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I. THÔNG TIN CHUNG 
1. Thông tin khái quát: 

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI 
GÒN. 
- Tên tiếng Anh: SAIGON AQUATIC PRODUCTS TRADING JOINT STOCK  
COMPANY. 
- Tên viết tắt:  APT CO. 
- Trụ sở chính: Lô 4-6-8 Đường 1A, P.Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí 
Minh. 
- Điện thoại:  (84.8) 37541889  - Fax: (84.8) 37541808. 
- Website:  www.apt.com.vn  - Email: aptco@apt.com.vn 
- Vốn điều lệ:  88.000.000.000 đồng (Tám mươi tám tỷ đồng). 
-  GCNĐKKD số 41035759 do Sở Kế Hoạch Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp, đăng 
ký lần đầu ngày 20/12/2006; đăng ký thay đổi lần 06 ngày 07/09/2012. 

 
- Mã cổ phiếu (nếu có): Không. 

 
2. Quá trình hình thành và phát triển: 

a. Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy Hải sản Sài Gòn (APT) được thành lập do cổ 
phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước là Công ty Kinh doanh Thủy Hải sản theo Quyết định số 
2399/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Tp.Hồ Chí Minh ngày 26/05/2006 về việc phê duyệt 
phương án và chuyển Công ty Kinh doanh Thủy hải sản thành Công ty Cổ phần Kinh doanh 
Thủy hải sản Sài Gòn (Công ty APT). Công ty APT chính thức hoạt động theo mô hình Công 
ty Cổ phần từ ngày 01/01/2007 theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 4103005759 do 
Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 20/12/2006. 
 Công ty APT chuyên sản xuất, chế biến và kinh doanh các mặt hàng thủy hải sản, 
nông sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Được thành lập từ năm 1976, đến nay Công ty đã 
không ngừng cải tiến kỹ thuật, trang thiết bị, công nghệ nhằm nâng cao chất lượng và giá 
trị sản phẩm. Các Xí nghiệp trực thuộc Công ty đều được cấp Code xuất khẩu đi Châu Âu 
bao gồm Code DL 364, DL 142, DL 769, HK 155, HK 156. 
 Với các yếu tố như: đội ngũ quản lý, cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm và năng động, 
công nhân sản xuất chế biến lành nghề, dây chuyền sản xuất hiện đại, cùng hệ thống quản 
lý chất lượng theo các tiêu chuẩn HACCP, ISO… Công ty rất tự hào vì đã góp phần tạo 
nên một thế giới thực phẩm an toàn, chất lượng phục vụ cho cuộc sống. 
 Với năng lực hiện có, hàng năm Công ty sản xuất và chế biến 20.000 - 30.000 tấn 
thủy hải sản các loại, trong đó 60% dành cho xuất khẩu. Hiện nay sản phẩm của Công ty 
có mặt trên 25 quốc gia ở các châu lục và ngày càng mở rộng trong tương lai. 

Trong quá trình hoạt động, Công ty đã năm (06) lần được Sở Kế hoạch và Đầu tư 
TP.HCM cấp bổ sung giấy chứng nhận ĐKKD. Lần thay đổi thứ sáu số 0300523755 
ngày 07/09/2012. 

Công ty đã được tặng thưởng các danh hiệu: 
+ Năm 2001: Huân chương Lao Động hạng 3. 
+ Giải thưởng Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao hợp chuẩn 2004, 2005, 

2006. 
+ Sản phẩm uy tín chất lượng năm 2005 

 
Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài gòn - Báo Cáo Thường Niên năm 2012. 

2/57 

http://www.apt.com.vn/
mailto:aptco@apt.com.vn


       
+ Huy chương vàng hội chợ Vietfish 2000, 2003, 2005, 2006, 2007,2008. 
+ Năm 2006: Giải thưởng Sao vàng Đất Việt, Business Excellent Awards 2006. 
+ Thương hiệu Việt Uy tín chất lượng năm 2005-2006-2007 
+ Năm 2008: Giấy chứng nhận Doanh nghiệp Xuất khẩu Uy tín của Bộ Công 
Thương. 
+ Năm 2010-2011-2013: Giấy Chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao. 

b. Các sự kiện khác: 
Ngày 26/11/2006, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy Hải sản 

Sài Gòn do Đại hội đồng cổ đông thành lập bầu ra, gồm 05 người với nhiệm kỳ 05 năm 
kể từ tháng 01/2007 đến tháng 12/2011. Danh sách Hội đồng Quản trị (HĐQT) cụ thể 
gồm có: 

 1. Ông Nguyễn Chí Thành  Chủ tịch HĐQT; 

 2. Ông Đỗ Văn Vinh  Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc; 

 3. Ông Nguyễn Thanh Sơn  Thành viên HĐQT – P. Tổng Giám đốc; 

 4. Ông Nguyễn Văn Công Hậu Thành viên HĐQT – P. Tổng Giám đốc; 

 5. Ông Tạ Bá Thuyết  Thành viên HĐQT (cổ đông ngoài). 

 Từ tháng 04/2008, Ông Đào Xuân Đức – người đại điện vốn Nhà nước, giữ chức 
danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay thế Ông Nguyễn Chí Thành do chuyển công tác 
(đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội thường niên 2008). 

 Tháng 07/2009, thành viên HĐQT tiếp tục có sự thay đổi do Tổng Công Ty 
Thương Mại Sài Gòn thay đổi người đại diện vốn Nhà nước. Cụ thể: 

Ông Trương Tiến Dũng là đại diện vốn Nhà nước, thành viên Hội đồng Quản trị 
giữ chức vụ Tổng Giám đốc, thay thế Ông Đỗ Văn Vinh do tạm đình chỉ chức vụ.  

Ngày 21/11/2008, Ủy Ban Nhân Dân TP HCM đã chấp thuận chủ trương cho 
Công ty Cổ phần Kinh Doanh Thủy hải sản Sài Gòn thực hiện bán đấu giá tiếp phần vốn 
Nhà nước là 36,68% /Vốn điều lệ (VĐL) và chỉ giữ lại phần vốn Nhà nước theo phương 
án ban đầu là 30%/VĐL. Căn cứ vào Biên bản xác định kết quả đấu giá ngày 27/8/2009 
của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn đã 
tổ chức xong việc bán đấu giá 36,68% /VĐL của phần vốn Nhà nước tại Công ty. 

Ngày 31/10/2009, Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn có Quyết định giảm số 
lượng người Đại diện vốn Nhà nước từ 05 thành viên xuống còn 03 thành viên (Ông 
Nguyễn Thanh Sơn Phó TGĐ và Ông Nguyễn Văn Công Hậu Phó TGĐ không còn là 
người đại diện vốn Nhà nước và từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT tại Công ty). 

 Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào tháng 11/2009 để bầu bổ 
sung thành viên Hội đồng Quản trị. Sau đại hội, các thành viên Hội đồng Quản trị được 
thay đổi theo danh sách sau: 

1. Ông Trần Phát Minh : Chủ tịch HĐQT 

 2. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn : Thành viên HĐQT 

 3. Ông Đào Xuân Đức : Thành viên HĐQT  
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 4. Ông Trương Tiến Dũng : Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc 

 5. Ông Tạ Bá Thuyết : Thành viên HĐQT  

 Sau Đại hội thường niên 2010, các thành viên HĐQT được thay đổi theo danh 
sách như sau: 

1. Ông Trần Phát Minh  Chủ tịch HĐQT 

 2. Ông Đào Xuân Đức  Thành viên HĐQT  

 3. Ông Trương Tiến Dũng  Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc 

4. Ông Phùng Công Trí Dũng Thành viên HĐQT 

Về xử lý theo kết luận Kết luận số 400/KL-TTTP-P Thanh tra toàn diện của Thanh 
Tra TP Hồ Chí Minh ngày 05 tháng 8 năm 2010, các vấn đề liên quan đến công tác điều 
hành SXKD và công tác quản lý tổ chức của Công ty từ tháng 01/2007 đến 30/6/2009. 
HĐQT đã đề nghị và có Quyết định tạm đình chỉ chức vụ TGĐ, 01 Phó TGĐ, Kế toán 
trưởng Công ty và 01 Giám đốc Xí nghiệp. Đồng thời, giải quyết nghỉ không hưởng 
lương một số lãnh đạo Công ty, Phòng, Đơn vị có liên quan chờ kết luận của Cơ quan 
Điều tra. 

Ngày 12 tháng 7 năm 2011, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Thông báo số 
477/TB-VP về việc kết luận  thanh tra toàn diện các vấn đề liên quan đến công tác điều 
hành SXKD và công tác quản lý tổ chức của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản 
Sài Gòn. Qua đó, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất theo đề xuất của Tổng 
Công ty Thương mại Sài Gòn, chọn phương án tái cấu trúc lại tổ chức và hoạt động để 
giúp Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn phục hồi, duy trì hoạt động, tạo 
công ăn việc làm cho người lao động và có điều kiện thanh toán công nợ. 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 

Ngành nghề kinh doanh: (Nêu các ngành nghề kinh doanh hoặc sản phẩm, dịch vụ 
chính chiếm trên 10% tổng doanh thu trong 02 năm gần nhất): 
- Ngành nghề kinh doanh theo GCNĐKKD:   

Nuôi trồng thủy sản. Mua bán vật tư phục vụ ngành nuôi trồng thủy sản. Mua bán, chế 
biến thủy hải sản. Gia công các mặt hàng thủy hải sản. Sản xuất, mua bán thức ăn gia súc. Chế 
biến nước mắm, nước chấm. Sản xuất nước đá. Gia công hàng may mặc, các sản phẩm bằng 
kim loại. Sản xuất, mua bán gaz NH3. Sản xuất các loại cấu kiện từ panel nhựa xốp, gia công 
lắp ráp các nhà kho chứa, kho lạnh, khung nhà tiền chế, các loại vách ngăn cách nhiệt, các tấm 
trần bằng cấu kiện panel và tole tráng nhựa, các loại bao bì, các loại hộp thực phẩm và thức ăn 
nhựa bằng nhựa xốp. Mua bán xăng, dầu, nhớt các loại. Kinh doanh ăn uống các mặt hàng 
thủy hải sản tươi sống và chế biến. Mua bán bao bì, panel nhựa xốp, mua bán cấu kiện, thiết bị 
lạnh. Mua bán thực phẩm, công nghệ phẩm, kim khí, điện máy, xe máy, vật tư phục vụ sản 
xuất, nông sản, phương tiện vận tải chuyên dùng. Mua bán thiết bị, máy móc, vật tư, nguyên 
liệu ngư lưới cụ, rượu. Ăn uống, nhà nghỉ, massage, xông hơi, sân tennis. Dịch vụ bảo quản 
hàng đông lạnh xuất khẩu, sửa chữa cơ điện lạnh. Cano lướt ván, chèo thuyền, câu cá giải trí. 
Cho thuê kho, bãi, kinh doanh bất động sản 

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:  
- Mô hình quản trị:  
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o Đại hội đồng Cổ 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. 

o Hội đồng Quản trị. 
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. Hội đồng quản trị công ty có 03 thành viên và có nhiệm kỳ là 05 năm. 

o Ban Kiểm 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. Ban kiểm soát công ty có 03 thành viên và có nhiệm kỳ tương ứng theo nhiệm 
kỳ của HĐQT 

-Cơ cấu bộ máy quản lý: 
Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy Hải sản Sài Gòn:  
 

-Cơ cấu Bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy Hải sản Sài Gòn 

 
- Các Công ty con, Công ty liên kết: (Nêu danh sách, địa chỉ, lĩnh vực sản xuất kinh 
doanh chính, vốn điều lệ thực góp, tỷ lệ sở hữu của Công ty tại các Công ty con, Công 
ty liên kết): Không có. 

 
5. Định hướng phát triển: 

5.1. Mục tiêu tổng quán của chiến lược phát triển: 
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- Xây dựng phương án khả thi khai thác có hiệu quả các dự án bất động sản; Thực 
hiện phương án tái cấu trúc Công ty từng bước nhằm lành mạnh hóa tài chính. 

- Trên tinh thần khai thác tối đa các nguồn lực sẵn có, hợp tác chặt chẽ với các đối 
tác trong và ngoài nước, Công ty duy trì và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo 
công ăn việc làm nâng cao đời sống cho người lao động.  

- Công ty APT cam kết cung ứng thực phẩm chế biến thủy hải sản “Chất lượng 
cao-giàu chất dinh dưỡng-an toàn và tiện lợi”, phấn đấu trở thành một trong những 
thương hiệu Việt chuyên nghiệp và uy tín với người tiêu dùng. 

 
5.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 

 5.2.1. Chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh Thủy hải sản:  
a. Xuất khẩu: 
- Phấn đấu tăng tỉ lệ sản xuất phục vụ xuất khẩu lên 30-40% công suất Nhà máy. 
- Đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng có lợi thế cạnh tranh, tích cực phát triển các 

mặt hàng có tiềm năng thành những mặt hàng xuất khẩu mới, theo hướng nâng cao hiệu 
quả xuất khẩu. Chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu theo hướng đẩy mạnh xuất khẩu các mặt 
hàng có giá trị gia tăng cao. 

- Khách hàng 
& thị trường: Tiếp tục 
giữ vững và duy trì 
quan hệ tốt với khách 
hàng truyền thống 
(Hà Lan, Mỹ, Hàn 
Quốc và các nước 
Asean), nối lại mối 
quan hệ với một số 
khách hàng ở thị 
trường Trung Quốc, 
Nhật để xuất khẩu các 
mặt hàng chế biến 
khô của Công ty. 
Không ngừng tìm 
kiếm khách hàng, mở 
rộng thị trường Xuất 

khẩu ở các nước khu vực: EU, Trung Đông, Châu Á, Asean … Phấn đấu mỗi thị trường 
có ít nhất từ 1 – 2 khách hàng mới. 

- Chỉ tiêu kim ngạch: Phấn đấu chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu bình quân mỗi năm 
tăng từ 10 - 15 %/năm. 

- Mặt hàng chính: Cá 
biển, cá nước ngọt cấp đông 
và chế biến khô. Một số mặt 
hàng tinh chế cấp đông, và 
nước mắm. 

 
b. Nội địa:  
- Hướng đến mục tiêu 

APT trở thành Nhà cung ứng 
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thực phẩm “An toàn – Chất lượng và Chuyên nghiệp”. Xây dựng thương hiệu APT, nâng 
cao hiệu quả nhận diện thương hiệu, sản phẩm APT thông qua các chương trình quảng 
cáo hoặc giới thiệu sản phẩm APT đến người tiêu dùng thông qua phương tiện thông tin 
thông tấn báo chí, đài phát thanh, truyền hình.  

- Thị trường: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển mạng lưới phân phối, mở rộng thị 
trường, tăng cường đưa hàng hóa vào các siêu thị Metro/ Big C/ Lotte/ Co.op mart/ Satra 
mart/ Vissan/ … , bếp ăn tập thể, khu chế xuất, khu công nghiệp, … đặc biệt quan tâm 
đến các kênh chợ truyền thống.  

- Mặt hàng chính: Tập trung phát triển các sản phẩm truyền thống APT (Cá sơ chế 
các loại; Nước mắm các loại; Sản phẩm cá hộp; Sản phẩm khô; các mặt hàng tinh 
chế…). Ngoài ra cần nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới trên cơ sở nhu cầu, xu 
hướng văn hóa tiêu dùng mới của khách hàng, thị trường.  

-Phấn đấu đến 2016, 
chỉ tiêu doanh thu nội địa 
đạt tỷ lệ trên 40% trong cơ 
cấu doanh thu chung của 
Công ty về hoạt động sản 
xuất kinh doanh thủy hải 
sản.Chỉ tiêu lợi nhuận sẽ 
đạt 50% trong cơ cấu lợi 
nhuận của sản xuất kinh 
doanh thủy hải sản. 

 
5.2.2. Chiến lược phát triển 
kinh doanh thương mại – 
dịch vụ 

Ngoài việc tập trung 
phát triển sản xuất kinh doanh thủy hải sản, trong chiến lược phát triển từ 2012 đến năm 
2016, Công ty tập trung phát triển mạnh lĩnh vực thương mại dịch vụ như dịch vụ cho 
thuê kho, cho thuê văn phòng, dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác, kinh doanh ăn uống, nhà 
hàng,... 

 
5.2.3. Chiến lược phát triển các dự án đầu tư:  
a. Thực hiện chương trình đầu tư phục vụ sản xuất chế biến thuỷ hải sản: 
- Thực hiện các dự án đầu tư nâng cấp sửa chữa, mở rộng sản xuất kinh doanh một 

cách có hiệu quả, duy trì điều kiện sản xuất luôn đạt tiêu chuẩn An toàn vệ sinh thực 
phẩm, Code xuất khẩu.  

- Bên cạnh việc duy tu bảo dưỡng máy móc thiết bị cũ đã xuống cấp, Công ty cần 
đầu tư trang thiết bị, dây chuyền sản xuất hiện đại nhằm nâng cao năng lực sản xuất, tăng 
sản lượng, giảm giá thành sản phẩm, đảm bảo tốt chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm.  

- Tìm kiếm quỹ đất đầu tư và xây dựng Xưởng sản xuất chiết rót nước mắm với 
trang thiết bị hiện đại đạt tiêu chuẩn xuất khẩu thị trường EU, Châu Á … tại các khu 
Công nghiệp hoặc khu vực quận – huyện ngoại thành. 

 
 5.2.4. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực: 

Công ty thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực theo hướng: 
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 - Tiếp tục xây dựng hệ thống và bộ máy quản lý hiệu quả, theo hướng tinh gọn, 
chuyên nghiệp, chất lượng và năng động. 
 - Tăng cường các biện pháp tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực có năng lực từ 
bên ngoài. Đẩy mạnh công tác đào tạo tại chỗ nguồn nhân lực có tay nghề. 
 - Có chính sách đãi ngộ nguồn nhân lực, thường xuyên chăm lo đời sống vật chất 
và tinh thần cho người lao động. 
 - Xây dựng đội ngũ bán hàng có năng lực và chuyên nghiệp để có thể nắm bắt kịp 
thời thông tin thị trường cũng như triển khai tốt các chương trình bán hàng nhằm xây 
dựng và phát triển thương hiệu APT ngày càng lớn mạnh. 
 
6. Các rủi ro: 

1. Rủi ro về kinh tế: 
Tốc độ tăng trưởng cũng như những nhân tố ảnh hưởng bất lợi cho nền kinh tế 

toàn cầu đều ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Kinh tế thế giới hồi 
phục, đặc biệt tại các nước nhập khẩu thủy sản, sẽ góp phần cho việc hồi phục và tăng 
sức tiêu thụ hàng hóa thủy sản và làm tăng doanh số bán và hiệu quả hoạt động của 
Công ty và ngược lại. Bên cạnh đó, các yếu tố vĩ mô khác trong nước như tốc độ tăng 
trưởng kinh tế chung của cả nước, lãi suất tiền gửi ngân hàng, tình hình lạm phát v.v… 
cũng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty và giá cả cổ phiếu của Công ty 
trên thị trường. 

2. Rủi ro về luật pháp: 
Về cơ bản, nhà nước có chính sách khuyến khích và hỗ trợ hoạt động nuôi trồng, 

chế biến và xuất khẩu thủy sản. Tuy nhiên, việc ban hành hoặc thay đổi chính sách, quy 
định mới… liên quan đến hoạt động của ngành có thể ảnh hưởng tới Công ty mà nhà đầu 
tư phải lưu ý, đặc biệt là các văn bản chuyên ngành liên quan đến thủy sản, an toàn thực 
phẩm, bảo vệ môi trường…. Mặt khác, các rủi ro liên quan đến việc thay đổi các quy 
định liên quan đến an toàn thực phẩm, bảo vệ người tiêu dùng, bảo hộ sản xuất… tại các 
nước nhập khẩu được điều chỉnh liên tục cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với hoạt động 
xuất khẩu thủy sản. 

Mặt bằng kinh doanh của Công ty chủ yếu là thuê, trong đó có nhiều diện tích 
được thuê theo hình thức đất trả tiền hàng năm, vì thế trong thời gian tới việc điều 
chỉnh giá thuê đất của nhà nước sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty. 

Công ty đã là Công ty đại chúng theo quy định của Luật chứng khoán nên hoạt 
động của Công ty còn chịu sự điều chỉnh của các Luật, Nghị định và các văn bản pháp 
luật khác liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

3. Rủi ro đặc thù: 
Rủi ro tỷ giá hối đoái: Tỷ giá hối đoái danh nghĩa giữa VND và các đồng tiền 

mạnh khác trên thế giới trong thời gian qua mặc dù được kiểm soát nhưng vẫn có 
những biến động rất thất thường đã gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt 
động của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và thương mại và hoạt động của Công ty 
cũng không là ngoại lệ. Trong điều kiện thị trường tài chính vẫn chưa phát triển, các 
công cụ phát sinh bảo hiểm tỷ giá vẫn chưa được áp dụng thì rủi ro về tỷ giá đối với 
Công ty là một rủi ro mang tính khách quan khó có thể thay đổi hay giảm thiểu. 
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Rủi ro tài chính: Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty yêu cầu phải có vốn 
rất lớn. Tuy nhiên, vốn tự có thấp và thiếu vốn lưu động. Vì vậy, các khoản nợ vay của 
Công ty chiếm tỷ trọng cao trong tổng tài sản, do vậy rủi ro liên quan đến mức biến động 
lãi suất cho vay và rủi ro thanh khoản cũng hết sức quan trọng mà nhà đầu tư phải chú ý 
khi xem xét quyết định. Nợ vay ngân hàng chiếm tỷ trọng cao trong tổng tài sản của Công 
ty vì thế biến động về lãi suất cũng ảnh hưởng lớn đến hiệu quả của Công ty.  

Các rủi ro liên quan đến thị trường tiêu thụ: Trong thời gian qua, sản phẩm của 
Công ty chủ yếu là dành để xuất khẩu nên các biến động của thị trường tại nước nhập 
khẩu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty và đôi lúc có thể coi 
là khó có thể phòng ngừa. Công ty chỉ có thể giảm thiểu bằng các biện pháp như đầu tư 
hiện đại hóa các quy trình sản xuất và nuôi trồng để đáp ứng được các tiêu chuẩn ngày 
càng khắt khe và thay đổi liên tục của các nước nhập khẩu, đa dạng hóa thị trường, quan 
tâm nhiều hơn đến việc mở rộng thị trường nội địa…  

Rủi ro về nguồn nguyên liệu: Nguồn nguyên liệu thủy sản trong thời gian qua 
được đánh giá là thiếu ổn định cả về sản lượng và giá cả. Một trong những nguyên nhân 
của tình trạng này là do việc sản xuất manh mún, thiếu quy hoạch, thiếu sự điều tiết từ 
phía Nhà nước… Bên cạnh đó sự gắn kết giữa các Doanh nghiệp chế biến và người nuôi 
trong thời gian không chắc chắn cũng dẫn đến sự không ổn định về nguyên vật liệu cho 
chế biến. Hiện nay, để giảm thiểu rủi ro này thì APT đã và đang đầu tư vào khâu nuôi 
trồng để chủ động hơn cho việc chế biến, tuy nhiên ngay cả việc tự tổ chức nuôi trồng 
thủy sản nguyên liệu thì Công ty cũng có thể gặp các rủi ro liên quan như chi phí thức 
ăn, thời tiết, chất lượng và sản lượng nuôi trồng… 

Rủi ro liên quan đến nhân sự và quản lý: Kinh doanh và chế biến thủy sản là 
ngành sử dụng nhiều lao động và yêu cầu tay nghề ở mức cao, trình độ tổ chức quản lý, 
tổ chức sản xuất, quản lý công nợ, quản lý bán hàng… cũng ảnh hưởng đến hiệu quả 
hoạt động của Công ty mà nhà đầu tư phải lưu ý khi quyết định đầu tư vào cổ phiếu Công 
ty. 

Rủi về giá trị cổ phần có thể ảnh hưởng do quyết toán phần vốn Nhà nước chưa 
thực hiện xong: Cho đến thời điểm lập bản công bố thông tin này, mặc dù APT đã hoạt 
động theo mô hình Công ty Cổ phần, tuy nhiên thủ tục bàn giao tại giai đoạn chuyển thể 
vẫn chưa hoàn tất do nhiều nguyên nhân khách quan. Vì vậy, khi hoàn thành thủ tục 
quyết toán vốn Nhà nước chính thức thì giá trị doanh nghiệp sẽ có sự thay đổi. 

4. Rủi ro khác: 
Các rủi ro khác như thiên tai, dịch họa, hỏa hoạn… là những rủi ro bất khả kháng, 

nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công 
ty. 

 
II-TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM: 
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: 
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:  

STT  CHỈ TIÊU  NĂM 2011 NĂM 2012 

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ    
172.641.582.221  

 
149.117.321.905  

2 Các khoản giảm trừ doanh thu  4.610.590.511        2.073.746.844  
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3 Doanh thu thuần  168.030.991.710  147.043.575.061  

4 Giá vốn hàng bán        
132.272.196.669  113.914.265.247  

5 Lợi nhuận gộp  35.758.795.041  33.129.309.814  
6 Doanh thu hoạt động tài chính  3.072.861.595  2.681.222.863  
7 Chi phí tài chính  45.057.757.267  47.873.270.372  
8 Chi phí bán hàng  18.843.453.713  19.949.692.302  
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp  28.855.000.107  13.239.303.399  
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh  (53.924.554.451) (45.251.733.396) 
11 Thu nhập khác  2.262.825.489  1.022.689.565  
12 Chi phí khác  563.774.660  48.989.175  
13 Lợi nhuận khác  1.699.050.829  973.700.390  
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  (52.225.503.622) (44.278.033.006) 
15 Thuế thu nhập doanh nghiệp  358.585.685        -    
16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp  (52.584.089.307) (44.278.033.006) 

 
- Công tác đầu tư: 

Với mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh năng lực sản xuất để tăng 
sức cạnh tranh và phát triển Công ty APT, ngay từ đầu năm 2012, mặc dù gặp khó khăn 
về tài chính, được sự phê duyệt của HĐQT, Công ty đã tập trung thực hiện đầu tư xây 
dựng, sửa chữa nâng cấp Xưởng đồ hộp, Xưởng tinh chế, xây dựng xưởng chế biến nông 
sản, mua sắm trang thiết bị sản xuất, xây dựng hệ thống xử lý nước thải và ứng dụng tin 
học phục vụ công tác quản lý, điều hành  

- Các nhân tố ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh: 
a. Sự ổn định của các nguồn cung cấp nguyên vật liệu:  

 Nguồn nguyên liệu chính của Công ty là thủy sản nguyên liệu các loại như cá tra, 
cá điêu hồng, mực, nghêu, tôm… trong thời gian qua được đánh giá là có những biến 
động thất thường về giá cả, sản lượng cũng như chất lượng sản phẩm. Điều này đã gây ra 
những khó khăn trong việc chủ động về giá thành, chất lượng sản phẩm và sản lượng chế 
biến của Công ty, tuy nhiên đây là tình hình chung của các doanh nghiệp chế biến và 
xuất khẩu thủy sản.  
 
 Xuất phát từ yêu cầu phải chủ động được về mặt chất lượng, sản lượng và giá 
thành nguyên liệu thủy sản thì trong thời gian qua bên cạnh việc tăng cường, củng cố hệ 
thống thu mua và chọn lọc nhà cung ứng tốt thì Công ty đã chủ động đầu tư nuôi trồng 
thủy sản nguyên liệu (gồm cá tra và cá điêu hồng), hiện nay Công ty đang thực hiện đầu 
tư nuôi trồng thủy sản bằng bè tại các khu vực Tiền Giang. Trong thời gian tới, hoạt 
động nuôi trồng được Công ty triển khai củng cố và tăng cường theo hướng như sau cải 
tiến quy trình kỹ thuật nuôi, xây dựng định mức con giống và định mức thực phẩm tối 
ưu để tạo ra sản phẩm sạch phục vụ xuất khẩu, hạ giá thành, tăng hiệu quả kinh doanh. 
 

b. Ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu tới doanh thu, lợi nhuận: 
 Do chi phí nguyên liệu thủy sản chiếm tỷ trọng cao nhất trong chi phí sản xuất 
nên bất cứ sự biến động của giá cả nguyên liệu đều ảnh hưởng đến kết quả sản xuất 
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kinh doanh. Trong trường hợp giá bán không thay đổi, giá nguyên liệu tăng sẽ giảm lợi 
nhuận và ngược lại sẽ tăng lợi nhuận. Chi phí nguyên vật liệu khác thường ít biến động 
và chiếm tỷ trọng nhỏ trong chi phí sản xuất. Tuy nhiên đối với loại vật tư phụ như 
xăng dầu, khi tăng giá sẽ kéo theo một loạt các chi phí sản xuất đầu vào tăng. Bên cạnh 
đó, nếu giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng, gây nhiều bất lợi thì Công ty sẽ chủ động 
thương lượng lại với khách hàng để đề nghị hỗ trợ giá bán và điều chỉnh các chào giá 
mới cho phù hợp. 
 

c. Chi phí sản xuất kinh doanh: 
 Do đặc thù là đơn vị thu mua và chế biến hàng thủy sản xuất khẩu nên chi phí sản 
xuất kinh doanh của công ty chủ yếu bao gồm giá vốn hàng bán, chiếm khoảng 85-90% 
tổng các khoản chi phí; các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý chiếm khoảng 7-
10% tổng chi phí, bên cạnh đó, do Công ty có khoản nợ vay lớn nên chi phí lãi vay 
cũng chiếm một tỷ lệ đáng kể trong cơ cấu chi phí khoảng 9,9%. 
 

d. Những nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động SX-KD năm 2012: 
 Năm 2012, ngoài việc ảnh hưởng bởi tình hình suy thoái kinh tế thế giới,thị 
trường xuất khẩu vẫn bị chi phối bởi các rào cản thương mại, kỹ thuật. Thị trường 
Nhật vấn đề dư lượng kháng sinh vẫn chưa được tháo gỡ; thị trường Nga vẫn siết chặt 
hạn ngạch giấy phép nhập khẩu, thị trường Mỹ do áp thuế chống phá giá,… nên ảnh 
hưởng đến việc phát triển doanh thu, kim ngạch xuất khẩu của Công ty. Tuy vậy, Công 
ty vẫn duy trì được hoạt động sản xuất, bảo đảm kim ngạch xuất khẩu theo kế hoạch. 

 
 Thị trường nội địa 
đã được củng cố lại. Công 
tác tổ chức sản xuất bảo 
đảm an toàn. Tuy thị 
trường trong nước sức 
mua bị  giảm,  nhưng với 
sự nỗ lực phấn  đấu của 
tập thể Người lao động, 
doanh số bán ra mặt hàng 
thủy hải sản chế biến ở thị 
trường nội địa năm 2012 
đạt 120 % so với cùng kỳ. 
Tuy nhiên, so với nhu cầu 

của thị trường, thị phần của Công ty còn thấp, chưa đủ bù đắp chi phí, mẫu mã bao bì, 
chất lượng, chủng loại chưa đa dạng; việc mở rộng mạng lưới phân phối còn chậm; 
công tác tiếp thị còn yếu.  
 Trong sản xuất chế biến, đã tập trung sản xuất, khai thác hết công suất máy móc 
thiết bị, nhà xưởng, giữ được lực lượng công nhân có tay nghề với thu nhập ổn định 
và đem lại hiệu quả cho Xí nghiệp. Tuy nhiên, hoạt động tự doanh còn hạn chế, tỷ 
trọng hàng gia công lớn nên hiệu quả chưa cao. 
 

- Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ:  
    a.Tình hình kiểm tra chất lượng dịch vụ: 

 Hoạt động kiểm tra chất lượng được thực hiện tại các đơn vị sản xuất trong Công 
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ty, các Trạm chế  biến  gia  công,  các lô  hàng  thu mua từ Tỉnh,  Thành  phố… để  đảm  
bảo  chất  lượng  sản phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm cho hàng hóa của Công ty.  

b. Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng: 
 - Các đơn vị sản xuất của Công ty đã và đang áp dụng hệ thống Quản lý chất 
lượng theo quy định của Bộ Thủy sản và của các thị trường xuất khẩu, đó là hệ thống 
quản lý theo HACCP. Qua các đợt kiểm tra định kỳ của NAFIQAVED, hiện nay các Xí 
nghiệp của Công ty đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, tiếp tục duy trì EU 
Code, được đưa vào danh sách các doanh  nghiệp  có  Code  xuất  khẩu  vào  EU,  Nhật  
Bản,  Hàn  Quốc,  Trung  Quốc,  Nga,  Anh, Canada… như sau: 

o EU  CODE  DL  364  (European  Union  Code  Đông  Lạnh  364  ):  Mã  số  của  
Nafiquaved (Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản & Thủy sản) cấp cho đơn vị trực 
thuộc Công ty là Xí nghiệp đông lạnh Thắng Lợi được xuất khẩu hàng thủy sản đông 
lạnh vào EU và các thị trường khác (Mỹ, Nga, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc,…), mã số 
này đã được EU chấp thuận. 
 

o HACCP CODE HK 156 (Hazard Analysis Critical Control Point Code Hàng 
Khô 156): Mã số của Nafiquaved (Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản & Thủy sản) 
cấp cho đơn vị trực thuộc Công ty là Xí nghiệp chế biến thực phẩm thủy sản Bình Thới 
được xuất khẩu hàng  thủy  sản  khô  vào  các  thị  trường  Nhật  Bản,  Hàn  Quốc,  Trung  
Quốc,  Nga,  Anh, Canada…  

o EU  CODE  DL  142  (European  Union  Code  Đông  Lạnh  142):  Mã  số  của  
Nafiquaved (Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản & Thủy sản) cấp cho đơn vị trực 
thuộc Công ty là Trung tâm kinh doanh và dịch vụ APT được xuất khẩu hàng thủy sản 
đông lạnh sơ chế và tinh chế vào EU và các thị trường khác (Mỹ, Nga, Nhật, Hàn Quốc, 
Trung Quốc,…), mã số này đã được EU chấp thuận. 

 
o EU CODE DL 769 (European Union Code  Hàng giá trị gia tăng  769): Mã  số  

của  Nafiquaved (Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản & Thủy sản) cấp cho đơn vị 
trực thuộc Công ty là Xưởng chế biến Thực phẩm Thủy hải sản APT được xuất khẩu 
hàng thủy sản tinh chế vào EU và các thị trường khác (Mỹ, Nga, Nhật, Hàn Quốc, 
Trung Quốc,…), mã số này đã được EU chấp thuận. 

 
 - Bên cạnh đó, các đơn vị sản xuất của Công ty đều đươc Bộ Thủy sản cấp 
chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh trong chế biến thủy sản theo tiêu chuẩn 
ngành thủy sản và tiêu chuẩn nước ngoài. 
 

c. Bộ phận kiểm tra chất lượng của Công ty: 
Bộ phận kiểm tra chất lượng của công ty thuộc Phòng Kỹ thuật và Quản lý chất 

lượng của Công ty, thực hiện kiểm tra giám sát chất lượng sản phẩm và vệ sinh an toàn 
thực phẩm tại các đơn vị sản xuất của Công ty theo kế hoạch quản lý chất lượng GMP, 
SSOP, HACCP được xây dựng định kỳ hàng năm trên cơ sở các tiêu chuẩn, quy định 
hiện hành. 

 
 Hoạt động marketing được Công ty chú trọng và thực hiện tổng hợp theo các hướng 
sau: 

 - Về mặt tổ chức: Thành lập bộ phận chuyên trách, củng cố bộ máy nhân sự, phân 
công hợp lý, chuyên nghiệp. Thiết lập quan hệ trực tiếp với các khách hàng đã từng mua 
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hàng của Công ty thông qua các Công ty môi giới thương mại; xây dựng quan hệ tốt với 
đội ngũ thu mua, tìm kiếm nguồn hàng của các Công ty nhập khẩu thủy sản có văn phòng 
tại TP.HCM. 
 
 - Về hàng hóa: Công ty chủ trương mọi hàng hóa đưa ra thị trường phải đảm bảo 
chất lượng. Trên cơ sở đó, Công ty đã tập trung giữ vững và nâng cao chất lượng các nhóm 
mặt hàng chủ lực, không sản xuất các mặt hàng có doanh thu thấp, thị trường ít tiêu thụ, 
không hiệu quả. Ổn định chất lượng song song với cải tiến mẫu mã, bao bì và thường xuyên 
nghiên cứu sản phẩm mới phù hợp với thị hiếu (Phòng Kỹ thuật & QLCL phối hợp với 
Phòng Kinh doanh và Trung tâm Kinh doanh dịch vụ APT). Có kế hoạch dự trữ các mặt hàng 
chủ yếu, không để thiếu hàng kể cả trong các đợt Lễ , Tết. Đối với hoạt động xuất khẩu, Công 
ty xác định tập trung vào các mặt hàng chủ động được nguồn nguyên liệu, gắn kết hoạt động 
nuôi trồng với xuất khẩu. 
 
 - Về mạng lưới: Tiếp tục giữ vững ổn định khách hàng truyền thống, tích cực tìm 
kiếm khách hàng mới, thị trường mới để bù đắp cho các thị trường đang gặp khó khăn, 
tìm thêm khách hàng xuất khẩu ủy 
thác. Đối với thị trường nội địa, Công 
ty chủ trương tiếp tục sắp xếp và mở 
rộng mạng lưới đại lý, hình thành và 
phát triển Đại lý cấp 1 ở các Tỉnh và 
Thành phố lớn, phát triển thị trường 
bán lẻ ở Hà Nội và các Tỉnh phía 
Bắc. Liên kết và phối hợp với các 
thành viên trong hệ thống Satra để 
mở rộng hệ thống phân phối, đa dạng 
hóa mặt hàng kinh doanh. Tăng cường 
đưa hàng vào các siêu thị, bếp ăn tập 
thể, trường học, KCN, KCX, thường 
xuyên tổ chức bán hàng lưu động. Thiết lập và tổ chức mạng lưới tiêu thụ cá tươi, cá thu 
hoạch từ nuôi trồng ra các tỉnh miền Đông Nam Bộ, miền Trung, phía Bắc. 
 
 - Về Quảng cáo, tiếp thị: Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, tăng cường 
tìm hiểu nhu cầu và phản hồi của khách hàng, tăng cường hoạt động quảng cáo, khuyến 
mãi, kết hợp  tham  gia  tốt  các  hội  chợ  trong  nước  và  quốc  tế  để  quảng  bá  thương  
hiệu  và  sản phẩm. Củng cố trang Web của Công ty để thường xuyên đưa thông tin và 
nắm thông tin của khách hàng qua mạng internet, có kế hoạch thông tin thường xuyên 
cho khách hàng để thu hút khách hàng. Bên cạnh đó, Công ty đẩy mạnh hoạt động xúc 
tiến thương mại thông qua các cơ quan xúc tiến thương mại nước ngoài tại TP.HCM,  
cơ quan xúc tiến thương mại của Bộ, Ngành và Hiệp Hội để tìm kiếm khách hàng, thị 
trường mới. 
 

2. Tổ chức và nhân sự  
− Danh sách Ban điều hành: Ban Tổng Giám Đốc gồm 03 người bao gồm một Tổng 

Giám Đốc và hai Phó Tổng Giám đốc. 
 

        2.1. Ông Trương Tiến Dũng: Tổng Giám đốc 
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     - Sinh ngày:  23/11/1975; 

-  Quốc tịch: Việt Nam, giới tính: nam ; 

- Số lượng cổ phiếu đang sở hữu (đại diện vốn nhà nước): 1.760.198 Cổ phiếu APT, 
chiếm tỷ lệ: 20% trên tổng số 8.800.000 Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy 
hải sản Sài Gòn hiện đang lưu hành. 

 - Trình độ văn hóa: 12/12; 

  - Trình độ chuyên môn và các văn bằng, chứng chỉ có liên quan: Cử nhân Kinh tế, Cử 
nhân Luật, Thạc sĩ Kinh tế. 

*  Quá trình công tác:  

  - Từ tháng 06/2000: Nhân viên Phòng Tổ chức Hành chính Xí nghiệp May xuất khẩu 
Vitexco thuộc Công ty CP XNK TH&ĐT TP.HCM (Imexco); 

  - Từ tháng 08/2000: Nhân viên Phòng Kế hoạch Xuất nhập khẩu Xí nghiệp May xuất 
khẩu Vitexco thuộc Công ty Imexco; 

  - Từ tháng 05/2001: Tổ trưởng Tổ kinh doanh Hàng nội địa thuộc Phòng Kế hoạch 
Xuất nhập khẩu Xí nghiệp May xuất khẩu Vitexco thuộc Công ty Imexco; 

  - Từ tháng 10/2003: Phó phòng Tổ chức Hành chính Xí nghiệp May xuất khẩu 
Vitexco thuộc Công ty Imexco, Bí thư Đoàn Công ty Imexco; 

  - Từ tháng 07/2005: Phó Giám đốc Chi nhánh Imexco- Bình Thuận; 

  - Từ tháng 08/2005: Phó Bí thư Đoàn Tổng Công ty Thương mại Sài gòn; 

  - Từ tháng 09/2005: Bí thư Đoàn Tổng Công ty Thương mại Sài gòn; 

  - Từ tháng 10/2005 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Thương Mại SG 
(SATRA)  

  - Từ tháng 10/2007 Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn TP.HCM. 

  - Từ ngày 15/07/2009 đến nay: Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần 
Kinh doanh Thủy hải sản Sài gòn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ SATRA. 

 
 2.2. Ông Đào Quốc Hải: Phó Tổng Giám đốc. 
     -  Sinh ngày: 10/12/1954; 

-  Quốc tịch: Việt Nam, giới tính: nam; 

- Số lượng cổ phiếu đang sở hữu (đại diện hợp pháp/ đại diện theo ủy quyền của nhóm 
cổ đông): 219.100 Cổ phiếu APT, chiếm tỷ lệ: 2,48977% trên tổng số 8.800.000 Cổ phiếu 
của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn hiện đang lưu hành. 

- Trình độ văn hóa: 12/12; 
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- Trình độ chuyên môn và các văn bằng, chứng chỉ có liên quan: Cử nhân Kinh tế 
Thương nghiệp, Cử nhân Kế toán Tài chính Doanh nghiệp. 

* Quá trình công tác:  

 - Từ ngày 01/1996: Nhận công tác tại Công ty Kinh doanh Thủy hải sản Thành phố 
Hồ Chí Minh; 

 - Từ ngày 10/05/1996: Quyền Trưởng Phòng Kế toán tài vụ Xí nghiệp Đông lạnh 
Thắng lợi trực thuộc Công ty APT; 

 - Từ ngày 02/07/1997: Phó Phòng Kế toán tài vụ Công ty Kinh doanh Thủy hải sản 
Thành phố Hồ Chí Minh; 

 - Từ ngày 09/08/1997: Quyền Trưởng Phòng Kế toán tài vụ Công ty Kinh doanh 
Thủy hải sản Thành phố Hồ Chí Minh; 

 - Từ ngày 03/03/1998: Trưởng Phòng Kế toán tài vụ Công ty Kinh doanh Thủy hải 
sản Thành phố Hồ Chí Minh; 

 - Từ ngày 26/10/2004: Phó Giám đốc Công ty Kinh doanh Thủy hải sản Thành phố 
Hồ Chí Minh; 

 - Từ ngày 02/01/2007 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh 
Thủy hải sản Sài gòn. 

 
2.3. Ông Mai Minh Vương: Phó Tổng Giám Đốc 
     - Sinh ngày: 02/03/1975; 

- Quốc tịch: Việt Nam, giới tính: nam.  

- Số lượng cổ phiếu đang sở hữu (đại diện hợp pháp/ đại diện theo ủy quyền của nhóm 
cổ đông): 500 Cổ phiếu APT, chiếm tỷ lệ: 0,00568% trên tổng số 8.800.000 Cổ phiếu của 
Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn hiện đang lưu hành. 

 - Trình độ văn hóa: 12/12; 

 - Trình độ chuyên môn và các văn bằng, chứng chỉ có liên quan: Kỹ sư Công nghệ 
Chế biến Thủy sản, Cử nhân Kinh tế. 

* Quá trình công tác:  

 - Từ tháng 02/2000: Công nhân Tổ tiếp nhận Xưởng chế biến; 

 - Từ tháng 01/2006: Phó Quản đốc Xưởng Đồ hộp thuộc Xí nghiệp Đông lạnh Thắng 
lợi; 

 - Từ tháng 08/2006: Phó Quản đốc Xưởng Tân Tạo thuộc Xí nghiệp Đông lạnh Thắng 
lợi; 

 - Từ tháng 10/2009: Quản đốc Xưởng Đông lạnh Thắng lợi; 
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 - Từ tháng 10/2011 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy 
hải sản Sài gòn. 

 
2.4. Bà Phạm Nguyệt Ánh: Kế Toán trưởng  
     - Sinh ngày: 06/09/1964; 

- Quốc tịch: Việt Nam, giới tính: nữ. 

- Số lượng cổ phiếu đang sở hữu (đại diện hợp pháp/ đại diện theo ủy quyền của nhóm 
cổ đông): không. 

 - Trình độ văn hóa: 12/12; 

 - Trình độ chuyên môn và các văn bằng, chứng chỉ có liên quan: Cử nhân Tài chính 
Kế toán. 

* Quá trình công tác:  

 - Từ tháng 01/1995: Nhân viên Kế toán Trạm Kinh doanh Thương mại thuộc Công ty 
Kinh doanh Thủy hải sản Thành phố Hồ Chí Minh; 

 - Từ tháng 01/1996: Trưởng Cửa hàng Thương mại Dịch vụ Ăn uống An lạc kiêm Kế 
toán Cửa hàng trực thuộc Trạm Kinh doanh Thương mại; 

 - Từ tháng 07/1997: Kế toán Xí Nghiệp Bình Điền thuộc Phòng Kinh doanh Xuất 
nhập khẩu thuộc Công ty Kinh doanh Thủy hải sản Thành phố Hồ Chí Minh; 

 - Từ tháng 07/2001: Trưởng phòng Kế toán tài vụ Xí nghiệp Nông Hải Sản; 

 - Từ tháng 08/2008: Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài 
gòn kiêm Trưởng phòng Kế toán Xí nghiệp thu mua Cung ứng Nông hải sản Xuất khẩu; 

 - Từ tháng 08/2009 đến nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải 
sản Sài gòn. 

− Những thay đổi trong Ban điều hành: Không có. 
− Số lượng Người lao động. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với 

Người lao động. 
Tổng số lao động trong Công ty tính đến thời điểm 31/12/2012 là 555 người, trong đó: 

STT Phân loại hợp đồng Số 
người 

Tỷ trọng 
(%) 

I Phân theo thời hạn hợp đồng: 555 100% 
1 Hợp đồng lao động không xác định thời hạn 369 66.5% 
2 Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 3 tháng đến 36 

tháng 
133 24% 

3 Lao động thời vụ 53 9.5% 
II Phân theo giới tính: 555 100% 
1 Lao động nam 281 51% 
2 Lao động nữ 274 49% 
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STT Phân loại hợp đồng Số 
người 

Tỷ trọng 
(%) 

III Phân theo trình độ: 555 100% 
1 Sau đại học, đại học 64 11.5% 
2 Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp 65 11.7% 
3 CNKT và trình độ khác 426 76.8% 

Nguồn: APT 

 Chế độ làm việc và chính sách lương thưởng, trợ cấp cho Người lao động 
a. Chính sách đào tạo: 

Đào tạo bên trong: được tổ chức tại Công ty với hình thức đào tạo là ngắn hạn và 
tập trung. Nội dung đào tạo là nâng bậc tay nghề, quản lý sản xuất, quản lý chất lượng: 
Đối tượng đào tạo: KCS, cán bộ từ tổ phó trở lên, công nhân. 

Đào tạo bên ngoài: Gửi đi đào tạo tại các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học 
chuyên nghiệp; Hình thức đào tạo: dài hạn, ngắn hạn; Nội dung đào tạo: chế biến thủy 
sản, tài chính kế toán, quản trị kinh doanh, quản lý chất lượng; Đối tượng đào tạo: Cán bộ 
quản lý, nhân viên các Phòng ban, KCS. Toàn bộ kinh phí đào tạo do Công ty đài thọ. 

Đến nay hầu hết cán bộ quản lý tại các Phòng ban, Xưởng đều đã học qua các 
khóa bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Việc đào tạo được tiến hành kết hợp song song 
với việc tích cực áp dụng hệ thống quản lý chất lượng HACCP, SSOP. 
b. Chính sách tiền lương, thưởng: 
 Tiền lương: Được trả trực tiếp cho người lao động, gồm: Công nhân trực tiếp sản 
xuất; được trả lương theo sản phẩm làm ra. Cán bộ quản lý, nhân viên văn phòng: được 
trả lương theo hệ số do Công ty ban hành. 
 Chế độ ngoài lương chính: Làm thêm giờ, làm thêm ngày chủ nhật, tiền ăn giữa ca, 
nghỉ phép, nghỉ lễ …: theo Luật lao động.  
 Thưởng: Công ty áp dụng chính sách thưởng định kỳ vào cuối năm và thưởng đột 
xuất: Áp dụng đối với các trường hợp có thành tích xuất sắc trong sáng kiến cải tiến kỹ 
thuật, tiết kiệm. mức thưởng căn cứ vào thành tích và hiệu quả mang lại. 
c. Chính sách trợ cấp: 
 Công ty trợ cấp đột xuất cho các trường hợp người lao động bị bệnh hiễm nghèo, tai nạn 
lao động, thiên tai hỏa hoạn, Công ty xét trợ cấp trên cơ sở đề nghị của Ban Chấp hành Công 
đoàn. 

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án: 
a) Các khoản đầu tư lớn: Không có 
b) Các Công ty con, Công ty liên kết: (Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính 

của các công ty con, công ty liên kết). Không có. 
 

4. Tình hình tài chính: 
a) Tình hình tài chính: 
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               Chỉ tiêu         Năm 2011       Năm 2012    % tăng giảm       

Tổng giá trị tài sản 
Doanh thu thuần 
Lợi nhuận từ hoạt động 
kinh doanh 
Lợi nhuận khác  
Lợi nhuận trước thuế 
Lợi nhuận sau thuế 
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 
 

145.922.031.227 
168.030.991.710 
(53.924.554.451) 
 

1.699.050.829 
(52.225.503.622) 
(52.584.089.308) 
0 

137.831.038.261 
147.043.575.061 
(45.251.733.396) 
 
973.700.390 
(44.278.033.006) 
(44.278.033.006) 

-5,5% 
-12,49% 
-16,08% 

 
-41,66% 
-15,21% 
-15,79% 

 

– Các chỉ tiêu khác: (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của công ty để làm rõ kết 
quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất). 
 

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 
 

Các chỉ tiêu Năm 
2011 

Năm 2012 Ghi chú 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 
TSLĐ/Nợ ngắn hạn 

+ Hệ số thanh toán nhanh: 
TSLĐ - Hàng tồn kho 
Nợ ngắn hạn 

 
 
2,322 
 
1,843 

 
 
 1,985 
 
1.248 

 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản 

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 

 
2,386 
-1,721 

 
2,789 
-1,556 

 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

+ Vòng quay hàng tồn kho: 

 
8,68 

 
5,06 
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Giá vốn hàng bán 
Hàng tồn kho bình quân 

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản  

132 tỷ 
15tỷ 2 
1,15 

114tỷ 
22 tỷ 5 
1,066 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

+ 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 

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động 
kinh doanh/Doanh thu thuần 

. . . . . . . . . 

 
-0,313 
 
-0,260 
 
-0,360 
 
-0,321 

 
-0,301 
 
-0.178 
 
-0,321 
 
-0.308 

 

 
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 
a) Cổ phần: 8.800.000 cổ phần trong đó có 505.600 cổ phần hạn chế chuyển nhượng, 

tất cả số cổ phần trên đều là cổ phần phổ thông.. 
b) Cơ cấu cổ đông: Nêu cơ cấu cổ đông phân theo các tiêu chí tỷ lệ sở hữu (cổ đông 

lớn, cổ đông nhỏ); cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân; cổ đông trong nước và cổ đông 
nước ngoài, cổ đông nhà nước và các cổ đông khác.  

Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 31/12/2012 

Danh mục 
Trong nước Nước ngoài Tổng cộng 

Số cổ 
phần % 

Số cổ 
phần % Số cổ 

phần % 

Vốn nhà nước do Tổng 
công ty Thương mại sài 
Gòn – Satra làm đại diện 

2.640.198 30 - - 2.640.198 30 

Ông Trần Phát Minh 3.207.602 36,45 - - 3.207.602 36,45 
Cổ đông nội bộ (155 người) 430.800 4,9   430.800 4,9 
Cổ đông bên ngoài (278 
người) 

2.521.400 28,65 - - 2.521.400 28,65 

Tổng cộng 8.800.000 100,00 - - 8.800.000 100,00 
 

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có  
d) Giao dịch cổ phiếu quỹ:  Không có. 
e) Các chứng khoán khác: Không có. 
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III-BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH: 

       -TÌNH HÌNH CHUNG NĂM 2012. 

Năm 2012 nền kinh tế thế giới cũng như trong nước vẫn còn nhiều khó khăn nhất 
định. Cùng với chính sách kiềm chế lạm phát của chính phủ đã tác động tích cực 
trong việc thúc đẩy các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh thì tình trạng giá cả 
tăng vọt, nguyên liệu thiếu hụt khiến cho số lượng doanh nghiệp ngành thủy sản hoạt 
động sản xuất cầm chừng hoặc tạm ngưng sản xuất ngày càng gia tăng. 

Theo thông tin của Hiệp hội ngành Thủy sản, trong năm 2012 đã có trên 20% 
doanh nghiệp ngành thủy sản phải phá sản (trong đó có những doanh nghiệp lớn và có 
uy tín trong ngành), trên 30% Doanh nghiệp chỉ hoạt động cầm chừng, không hiệu 
quả. 

Trong điều kiện bị ảnh hưởng từ tình hình kinh tế của thế giới cũng như trong 
nước. Ban điều hành Công ty đã cố gắng khắc phục khó khăn, để ổn định và duy trì 
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả. Tuy nhiên, việc thực hiện kế 
hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty có những khó khăn, thuận lợi sau: 

1. Khó khăn:    

Trong năm 2012, Chính phủ có những chính sách về tài chính để hỗ trợ vốn cho 
các Doanh nghiệp. Nhưng với điều kiện hiện nay, APT không được hưởng chính sách 
này. Mặt khác, những điều chỉnh từ chính sách vĩ mô của Chính phủ về tăng giá điện, 
giá nước, giá nhiên liệu, tăng tiền lương tối thiểu,... đã làm cho giá cả vật tư, nguyên 
liệu đều tăng. Đây là một một áp lực lớn tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Công ty.  

Thị trường xuất khẩu ngày càng khó khăn hơn do những rào cản kỹ thuật trong an 
toàn vệ sinh thực phẩm. Nguồn nguyên liệu thủy sản trong nước tiếp tục khan hiếm, 
sự cạnh tranh giữa các Doanh nghiệp cùng ngành trong việc mua nguyên liệu đã làm 
giá cả tăng vọt, nhiều thương nhân Trung Quốc đến tận bến cảng cá để thu mua ồ ạt 
khiến cho giá cả thị trường tăng đột biến. Trước tình hình trên, Ban Điều hành Công 
ty đã trực tiếp đến tận vùng nguyên liệu nhưng vẫn không thể thu mua đủ nguyên liệu 
để sản xuất. Đặc biệt là đối với những nguyên liệu không nhiễm kháng sinh lại càng 
rất khan hiếm.  

Các Tập đoàn bán lẻ lớn như Big C, Metro kể cả Co-opmart hàng năm đều tăng 
chiết khấu, kéo dài thời hạn cho phép tăng giá mặc dù thị trường có những biết động 
rất lớn về giá cả nguyên vật liệu, điện nước. Họ xây dựng nhãn hàng riêng, đẩy hàng 
hóa của các đơn vị có mặt hàng trùng với nhãn hiệu riêng ra ngoài, tổ chức các 
chương trình giảm giá khuyến mãi nhưng bắt doanh nghiệp chịu toàn bộ chi phí, trong 
khi họ lại thu được lợi nhuận lớn. 

Việc thông tin của báo chí về tình trạng thua lỗ, có nguy cơ phá sản của Công ty 
do những tồn tại từ những năm 2007-2009 đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Công ty như: Khách hàng truyền thống mất niềm tin, không 
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muốn tiếp tục gắn bó lâu dài với Công ty; Khách hàng mới thì rất e ngại khi kết nối 
giao dịch; Tâm lý người lao động thì hoang mang, không an tâm công tác, những lao 
động có tay nghề lâu năm thì có xu hướng nghỉ việc để hưởng trợ cấp, tuyển công 
nhân mới thì tay nghề không đáp ứng yêu cầu về năng suất. 

Mặt hàng cá Điêu hồng là một trong những mặt hàng chủ lực trong hoạt động nuôi 
trồng của Công ty, đảm bảo kiểm soát được kháng sinh và đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu. 
Tuy nhiên, việc thông tin về cá Điêu hồng bị nhiễm chất Trifluralin là một nguyên 
nhân làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 
năm 2012. Do người tiêu dùng trong nước và khách hàng xuất khẩu đều lo sợ trước 
thông tin trên nên sức tiêu thụ giảm đáng kể, có thời điểm giá bán chỉ có 23.000đ/kg, 
trong khi giá thành sản xuất trên 30.000đ.  

Tiến độ thu hồi nợ khó đòi của những năm trước rất chậm, do người nợ không có 
khả năng trả nợ và có dấu hiệu chây lì. Những tồn tại về tài chính của những năm 
trước như việc nợ Ngân hàng và lỗ lũy kế cao chưa được giải quyết dứt điểm đã ảnh 
hưởng trực tiếp đến năng lực hoạt động của Công ty. 

Công tác tái cấu trúc cũng đang gặp nhiều khó khăn nhất định, hiện Ban Điều 
hành đang tập trung tháo gỡ dự án của mặt bằng 157 Hưng Phú Quận 8 và mặt bằng 
Trại cá Củ Chi. Do vậy, trong năm 2012 chưa thể thực hiện công tác tăng vốn điều lệ, 
vì mục đích của việc tăng vốn là nhằm thực hiện tái cấu trúc Công ty, khi phương án 
tái cấu trúc được duyệt mới tiến hành các thủ tục để thực hiện công tác này. 

2. Thuận lợi: 

Mặc dù, gặp nhiều khó khăn nhất định nhưng APT luôn nhận được sự quan tâm, 
chia sẻ động viên, hỗ trợ kịp thời từ Lãnh đạo Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, sự 
chỉ đạo sâu sát của Hội đồng Quản trị APT cũng như sự đồng thuận của các cổ đông 
là nguồn động lực để Ban Điều hành, Đảng ủy, các đoàn thể và tập thể người lao động 
APT đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất 
kinh doanh năm 2012. 

Chủ trương về tái cấu trúc Công ty của UBND Thành phố đã được các Sở Ban 
ngành đồng thuận hỗ trợ.  

Với những khó khăn của Công ty nêu trên, các khách hàng về xuất khẩu, gia công 
chế biến, kinh doanh nội địa… tiếp tục tin tưởng và hợp tác với Công ty. Một số thị 
trường xuất khẩu Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ có chiều hướng tăng trưởng về hàng thủy 
sản Việt Nam. Đây là điều kiện thuận lợi để Công ty tìm kiếm thêm khách hàng. 

 Cơ sở vật chất, nhà xưởng, trang thiết bị & máy móc luôn được kịp thời bảo 
dưỡng, nâng cấp để đảm bảo yêu cầu sản xuất, chế biến. Trong năm, Xưởng Chế biến 
Thủy hải sản được nâng cấp đạt tiêu chuẩn và được cấp Code xuất khẩu vào thị 
trường Châu Âu. Đây là điều kiện thuận lợi để Công ty phát triển thị trường. 
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 Ban Điều hành Công ty quan tâm đến Người lao động, luôn chăm lo đến đời sống 
vật chất, tinh thần và sức khỏe cho Người lao động nên dù có nhiều khó khăn nhưng 
Người lao động vẫn tiếp tục gắn bó, đoàn kết, an tâm làm việc. 
 

- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2012: 
   1. Các vấn đề tồn tại đang tiếp tục giải quyết: 

 Trên cơ sở kết luận của Thanh tra Thành phố về một số vấn đề liên quan đến công 
tác quản lý điều hành của Công ty từ năm 2007 đến 31/07/2009. Ban Điều hành Công 
ty hiện nay vừa phải duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh vừa phải tiếp tục 
giải quyết những tồn tại: 

1.1. Đối với công nợ phải trả Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn:  

 Đến nay đã trả dứt điểm tiền vốn, đối với tiền lãi vay còn phải trả khoảng 24 tỷ 
đồng. Trong điều kiện khó khăn của Công ty như hiện nay thì khả năng thanh toán 
khoản tiền này là khó thực hiện, chờ ý kiến Tổng Công ty xem xét giải quyết. 

1.2. Đối với công nợ phải trả Ngân hàng Phương Nam:  

 Đến nay, nợ phải trả Ngân hàng Phương Nam gồm 103.010.780.000 VNĐ và 
5.833 lượng vàng SJC (chưa tính lãi vay khoảng 120 tỷ). Đây là số nợ quá lớn Công 
ty khó có khả năng thanh toán nếu không được khoanh nợ. Trong năm qua, Ban Điều 
hành Công ty tích cực đeo bám, tìm mọi giải pháp để làm việc với Ngân hàng Phương 
Nam về việc khoanh nợ nhằm tạo điều kiện cho Công ty thực hiện công tác tái cấu 
trúc theo chỉ đạo của UBND Thành phố Hồ Chí Minh (Thông báo số 477/TB-VP ngày 
12/07/2011). Theo đó, Công ty đã gửi rất nhiều văn bản đề xuất giải pháp để được 
khoanh nợ nhưng đến nay vẫn chưa nhận được sự đồng thuận của Ngân hàng Phương 
Nam.  

1.3. Đối với công tác xử lý kỷ luật: 

  Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc xử lý kỷ luật một 
số cá nhân có liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh và công tác quản 
lý tổ chức của Công ty APT từ ngày 01/01/2007 đến 31/07/2009. Công ty đã tiến hành 
xử lý kỷ luật về mặt tổ chức (sau khi có kết luận của cơ quan điều tra sẽ xem xét về 
trách nhiệm vật chất)  đối với các cá nhân sau: 

 - Ông Đỗ Văn Vinh - Nguyên thành viên Hội Đồng Quản Trị, nguyên Tổng Giám 
đốc Công ty: Về hình thức kỷ luật lao động là Sa thải, về kỷ luật Đảng là Khai trừ. 
 - Ông Nguyễn Thanh Sơn – Nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty: Về hình thức 
kỷ luật lao động là Khiển trách, về kỷ luật Đảng là Cách chức. 

 - Ông Trương Văn Ruông – Nguyên Quản đốc xưởng chế biến hàng hải sản: Hình 
thức kỷ luật Đảng: Khai trừ. 
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- Đối với các cá nhân liên quan đến sai phạm, cho đến nay Hội đồng kỷ luật vẫn đang 
chờ kết luận điều tra của Cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh để tiến hành xử 
lý. Hiện nay, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty đang tiến hành kiểm 
điểm xử lý kỷ luật các cá nhân này và báo cáo kết quả lên Đảng ủy TCT xem xét. 

- Công ty đã hoàn tất việc nộp đơn khởi kiện đối với: Ông Trương Văn Ruông, Trần 
Hoàng Anh và một số cá nhân có liên quan. 

1.4. Đối với công nợ khó đòi: 

 Trong năm 2012, Công ty tiếp tục đeo bám công tác khởi kiện và thi hành án. Tuy 
nhiên, do tính pháp lý của các hồ sơ không chặt chẽ nên khi tiến hành khởi kiện thì 
gặp rất nhiều trở ngại. Thực tế cho thấy, các Hợp đồng hoặc biên bản thỏa thuận trước 
đây soạn rất sơ sài, không đầy đủ các yếu tố pháp lý ràng buộc, việc đối chiếu công 
nợ không có sự thống nhất, tính lãi không chính xác hoặc lãi suất quá cao so với qui 
định,...nên khi ra Tòa thì rất bất lợi, thường bị Tòa buộc phải tính lại phần tiền lãi đầu 
tư, lãi vay,... Do đó, để hoàn chỉnh lại các hồ sơ đảm bảo tính pháp lý chặt chẽ khi 
khởi kiện. Ban Điều hành phải tính toán lại số liệu cho phù hợp, trình Hội đồng Quản 
trị. Đối với các hồ sơ đã có Bản án thì lại không có điều kiện để thi hành án nên bị Cơ 
quan thi hành án trả đơn,... 

 Mặc dù, công tác thu hồi nợ gặp rất nhiều khó khăn, các công nợ không có khả 
năng trả hoặc cố tình trốn tránh trách nhiệm trả nợ. Với sự nỗ lực và bằng nhiều biện 
pháp, trong năm 2012 Công ty đã thu được số tiền 3.264.000.000đ.  

 Đến ngày 31/12/2012, số nợ phải thu khó đòi là 113.441.000.000 đồng (nổi cộm 
nhất là công nợ của Công ty Cổ phần Bảo Vinh 51.841.258.079 đồng).  

 Trong đó: 
  - 07 hồ sơ Cơ quan thi hành án trả đơn  : 55.763.000.000đ 
   (do không có tài sản thi hành án) 
  - 07 hồ sơ đang chờ thi hành án   :   5.371.000.000đ 
  - 10 hồ sơ Tòa án đang thụ lý giải quyết  : 35.606.000.000đ 
  - Tiếp tục chuẩn bị hoàn tất hồ sơ khởi kiện trong năm 2013 với số tiền là 
16.700.000.000đ. 

1.5. Quyết toán giai đoạn Nhà nước: 

 Đến nay, công tác Quyết toán giai đoạn DN Nhà nước vẫn chưa hoàn tất do chưa 
quyết toán xong Công trình Nhà máy Tân Tạo.  

 Hiện nay, Công ty đã nộp hồ sơ quyết toán cho Sở Tài chính TP và đang chờ giải 
quyết.   

2. Công tác tái cấu trúc: 

Căn cứ theo tinh thần chỉ đạo Thông báo số 477/TB-VP ngày 12/07/2011 của Ủy ban 
Nhân dân TP.Hồ Chí Minh. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 
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về phương án tái cấu trúc. Được sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị. Ban Điều hành 
Công ty APT đã khẩn trương lập phương án khai thác sử dụng các mặt bằng hiện hữu, 
tiến hành các thủ tục theo qui định pháp luật để lập hồ sơ trình các Cơ quan, Ban 
ngành chức năng và Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để xem xét, quyết 
định bán chỉ định theo giá thị trường 15 mặt bằng cho Công ty APT (chi tiết trình bày 
trong báo cáo Hội đồng Quản trị). 
 

3. Công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh: 
3.1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012: 

Chỉ tiêu lợi nhuận trên là thuần túy từ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012, không 
tính phần phát sinh lỗ của những năm trước đây và lãi vay phải trả NH Phương Nam. 

 - Lỗ lũy kế đến 31/12/2012  = 337.489.738.565 đ.  
Trong đó, lỗ do chênh lệch giá vàng là 167.348.770.000 đồng. 

3.2. Đánh giá tình hình thực hiện: 

- Công tác điều hành: Toàn thể Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và tập 
thể Người lao động Công ty đã đoàn kết, gắn bó, chung sức cùng Công ty vượt qua 
khó khăn để củng cố và phát triển thương hiệu APT. 
- Công tác sản xuất kinh doanh:  
+ Công ty hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản của năm 2012 về lợi nhuận, kim ngạch xuất 
khẩu và tiền lương bình quân. Kết quả năm 2012, doanh thu chỉ đạt 147 tỷ 043 triệu 
đồng (đạt 84.03%/ KH). Tuy nhiên, phần lớn các chi phí đều giảm hơn so với cùng kỳ 
nên bảo đảm chỉ tiêu lợi nhuận và tiền lương. 
+ Duy trì được một số khách hàng xuất khẩu truyền thống, đồng thời mở rộng thêm 
thị trường và khách hàng mới, phát triển thêm một số mặt hàng mới, trong đó mặt 
hàng chủ lực cá Điêu hồng và cá Trê lai. 
+ Thị trường nội địa được duy trì ổn định và phát triển, tạo được uy tín đối với người 
tiêu dùng. Cuối năm 2012 sản phẩm nước mắm mang nhãn hiệu “Bản Việt” được đưa 
ra thị trường. Trong năm 2012, sản phẩm APT được bình chọn là hàng Việt Nam chất 
lượng cao.  
- Công tác tổ chức: Sắp xếp tinh gọn lại bộ máy, cải tiến tiền lương phù hợp, tổ chức 
chăm lo sức khỏe và tinh thần cho người lao động.  

Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 
Năm 2012 

Thực hiện 
Năm 2012 

% thực 
hiện/ KH  

- Doanh thu Tỷ đồng 175 147,043 84,03% 

- Kim ngạch XK 
Tr/đó : XK trực tiếp                   

USD 
3.500.000 
2.500.000 

3.507.272 
2.294.997 

100,21% 
91,8% 

- Lợi nhuận  VN Đồng  3.500.000.000 3.414.254.349 97,55% 
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- Công tác quản lý tài chính: Thực hiện việc kiểm tra chấp hành quy định của pháp 
luật về quản lý tài chính, kế toán, thuế. Theo dõi giám sát không để hàng hóa tồn kho 
cao và phát sinh công nợ khó đòi, cải thiện được tình hình tài chính. 
- Công tác kế hoạch đầu tư: Khôi phục Xưởng đồ hộp, nâng cấp Xưởng tinh chế đạt 
tiêu chuẩn code châu Âu, hình thành xưởng Đông lạnh hàng nông sản, khai thác mặt 
bằng Trại cá Củ Chi để nuôi những mặt hàng đạt chuẩn xuất khẩu. Triển khai đưa vào 
khai thác có hiệu quả 100% các mặt bằng của Công ty.  

IV-. PHƯƠNG HƯỚNG SXKD NĂM 2013: 

    - ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: 

1. Thuận lợi:  

 - Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hiện nay đã đi vào ổn định. 

 - Tình hình giá cá Điêu hồng từ đầu năm có nhiều khởi sắc, sức tiêu thụ tăng trở 
lại. 

 - Xưởng Sản xuất Nông sản được thành lập là điều kiện để Công ty mở rộng xuất 
khẩu các mặt hàng Nông sản. 

 - Thương hiệu APT trên thị trường Hàn Quốc là một trong những thương hiệu Việt 
Nam có uy tín. Đây là điều kiện thuận lợi để Công ty tăng sản lượng, tăng cơ cấu mặt 
hàng vào thị trường Hàn Quốc. 

- Công ty được cấp Giấy chứng Hàng Việt Nam Chất lượng cao năm 2013 là điều 
kiện thuận lợi để Công ty mở rộng thị trường nội địa. 

2. Khó khăn: 

- Thị trường xuất khẩu ngày càng khó khăn do nhiều rào cản về chất lượng sản 
phẩm. 

- Vấn đề khó khăn về vốn do không vay được Ngân hàng. 
- Tình hình khủng hoảng kinh tế trong và ngoài nước vẫn còn nhiều tác động. 
- Nguyên liệu tiếp tục khan hiếm và giá cao nên sức cạnh tranh thấp. 
- Những vấn đề tồn tại chưa được giải quyết dứt điểm sẽ ảnh hưởng không nhỏ 

đến công tác điều hành hoạt động của Công ty. 

   - NHIỆM VỤ MỤC TIÊU. 

1. Các vấn đề tồn tại cần giải quyết: 

 - Tiếp tục làm việc với Ngân hàng Phương Nam để được khoanh nợ theo chỉ đạo 
của UBND Thành phố về khoản nợ của Công ty đối với Ngân hàng. 
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 - Nỗ lực giải quyết dứt điểm các hồ sơ đang khởi kiện, hoàn tất thủ tục khởi kiện 
đối với các hồ sơ còn tồn đọng, đeo bám công tác thi hành án và quyết liệt tìm mọi 
biện pháp để thu hồi nợ. 

 - Tiếp tục thực hiện công tác xử lý kỷ luật đối với các cá nhân còn lại khi có kết 
luận của Cơ quan Điều tra. 

 - Đẩy nhanh quyết toán công trình, quyết toán giai đoạn DN Nhà nước để xác định 
lại vốn điều lệ Công ty. 

2. Công tác tái cấu trúc: 

 Với tình hình tài chính như hiện nay, Công tác tái cấu trúc sẽ có nhiều khó khăn. 
Do đó, cần tích cực đeo bám với các Sở, Ban ngành Thành phố, UBND Quận 8 để 
thỏa thuận quy hoạch, sớm chuyển đổi công năng mặt bằng 157 Hưng Phú. 

 Sau khi hoàn tất các thủ tục sẽ tiến hành công tác tăng vốn điều lệ để thực hiện 
phương án tái cấu trúc Công ty theo chỉ đạo của UBND Thành phố . 

3. Công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh: 

3.1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013: 

 - Doanh thu   : 175 tỷ đồng 
 - Kim ngạch XK  :  4.000.000 USD  XK trực tiếp :  3.300.000 USD 
 - Lợi nhuận    :  4 tỷ đồng. 

(Chỉ tiêu lợi nhuận trên là thuần túy từ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013, 
không tính phần phát sinh lỗ của những năm trước đây và lãi vay phải trả Ngân hàng 
Phương Nam). 

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế Ban Điều hành sẽ trình 
Hội đồng Quản trị điều chỉnh cho phù hợp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng Cổ 
đông thường niên năm 2013. 

3.2. Một số giải pháp trọng tâm: 

3.2.1. Hoạt động sản xuất chế biến:  

- Xây dựng hoàn thiện các định mức sản xuất, định mức năng suất lao động phù hợp 
với thực tế. Sử dụng hết công năng của Nhà máy về sản xuất hàng đông lạnh, chế 
biến, đồ hộp, nông sản, khô, nước mắm. 
- Tăng cường công tác quản lý chặt chẽ quy trình sản xuất và công tác quản lý chất 
lượng là một trong những tiêu chí hàng đầu trong hoạt động sản xuất.  

3.2.2. Hoạt động kinh doanh xuất khẩu: 
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Ngay từ đầu năm Ban điều hành Công ty đã sắp xếp, củng cố lại tổ chức Phòng Kinh 
doanh để phát triển thị trường xuất khẩu: 
- Tập trung phát triển các thị trường đang có, tiếp tục tìm kiếm thêm khách hàng mới.  
- Tăng sản lượng đối với các mặt hàng chủ lực của Công ty như cá điêu hồng, cá trê 
và tìm thêm thị trường đối với các mặt hàng nông sản. 
- Nghiên cứu sản xuất mặt hàng thủy sản mới có tính khác biệt để tạo nên thế mạnh 
mới về xuất khẩu để chào hàng vào thị trường xuất khẩu EU, Nhật, Hàn Quốc…  
3.2.3. Hoạt động kinh doanh nội địa: 

- Tiếp tục nghiên cứu, cải tiến chất lượng hàng hóa và bao bì sản phẩm.  
- Đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến với người tiêu dùng. 
- Xây dựng sản phẩm chủ lực trong thị trường nội địa, định hướng mở rộng thị 

phần đối với các sản phẩm chủ lực của APT như: Nước mắm, cá hộp, hàng tinh chế, 
THS khô. 
 - Hoàn chỉnh quy trình quản lý kho, quản lý bán hàng.  
 - Đẩy mạnh kênh phân phối truyền thống, cung cấp thực phẩm chuyên nghiệp. Giữ 
vững thương hiệu hàng Việt Nam Chất lượng cao. 

3.2.4. Hoạt động nuôi trồng: 

- Đảm bảo các yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm. 
- Tìm kiếm giống cá tốt và sạch phục vụ nuôi trồng, xuất khẩu và nội địa. 
- Duy trì công tác nuôi trồng tại Tiền Giang, mở rộng nuôi trồng tại Củ Chi. 

3.2.5. Hoạt động quản lý tài chính:  
Thực hiện kiểm soát, quản lý chặt chẽ công nợ, cân đối và sử dụng mọi nguồn vốn 

cho sản xuất kinh doanh hợp lý và hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn. Quản lý chặt 
chẽ chi tiêu,  tiết kiệm chi phí sản xuất và kinh doanh. 

Ban Kiểm tra, giám sát thực hiện Kế hoạch tiếp tục phát huy vai trò theo dõi, giám 
sát chặt chẽ hoạt động của các đơn vị để tham mưu cho Ban Điều hành Công ty có 
biện pháp xử lý, chấn chỉnh kịp thời. 

3.2.6. Quản trị chất lượng: 
- Nắm chắc kế hoạch sản xuất, đầu tư sửa chữa trang thiết bị máy móc, đảm bảo 

điều kiện sản xuất an toàn và hiệu quả. 
 

3.2.7. Tổ chức bộ máy và nhân sự: 

Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trên thì các Phòng Ban chức năng Công ty 
phải nâng cao vai trò, trách nhiệm.  

Tập trung đào tạo nâng cao tay nghề, nghiệp vụ cho người lao động. Nâng cao tính 
kỷ luật, sự tự giác trong kỷ luật công nghiệp cho công nhân. 
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Có chế độ ưu đãi để thu hút công nhân cho các Xưởng, đồng thời có kế hoạch 
tuyển dụng thêm nhân sự kết hợp với chương trình đào tạo để chuẩn bị lực lượng thực 
hiện chiến lược phát triển của Công ty. 

Phát huy vai trò của các Đoàn thể, xây dựng khối đoàn kết gắn với hoạt động sản 
xuất kinh doanh bằng những công trình sáng kiến cải tiến kỹ thuật cụ thể và có hiệu 
quả. 

V- Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Công ty 
     1.Đánh giá của Hội đồng Quản trị về các mặt hoạt động của Công ty. 

Bên cạnh những tồn tại chưa tháo gỡ về tài chính, đứng trước tình hình kinh tế thế 
giới và trong nước xảy ra nhiều biến động tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh 
doanh Công ty. Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty nỗ lực với tinh thần 
trách nhiệm cao nhất đã duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm hoàn thành 
các chỉ tiêu kế hoạch được giao hàng năm. Trên cơ sở từng bước sắp xếp lại bộ máy tổ 
chức, nâng cao vai trò tham mưu của các phòng chức năng, tinh gọn nhân sự hợp lý ở tất 
cả các khâu, khắc phục tình trạng thua lỗ trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đến nay 
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đi vào ổn định, uy tín, thương hiệu APT 
từng bước được khôi phục, công ăn việc làm và đời sống người lao động được nâng lên 
tạo sự yên tâm công tác và gắn bó lâu dài.  

      2.Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Điều hành. 
Ban Điều hành Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn đã thực hiện 

tốt các chủ trương, Quyết định do Hội đồng Quản trị ban hành. Các Quyết định trong 
điều hành SXKD của Ban Điều hành đều phù hợp và tuân thủ pháp luật, điều lệ Công ty 
cũng như các Quyết định của Hội đồng Quản trị. 

 
   3.Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng Quản trị: 

 3.1. Chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh Thủy hải sản: 
- Phấn đấu tăng tỉ lệ sản xuất phục vụ xuất khẩu lên 30- 40% công suất nhà máy. 
- Đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng có lợi thế cạnh tranh, tích cực phát triển các 

mặt hàng có tiềm năng thành những mặt hàng xuất khẩu mới, theo hướng nâng cao hiệu 
quả xuất khẩu. Chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu theo hướng đẩy mạnh xuất khẩu các mặt 
hàng có giá trị gia tăng cao. 

- Khách hàng & thị trường: Không ngừng tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị 
trường xuấtt khẩu ở các nước khu vực: EU, Trung Đông, Châu Á, Asean … Phấn đấu 
mỗi thị trường có ít nhất từ 1- 2 khách hàng mới. 

- Mặt hàng chính: Cá biển, cá nước ngọt cấp đông và chế biến khô. Một số mặt 
hàng tinh chế cấp đông, và nước mắm. 

3.2. Kinh doanh Nội địa: 
- Hướng đến mục tiêu APT trở thành nhà cung ứng thực phẩm “An toàn – Chất 

lượng và Chuyên nghiệp”. Xây dựng thương hiệu APT, nâng cao hiệu quả nhận diện 
thương hiệu, sản phẩm APT. 

 
3.3. Chiến lược phát triển kinh doanh thương mại – dịch vụ 
Ngoài việc tập trung phát triển sản xuất kinh doanh thủy hải sản, trong chiến lược 

phát triển từ 2012 đến năm 2016, Công ty tập trung phát triển mạnh lĩnh vực thương mại 
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dịch vụ như dịch vụ cho thuê kho, cho thuê văn phòng, dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác, 
kinh doanh ăn uống, nhà hàng, ... 

 
 3.4. Thực hiện chương trình đầu tư phục vụ sản xuất chế biến thuỷ hải sản: 
- Thực hiện các dự án đầu tư nâng cấp sửa chữa, mở rộng SXKD một cách có hiệu 

quả, duy trì điều kiện sản xuất luôn đạt tiêu chuẩn An toàn vệ sinh thực phẩm, Code xuất 
khẩu.  

3.5. Chương trình đầu tư và kinh doanh tại các mặt bằng Công ty xin mua chỉ định: 
- Để thực hiện chương trình đầu tư xây dựng các dự án tại các mặt bằng xin mua 

chỉ định, Công ty sẽ làm đầy đủ các thủ tục để được mua quyền sử dụng đất trong năm 
2012 và 2013 sau khi phương án tái cấu trúc, phát hành tăng vốn Điều lệ đã được Đại hội 
đồng cổ đông thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt cho phát 
hành.  
 3.6. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực: 

Công ty thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực theo hướng: 
 - Tiếp tục xây dựng hệ thống và bộ máy quản lý hiệu quả, theo hướng tinh gọn, 
chuyên nghiệp, chất lượng và năng động. 
 - Tăng cường các biện pháp tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực có năng lực từ 
bên ngoài. Đẩy mạnh công tác đào tạo tại chỗ nguồn nhân lực có tay nghề. 
 - Có chính sách đãi ngộ nguồn nhân lực, thường xuyên chăm lo đời sống vật chất 
và tinh thần cho người lao động. 
 - Xây dựng đội ngũ bán hàng có năng lực và chuyên nghiệp để có thể nắm bắt kịp 
thời thông tin thị trường cũng như triển khai tốt các chương trình bán hàng nhằm xây 
dựng và phát triển thương hiệu APT ngày càng lớn mạnh. 
 

4- QUẢN TRỊ CÔNG TY: 
         -Hội đồng quản trị: 

 
 4.1-Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:  
 

Sau Đại hội Cổ đông thường niên 2012, các thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2012-
2016) được bầu đến nay theo danh sách như sau: 

 
      1. Ông Trần Phát Minh - Chủ tịch HĐQT. 
       -  Thành viên không điều hành. 

 - Tỷ lệ sỡ hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 3.207.602 Cổ phần chiếm tỷ lệ 
36,45%. 

      
    2. Ông Trương Tiến Dũng - Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc. 
       - Tỷ lệ sỡ hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 1.760.198 Cổ phần (đại diện vốn 

Nhà nước) chiếm tỷ lệ 20%. 
       
   3. Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy -Thành viên HĐQT 
       -  Thành viên không điều hành. 
      - Tỷ lệ sỡ hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0%. 

 
 4.2-Hoạt động của Hội đồng Quản trị:  
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 1. Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ II (2012-2016) được Đại hội Cổ đông 
thường niên năm 2012 bầu ra ngày 17/03/2012 gồm 03 thành viên, trong đó có 02 thành 
viên không trực tiếp điều hành. Việc thông tin, trao đổi tình hình giữa các thành viên 
trong năm vừa qua luôn kịp thời, minh bạch rõ ràng, phục vụ tốt cho việc hoach định chủ 
trương , chính sách cũng như tạo sự đoàn kết, gắn bó trong Hội đồng Quản trị .  
 2. Trong năm 2012 Hội đồng Quản trị Công ty đã họp thường lệ 05 phiên để quyết 
định những vấn đề quan trọng, cấp bách liên quan đến công tác quản trị, điều hành của 
Công ty như: 

- Bổ nhiệm Ban Điều hành, Kế toán trưởng Công ty trong nhiệm kỳ mới. 
- Chỉnh sửa, thông qua các Qui chế hoạt động của Cty. 
- Xây dựng, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2012 cho phù hợp với 

tình thực tế. 
- Chỉ đạo và cho chủ trương xử lý các khoản nợ cũ tồn đọng, xử lý hai Hợp đồng 

Tín dụng với Ngân hàng Phương Nam. 
- Và một số công việc khác… 

 3. Về Công tác tái cấu trúc Công ty: 
Căn cứ tinh thần chỉ đạo của Thông báo số 477/TB-VP ngày 12/07/2011 của Ủy 

ban Nhân dân TP.Hồ Chí Minh. Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành Công ty 
APT khẩn trương lập phương án khai thác sử dụng các mặt bằng hiện hữu, tiến hành các 
thủ tục theo qui định pháp luật để lập hồ sơ trình các Cơ quan, Ban ngành chức năng và 
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để xem xét, quyết định bán chỉ định theo giá 
thị trường 15 mặt bằng cho Công ty APT. 

Ngày 17/03/2012, Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2012 đã biểu quyết 
thông qua Phương án tái cấu trúc Công ty, Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 
từ 88 tỷ đồng lên 388 tỷ đồng theo hình thức bán cổ phần riêng lẻ nhằm mục đích mua 
chỉ định 15 mặt bằng. 
 Mặc dù được sự hỗ trợ của các Sở, Ban ngành cùng với sự nỗ lực của Ban Điều 
hành Công ty nhằm để sớm được giao các mặt bằng. Tuy nhiên, công tác tái cấu trúc cần 
phải có thời gian, vì quá trình thực hiện liên quan với nhiều cấp, nhiều Ban ngành và phải 
hoàn tất nhiều thủ tục. 
 Đến nay, trong số 15 mặt bằng Công ty đang quản lý thì có 13 mặt bằng phù hợp 
quy hoạch và đã tiến hành đo vẽ lại hiện trạng. Đối với 02 mặt bằng vướng quy hoạch, 
gồm:  
 - Mặt bằng Trạm nuôi trồng thủy sản tại xã Hiệp Phước, huyện Củ Chi: 
13.800m2/25.000m2 phù hợp quy hoạch nhưng phải chờ quy hoạch chi tiết 1/500 thì Ban 
dự án Khu quy hoạch Tây Bắc sẽ chính thức trả lời. 
 - Mặt bằng số 157 Hưng Phú, P.8, Quận 8: Theo đồ án quy hoạch của UBND 
Quận 8 thì vị trí mặt bằng thuộc quy hoạch đất công trình công cộng. Hiện Hội đồng 
Quản trị và Ban Điều hành đang làm việc với Sở, Ban ngành Thành phố và UBND Quận 
8 xem xét điều chỉnh hướng quy hoạch để đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại và 
chung cư cao tầng. 
 4. Về Công tác xử lý kỷ luật: 
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 Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc xử lý kỷ luật một 
số cá nhân có liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh và công tác quản lý 
tổ chức của Công ty APT từ ngày 01/01/2007 đến 31/07/2009. Công ty đã tiến hành xử lý 
kỷ luật về mặt tổ chức (sau khi có kết luận của cơ quan điều tra sẽ xem xét về trách 
nhiệm vật chất) đối với các cá nhân sau: 

 - Ông Đỗ Văn Vinh - Nguyên thành viên Hội Đồng Quản Trị, nguyên Tổng Giám 
Đốc Công ty: Về hình thức kỷ luật lao động là Sa thải, về kỷ luật Đảng là Khai trừ. 
 - Ông Nguyễn Thanh Sơn – Nguyên Phó Tổng Giám Đốc Công ty: Về hình thức 
kỷ luật lao động là Khiển trách, về kỷ luật Đảng là Cách chức. 
 - Đối với các cá nhân sai phạm khác, cho đến nay Hội đồng Kỷ luật vẫn đang chờ 
kết luận điều tra của Cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh để tiến hành xử lý. 
 5. Về Chỉ đạo Công tác kinh doanh Công ty: 
 - Vào đầu tháng 08/2012.  Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh 
của Công ty và diễn biến thị trường Hội đồng Quản trị đã chủ động điều chỉnh kế hoạch Sản 
xuất kinh doanh năm 2012.  
  - Tuy có những cố gắng, nỗ lực nhưng do Hội đồng quản trị chưa tiên liệu hết 
những khó khăn, chưa theo kịp được tình hình diễn biến phức tạp của thị trường trong và 
ngoài nuớc nên một số mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 
2012 đề ra chưa đạt như: 
      + Việc phát hành Cổ phiếu tăng vốn điều lệ. 
      + Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012. 
 

2. Ban Kiểm soát 
         2.1-Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: (danh sách thành viên Ban kiểm 
soát, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty 
phát hành). 
         1. Bà Đỗ Ngọc Nga - Trưởng Ban Kiểm soát. 

      Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0% 
         2. Ông Nguyễn Tri Hiếu -  Thành viên Ban Kiểm soát. 

      Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 10% (Đại diện vốn nhà nước). 
         3. Ông Phan Minh Thắng  – Thành viên Ban Kiểm soát. 

      Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0%. 
 2.2-Hoạt động của Ban kiểm soát: (đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát, nêu cụ 
thể số lượng các cuộc họp của Ban kiểm soát, nội dung và kết quả của các cuộc 
họp). 
Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 ngày 17 tháng 03 năm 2012, Đại 

hội đồng cổ đông bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2012-2016).  
Danh sách cụ thể như sau:  

  - Bà Đỗ Ngọc Nga    Trưởng Ban 
  - Ông Nguyễn Tri Hiếu   Thành viên 

- Ông Phan Minh Thắng   Thành viên 
  

 
Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài gòn - Báo Cáo Thường Niên năm 2012. 

31/57 



Trong năm 2012 Ban Kiểm soát đã triển khai kế hoạch các hoạt động kiểm tra 
giám sát theo đúng với Điều lệ của Công ty, các quy định của pháp luật cũng như tình 
hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 
 
 Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, thẩm định các 
báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và hàng năm của Công ty; kiểm tra những vấn đề cụ 
thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty, kiểm soát đánh giá việc thực 
hiện các kế hoạch tài chính. 
 
 Ban Kiểm soát đã hoạt động khách quan, trung thực, chấp hành nghiêm chỉnh 
pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước; Điều lệ của Công ty và các Nghị quyết, 
Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông. 
 

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản 
Sài Gòn  đã thực hiện các quyền nhiệm vụ quản lý Công ty theo đúng quy định của pháp 
luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết, Quyết định của Đại hội cổ 
đông. Hội đồng Quản trị Công ty có cơ cấu tổ chức quản lý, có sự phân công nhiệm vụ cụ 
thể cho từng thành viên để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông 
giao. 

 
Hội đồng Quản trị cùng Ban Kiểm soát tổ chức họp theo đúng trình tự được quy 

định tại điều lệ Công ty. Việc tổ chức họp Hội đồng Quản trị, chương trình họp, các tài 
liệu liên quan, các cuộc họp Hội đồng Quản trị có lập biên bản đầy đủ và được lưu giữ 
theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản 
trị đều phù hợp với Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty và đều nhằm mục đích mang lại 
lợi ích tối đa cho Công ty và các Cổ đông. 
 
       3-Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị và Ban kiểm 
soát: Không có  
 

a) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có 
b) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có 

 
c)  Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:  
       - Công ty đã ban hành Qui chế quản trị Công ty . 
 

       4-Báo cáo tài chính: 
      4.1- Ý kiến kiểm toán: 

- Tại thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán thì các khoản công nợ chưa có đối 
chiếu đầy đủ, trong đó: 

- Số dư công nợ phải thu khách hàng tại thời điểm 31/12/2012 là 84.145.791.184 
VND, trong đó công nợ khó đòi, quá hạn thanh toán không thể xác nhận được là 
71.854.065.102 VND và đã trích dự phòng 100%; còn công nợ luân chuyển là 
12.291.726.082 VND (đã có xác nhận là 12.102.609.804 VND). 
- Số dư công nợ trả trước cho người bán tại thời điểm 31/12/2012 là 7.039.978.679 
VND, trong đó công nợ khó đòi quá hạn thanh toán không thể xác nhận được là 
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5.650.000.000 VND. Công nợ giai đoạn Công ty Nhà nước chưa quyết toán là 
1.169.785.695 VND; còn công nợ luân chuyển là 220.192.984 VND (đã có xác nhận 
là 208.579.984 VND). 
- Số dư công nợ phải thu khác tại thời điểm 31/12/2012 là 35.916.034.359 VND 
trong đó công nợ khó đòi, quá hạn thanh toán không thể xác nhận được là 
34.767.309.073 VND và đã trích lập dự phòng 24.758.619.046 VND; công nợ liên 
quan đến quyết toán Nhà nước giai đoạn cổ phần hóa là 633.672.479 VND; còn 
công nợ luân chuyển là 515.052.807 VND (đã có xác nhận là 515.052.807 VND). 
- Trong số dư các khoản công nợ phải trả khác tại thời điểm 31/12/2012 có khoản 
công nợ phát sinh ở giai đoạn Công ty Nhà nước trước cổ phần hóa là 7.896.975.355 
VND đang chờ quyết toán nên không có đối chiếu. 
   4.2-Ý kiến của kiểm toán viên 
Ngoại trừ vấn đề nêu trên và ảnh hưởng của chúng, Báo cáo tài chính của Công ty đã 
phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của 
Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn cho năm tài chính kết thúc tại 
ngày 31/12/2012 cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong 
năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam 
hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. 
Không nhằm phủ nhận ý kiến trình bày ở trên. Chúng tôi xin lưu ý người đọc báo 
cáo tài chính các vấn đề sau: 
- Về khả năng hoạt động kinh doanh liên tục của Công ty: Đến thời điểm 31/12/2012 
Công ty đang chịu một khoản lỗ lũy kế là 337.489.738.565 VND, làm âm nguồn vốn 
chủ sở hữu 247.657.916.264VND. Và tại thời điểm này, các khoản nợ ngắn hạn lớn 
hơn tài sản ngắn hạn là 307.832.363.990 VND. Các yếu tố này ảnh hưởng đến khả 
năng tiếp tục hoạt động kinh doanh của Công ty. 
- Về nợ tiềm tàng: Tại thời điểm 31/12/2012 Công ty còn nợ vay Ngân hàng TMCP 
Phương Nam - Chi nhánh Chợ Lớn 5.833 lượng vàng SJC với giá trị ghi sổ kế toán 
là 103.010.780.000 VND. Do quy định của kế toán hiện hành chưa hướng dẫn về 
đánh giá lại cuối năm với khoản vay bằng vàng trên nên Công ty không thực hiện 
đánh giá và ghi nhận ảnh hưởng vào sổ kế toán. Tuy nhiên nếu tính số lượng vàng 
được bên B cho vay niêm yết tại ngày 31/12/2012 thì số chênh lệch tăng so với giá 
trị vay ghi sổ kế toán là 167.348.770.000 VNĐ. 
Công ty không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi 
hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính. 

 
     4.3-Báo cáo tài chính được kiểm toán:  
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