BỐỐỐỐ THÔNG TIN THÔNG TIN THÔNG TIN THÔNG TIN    19191919////39393939    

thuật và Đầu tư Petec, Công ty TNHH BaConCo, Chi nhánh Công ty Vật tư và Xuất Nhập 
khẩu Hóa chất Thành phố, Công ty Phân bón Việt Nhật, Công ty TNHH phân bón Hữu cơ 
Greenfield, Công ty TNHH Dầu thực vật Bình An, Công ty Cổ phần Kinh Đô, Công ty 
Unilever Việt Nam… 

- Mạng lưới phân phối mặt hàng xăng dầu của Công ty có 01 chi nhánh bán lẻ xăng dầu và 
hệ thống 25 đại lý đường thủy và bộ; mạng lưới tiêu thụ phân bón của Công ty với hệ thống 
47 đại lý rộng khắp trên vùng Đồng Tháp Mười.  

- Công ty có máy móc thiết bị tốt đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh. 

- Đội ngũ cán bộ công nhân viên nhiệt tình, yêu nghề, trình độ chuyên môn cao đáp ứng yêu 
cầu công việc. 

� Khó khKhó khKhó khKhó khăăăăn:n:n:n:    

- Giá các mặt hàng (phân bón, xăng, dầu…) biến động theo chiều hướng tăng rất mạnh làm 
ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh, ảnh hưởng đến vốn lưu động của Công ty. Hơn nữa, 
với mặt bằng giá cả phân bón, xăng dầu tăng cao như hiện nay, Công ty cũng không đủ 
vốn để dự trữ hàng. 

- Ngày càng có sự cạnh tranh quyết liệt về mọi mặt của các đối thủ như doanh nghiệp, cá 
nhân cùng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty. 

- Trong ngành nghề kinh doanh, Công ty lại không được hưởng ưu đãi về vốn nên phải tự 
tìm nguồn vốn để hoạt động. 

- Do tình hình kinh tế khó khăn chung nên công nợ của các khách hàng tiêu thụ sản phẩm 
của Công ty kéo dài hơn trước, làm ảnh hưởng đến vốn lưu động trong kinh doanh.  

8.8.8.8. VVVVịịịị th th th thếếếế và tri và tri và tri và triểểểển vn vn vn vọọọọng cng cng cng củủủủa công tya công tya công tya công ty    

� Công ty có mối quan hệ thương mại tốt với các khách hàng lớn như : Công ty TNHH một 
thành viên Dầu khí Thành Phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Vật Tư và Phân Bón Hóa 
Sinh, Chi nhánh Vật tư và Xuất Nhập khẩu Hóa chất Thành phố, Công ty phân bón Việt 
Nhật, Chi Nhánh Nhà Máy Phân Bón Năm Sao…đều là những đối tác lớn trên thị trường, 
chứng tỏ công ty là một thương hiệu lâu năm, được tin cậy trong lĩnh vực sản xuất kinh 
doanh của mình. 

� Công ty Cổ phần Thương mại Mộc Hóa có một quá trình phát triển lâu dài, từ cơ chế 
chuyển đổi bao cấp của Nhà nước thành công ty cổ phần, vì thế tăng sự nhạy bén, gọn 
nhẹ trong cơ cấu quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.  

� Do công ty mới đẩy mạnh phát triển các đại lý, mở rộng sản xuất kinh doanh từ năm 2008, 
nên tiềm năng phát triển của công ty còn rất lớn. Bên cạnh đó, sự phục hồi của nền kinh tế 
trong tương lai gần sẽ tác động tích cực đến các hoạt động của Công ty, tăng cường đầu 
tư vào khu vực sản xuất nông – công nghiệp, là nhóm ngành thế mạnh đem lại phần lớn 
doanh thu cho Công ty cổ phần thương mại Mộc Hóa. 
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8.1.8.1.8.1.8.1. VVVVịịịị th th th thếếếế c c c củủủủa công ty tra công ty tra công ty tra công ty trong ngànhong ngànhong ngànhong ngành    

CTCP Thương mại Mộc Hóa là một trong những công ty lâu năm về cung cấp các sản phẩm 
nông nghiệp, máy móc phục vụ nông nghiệp, các sản phẩm dịch vụ như nhà hàng, khách sạn 
… và càng ngày tìm kiếm, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, hướng tới thị phần khách hàng lớn 
hơn, đa dạng hơn.  

� Thương hiThương hiThương hiThương hiệệệệuuuu    

Thương hiệu của CTCP Thương mại Mộc Hóa được khẳng định trong phạm vi tỉnh Long An 
và ngày càng mở rộng thương hiệu và uy tín của mình, tìm kiếm thêm đối tác. Thực hiện cuộc 
vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị, Sở Công thương tỉnh Long 
An tổ chức đoàn doanh nghiệp tham gia “Phiên chợ hàng Việt về nông thôn tỉnh Long An” kéo 
dài trong hai năm 2009-2010 tại 14 huyện thị trong tỉnh Long An, Công ty Cổ phần thương 
mại Mộc Hóa cũng là một trong 12 công ty của Tỉnh tham gia nhằm quảng bá thương hiệu và 
chất lượng sản phẩm của mình. 

� HHHHệệệệ th th th thốốốống phân phng phân phng phân phng phân phốốốốiiii    

Mạng lưới phân phối mặt hàng xăng dầu của Công ty có 01 chi nhánh bán lẻ xăng dầu và hệ 
thống 25 đại lý đường thủy và bộ; mạng lưới tiêu thụ phân bón của Công ty với hệ thống 47 
đại lý rộng khắp trên vùng Đồng Tháp Mười. Công ty đang tiếp tục đẩy mạnh phát triển các 
ngành hàng và đại lý, mở rộng thị trường kinh doanh. 

� BBBBộộộộ máy qu máy qu máy qu máy quảảảản trn trn trn trịịịị, đi, đi, đi, điềềềều hànhu hànhu hànhu hành, đ, đ, đ, độộộội ngi ngi ngi ngũ lãnh ũ lãnh ũ lãnh ũ lãnh đđđđạạạạoooo    

Hệ thống quản trị, điều hành của Công ty đáp ứng được nhu cầu hoạt động và phát triển. Đội 
ngũ lãnh đạo công ty là những người có kinh nghiệm lâu năm trong hoạt động sản xuất, kinh 
doanh các mặt hàng nông nghiệp, thực phẩm và các mặt hàng khác.    

8.2.8.2.8.2.8.2. TriTriTriTriểểểển vn vn vn vọọọọng phát tring phát tring phát tring phát triểểểển cn cn cn củủủủa ngànha ngànha ngànha ngành và xu hư và xu hư và xu hư và xu hướớớớng chung trên thng chung trên thng chung trên thng chung trên thếếếế gi gi gi giớớớớiiii    

Hoạt động kinh doanh của Công ty chủ yếu là hoạt động mua bán xăng dầu, phân bón và các sản 
phẩm nông nghiệp, kinh doanh máy móc, phụ tùng ở nhiều mảng như máy móc phục vụ nông 
nghiệp, các thiết bị văn phòng, các loại mô tô, xe máy…đến các sản phẩm dịch vụ, giải trí. Do 
hoạt động đa ngành nghề nên Công ty có thể tận dụng lợi thế của mỗi ngành trong mỗi thời điểm 
khác nhau của nền kinh tế, tận dụng những ưu thế đa lĩnh vực để bổ sung, tạo điều kiện, mở rộng 
thị phần. 

Tuy nhiên, trong cơ cấu Doanh thu hàng năm thì hoạt động kinh doanh xăng dầu và phân 
bón vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất và quan trọng nhất (năm 2008, tỷ trọng doanh thu từ xăng dầu 
là 63.11% và phân bón là 25.44%). Do đó, tình hình thị trường xăng dầu thế giới, những quy 
định của Chính phủ về quản lý giá xăng dầu và quá trình phát triển công – nông nghiệp, đặc 
biệt là phát triển kinh tế nông thôn ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty. 
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� Tình hình giá xTình hình giá xTình hình giá xTình hình giá xăng dăng dăng dăng dầầầầu thu thu thu thếếếế gi gi gi giớớớớiiii    

Kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng đang trong quá trình phát triển, 
công nghiệp hóa – cơ khí hóa hoạt động sản xuất diễn ra mạnh mẽ, nhu cầu năng lượng và 
sử dụng máy móc thiết bị càng tăng. Trong khi đó, nguồn nguyên liệu dầu mỏ ngày càng cạn 
kiệt, chi phí sử dụng nguyên liệu càng cao. Chính vì thế, tình trạng cung không đủ cầu ở lĩnh 
vực năng lượng là một vấn đề đối với Chính phủ các nước. Chính phủ Việt Nam cũng tìm 
cách giải bài toán khó này. 

Giá xăng dầu thế giới thời gian vừa qua biến động nhiều, nếu như đầu năm 2009, do ảnh 
hưởng của cuộc khủng hoảng, hoạt động công nghiệp toàn thế giới giảm, nhu cầu sử dụng 
năng lượng giảm, giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp. Nhưng đến khoảng cuối tháng 10, 
giá dầu có những biến động tăng, lên đến trên 80$/thùng do những triển vọng phục hồi của 
nền kinh tế. 

Ở trong nước, từ ngày 15-12-2009, Nghị định số 84/2009/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 84) 
của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu sẽ chính thức được áp dụng thay cho Nghị định 
55/2007/NĐ-CP ban hành ngày 6-4-2007. Nghị định mới này quy định cụ thể điều kiện 
cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu, điều kiện sản xuất, kinh doanh phân phối 
xăng dầu và đặc biệt là quy định về giá bán lẻ xăng dầu được thả nổi trong khuôn khổ 
cho phép. 

Nghị định này sẽ tạo điều kiện và cơ chế giá cả kinh doanh nhanh nhạy và sát với thị 
trường hơn cho Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Với cơ chế này, Doanh nghiệp được 
tự tăng giá và giảm giá sát với giá cả thị trường thế giới, giúp Doanh nghiệp không rơi vào 
tình thế bị động, bản thân Doanh nghiệp có thể điều tiết giá cả nhằm tìm kiếm lợi nhuận và 
tăng sức cạnh tranh. 

� Kinh tKinh tKinh tKinh tếếếế nông thôn nông thôn nông thôn nông thôn    

Trong quyết định Quyết định 3615/QĐ-BNN-HTQT, theo Kế hoạch Phát triển Kinh tế-Xã 
hội mới, đến năm 2010, số lao động nông nghiệp sẽ chiếm 50% tổng số lao động xã hội, 
nhưng 70% dân số vẫn sinh sống ở các vùng nông thôn. Vì vậy, cần thiết lập một cơ cấu 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá mới ở nông thôn bằng cách phát triển đồng thời nông 
nghiệp, công nghiệp và dịch vụ nhằm tạo việc làm cho người dân và đảm bảo cho họ một 
mức sống hợp lý; đổi mới phương thức sản xuất nông nghiệp chuyển dần sang hướng hiện 
đại, phát triển nông, lâm, ngư nghiệp, nông thôn gắn với du lịch sinh thái phát triển bền 
vững; đề xuất chính sách đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa nông thôn. 

Đề án “Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới giai đoạn 
2010 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” đang được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn (NNPTNT) xây dựng và lấy ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành liên quan. Chương 



CCCCÔNG TY CÔNG TY CÔNG TY CÔNG TY CỔỔỔỔ PH PH PH PHẦẦẦẦNNNN    THƯƠNG MTHƯƠNG MTHƯƠNG MTHƯƠNG MẠẠẠẠI MI MI MI MỘỘỘỘC HOÁC HOÁC HOÁC HOÁ    

BBBBẢẢẢẢN CÔNG BN CÔNG BN CÔNG BN CÔNG BỐỐỐỐ THÔNG TIN THÔNG TIN THÔNG TIN THÔNG TIN    22222222////39393939    

trình tập trung thực hiện 5 nội dung cơ bản: Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực nông thôn; Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; Hỗ trợ phát triển sản xuất 
và xây dựng các hình thức sản xuất có hiệu quả trong nông thôn; Xây dựng đời sống 
văn hóa phong phú, lành mạnh ở nông thôn và Bảo vệ, phát triển nâng cao chất lượng 
môi trường nông thôn. Để thực hiện những nội dung này, Nhà nước và Bộ NNPTNT đã 
có những chính sách, biện pháp nhằm khuyến khích, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông 
nghiệp – nông thôn. Tháng 11/2009, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành đã thảo luận và 
đóng góp ý kiến cho Dự thảo Đề án “Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư 
vào nông nghiệp, nông thôn. Một trong những điểm mới của Đề án đó là chính sách 
miễn, giảm thuế chuyển mục đích sử dụng đất khi đầu tư vào nông nghiệp. Đề án đề 
xuất nhiều chính sách hỗ trợ để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào NNNT như: miễn, 
giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn, giảm thuế giá trị gia tăng; ưu đãi về thuế nhập 
khẩu; khuyến công; phát triển ngành nghề nông thôn; đầu tư phát triển nguồn nhân lực 
cho NNNT… 

Phát triển kinh tế nông thôn là điều kiện thuận lợi để Công ty tăng doanh thu từ các sản 
phẩm như: phân bón, nông sản và các máy móc thiết bị phục vụ cho nông nghiệp. Ngoài 
ra, còn có thể mở rộng thị trường nhờ có các nhà đầu tư mới do chính sách phát triển đầu 
tư nông thôn.  

9.9.9.9. Chính sách đChính sách đChính sách đChính sách đốốốối vi vi vi vớớớới ngưi ngưi ngưi ngườờờời lao đi lao đi lao đi lao độộộộngngngng    

9.19.19.19.1 TìnTìnTìnTình hìnhh hìnhh hìnhh hình    lao đlao đlao đlao độộộộng trong công tyng trong công tyng trong công tyng trong công ty    ttttạạạại ngày 31/12/2009i ngày 31/12/2009i ngày 31/12/2009i ngày 31/12/2009    

Trình Trình Trình Trình đđđđộộộộ    SSSSốốốố lư lư lư lượợợợng (ngưng (ngưng (ngưng (ngườờờời)i)i)i)    TTTTỷỷỷỷ l l l lệệệệ (%) (%) (%) (%)    

Trên Đại học & Đại học 6 7,40 

Cao đẳng, trung cấp 18 22,22 

Trình độ khác    57 70,38 

TTTTổổổổng cng cng cng cộộộộngngngng    81818181    100%100%100%100%    

 Nguồn: CTCP Thương mại Mộc Hoá 

9.29.29.29.2 Chính sách đào tChính sách đào tChính sách đào tChính sách đào tạạạạo, lương thưo, lương thưo, lương thưo, lương thưởởởởng,ng,ng,ng, tr tr tr trợợợợ c c c cấấấấp, thp, thp, thp, thựựựực hic hic hic hiệệệện các chn các chn các chn các chếếếế đ đ đ độộộộ đ đ đ đốốốối vi vi vi vớớớới ngưi ngưi ngưi ngườờờời lao đi lao đi lao đi lao độộộộngngngng    

� Chính sách đào tChính sách đào tChính sách đào tChính sách đào tạạạạoooo    

Công ty có quy định khuyến khích người lao động tích cực học tập, nâng cao chuyên môn, nghiệp 
vụ, làm việc lâu dài, Công ty sẽ hỗ trợ chi phí học tâp.  

Công ty thực hiện nghiêm túc các quy định của bộ luật lao động, thực hiện các chế độ lương 
khoán nhằm tăng thu nhập cho người lao động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao 
động, hàng năm tổ chức cho người lao động đi nghỉ mát ít nhất một lần.  
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� Chính sách tiChính sách tiChính sách tiChính sách tiềềềền lương, thưn lương, thưn lương, thưn lương, thưởởởởngngngng    

Công ty xây dựng quy chế lương riêng nhằm đáp ứng yêu cầu đặc thù hoạt động của công ty phù 
hợp quy định của pháp luật. Chính sách lương, thưởng đảm bảo khuyến khích sự đóng góp của 
người lao động vào hiệu quả hoạt động của toàn công ty. 

10.10.10.10. Chính sách cChính sách cChính sách cChính sách cổổổổ t t t tứứứức c c c     

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty đã được 
Đại hội đồng cổ đông thông qua, chính sách phân phối cổ tức do Hội đồng quản trị đề nghị và Đại 
hội đồng cổ đông quyết định như sau: 

• Công ty chỉ được chi trả cho cổ đông khi công ty kinh doanh có lãi và đã hoàn thành nghĩa vụ 
nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. 

• Cổ đông được chia cổ tức tương đương với phần vốn góp và tùy theo đặc điểm tình hình kinh 
doanh theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 

• Tỷ lệ cổ tức sẽ được Đại hội đồng cổ đông quyết định dựa trên đề xuất của Hội đồng quản 
trị, với căn cứ là kết quả hoạt động kinh doanh của năm hoạt động và phương án hoạt động 
kinh doanh của các năm tới. 

Tỷ lệ cổ tức đã trả cho các cổ đông năm 2005 là 13,2%, 2006 là 14%, năm 2007 là 27% và 
năm 2008 là 27%. Trong các năm tới, Công ty dự kiến sẽ giữ mức cổ tức cho cổ đông 
khoảng 12%. 

11.11.11.11. Tình Tình Tình Tình hìnhhìnhhìnhhình tài chính tài chính tài chính tài chính    

11111111....1  1  1  1  Các chCác chCác chCác chỉỉỉỉ tiêu cơ b tiêu cơ b tiêu cơ b tiêu cơ bảảảảnnnn    

� Trích khTrích khTrích khTrích khấấấấu hao TSCĐu hao TSCĐu hao TSCĐu hao TSCĐ    

Giá trị ban đầu của TSCĐ được ghi nhận theo nguyên giá, sau khi ghi nhận ban đầu, trong quá 
trình sử dụng, TSCĐ được ghi nhận theo nguyên giá, khấu hao lũy kế và giá trị còn lại. 

Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng theo thời gian sử dụng dự tính của 
tài sản; Thời gian khấu hao được tính như sau: 

LoLoLoLoạạạại tài si tài si tài si tài sảảảảnnnn                            ThThThThờờờời giani giani giani gian    
Nhà cửa, vật kiến trúc 06 – 28 năm 
Thiết bị, dụng cụ quản lý 03 năm 
Phương tiện vận tải, truyền dẫn 05 - 10 năm 
Máy móc thiết bị 06 - 09 năm 
Phần mềm kế toán 02 năm 
Quyền sử dụng đất 41 năm  
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BBBBẢẢẢẢN CÔNG BN CÔNG BN CÔNG BN CÔNG BỐỐỐỐ THÔNG TIN THÔNG TIN THÔNG TIN THÔNG TIN    24242424////39393939    

� MMMMứứứức c c c lương blương blương blương bình quânình quânình quânình quân    

Lao đLao đLao đLao độộộộngngngng    NamNamNamNam    NNNNữữữữ    
Thu nhThu nhThu nhThu nhậậậập/thángp/thángp/thángp/tháng    

((((đđđđồồồồng)ng)ng)ng)    

Số lao động làm việc trong lĩnh vực kinh doanh – dịch vụ 42 17 7.678.667 

Số lao động làm việc trong lĩnh vực sản xuất  5  1.127.539 

� Thanh toán các khoThanh toán các khoThanh toán các khoThanh toán các khoảảảản nn nn nn nợợợợ đ đ đ đếếếến hn hn hn hạạạạnnnn    
Trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình, Công ty luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các 
khoản nợ vay của ngân hàng. 

� CáCáCáCác khoc khoc khoc khoảảảản phn phn phn phảảảải ni ni ni nộộộộp theo lup theo lup theo lup theo luậậậật đt đt đt địịịịnhnhnhnh    
Công ty luôn xem việc nộp thuế là nghĩa vụ cần làm của mình. Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế 
giá trị gia tăng và các khoản phải nộp cho Nhà nước luôn được Công ty thực hiện nghiêm túc. 
Tổng số các khoản  phải nộp qua các năm như sau:  

Đơn vị tính: đồng 

ChChChChỉỉỉỉ tiêu (VNĐ) tiêu (VNĐ) tiêu (VNĐ) tiêu (VNĐ)    Năm Năm Năm Năm 2008200820082008    Năm 2009Năm 2009Năm 2009Năm 2009    Quý I năm 2010Quý I năm 2010Quý I năm 2010Quý I năm 2010    

Thuế GTGT  13.930.554 - - 

Thuế TNDN - 258.576.634 470.000.503 

Thuế tài nguyên 11.863 22.032 13.156 

Thuế nhà đất và Tiền thuê đất 36.532.570 - - 

TTTTỔỔỔỔNG CNG CNG CNG CỘỘỘỘNGNGNGNG    50.474.50.474.50.474.50.474.987987987987          258.598.      258.598.      258.598.      258.598.666 666 666 666     470.013.470.013.470.013.470.013.659 659 659 659     
Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2008, 2009 và báo cáo tài chính quý I năm 2010 của CTCP Thương mại Mộc Hoá 

� TTTTrích lrích lrích lrích lậậậập các qup các qup các qup các quỹỹỹỹ theo lu theo lu theo lu theo luậậậật đt đt đt địịịịnhnhnhnh    
Công ty thực hiện việc trích lập các quỹ theo đúng Điều lệ tổ chức và nghị quyết Đại hội đồng cổ 
đông thường niên. Số dư các quỹ qua các năm như sau:  

Đơn vị tính: đồng 

Các quCác quCác quCác quỹỹỹỹ (VNĐ) (VNĐ) (VNĐ) (VNĐ)    31/12/200831/12/200831/12/200831/12/2008    31/12/2031/12/2031/12/2031/12/2009090909    Quý I năm 2010Quý I năm 2010Quý I năm 2010Quý I năm 2010    

Quỹ đầu tư phát triển 1.166.396.748 1.485.827.795 1.485.827.795 
Quỹ dự phòng tài chính 554.591.770 554.591.770 554.591.770 
Quỹ khen thưởng và phúc lợi  584.982.094 497.299.594 394.010.594 

TTTTổổổổng cng cng cng cộộộộngngngng    2222....305305305305....970970970970....612612612612    2.537.719.1592.537.719.1592.537.719.1592.537.719.159    2222....434434434434....430430430430....159159159159    
Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2008, 2009 và báo cáo tài chính quý I năm 2010 của CTCP Thương mại Mộc Hoá 

� Tình hình công nTình hình công nTình hình công nTình hình công nợợợợ hi hi hi hiệệệện nayn nayn nayn nay    
Các khoCác khoCác khoCác khoảảảản phn phn phn phảảảải thui thui thui thu    

Đơn vị tính: đồng 

31/12/200831/12/200831/12/200831/12/2008    31/12/200931/12/200931/12/200931/12/2009    Quý I nQuý I nQuý I nQuý I năăăăm 2010m 2010m 2010m 2010    
CHCHCHCHỈỈỈỈ TIÊU TIÊU TIÊU TIÊU    

Giá trGiá trGiá trGiá trịịịị (VNĐ) (VNĐ) (VNĐ) (VNĐ)    Giá trGiá trGiá trGiá trịịịị (VNĐ) (VNĐ) (VNĐ) (VNĐ)    Giá trGiá trGiá trGiá trịịịị (VNĐ (VNĐ (VNĐ (VNĐ))))    

Phải thu của khách hàng 35.921.915.214 34.401.533.230 23.807.236.799 

Trả trước cho người bán 33.118.612 1.616.192.716 2.337.057.102 
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BBBBẢẢẢẢN CÔNG BN CÔNG BN CÔNG BN CÔNG BỐỐỐỐ THÔNG TIN THÔNG TIN THÔNG TIN THÔNG TIN    25252525////39393939    

Các khoản phải thu khác 386.482.819 1.155.077.658 1.176.239.611 

Dự phòng phải thu khó đòi (118.624.151)  (534.378.739) (534.378.739) 

TTTTổổổổng cng cng cng cộộộộngngngng    36.222.892.49436.222.892.49436.222.892.49436.222.892.494    36.638.42436.638.42436.638.42436.638.424.865.865.865.865    26.786.154.77326.786.154.77326.786.154.77326.786.154.773    
Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2008, 2009 và báo cáo tài chính quý I năm 2010 của CTCP Thương mại Mộc Hoá 

Các khoCác khoCác khoCác khoảảảản phn phn phn phảảảải tri tri tri trảảảả    
Đơn vị tính: đồng 

31/12/200831/12/200831/12/200831/12/2008    31/12/200931/12/200931/12/200931/12/2009    Quý I năm 2010Quý I năm 2010Quý I năm 2010Quý I năm 2010    
CHCHCHCHỈỈỈỈ TIÊU TIÊU TIÊU TIÊU    

Giá trGiá trGiá trGiá trịịịị (VNĐ) (VNĐ) (VNĐ) (VNĐ)    
%/T%/T%/T%/Tổổổổng ng ng ng 
tài stài stài stài sảảảảnnnn    

Giá trGiá trGiá trGiá trịịịị (VNĐ) (VNĐ) (VNĐ) (VNĐ)    
%/T%/T%/T%/Tổổổổng ng ng ng 
tài stài stài stài sảảảảnnnn    

Giá trGiá trGiá trGiá trịịịị (VNĐ) (VNĐ) (VNĐ) (VNĐ)    
%/T%/T%/T%/Tổổổổng ng ng ng 
tài stài stài stài sảảảảnnnn    

NNNNợợợợ ng ng ng ngắắắắn hn hn hn hạạạạnnnn    33.083.021.53533.083.021.53533.083.021.53533.083.021.535    70,21%70,21%70,21%70,21%    34.501.072.79434.501.072.79434.501.072.79434.501.072.794    58,53%58,53%58,53%58,53%    22.088.165.40122.088.165.40122.088.165.40122.088.165.401    46,73%46,73%46,73%46,73%    

 Vay và nợ ngắn hạn 9.465.213.247 20,09% 14.453.400.030 24,52% 6.455.377.030 13,66% 

 Phải trả người bán 11.600.812.229 24,62% 10.342.938.146 17,54% 7.565.054.049 16, 00% 

 Người mua trả tiền trước 19.685.000 0,04% 1.298.343.410 2,20% 8.972.810 0,02% 

 Thuế & các khoản nộp NN 50.474.987 0,11% 271.432.847 0,46% 482.847.840 1,02% 

 Phải trả người LĐ 4.589.552.611 9,74% 1.399.659.444 2,37% 1.031.406.938 2,18% 

 Chi phí phải trả 8.900.000 0,02% 73.367.349 0,12% 8.900.000 0,02% 

 Phải trả khác 7.348.383.461 15,60% 6.661.931.568 11,30% 6.535.606.734 13,83% 

NNNNợợợợ dài h dài h dài h dài hạạạạnnnn    31.752.12031.752.12031.752.12031.752.120    0,06%0,06%0,06%0,06%    59.631.59659.631.59659.631.59659.631.596    0,10%0,10%0,10%0,10%    59.631.59659.631.59659.631.59659.631.596    0000,,,,13%13%13%13%    

 Phải trả dài hạn khác      20.000.000 0,03% 20.000.000 0,04% 

Vay và nợ dài hạn 31.752.120 0,06% 39.631.596 0,06% 39.631.596 0,08% 

TTTTổổổổng cng cng cng cộộộộngngngng    33.114.773.65533.114.773.65533.114.773.65533.114.773.655    70,270,270,270,27777%%%%    34.560.704.39034.560.704.39034.560.704.39034.560.704.390    58,63%58,63%58,63%58,63%    22.147.796.9 922.147.796.9 922.147.796.9 922.147.796.9 97777    46464646,,,,86868686%%%%    
 Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2008 2009 và báo cáo tài chính quý I năm 2010 của CTCP Thương mại Mộc Hoá 

11111111....2222        Các chCác chCác chCác chỉỉỉỉ tiêu tài chính ch tiêu tài chính ch tiêu tài chính ch tiêu tài chính chủủủủ y y y yếếếếu u u u  

Các chCác chCác chCác chỉỉỉỉ tiêu tiêu tiêu tiêu    ĐVTĐVTĐVTĐVT    Năm Năm Năm Năm 2002002002008888    Năm 200Năm 200Năm 200Năm 2009999    

1.1.1.1. ChChChChỉỉỉỉ tiêu v tiêu v tiêu v tiêu vềềềề kh kh kh khảảảả năng thanh toán năng thanh toán năng thanh toán năng thanh toán    
Hệ số thanh toán ngắn hạn: 
(TSLĐ/Nợ ngắn hạn) 
Hệ số thanh toán nhanh:  
(TSLĐ – HTK)/Nợ ngắn hạn 

lần 
 

lần 

1,25 
 

1,14 

1,51 
 

1,24 

2.2.2.2. ChChChChỉỉỉỉ tiêu v tiêu v tiêu v tiêu vềềềề cơ c cơ c cơ c cơ cấấấấu vu vu vu vốốốốnnnn    
Hệ số Nợ/Tổng tài sản 
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 

 
lần 
lần 

 
0,70 
2,37 

 
0,58 
1,45 

3.3.3.3. ChChChChỉỉỉỉ tiêu v tiêu v tiêu v tiêu vềềềề năng l năng l năng l năng lựựựực hoc hoc hoc hoạạạạt đt đt đt độộộộngngngng    
Vòng quay hàng tồn kho 
(Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân) 
Doanh thu thuần/Tổng tài sản  

 
lần 

 
% 

 
77,90 

 
6,24 

 
36,54 

 
4,20 
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BBBBẢẢẢẢN CÔNG BN CÔNG BN CÔNG BN CÔNG BỐỐỐỐ THÔNG TIN THÔNG TIN THÔNG TIN THÔNG TIN    26262626////39393939    

4.4.4.4. ChChChChỉỉỉỉ tiêu v tiêu v tiêu v tiêu vềềềề kh kh kh khảảảả năng sinh l năng sinh l năng sinh l năng sinh lờờờờiiii    
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần 
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu  
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 

 
% 
% 
% 

 
1,63 
34,26 
10,18 

 
1,64 
17,02 
6,89 

Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2008, 2009 của CTCP Thương mại Mộc Hoá 

12.12.12.12. HHHHộộộội đi đi đi đồồồồng qung qung qung quảảảản trn trn trn trịịịị, Ban Giám đ, Ban Giám đ, Ban Giám đ, Ban Giám đốốốốc, Ban kic, Ban kic, Ban kic, Ban kiểểểểm soát, Km soát, Km soát, Km soát, Kếếếế toán trư toán trư toán trư toán trưởởởởngngngng    

12.112.112.112.1 HHHHộộộội đi đi đi đồồồồng qung qung qung quảảảản trn trn trn trịịịị::::    

12.1.112.1.112.1.112.1.1 Ông Ông Ông Ông NguyNguyNguyNguyễễễễn Văn Tin Văn Tin Văn Tin Văn Tiếếếếpppp    –––– Ch Ch Ch Chủủủủ t t t tịịịịch Hch Hch Hch Hộộộội đi đi đi đồồồồng qung qung qung quảảảản trn trn trn trịịịị kiêm Giám đ kiêm Giám đ kiêm Giám đ kiêm Giám đốốốốcccc    

- Họ và tên   : NGUYỄN VĂN TIẾP    

- Chức vụ tại công ty   : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc 

- Giới tính  : Nam 

- Ngày tháng năm sinh   : 28/06/1959 

- Nơi sinh   : Xã Lợi Bình Nhơn, Thị Xã Tân An, tỉnh Long An  

- Số CMND   : 300667730, ngày cấp : 22/08/2003  nơi cấp :  CA.Long An 

- Quốc tịch   : Việt Nam 

- Dân tộc   : Kinh 

- Quê quán   : Xã Lợi Bình Nhơn, Thị Xã Tân An, tỉnh Long An. 

- Địa chỉ thường trú   : 134/15 Trần Hưng Đạo, thị trấn Mộc Hóa, huyện Mộc Hóa, tỉnh 
Long An. 

- Số điện thoại cơ quan : (84.72) 3841289 

- Trình độ văn hóa : 12/12 

- Trình độ chuyên môn  : Cử nhân kinh tế (chuyên ngành Quản trị kinh doanh) 

- Quá trình công tác : 

� Từ tháng 12/2005 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ 
phần Thương mại Mộc Hóa 

� Tháng 04/2005: Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Mộc Hóa 

� Tháng 06/1987: Phó giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Mộc Hóa 

� Tháng 07/1983: Trưởng phòng kho vận Công ty Thương nghiệp Tổng hợp huyện 
Mộc Hóa 

� Năm 1982: Công tác tại Công ty Thương nghiệp tổng hợp huyện Mộc Hóa phụ 
trách đội tàu  

� 1975 – 1977: Trưởng ban văn hóa thông tin xã hội Bình Nhơn, Huyện Thủ Thừa 
Long An 



CCCCÔNG TY CÔNG TY CÔNG TY CÔNG TY CỔỔỔỔ PH PH PH PHẦẦẦẦNNNN    THƯƠNG MTHƯƠNG MTHƯƠNG MTHƯƠNG MẠẠẠẠI MI MI MI MỘỘỘỘC HOÁC HOÁC HOÁC HOÁ    

BBBBẢẢẢẢN CÔNG BN CÔNG BN CÔNG BN CÔNG BỐỐỐỐ THÔNG TIN THÔNG TIN THÔNG TIN THÔNG TIN    27272727////39393939    

- Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến 15/12/2009) : 

� Sở hữu  : 10.290 cổ phần 

� Đại diện  : 406.219 cổ phần (đại diện cho cổ đông CTCP BVTV Sài Gòn) 

- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan : không 

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty  : không 

- Các khoản nợ đối với Công ty                  : không 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty              : không 

- Hành vi vi phạm pháp luật                        : không 

12.1.212.1.212.1.212.1.2 BàBàBàBà    Lê ThLê ThLê ThLê Thịịịị Thu Thu Thu Thu    –––– Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đ Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đ Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đ Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốốốốcccc    

- Họ và tên  : LÊ THỊ THU    

- Chức vụ tại công ty  :Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc 

- Giới tính : Nữ 

- Ngày tháng năm sinh  : 09/05/1966 

- Nơi sinh  : Thị Trấn Mộc Hóa, huyện Mộc Hóa, Long An 

- Số CMND  : 300668606, ngày cấp : 16/03/2005  nơi cấp : CA.Long An 

- Quốc tịch  : Việt Nam 

- Dân tộc  : Kinh 

- Quê quán  : Xã Vĩnh Xuân, huyện Điện Bàn, tỉnh Quãng Nam Đà Nẵng 

- Địa chỉ thường trú  : 37/6 Hùng Vương, thị trấn Mộc Hóa, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An 

- Số điện thoại cơ quan : (84.72) 3841289 

- Trình độ văn hóa : 12/12 

- Trình độ chuyên môn  : Cử nhân kinh tế (chuyên ngành kế toán) 

- Quá trình công tác :  

� Từ tháng 11/2007 đến nay: Phó giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Mộc Hóa  

� Từ tháng 01/2001 đến tháng 10/2007: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương 
mại Mộc Hóa. 

� Từ tháng 10/1998 đến tháng 12/2000: Phó phòng kế toán Công ty Thương mại 
Tổng hợp Mộc Hóa. 

� Từ 1992 đến 1998: Kế toán Công ty Thương mại Tổng hợp Mộc Hóa 

� Tháng 09/1985 đến 09/1992: Kế toán Công thương nghiệp Tổng hợp Mộc Hóa 

- Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến 15/12/2009) : 

� Sở hữu  : 7.985 cổ phần 

� Đại diện  :  không 



CCCCÔNG TY CÔNG TY CÔNG TY CÔNG TY CỔỔỔỔ PH PH PH PHẦẦẦẦNNNN    THƯƠNG MTHƯƠNG MTHƯƠNG MTHƯƠNG MẠẠẠẠI MI MI MI MỘỘỘỘC HOÁC HOÁC HOÁC HOÁ    

BBBBẢẢẢẢN CÔNG BN CÔNG BN CÔNG BN CÔNG BỐỐỐỐ THÔNG TIN THÔNG TIN THÔNG TIN THÔNG TIN    28282828////39393939    

- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan : không 

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty                     : không 

- Các khoản nợ đối với Công ty                                     : không 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty                                 : không 

- Hành vi vi phạm pháp luật                                           : không 

12.1.312.1.312.1.312.1.3 Ông Lý Văn Mính Ông Lý Văn Mính Ông Lý Văn Mính Ông Lý Văn Mính ––––    Thành viên hThành viên hThành viên hThành viên hộộộội đi đi đi đồồồồng qung qung qung quảảảản trn trn trn trịịịị    

- Họ và tên   : LÝ VĂN MÍNH    

- Chức vụ tại công ty   : Thành viên Hội đồng quản trị 

- Giới tính  : Nam 

- Ngày tháng năm sinh   : 10/09/1964. 

- Nơi sinh   : huyện Rồ, tỉnh SvayRiêng, Capuchia. 

- Số CMND   : 300707015, ngày cấp : 07/06/1995, nơi cấp : Công an Long An. 

- Quốc tịch   : Việt Nam 

- Dân tộc   : Kinh 

- Quê quán   : huyện Rồ, tỉnh SvayRiêng, Capuchia  

- Địa chỉ thường trú   : 8/49 Nguyễn Du, Khu phố 1, thị trấn Mộc Hóa, huyện Mộc Hóa, 
Tỉnh Long An. 

- Số điện thoại cơ quan  : (84.72) 3841289 

- Trình độ văn hóa  : 12/12 

- Trình độ chuyên môn  : Cử nhân kinh tế (chuyên ngành Kế toán thương mại) 

Quá trình công tác :  

� Từ ngày 01-01-1982 đến tháng 07/2001: làm việc tại Công ty Thương mại Tổng 
hợp Mộc Hóa 

� Từ tháng 07/2001 đến 31/12/2003: làm việc tại Công ty Cổ phần Thương mại Mộc 
Hóa  

� Từ 01/01/2004 đến nay: làm việc tại Công ty Cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn 
� Từ 01/04/2008 ñến nay là trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần thương mại Mộc 

Hóa. 

- Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến 15/12/2009) 

� Sở hữu  : 6.791 cổ phần 

� Đại diện  : không 

- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan : không 

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty                     : không 



CCCCÔNG TY CÔNG TY CÔNG TY CÔNG TY CỔỔỔỔ PH PH PH PHẦẦẦẦNNNN    THƯƠNG MTHƯƠNG MTHƯƠNG MTHƯƠNG MẠẠẠẠI MI MI MI MỘỘỘỘC HOÁC HOÁC HOÁC HOÁ    

BBBBẢẢẢẢN CÔNG BN CÔNG BN CÔNG BN CÔNG BỐỐỐỐ THÔNG TIN THÔNG TIN THÔNG TIN THÔNG TIN    29292929////39393939    

- Các khoản nợ đối với Công ty                                        : không 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty                                    : không 

- Hành vi vi phạm pháp luật                                              : không 

12.212.212.212.2 Ban Giám đBan Giám đBan Giám đBan Giám đốốốốcccc    

12.2.112.2.112.2.112.2.1 Ông Ông Ông Ông NguyNguyNguyNguyễễễễn Văn Tin Văn Tin Văn Tin Văn Tiếếếếpppp    –––– Giám đ Giám đ Giám đ Giám đốốốốc c c c (xem 12.1.1)    

12.2.212.2.212.2.212.2.2 BàBàBàBà    Lê ThLê ThLê ThLê Thịịịị Thu Thu Thu Thu    –––– Phó Giám đ Phó Giám đ Phó Giám đ Phó Giám đốốốốcccc    (xem 12.1.2)    

12.2.312.2.312.2.312.2.3 Ông Ông Ông Ông TrTrTrTrầầầần Thành Châun Thành Châun Thành Châun Thành Châu    –––– Phó Giám đ Phó Giám đ Phó Giám đ Phó Giám đốốốốcccc    

- Họ và tên  : TRẦN THÀNH CHÂU    

- Chức vụ tại công ty  : Phó Giám đốc 

- Giới tính : Nam 

- Ngày tháng năm sinh  : 20/02/1963 

- Nơi sinh  : Xã Tuyên Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An 

- Số CMND (Hộ chiếu) : 300035732, ngày cấp : 17/03/2005, nơi cấp : CA.Long An 

- Quốc tịch  : Việt Nam 

- Dân tộc : Kinh 

- Quê quán  : Xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An 

- Địa chỉ thường trú  : 134/23 Trần Hưng Đạo, TT.Mộc Hóa, H.Mộc Hóa, Tỉnh Long An 

- Số điện thoại cơ quan : (84.72) 3841289 

- Trình độ văn hóa : 12/12 

- Trình độ chuyên môn  : Cử nhân kinh tế ( chuyên ngành kinh tế thương nghiệp). 

- Quá trình công tác : 

� Từ tháng 01/2002 đến nay: Phó giám đốc Công ty Cổ phần thương mại Mộc Hóa 

� Từ tháng 06/1990 đến hết tháng 12/2001: Kế toán trưởng Công ty Thương nghiệp 
tổng hợp Mộc Hóa 

� Từ tháng 03/1986 đến tháng 06/1990: Phó phòng kế toán Công ty 

� Từ tháng 11/1985 đến tháng 03/1986: Phó phòng Kho vận Công ty Thương nghiệp 
Tổng hợp Mộc Hóa 

� Từ tháng 09/1983 đến tháng 11/1985: Kế toán tổng hợp Cửa hàng Biên giới trực 
thuộc Công ty Thương nghiệp Tổng hợp Mộc Hóa 

� Từ ngày 01/11/1981 đến tháng 09/1983: Kế toán thanh toán tại Công ty Thương 
nghiệp Tổng hợp Mộc Hóa 

- Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến 15/12/2009) : 

� Sở hữu  : 9.396 cổ phần 

� Đại diện  : không  



CCCCÔNG TY CÔNG TY CÔNG TY CÔNG TY CỔỔỔỔ PH PH PH PHẦẦẦẦNNNN    THƯƠNG MTHƯƠNG MTHƯƠNG MTHƯƠNG MẠẠẠẠI MI MI MI MỘỘỘỘC HOÁC HOÁC HOÁC HOÁ    

BBBBẢẢẢẢN CÔNG BN CÔNG BN CÔNG BN CÔNG BỐỐỐỐ THÔNG TIN THÔNG TIN THÔNG TIN THÔNG TIN    30303030////39393939    

- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan : không 

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty                     : không 

- Các khoản nợ đối với Công ty                                     : không 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty                                 : không 

- Hành vi vi phạm pháp luật                                           : không 

12.312.312.312.3 Ban kiBan kiBan kiBan kiểểểểm soátm soátm soátm soát    

12.3.112.3.112.3.112.3.1 Ông NguyÔng NguyÔng NguyÔng Nguyễễễễn Xuân Tin Xuân Tin Xuân Tin Xuân Tiếếếến n n n –––– Trư Trư Trư Trưởởởởng ban king ban king ban king ban kiểểểểm soát m soát m soát m soát     

- Họ và tên  : NGUYNGUYNGUYNGUYỄỄỄỄN XUÂN TIN XUÂN TIN XUÂN TIN XUÂN TIẾẾẾẾNNNN    

- Chức vụ tại công ty  :Trưởng ban kiểm soát  

- Giới tính : Nam 

- Ngày tháng năm sinh  : 16/09/1956 

- Nơi sinh  :  Sài Gòn 

- Số CMND  : 021276553,  ngày cấp : 11/07/2002, nơi cấp: CA.Tp HCM. 

- Quốc tịch  : Việt Nam 

- Dân tộc  : Kinh 

- Quê quán  : Xã Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. 

- Địa chỉ thường trú  : 354/89/42 Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh, TPHCM 

- Số điện thoại cơ quan : (84.72) 3841289 

- Trình độ văn hóa : 12/12 

- Trình độ chuyên môn  : Cử nhân luật, Cử nhân hành chính 

- Quá trình công tác : 

� Từ ngày 18/6/2008 – đến nay: Phó Giám Đốc Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật 
Sài Gòn  

� Từ ngày 01/5/1999 – 17/6/2008: Trưởng phòng tổ chức hành chánh Công ty TNHH 
1 Thành viên Bảo vệ thực vật Sài Gòn 

� Từ ngày 03/1993 – 30/4/1999: Phó phòng tổ chức hành chánh Công ty Thuốc trừ 
sâu Sài Gòn. 

� Từ ngày 09/1989 – 02/1993: Tổ trưởng nghiệp vụ Nhà máy Thuốc trừ sâu Sài Gòn 
(Chi cục Bảo vệ Thực vật TPHCM). 

� Từ ngày 03/1986 –08/1989: Nhân viên Phòng Kế họach Chi cục Bảo vệ Thực vật 
TP.HCM Sở Nông nghiệp. 

� Từ ngày 12/1978- 02/1986: Nhân viên phòng hành chánh quản trị và Nhân viên 
Phòng kế hoạch Nông trường Quốc doanh Phạm Văn Cội – Củ Chi – TP.HCM 

� Từ ngày 28/9/1976 – 12/1978: Tham gia lực lượng Thanh niên xung phong xây 
dựng vùng kinh tế mới Phạm Văn Cội, Củ Chi, TP.HCM  
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- Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến 15/12/2009) : 
� Sở hữu  :  5.635 cổ phần 
� Đại diện  :  174.094 cổ phần (đại diện cho cổ đông CTCP BVTV Sài Gòn) 

- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan : không 
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty                     : không 
- Các khoản nợ đối với Công ty                                     : không 
- Lợi ích liên quan đối với Công ty                                 : không 
- Hành vi vi phạm pháp luật                                          : không 

12.3.212.3.212.3.212.3.2 Bà Bà Bà Bà NguyNguyNguyNguyễễễễn Thn Thn Thn Thịịịị Ki Ki Ki Kiềềềều Tiênu Tiênu Tiênu Tiên    –––– Thành viên BKS Thành viên BKS Thành viên BKS Thành viên BKS    
- Họ và tên  : NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN    
- Chức vụ tại công ty  : Thành viên Ban kiểm soát 
- Giới tính : Nữ 
- Ngày tháng năm sinh  : 12/09/1985 
- Nơi sinh  : huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An. 
- Số CMND  : 301170842, ngày cấp : 28/03/2000, nơi cấp : Công an Long An. 
- Quốc tịch  : Việt Nam 
- Dân tộc  : Kinh 
- Quê quán  : huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An.  
- Địa chỉ thường trú  : Khu phố 10, thị trấn Mộc Hóa, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An. 
- Số điện thoại cơ quan  : (84.72) 3842891 
- Trình độ văn hóa : 12/12 
- Trình độ chuyên môn  : Cao đẵng kinh tế. 
- Quá trình công tác : 

�  Từ ngày 01/09/2009 đến nay : Nhân viên kế toán tại Công ty Cổ phần Thương mại 
Mộc Hóa. 

- Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến 15/12/2009) 
� Sở hữu  :  không 
� Đại diện  :  không   

- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan : không 
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty                     : không 
- Các khoản nợ đối với Công ty                                     : không 
- Lợi ích liên quan đối với Công ty                                 : không 
- Hành vi vi phạm pháp luật                                          : không 

12.3.312.3.312.3.312.3.3 Bà Mai ThBà Mai ThBà Mai ThBà Mai Thịịịị L L L Lệệệệ Khuyên  Khuyên  Khuyên  Khuyên –––– Thành viên Ban ki Thành viên Ban ki Thành viên Ban ki Thành viên Ban kiểểểểm soátm soátm soátm soát    

- Họ và tên   : MAI THỊ LỆ KHUYÊN    

- Chức vụ tại công ty   : Thành viên Ban Kiểm soát  

- Giới tính  : Nữ 
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- Ngày tháng năm sinh   : 04/05/1968. 

- Nơi sinh   : huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. 

- Số CMND   : 024638721, ngày cấp : 28/11/2006, nơi cấp : Công an TP.HCM. 

- Quốc tịch   : Việt Nam 

- Dân tộc   : Kinh 

- Quê quán   : huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. 

- Địa chỉ thường trú   : C2/10 Đường 51, Khu phố 4, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM. 

- Số điện thoại cơ quan  : (84.72) 3841289  

- Trình độ văn hóa  : 12/12 

- Trình độ chuyên môn  : Cử nhân kinh tế (chuyên ngành Kế toán) 

Quá trình công tác :  

� Từ tháng 10/1986 đến tháng 4/1989: làm việc tại Công ty Xây dựng Thủy điện Trị 
An  – Tổng Công ty Xây dựng số 1 TP.HCM.  

� Từ tháng 5/1989 đến 3/1992: làm việc tại Công ty Thủy sản Khu vực 3  TP.HCM. 
� Từ tháng 4/1992 đến 9/2004: làm việc tại Công ty Vật phẩm Văn hóa TP.HCM 
� Từ tháng 10/2004 đến 6/2008  làm việc tại Công ty TNHH 1 thành viên Bảo vệ 

Thực vật Sài Gòn. 
� Từ tháng 6/2008 đến nay  làm việc tại Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn. 
� Từ tháng 6/2008 ñến nay là thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bảo vệ 

Thực vật Sài Gòn. 

� Từ tháng 4/2010 đến nay là thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương 

mại Mộc Hóa. 

- Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến 15/12/2009) 

� Sở hữu  : 0 cổ phần 

� Đại diện  : không 

- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan : không 

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty                     : không 

- Các khoản nợ đối với Công ty                                        : không 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty                                    : không 

- Hành vi vi phạm pháp luật                                              : không 

12.412.412.412.4 KKKKếếếế toán trư toán trư toán trư toán trưởởởởngngngng    

- Họ và tên  : ĐẶNG THANH TÂM    

- Chức vụ tại công ty  : Kế toán trưởng 

- Giới tính : Nam 
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- Ngày tháng năm sinh  : 18/04/1980 

- Nơi sinh  : TP.HCM 

- Số CMND : 301023133 ngày cấp : 24/04/1997  nơi cấp : Công An Long An  

- Quốc tịch  : Việt Nam 

- Dân tộc  : Kinh 

- Quê quán  : Xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa, Tỉnh Long An  

- Địa chỉ thường trú  : Xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa, Tỉnh Long An 

- Số điện thoại cơ quan : (0.72) 3842891 

- Trình độ văn hóa : 12/12 

- Trình độ chuyên môn  : Trung cấp kế toán 

- Quá trình công tác :  

� Từ tháng 11/2007 đến nay: kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Mộc Hóa 

� Từ tháng 10/2005 đến tháng 10/2007: kế toán tổng hợp 

� Từ tháng 01/2004 đến tháng 09/2005: kế toán kho 

- Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến 15/12/2009) : 

� Sở hữu  : 3.193 cổ phần 

� Đại diện  : không  
- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan : không 
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty                   : không 
- Các khoản nợ đối với Công ty                                 : không 
- Lợi ích liên quan đối với Công ty                              : không 
- Hành vi vi phạm pháp luật                                       : không 

13.13.13.13. Tài sTài sTài sTài sảảảảnnnn    

Giá trị tài sản cố định của Công ty theo Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2008. 

STTSTTSTTSTT    Danh mDanh mDanh mDanh mụụụục tài sc tài sc tài sc tài sảảảảnnnn    
Nguyên giáNguyên giáNguyên giáNguyên giá    

(đ(đ(đ(đồồồồng)ng)ng)ng)    
Giá trGiá trGiá trGiá trịịịị còn l còn l còn l còn lạạạạiiii    

(đ(đ(đ(đồồồồng)ng)ng)ng)    
TTTTỷỷỷỷ l l l lệệệệ    
(%)(%)(%)(%)    

IIII    Tài sTài sTài sTài sảảảản cn cn cn cốốốố đ đ đ địịịịnh hnh hnh hnh hữữữữu hình:u hình:u hình:u hình:    4.762.344.2454.762.344.2454.762.344.2454.762.344.245    2.076.324.4632.076.324.4632.076.324.4632.076.324.463        

1 Nhà cửa vật kiến trúc  1.317.969.179 559.389.429 26,94% 

2 Máy móc thiết bị 556.697.980 111.667.637 5,38% 

3 
Phương tiện vận tải –thiết bị 
truyền dẫn 

2.805.842.475 1.399.040.968 67,38% 

4 Thiết bị dụng cụ quản lý 81.834.611 6.226.429 0,30% 

IIIIIIII    Tài sTài sTài sTài sảảảản cn cn cn cốốốố đ đ đ địịịịnh vnh vnh vnh vô hìnhô hìnhô hìnhô hình    3.616.763.4863.616.763.4863.616.763.4863.616.763.486    3.274.469.5203.274.469.5203.274.469.5203.274.469.520        
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1 Phần mềm kế toán 64.061.286 23.279.388 0,71% 

2 Quyền sử dụng đất  3.552.702.200 3.251.190.132 99,29% 

    TTTTổổổổng Cng Cng Cng Cộộộộngngngng    8.379.107.7318.379.107.7318.379.107.7318.379.107.731    5.350.793.9835.350.793.9835.350.793.9835.350.793.983        

Danh sách nhà cửa, vật kiến trúc  

STTSTTSTTSTT    ĐĐĐĐịịịịa đia đia đia điểểểểmmmm    
DiDiDiDiệệệện tích n tích n tích n tích 

(m(m(m(m2222))))    
MMMMụụụục đích sc đích sc đích sc đích sửửửử    

ddddụụụụngngngng    
Tình trTình trTình trTình trạạạạng ng ng ng 

ssssởởởở h h h hữữữữuuuu    

1 QSDĐ đất huyện Tân Thạnh  
Xưởng SX nước 
đá cây 

Sở hữu 

2 
QSDĐ 50 năm khách sạn A 
(Số 72, Trần Hưng Đạo, TT Mộc Hóa, Huyện 
Mộc Hóa, Long An) 

540,48 
Kinh doanh 
khách sạn 

Sở hữu 

3 
QSDĐ 50 năm văn phòng công ty 
(Số 96, Trần Hưng Đạo, TT Mộc Hóa, Huyện 
Mộc Hóa, Long An) 

185 
Xây dựng văn 
phòng làm việc 

Sở hữu 

4 
QSDĐ 50 năm cửa hàng bách hoá 
(Thửa số 280, Trần Hưng Đạo và Lý Thường 
Kiệt, TT Mộc Hóa, Huyện Mộc Hóa, Long An) 

1032,70 
Nhà lồng chợ 
Mộc Hoá 

Sở hữu 

5 
QSDĐ 50 năm kho phân bón 
(Số 130, Bạch Đằng, TT Mộc Hóa, Huyện Mộc 
Hóa, Long An) 

545,60 
Văn phòng làm 
việc 

Sở hữu 

6 
QSDĐ 50 năm khách sạn B 
(Số 130, Bạch Đằng, TT Mộc Hóa, Huyện Mộc 
Hóa, Long An) 

587,90 
Văn phòng làm 
việc 

Sở hữu 

 Nguồn: Công ty cổ phần Thương Mại Mộc Hóa 

14.14.14.14. KKKKếếếế    hohohohoạạạạchchchch l l l lợợợợi nhui nhui nhui nhuậậậận và cn và cn và cn và cổổổổ t t t tứứứứcccc    năm năm năm năm 2010201020102010    ---- 201 201 201 2011111    
14.114.114.114.1 Cơ sCơ sCơ sCơ sởởởở th th th thựựựực hic hic hic hiệệệện kn kn kn kếếếế ho ho ho hoạạạạchchchch 02 năm 2010 02 năm 2010 02 năm 2010 02 năm 2010    –––– 201 201 201 2011111    

ChChChChỉỉỉỉ tiêu (VNĐ) tiêu (VNĐ) tiêu (VNĐ) tiêu (VNĐ)    Năm 2010Năm 2010Năm 2010Năm 2010    Năm 2011Năm 2011Năm 2011Năm 2011    

Doanh thu 247.317.000.000 272.000.000.000 
 Nguồn: CTCP Thương mại Mộc Hoá 

Trong kế hoạch doanh thu, Công ty chỉ quan tâm đến hoạt động sản xuất kinh doanh chính của 
mình. Bỏ qua các thu nhập khác và doanh thu từ hoạt động tài chính, doanh thu từ hoạt động kinh 
doanh chính của công ty là cơ sở cho mọi kế hoạch kinh doanh.  

� DDDDựựựự án Khách s án Khách s án Khách s án Khách sạạạạn Mn Mn Mn Mộộộộc Hóac Hóac Hóac Hóa    
Công ty Cổ phần Thương mại Mộc Hóa cùng hợp tác với Công ty Cổ phần Vật Tư và Phân 
Bón Hóa Sinh để thực hiện đầu tư dự án Khách sạn Mộc Hóa tại 130 Bạch Đằng, Mộc 
Hóa, Long An với quy mô như sau:  
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• Diện tích khuôn viên:  1.149 m2 
• Quy mô khách sạn:  7 tầng (mỗi tầng 910 m2) 
• Tổng diện tích sàn xây dựng: 7.159 m2 
• Mật độ xây dựng:  80% 
• Tổng mức đầu tư dự kiến: 35.545.442.000 đồng 

Hiện nay tại Mộc Hóa hầu hết chỉ là nhà nghỉ, chưa có một khách sạn tốt phục vụ nhu cầu 
của khách khi đến Mộc Hóa. Dự án Khách sạn Mộc Hóa sau khi xây dựng sẽ trở thành 
khách sạn tốt nhất tại thị trấn Mộc Hóa với đầy đủ tiện nghi phục vụ khách. Do vậy, sau khi 
đưa vào hoạt động, Khách sạn Mộc Hóa sẽ mang về doanh thu cho CTCP Thương mại 
Mộc Hóa. 

Ngoài dự án Khách sạn Mộc Hóa, Công ty còn có kế hoạch đầu tư xưởng sản xuất nước đá với 
vốn đầu tư 01 tỷ đồng phục vụ nhu cầu cho thị trấn Mộc Hóa. 
14.214.214.214.2 KKKKếếếế ho ho ho hoạạạạch kinh doanh, lch kinh doanh, lch kinh doanh, lch kinh doanh, lợợợợi nhui nhui nhui nhuậậậận năm 2010n năm 2010n năm 2010n năm 2010    ----2012012012011111    

ChChChChỉỉỉỉ tiêu  tiêu  tiêu  tiêu (VNĐ(VNĐ(VNĐ(VNĐ))))    Năm 2010Năm 2010Năm 2010Năm 2010    Năm 2011Năm 2011Năm 2011Năm 2011    

Vốn chủ sở hữu  20.524.356.394 21.244.356.394 

Vốn điều lệ   15.966.200.000 15.966.200.000 

Doanh thu thuần  247.317.000.000 272.000.000.000 

Tốc độ tăng DT   110% 110% 

LN trước thuế   3.275.000.000 3.600.000.000 

LNST 2.620.000.000 2.880.000.000 

Tốc độ tăng lợi nhuận   102,34% 109.92% 

Tỷ lệ LNST/DT   1,06% 1,06% 

Tỷ lệ LNST/VĐL 16.41% 18,04% 

Tỷ lệ LNST/VCSH  12,77% 13,56% 

Tỷ lệ cổ tức/năm   12,00% 12,00% 

Cổ tức (đồng/cp/năm)   1.200 1.200 
 Nguồn: CTCP Thương mại Mộc Hoá 

15.15.15.15. Đánh giá cĐánh giá cĐánh giá cĐánh giá củủủủa ta ta ta tổổổổ    chchchchứứứứcccc tư v tư v tư v tư vấấấấn vn vn vn vềềềề k k k kếếếế ho ho ho hoạạạạch lch lch lch lợợợợi nhui nhui nhui nhuậậậận và cn và cn và cn và cổổổổ t t t tứứứứcccc    

Với vai trò là một tổ chức tư vấn, Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt đã tiến hành thu thập 
thông tin, nghiên cứu và phân tích cùng với những dự báo về ngành cũng như hoạt động kinh 
doanh của Công ty cổ phần Thương mại Mộc Hóa. 

Tốc độ phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong những năm qua khá cao và ổn định. Mặc dù 
khủng hoảng kinh tế thế giới vào năm 2008 và đầu năm 2009 vừa qua đã gây tổn thất nặng nề 
trên mọi lĩnh vực, nhưng với những chính sách của chính phủ, tốc độ tăng trưởng kinh tế của  Việt 
Nam vẫn đạt mức cao. Dự báo của các tổ chức kinh tế thế giới cho rằng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt 
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được những thành công lớn khi kinh tế phục hồi và tăng trưởng trở lại trong những năm tiếp theo. 
Vấn đề được chính phủ quan tâm trong giai đoạn này là kích thích kinh tế để nhanh chóng lấy lại 
tốc độ tăng trưởng cao. Mặt khác Việt Nam phải giữ được sự phát triển một cách đồng bộ để tránh 
mất cân bằng gây lãng phí các nguồn lực.  

Nếu không có những biến động bất thường ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của Công ty thì kế 
hoạch lợi nhuận mà công ty đề ra trong giai đoạn 2010 – 2011 là hoàn toàn khả thi. Qua đó kế 
hoạch chi trả cổ tức và mục tiêu tái đầu tư phát triển công ty được đảm bảo. 
Chúng tôi xin lưu ý rằng, mọi ý kiến đánh giá trên đây được đưa ra dưới góc độ tư vấn, đăng ký 
giao dịch, trên cơ sở nghiên cứu về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán, triển vọng của nền 
kinh tế, ngành và Công ty. Những đánh giá trên đây của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và 
cổ tức của Công ty chỉ có ý nghĩa tham khảo cho các nhà đầu tư. 
16.16.16.16. Thông tin vThông tin vThông tin vThông tin vềềềề    nhnhnhnhữữữữngngngng cam k cam k cam k cam kếếếết nhưng chưa tht nhưng chưa tht nhưng chưa tht nhưng chưa thựựựực hic hic hic hiệệệện cn cn cn củủủủa ta ta ta tổổổổ ch ch ch chứứứức c c c đăng kýđăng kýđăng kýđăng ký    
    Không có 
17.17.17.17. Các thông tin, các tranh chCác thông tin, các tranh chCác thông tin, các tranh chCác thông tin, các tranh chấấấấp kip kip kip kiệệệện tn tn tn tụụụụng liên quan tng liên quan tng liên quan tng liên quan tớớớới công ti công ti công ti công tyyyy    
    Không có 
V.V.V.V. CCCCHHHHỨỨỨỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ GIAO DNG KHOÁN ĐĂNG KÝ GIAO DNG KHOÁN ĐĂNG KÝ GIAO DNG KHOÁN ĐĂNG KÝ GIAO DỊỊỊỊCHCHCHCH        

1.1.1.1. LoLoLoLoạạạại ci ci ci cổổổổ phi phi phi phiếếếếuuuu                : cổ phiếu phổ thông    

2.2.2.2. MMMMệệệệnh giánh giánh giánh giá                    : 10.000 đồng/cổ phiếu    

3.3.3.3. TTTTổổổổng sng sng sng sốốốố c c c cổổổổ phi phi phi phiếếếếu u u u đăng ký giao dđăng ký giao dđăng ký giao dđăng ký giao dịịịịchchchch        : 1.596.620 cổ phiếu 

4.4.4.4. TTTTổổổổng giá trng giá trng giá trng giá trịịịị đăng đăng đăng đăng ký giao d ký giao d ký giao d ký giao dịịịịchchchch        : 15.966.200.000 đồng 

5.5.5.5. Phương pháp tính giáPhương pháp tính giáPhương pháp tính giáPhương pháp tính giá    
Phương pháp tính giá trPhương pháp tính giá trPhương pháp tính giá trPhương pháp tính giá trịịịị s s s sổổổổ sách sách sách sách    
Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2009: 

ChChChChỉỉỉỉ tiêu tiêu tiêu tiêu (VNĐ) (VNĐ) (VNĐ) (VNĐ)    2002002002009999    

Vốn chủ sở hữu 31/12/2008 23.881.598.615 

Vốn cổ phần hiện tại 15.966.200.000 

Mệnh giá một cổ phần 10.000 

Số cổ phần hiện hành (cổ phần)  1.596.620 

Giá trị sổ sách/cổ phần 14.957 

6.6.6.6. GiGiGiGiớớớới hi hi hi hạạạạn vn vn vn vềềềề t t t tỷỷỷỷ l l l lệệệệ n n n nắắắắm gim gim gim giữữữữ đ đ đ đốốốối vi vi vi vớớớới ngưi ngưi ngưi ngườờờời nưi nưi nưi nướớớớc ngoàic ngoàic ngoàic ngoài    

Theo Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài 
trên thị trường chứng khoán Việt Nam, mức góp vốn của các nhà đầu tư nước ngoài ở doanh nghiệp 
Việt Nam tối đa bằng 49% vốn điều lệ của doanh nghiệp Việt Nam.  
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7.7.7.7. Các hCác hCác hCác hạạạạn chn chn chn chếếếế liên quan đ liên quan đ liên quan đ liên quan đếếếến vin vin vin việệệệc chuyc chuyc chuyc chuyểểểển nhưn nhưn nhưn nhượợợợngngngng    

Tất cả cổ phần do Công ty phát hành đến thời điểm hiện nay là 1.596.620 cổ phần đều là cổ phần 
chuyển nhượng tự do. 

8.8.8.8. Các loCác loCác loCác loạạạại thui thui thui thuếếếế có liên quan có liên quan có liên quan có liên quan 

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với các hoạt động kinh doanh của công ty là 
20% theo văn bản 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và 11684/BTC-TCT ngày 16/09/2005.  

Theo Nghị định 100/2008/NĐ-CP ngày 08/09/2008 quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu 
nhập cá nhân và thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế 
thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 
100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008: 

- Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán: Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng 
chứng khoán, bao gồm cả chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu được xác định bằng giá bán 
chứng khoán trừ (-) giá mua, các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng. 

� Giá bán chứng khoán được xác định như sau: 

+ Giá bán chứng khoán niêm yết là giá chuyển nhượng thực tế tại Sở Giao dịch chứng 
khoán, Trung tâm Giao dịch chứng khoán; 

+ Giá bán chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết, đã thực hiện đăng ký 
giao dịch tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán là giá chuyển nhượng thực tế tại 
Trung tâm Giao địch chứng khoán; 

+ Giá bán chứng khoán của các đơn vị không thuộc hai trường hợp nêu trên là giá ghi 
trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách kế toán của đơn vị có chứng 
khoán được chuyển nhượng tại thời điểm bán. 

� Giá mua được xác định như sau: 

+ Giá mua của chứng khoán niêm yết là giá thực mua tại Sở Giao dịch chứng khoán, 
Trung tâm Giao dịch chứng khoán; 

+ Giá mua chứng khoán của Công ty đại chúng chưa niêm yết, đã thực hiện đăng ký 
giao dịch tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán là giá thực tế mua tại Trung tâm Giao 
dịch chứng khoán; 

+ Giá mua chứng khoán của các đơn vị không thuộc hai trường hợp nêu trên là giá ghi 
trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách kế toán của đơn vị có chứng 
khoán được chuyển nhượng tại thời điểm mua. 

� Chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng chứng khoán là các khoản chi phí thực tế phát 
sinh có chứng từ, hóa đơn hợp pháp, bao gồm: 

+ Phí nhận chuyển nhượng và phí chuyển nhượng chứng khoán; 

+ Phí lưu ký chứng khoán; 
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+ Chi phí ủy thác chứng khoán; 

+ Các khoản chi phí khác. 

- Thuế suất 

� Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp là 20% trên thu nhập tính thuế của 
mỗi lần chuyển nhượng. 

� Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán là 20% trên thu nhập tính 
thuế cả năm chỉ áp dụng đối với trường hợp đối tượng nộp thuế đã thực hiện đúng quy 
định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ, xác định được thu nhập tính thuế quy 
định và đăng ký thực hiện ổn định với cơ quan Thuế từ tháng 12 của năm trước. 

� Đối với các trường hợp khác ngoài trường hợp trên, áp dụng thuế suất 0,1% trên giá 
chuyển nhượng chứng khoán từng lần. 

VI.VI.VI.VI. CÁC ĐCÁC ĐCÁC ĐCÁC ĐỐỐỐỐI TÁC LIÊN QUAN TI TÁC LIÊN QUAN TI TÁC LIÊN QUAN TI TÁC LIÊN QUAN TỚỚỚỚI I I I VIVIVIVIỆỆỆỆC ĐĂNG KÝ GIAO DC ĐĂNG KÝ GIAO DC ĐĂNG KÝ GIAO DC ĐĂNG KÝ GIAO DỊỊỊỊCHCHCHCH    

TTTTỔỔỔỔ CH CH CH CHỨỨỨỨC CAM KC CAM KC CAM KC CAM KẾẾẾẾT HT HT HT HỖỖỖỖ TR TR TR TRỢỢỢỢ::::    

CÔNG TY CCÔNG TY CCÔNG TY CCÔNG TY CỔỔỔỔ PH PH PH PHẦẦẦẦN CHN CHN CHN CHỨỨỨỨNG KHOÁN RNG KHOÁN RNG KHOÁN RNG KHOÁN RỒỒỒỒNG VNG VNG VNG VIIIIỆỆỆỆT (VDSC)T (VDSC)T (VDSC)T (VDSC)    
Địa chỉ: Tầng 1-2-3-4, Toà nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Q.1, TP.HCM 
ĐT: (84.8) 6299 2006                - Fax: (84.8) 6291 7986 
Website: www.vdsc.com.vn      - Email: vdsc@vdsc.com.vn    

    
TTTTỔỔỔỔ CH CH CH CHỨỨỨỨC KIC KIC KIC KIỂỂỂỂM TOÁNM TOÁNM TOÁNM TOÁN::::    

CÔNG TY CÔNG TY CÔNG TY CÔNG TY TNHH KITNHH KITNHH KITNHH KIỂỂỂỂM TOÁN VÀ TƯ VM TOÁN VÀ TƯ VM TOÁN VÀ TƯ VM TOÁN VÀ TƯ VẤẤẤẤN PHAN DN PHAN DN PHAN DN PHAN DŨNGŨNGŨNGŨNG    
Địa chỉ: 108/E7 Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM 
ĐT: (84.8) 39480288         - Fax: (84.8) 39480288 
Email: phandung_pdac@hcm.fpt.vn    

VII.VII.VII.VII. PHPHPHPHỤỤỤỤ L L L LỤỤỤỤC C C C     

1.1.1.1. PhPhPhPhụụụụ l l l lụụụục I:c I:c I:c I:        Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

2.2.2.2. PhPhPhPhụụụụ l l l lụụụục II:c II:c II:c II:        Bản sao hợp lệ Điều lệ công ty  

3.3.3.3. PhPhPhPhụụụụ l l l lụụụục c c c IIIIII:II:II:II:  Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2007, năm 2008 và năm 2009 

4.4.4.4. PhPhPhPhụụụụ l l l lụụụục IV:c IV:c IV:c IV:  Báo cáo kiểm toán vốn 
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VIII. VIII. VIII. VIII. CHCHCHCHỮỮỮỮ KÝ KÝ KÝ KÝ    
  Mộc Hóa, ngày ... tháng ... năm 2010 

      

KKKKếếếế Toán trư Toán trư Toán trư Toán trưởởởởngngngng    

    

    

    

    

ĐĐĐĐẶẶẶẶNG THANH TÂMNG THANH TÂMNG THANH TÂMNG THANH TÂM    

ĐĐĐĐạạạại dii dii dii diệệệệnnnn T T T Tổổổổ ch ch ch chứứứức đăng ký giao dc đăng ký giao dc đăng ký giao dc đăng ký giao dịịịịchchchch    

ChChChChủủủủ t t t tịịịịch Hch Hch Hch Hộộộội đi đi đi đồồồồng qung qung qung quảảảản trn trn trn trịịịị kiêm Giám đ kiêm Giám đ kiêm Giám đ kiêm Giám đốốốốcccc    

    

    

    

    

NGUYNGUYNGUYNGUYỄỄỄỄN VĂN TIN VĂN TIN VĂN TIN VĂN TIẾẾẾẾPPPP    

    

TrưTrưTrưTrưởởởởng Ban king Ban king Ban king Ban kiểểểểm soátm soátm soátm soát    

    

    

    

    

NGUYNGUYNGUYNGUYỄỄỄỄN XUÂN TIN XUÂN TIN XUÂN TIN XUÂN TIẾẾẾẾNNNN    

ĐĐĐĐạạạại dii dii dii diệệệện Tn Tn Tn Tổổổổ ch ch ch chứứứức cam kc cam kc cam kc cam kếếếết ht ht ht hỗỗỗỗ tr tr tr trợợợợ    

Phó TPhó TPhó TPhó Tổổổổng ng ng ng Giám đGiám đGiám đGiám đốốốốcccc    

    

    

    

    

NGUYNGUYNGUYNGUYỄỄỄỄN MINH NHN MINH NHN MINH NHN MINH NHỰỰỰỰTTTT    
 


