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I. Thông tin chung: 

1. Thông tin khái quát: 

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1400521150 do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 10 tháng 08 năm 2005, đăng ký thay đổi lần 

thứ mười một ngày 27 tháng 09 năm 2013. 

- Vốn Điều lệ của Công ty là 100.000.000.000 đồng; tương đương 10.000.000 cổ 

phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng. 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 100.000.000.000 đồng. 

- Địa chỉ: Số 1553, Quốc lộ 30, Khóm 4, Phường 11, TP.Cao lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp. 

- Số điện thoại: 0673 894 104 - Số fax: 0673 894 111. 

- Website: www.tochau.vn. Email: info@tochau.vn 

2. Quá trình hình thành và phát triển: 

Công ty cổ phần Tô Châu được thành lập lần đầu ngày 10 tháng 08 năm 2005 từ 

việc góp vốn của 3 thành viên sáng lập với vốn điều lệ là 20 tỷ đồng. Trong đó vốn của 

Tổng Công Ty Lương thực miền Nam chiếm 70% cổ phần. Đến ngày 01 tháng 6 năm 

2007 vốn điều lệ tăng lên 55 tỷ đồng. Trong đó vốn Tổng Công ty Lương thực miền Nam 

chiếm 51% cổ phần, đến ngày 13/03/2008 vốn điều lệ tăng lên 100 tỷ đồng. Trong đó vốn 

Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam chiếm 51% cổ phần và đến ngày 08/07/2008 Tổng 

Công ty Lương Thực Miền Nam chiếm 65,4%. 

Công ty cổ phần Tô Châu là thành viên của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy 

sản Việt Nam (VASEP) và Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam (VCCI) 

Hiện nay, ngành thủy sản Việt Nam có những bước phát triển mới trong việc tăng 

cường quan hệ hợp tác, xúc tiến thương mại với các tổ chức khu vực và quốc tế, tạo điều 

kiện cho các doanh nghiệp và xuất khẩu thủy sản có cơ hội mở rộng thị trường. 

Là một trong những doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh chính là nuôi trồng và 

chế biến thủy sản xuất khẩu. Công ty cổ phần Tô châu áp dụng mô hình hoạt động kinh 

doanh khép kín từ khâu sản xuất thức ăn, nuôi trồng và chế biến với quy trình chất lượng 

tiên tiến nhất nhằm đảm bảo kiểm soát được chất lượng sản phẩm xuất khẩu. 

3. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là: 

- Nuôi thủy sản nội địa. 

- Chế biến , bảo quản  thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản. 

- Mua bán cá và thủy sản, mua bán thực phẩm. 

- Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản. 
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- Mua bán thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản. Mua bán nguyên liệu dùng trong 

ngành chế biến thức ăn thủy sản, gia súc, gia cầm (cám bã đậu nành, bột cá, bột xương 

thịt, vitamin…). 

- Địa bàn kinh doanh: Sản phẩm chính của Công ty là cá tra fillet, chủ yếu xuất 

khẩu sang thị trường Châu Âu và Châu Á. 

 

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

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/ Định hướng phát triển: 

- Thực hiện phương án thu hẹp hoạt động, từng bước sắp xếp lại lĩnh vực sản xuất 

kinh doanh cá tra theo phương án hoạt động năm 2015 đã trình Đại hội cổ đông thường 

niên ngày 27/04/2015; hoạt động của Công ty trong năm qua là hợp đồng gia công chế 

biến thủy sản nhằm bảo trì tốt dây chuyền sản xuất và tạo việc làm cho người lao động.  
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II. Tình hình hoạt động trong năm: 

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:  

 

ĐVT: tấn; tỷ đồng 

Diễn giải KH  2015 TH  2015 % so KH 

Mua vào  47,858  

Nguyên liệu thức ăn  5,656  

Nguyên liệu chế biến cá  42,202  

   Trong đó  -  Vùng nuôi  27,237  

                    -  Mua ngoài  14,965  

Bán ra  213,454  

Cá fillet thành phẩm  104,884  

Thức ăn thủy sản  6,903  

Cá tra nuôi  23,293  

Gia công thức ăn cho bên ngoài   10,890  

Gia công cá fillet cho bên ngoài  67,484  

Doanh thu   222,542  

Lợi nhuận  (2,033) - 
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2/ Tổ chức và nhân sự:  

Danh sách Ban điều hành tại thời điểm 31/12/2015: 

 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Chức vụ  

trong Cty 

Nơi công tác 

Tỷ lệ  

cổ phần 
Công ty Chức vụ 

01 Nguyễn Thọ Trí 1961 Chủ tịch TCty Lương thực Miền Nam Phó TGĐ 22,00% 

02 Lê Hùng Tín 1969 UV. HĐQT Công ty Cổ phần Tô Châu TGĐ 18,00% 

03 Trần Tấn Đức  UV. HĐQT Cty Lương thực Đồng Tháp Giám đốc 13,40% 

04 Trần Quang Khải 1961 UV. HĐQT Công ty Cổ phần Tô Châu Phó TGĐ 12,00% 

05 Lê Phát Tài 1978 UV. HĐQT Công ty TNHH Phát Tài Phó GĐ 9,20% 

06 Nguyễn Vũ Ngọc 1980 TK. HĐQT Công ty Cổ phần Tô Châu Phó TGĐ - 

07 Nguyễn  Sơn 1971 KTT Công ty Cổ phần Tô Châu KTT - 

 

- Dù còn nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn duy trì việc làm thường xuyên cho 

người lao động. Mức thu nhập bình quân của người lao động năm 2015 là 3.841.000 

đồng/người/tháng, cao hơn năm 2014 (15%). 

- Tổng số lao động sử dụng bình quân trong năm: 778 người, chủ yếu là lao động 

chế biến thủy sản. Mặc dù tình hình khó khăn nhưng đơn vị đã có nhiều cố gắng tạo việc 

làm ổn định và thực hiện đầy đủ các chế độ về tiền lương, chế độ BHXH, công tác 

BHLĐ, trang bị bảo hộ lao động, tổ chức huấn luyện ATLĐ… cho người lao động theo 

đúng pháp luật lao động. Các công tác tuyển dụng, chấm dứt HĐLĐ, nghỉ phép, tăng ca… 

thực hiện đúng quy định pháp luật và quy chế Công ty. 

3/ Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án: 

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản luôn thực hiện trên tinh thần hiệu quả và tiết 

kiệm, chỉ thực hiện mua sắm, sửa chữa bảo trì, cải tạo những công trình thật sự cần thiết 

phục vụ sản xuất kinh doanh.  
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Trong năm không thực hiện dự án đầu tư khác. 

4. Tình hình tài chính: 

a/ Tình hình tài chính: 

Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 % tăng, giảm 

Tổng giá trị tài sản 

Doanh thu thuần 

Lợi nhuận từ hoạt động KD 

Lợi nhuận khác  

Lợi nhuận trước thuế 

Lợi nhuận sau thuế 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 

204,119 

386,383 

(41,593) 

1,719 

(39,874) 

(39,874) 

104,703 

222,542 

(3,755) 

1,853 

(1,902) 

(2,033) 

(51,29) 

(57.59) 

9,02 

107.79 

4.77 

5.1 

 

b/ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

 

Các chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Ghi chú 

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 

 

0,47 

 

0,10 

 

0,31 

 

0.24 

 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

 Hệ số Nợ/Tổng tài sản 

 Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 

 

0,01 

(0.04) 

 

0.01 

(0.04) 

 

 

 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

 Vòng quay hàng tồn kho: 

Giá vốn hàng bán     

Hàng tồn kho bình quân 

 Doanh thu thuần/Tổng tài sản  

 

2,96 

 

 

1,89 

 

4,17 

 

 

2,12 
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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 

. . . . . . . . . 

 

(0,10) 

 

1,25 

 

(0,19) 

 

(0.11) 

 

(0,01) 

 

(0,06) 

 

(0,02) 

 

(0,02) 

 

 

 

 

 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: 

a/ Cổ phần:  

- Tổng số cổ phần đã bán: 10.000.000 cổ phần. 

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần. 

- Giá trị vốn cổ phần đã góp: 100.000.000.000 đồng. 

b/ Cơ cấu cổ đông:  

- Cổ đông sáng lập: 75,6 % 

- Cổ đông chiến lược: 7,0%  

- Cổ đông nhỏ lẽ: 17,4% 

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. 

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc: 

1. Các hoạt động sản xuất kinh doanh: 

a) Sản xuất thức ăn thủy sản: 

Xí nghiệp sản xuất thức ăn thủy sản Tô Châu trong năm gia công chế biến thức ăn 

thủy sản cho đối tác với sản lượng 11.250 tấn. 

b) Nuôi trồng thủy sản:Không 

Hai vùng nuôi đã cho đối tác thuê trong thời hạn 2 năm từ tháng 06/2015. 

c/ Chế biến thủy sản: 
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Trong năm Nhà máy chế biến thủy sản hoạt động gặp không ít khó khăn nhưng nhờ 

sự nổ lực của Ban Tổng Giám đốc tìm kiếm đầu ra và sự quyết tâm của BGĐ Xí nghiệp 

cùng các phòng chức năng duy trì ổn định công việc cho người lao động. Đã thực hiện gia 

công cá tra fillet cho khách hàng đạt 6.786 tấn thành phẩm.. 

 Đồng thời, Công ty cũng đã duy trì tốt các Chương trình tiêu chuẩn chất lượng như 

HACCP, BRC, IFS, ASC... 

d) Về công tác Tài chính kế toán: 

Trong tình hình khó khăn hiện tại về vốn do lỗ luỹ kế lớn nên Công ty phải thường 

xuyên cân đối, tính toán sử dụng luân chuyển đồng vốn sao cho với chi phí thấp nhất.  

Trong năm 2015, Công ty đã tiếp đoàn Kiểm tra của Cục thuế Tỉnh Đồng Tháp với 

kết luận không có những sai phạm, qua đó đã giúp Công ty tiếp tục cải tiến công tác Tài 

chính kế toán. Dù khó khăn nhưng công ty cũng đã thực hiện đầy đủ quy định hiện hành 

về nguyên tắc tài chính kế tóan, quản lý hàng hóa, tài sản, luật thuế… 

IV. 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. 

Thông qua các báo cáo đột xuất, định kỳ của Ban điều hành Công ty, Hội đồng 

quản trị luôn giám sát được hoạt động của Ban điều hành Công ty trong việc tuân thủ các 

quy định của pháp luật, điều lệ, các quy định nội bộ, việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất 

kinh doanh và những vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thống nhất thông 

qua ngày 27/04/2015.  

Căn cứ nội dung các phiếu lấy ý kiến của Ban điều hành, Hội đồng quản trị đã 

phân tích và có những chỉ đạo kịp thời để giúp Công ty tháo gỡ khó khăn, tuy nhiên các 

chỉ đạo của HĐQT cũng chỉ tháo gỡ phần nào chứ không thể giải quyết hết các khó khăn 

mà Công ty gặp phải. 

 

2/ Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị: 

Hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Tô Châu trong các năm qua không có 

hiệu quả, Hội đồng quản trị Công ty Tô Châu đã thống nhất phương án tiếp tục tổ chức 

sản xuất theo hướng cho thuê tài sản và gia công chế biến cá tra nhằm mục đích vừa khấu 

hao tài sản, vừa bảo trì bảo dưởng dây chuyền sản xuất tránh bị hư hỏng, tạo điều kiện 

cho việc tìm kiếm đối tác chuyển nhượng được thuận lợi và không bị mất giá. 

V. Quản trị Công ty: 

1/ Hội đồng quản trị: 

1.1/  Nội dung các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 
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Trong năm 2015, Hội đồng quản trị không tổ chức họp, mà thông qua Phiếu lấy ý 

kiến các nội dung về hoạt động của Công ty. Cụ thể như sau: 

 

STT 

 

Số Biên bản/Nghị 

quyết/ Quyết định 

 

Ngày 

 

Nội dung 

 

1 

 

02/BB-HĐQT 

 

10/02/2015 

Tổng hợp Phiếu lấy ý kiến HĐQT về 

việc: giá trị thẩm định vùng nuôi, chi 

lương, chi tiền tết Ất Mùi cho người lao 

động… 

 

 

2 

 

 

05/BB-HĐQT 

 

 

11/3/2015 

Báo cáo kết quả kinh doanh 2 tháng đầu 

năm, tập trung trả nợ cho Tcty và nợ 

vay ngân hàng; Thống nhất phương án 

tìm đối tác bán vùng nuôi, XN thức ăn; 

đồng ý đơn từ nhiệm TV.HĐQT của 

Ông Lê Văn Lộc. 

 

3 

 

10/BB-HĐQT 

 

24/4/2015 

Tổng hợp Phiếu lấy ý kiến HĐQT về 

việc chi phí Đại hội cổ đông, chi tiền lễ 

30/4, 1/5.  

4 15/BB-HĐQT 19/6/2015 Tổng hợp Phiếu lấy ý kiến HĐQT về 

việc cho thuê vùng nuôi 

5 16/NQ-HĐQT 19/6/2015 Thống nhất cho thuê vùng nuôi. 

 6          17/BB-HĐQT 26/6/2015 Tổng hợp Phiếu lấy ý kiến HĐQT về 

việc dùng tài sản vùng nuôi để đảm bảo 

nợ cho Tcty LTMN 

7 18/NQ-HĐQT 29/6/2015 Thống nhất thế chấp vùng nuôi cho 

Tổng công ty LTMN 

8 22/BB-HĐQT 20/8/2015 Tổng hợp Phiếu lấy ý kiến về việc chi 

tiền hỗ trợ dịp lễ Quốc Khánh 2/9 
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9 23/NQ-HĐQT 20/8/2015 Thống nhất chi tiền hỗ trợ dịp Lễ Quốc 

Khánh 2/9/2015 

10 24/BB-HĐQT 13/11/2015 Tổng hợp Phiếu lấy ý kiến bán tài sản 

đã qua sử dụng 

11 25/BB-HĐQT 24/12/2015 V/v chi tiền hỗ trợ tết Bính Thân cho 

người lao động. 

12 26/NQ-HĐQT 24/12/2015 Thống nhất chi tiền hỗ trợ dịp Tết Bính 

Thân 2016. 

13 27/BB-HĐQT 24/12/2015 Tổng hợp Phiếu lấy ý kiến HĐQT về 

việc giải thể chi nhánh Công ty tại 

Thành phố HCM. 

14 28/QĐ-HĐQT 24/12/2015 Quyết định giải thể Chi nhánh Công ty 

tại Thành phố HCM. 

1.2. Thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội 

đồng quản trị: 

Không chi thù lao đối với cac thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2015. 

2. Báo cáo của Ban kiểm soát: 

2.1/ Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:  

STT Thành viên ban kiểm soát Chức vụ Tỷ lệ sở hữu cổ phần 

01 Lê Hoàng Ngân Trưởng ban Không 

02 Nguyễn Hữu Trí TV Không 

     2.2/ Hoạt động Công ty: 

a/ Về đặc điểm công ty: 

 Công ty cổ phần Tô Châu  có trụ sở chính đặt tại số 1553 - Quốc lộ 30 - Khóm 4 - 

Phường 11 - TP. Cao Lãnh - Tỉnh Đồng Tháp. Hiện nay công ty có 04 đơn vị trực thuộc 

gồm: 

 + Xí nghiệp nuôi trồng thủy sản Thanh Bình ( Địa chỉ : ấp Nam -  xã Tân Thạnh -  

huyện Thanh Bình - tỉnh Đồng Tháp). 
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 + Xí nghiệp chế biến thủy sản Sông Tiền ( Địa chỉ : 1533 - Quốc lộ 30 - TP. Cao 

Lãnh - Đồng Tháp. 

 + Xí nghiệp chế biến Thức ăn thủy sản Tô Châu ( Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Trần 

Quốc Toản - TP. Cao Lãnh - tỉnh Đồng Tháp. 

 + Xí nghiệp nuôi trồng Thủy sản tân Bình ( Địa chỉ : Tổ 19, Ấp Tân Hội - Xã Tân 

Bình - Huyện Thanh Bình – Tỉnh Đồng Tháp ) 

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là: 

+ Nuôi trồng thủy sản nội địa (Nuôi trồng thủy sản); 

+ Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; 

+ Bán buôn thực phẩm (Mua bán cá và thủy sản. Mua bán thực phẩm) 

+ Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (kinh doanh thuốc thú y 

thủy sản. Mua bán hóa chất, dụng cụ trong sản xuất chế biến thủy sản, hóa chất dùng 

trong chế biến thức ăn thủy sản, gia súc, gia cầm. Mua bán các loại nguyên liệu, vật tư 

trong ngành bao bì); 

+ Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản; 

+ Mua bán thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản. Mua bán nguyên liệu dùng trong chế 

biến thức ăn thủy sản, gia súc, gia cầm; Mua bán hàng nông sản. 

Các thành viên Hội đồng quản trị trong năm và tại ngày lập báo cáo tài chính 2015 

bao gồm : 

1.-Ông : Nguyễn Thọ Trí   Chủ Tịch 

2.-Ông : Lê Hùng Tín  Ủy viên 

3.-Ông : Trần Quang Khải   Ủy viên 

4.-Ông : Lê Phát Tài   Ủy viên 

5.-Ông : Trần Tấn Đức  Ủy viên     

 Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đã điều hành trong năm và tại ngày lập 

báo cáo tài chính 2015 bao gồm : 

1.-Ông : Lê Hùng Tín            Tổng Giám đốc  

2.-Ông : Trần Quang Khải     Phó Tổng Giám đốc 

3.-Ông : Nguyễn Vũ Ngọc    Phó Tổng Giám đốc  

Các thành viên Ban Kiểm soát trong năm và tại ngày lập báo cáo tài chính 2015 

bao gồm: 

1.- Ông : Lê Hoàng Ngân        Trưởng ban 

2.- Ông : Nguyễn Hữu Trí                   Thành viên 

b/ Về công tác quản lý điều hành Công ty: 

c/Về thẩm định báo cáo tài chính: 
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Vốn điều lệ của Công ty theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1400521150  

do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp và đăng ký thay đổi lần 11 ngày 27/9/2013 

là 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).  

Tại thời điểm ngày 31/12/2015, tổng số vốn của các cổ đông đã góp là 

100.000.000.000 đồng, đạt 100% vốn điều lệ của Công ty và được chia thành 10.000.000 

cổ phần. Cụ thể như sau: 

TT Cổ đông Số vốn góp Số cổ phần 
Tỷ lệ/ 

vốn góp 

1 Tổng Công ty Lương thực Miền Nam 65.400.000.000 6.540.000 65,40% 

2 Cổ đông khác 34.600.000.000 3.460.000 34,60% 

 Cộng  100.000.000.000 10.000.000 100% 

3. Báo cáo tài chính năm 2015 : 

 - Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Tô Châu được lập vào ngày      

21/04/2016, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015, Báo cáo kết quả hoạt 

động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính niên độ 

2015. Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính 2015 đã được 

Ban Giám đốc và Phòng Kế toán của Công ty lập và được Công ty TNHH Hãng Kiểm 

toán (AASC) kiểm toán. 

 - Báo cáo tài chính năm 2015 được lập đầy đủ mẫu biểu theo quy định, phù hợp với 

chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý 

có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính, đồng thời phản ánh hợp lý tình 

hình tài chính của Công ty trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ 

phần Tô Châu tại ngày 31/12/2015. 

a) Bảng cân đối kế toán (tóm tắt) tại ngày 31/12/2015: 

 

 TÀI SẢN SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU KỲ 

A Tài sản ngắn hạn 43.355.365.520 111.309.475.658 

 
Tiền và các khoản tương đương 

tiền 
5.776.203.619 3.190.616.085 

 Các khoản phải thu ngắn hạn 25.742.773.112 16.634.626.514 

 Hàng tồn kho 9.817.319.658 87.416.542.499 

 Tài sản ngắn hạn khác 2.019.069.131 5.408.160.064 
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B Tài sản dài hạn 61.347.809.243 92.810.423.890 

 Tài sản cố định 56.082.126.630 86.959.443.598 

 Tài sản dài hạn khác  5.265.682.613 5.824.580.292 

 Tổng cộng Tài sản 104.703.174.763 204.119.899.548 

 NGUỒN VỐN   

A Nợ phải trả 138.558.609.521 235.942.227.551 

 Nợ ngắn hạn 138.558.609.521 235.942.227.551 

B Nguồn vốn chủ sở hữu 

 

 

(33.855.434.758) (31.822.328.003) 

 Vốn đầu tư chủ sở hữu 100.000.000.000 100.000.000.000 

 Thặng dư vốn cổ phần 640.000.000 640.000.000 

 Chênh lệch tỷ giá hối đoái   

 Quỹ đầu tư phát triển 841.045.187 841.045.187 

 Quỹ dự phòng tài chính   

 Lợi nhuận sau thuế chưa phân 

phối 

(135.336.479.945) (133.303.373.190) 

 Tổng cộng nguồn vốn 104.703.174.763 204.119.899.548 

 

b) Về kết quả kinh doanh năm 2015: 

+ Doanh thu thuần :                                222.541.582.897 đồng 

+ Giá vốn hàng bán:                                202.712.712.592 đồng 

+ Doanh thu HĐTC:                                       750.367.571 đồng 

+ Chi phí tài chính:                                      4.306.651.080 đồng  

+ Chi phí bán hàng :                                  12.079.415.473 đồng 

+ Chi phí quản lý doanh nghiệp :                7.948.182.534 đồng 

+ Thu nhập khác:                                         4.248.025.582 đồng 

+ Chi phí khác :                                           2.394.820.206 đồng                                      

+ Tổng lợi nhuận trước thuế:                     (1.901.805.835) đồng 

+ Chi phí thuế TNDN hiện hành:                   131.300.920 đồng 

+ Lợi nhuận sau thuế:                                (2.033.106.755) đồng 

⃰  Phân tích kết quả kinh doanh theo ngành hàng: 
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    + Hoạt động SXKD chính:                                             497.579.621 đồng 

        -  Xuất khẩu:                                                               111.261.683 đồng     

        - Nội địa:                                                                  (374.402.809) đồng 

        - Gia công chế biến:                                                 3.107.377.717 đồng 

        -  Nuôi trồng thủy sản :                                            (857.823.386) đồng 

        - Thức ăn thủy sản (bán):                                         (589.176.927) đồng   

        - Gia công thức ăn thủy sản:                                    (899.656.657) đồng  

    + Hoạt động tài chính:                                               (4.252.590.832) đồng 

       - Lỗ chênh lệch tỷ giá:                                           (1.600.911.616) đồng 

       - Lãi vay phải trả:                                                   (1.010.709.615) đồng   

       - Lãi bả nành phải trả (TCT):                                 (1.640.969.601) đồng  

     + Hoạt động khác:                                                       1.721.904.456 đồng 

        - Bán phế liệu + cho thuê vùng nuôi +… :               1.853.205.376 đồng 

          - Nộp thuế TNDN do chuyển nhượng NM thức ăn:(131.300.920) đồng                     

           3. Tình hình tồn kho một số hàng hoá chủ yếu : 

                                                                                             ĐVT: kg/VNĐ 

STT Tên hàng hoá, vật tư Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 Nguyên liệu, vật liệu (TK 152)   1.029.297.499 

2 Công cụ dụng cụ (TK153)   743.086.591 

3 Thành phẩm (TK 155) 178.584 45.610 8.053.935.568 

 Tổng cộng :     9.817.319.658 

 

VI. Ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính của Công ty: 

1/ Về trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc đối với Báo cáo tài chính: 

Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực 

và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh 

nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo 

tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà ban Tổng giám đốc xác định là cần 

thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do 

gian lận hoặc nhầm lẫn. 

2/ Trách nhiệm của Kiểm toán viên: 
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Đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi 

đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu 

cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch 

và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính 

của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không. 

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng 

kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán 

được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rũi ro có sai sót 

trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các 

rũi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập 

và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù 

hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của 

kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp 

của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban 

Tổng giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính. 

3/ Ý kiến kiểm toán viên: 

Báo cáo tài chính đã phản ảnh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu 

tình hình tài chính của Công ty cổ phần Tô Châu tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng 

như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết 

thúc ngày 31/12/2015, phù hợp với chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt 

nam và các quy định pháp lý có liên quan đền việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. 

4/ Vấn đề cần lưu ý: 

Mặc dù không đưa ra ý kiến ngoại trừ, chúng tôi muốn lưu ý người đọc báo cáo tài 

chính tại ngày 31/12/2015 khoản mục lợi nhuận chưa phân phối của Công ty đang âm 

135.336.479.945 VNĐ làm cho vốn chủ sở hữu của Công ty bị âm 33.855.434.758 VNĐ 

và các khoản nợ ngắn hạn của Công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn của Công ty là 

95.203.244.001 VNĐ. Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc 

chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Công ty 

nhưng Ban Giám đốc Công ty vẫn lập báo cáo trên giả định về hoạt động liên tục. 

Báo cáo thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Tô Châu này gồm 14 trang. 

 

                                                  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬTCỦA CÔNG TY 

                    TV.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

                                                                                        (Đã ký) 

 

                                                                                    Lê Hùng Tín 

     

 


