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Kinh gti:

- Uy ban ch0ng kho6n Nhd nu6c. 
:

S& giao dich chring kho6n HA NOi.
cong ty: cdng ty co phf,n Kinh doanh rhriy h6i sin siri Gdn.
M5 Chring kho6n: APT
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Di tlqng: 0913724726. , 
tl

Lo4i rh6ng tin cong b6: c6ng bd thong tin B6o cdo thudng ni6n nflm 2019.
NQi dung th6ng tin c6ng b6:

COng bO th6ng tin 86o ciio thudng ni6n ndm 2019.

Chring t6i xin cam ktit c6c th6ng tin c6ng bo tren c16y ld dring su that vd hodn
toan chiu trdch nhiOm tru6c ph6p luat vA nQi dung c6c th6ngiin oa 
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56: tr rcY - THS
V/v C6ng bO thOng tin tr6n c6ng
th6ng tin diQn tir ctra UBCI(NN
vA So'Giao dlch CK Ha N6i v€
86o ciio thulng ni6n ndm 2019.

Noi nhfin:
- Nhu tr6n (d6 c6ng b6 TT);

- IJEQT/BI(S COng ty 1aC b6o c6o);

- T6ng Gi6m d6c (dC b6o c6o);

- Luu: VT, TK.HDQT
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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:  (84.28) 37541889  - Fax: (84.28) 37541808. 

- Website:  www.apt.com.vn  - Email: aptco@apt.com.vn 

- Fanpage: facebook.com/aptfoods, Youtube: youtube.com/aptfoods. 

- 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 09 ngày 23/10/2018. 

- Mã cổ phiếu (nếu có): APT 

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. 

 - 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 9 (chín) lần được Sở Kế hoạch và Đầu tư 

TP.HCM cấp bổ sung giấy chứng nhận ĐKKD. Lần thay đổi thứ chín ngày 23/10/2018 

- Công ty đã được tặng thưởng các danh hiệu: 

+ Năm 2001: Huân chương Lao Động hạng 3. 

http://www.apt.com.vn/
mailto:aptco@apt.com.vn
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+ Giải thưởng Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao hợp chuẩn 2004, 2005, 

2006. 

+ Sản phẩm uy tín chất lượng năm 2005 

+ 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, 2014, 2017, 2018: Giấy Chứng nhận hàng Việt Nam 

chất lượng cao. 

+ Năm 2017, 2018, 2019: Giấy chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn 

hội nhập. 

+ Năm 2017, 2019: Sản phẩm dịch vụ tiêu biểu TP.Hồ Chí Minh. 

+ Năm 2017: Doanh nghiệp Thương hiệu Việt tiêu biểu năm 2017 của Ban chỉ 

đạo Trung ương cuộc vận động: Người Việt Nam ưu tiêu dùng hàng Việt Nam.  

+ Năm 2016, 2017, 2018 “đạt chứng nhận VietGap”, chứng nhận Đơn vị nuôi đạt 

tiêu chuẩn “chuỗi sản phẩm an toàn” có giá trị đến năm 2020. 

+ Doanh nghiệp phát triển bền vững 42 năm do Hiệp hội Doanh nghiệp Thành 

phố trao tặng. 

b. Các sự kiện khác: 

- Ngày 26/11/2006, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy Hải sản 

Sài Gòn nhiệm kỳ I 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 diện 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). 

- 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. 

- Tháng 8/2009, 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: 
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- 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 bị Hội đồng Quản trị tạm 

đình chỉ chức vụ.  

- 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  

  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 

- 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 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. 
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Cho thuê kho, bãi, kinh doanh bất động sản, bảo quản thịt và các sản phẩm chế biến từ thịt, chế 

biến bào quản rau quả. 

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 cổ đông Công ty đã bầu chọn 

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II (2012-2016) gồm các thành viên: 

1. Ông Trần Phát Minh:   Chủ tịch Hội đồng Quản trị. 

2. Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy:   Thành viên Hội đồng Quản trị. 

3. Ông Trương Tiến Dũng:   Thành viên Hội đồng Quản trị - Tổng 

Giám đốc. 

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cổ đông Công ty đã bầu chọn 

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) như sau: 

Hội đồng Quản trị gồm các thành viên: 

1. Ông Trần Phát Minh:    Chủ tịch Hội đồng Quản trị. 

2. Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy:  Thành viên Hội đồng Quản trị. 

3. Ông Trương Tiến Dũng:    Thành viên Hội đồng Quản trị - Tổng 

Giám đốc. 

Ban Kiểm soát gồm các thành viên: 

1. Ông Diệp Phú Vinh:     Trưởng Ban Kiểm soát. 

2. Bà Đỗ Ngọc Nga:      Thành viên. 

3. Bà Lê Thị Thùy Trang:    Thành viên. 

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Ông Diệp Phú Vinh Trưởng ban 

kiểm soát có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát. Đại hội đồng cổ đông năm 2018 

đã bầu Ông Bùi Tấn Định làm thành viên Ban Kiểm soát và Ban kiểm soát đã bầu Ông 

Bùi Tấn Định làm Trưởng Ban Kiểm soát. 

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Ông Trần Phát Minh Chủ tịch 

Hội đồng Quản trị có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị. Đại hội đồng cổ 

đông năm 2019 đã bầu Ông Hoàng Văn Vỹ làm thành viên Hội đồng Quản trị và Hội 

đồng Quản trị đã bầu Ông Trương Tiến Dũng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty. 

Vào ngày 07/6/2019 Cổ phiếu APT được chính thức giao dịch trên Sàn Upcom 

(QĐ 322/QĐ-SGCHN ngay 30/5/2019) và thông báo số 583/TB-SGDHN ngày 30/5/2019 

về ngày giao dịch đầu tiên). Tuy nhiên ngay từ ngày giao dịch đầu tiên Cổ phiếu APT đã 

bị đưa vào diện hạn chế giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, chỉ được giao 

dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần theo thông báo số 613/TB-SGDHN-QLNY ngày 

06/06/2019. 

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

- Mô hình quản trị:  

+ 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. 
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+ 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 hiện có 03 thành viên và có nhiệm kỳ là 05 năm. 

+ 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 hiện có 03 thành viên và có nhiệm kỳ tương ứng theo 

nhiệm kỳ của HĐQT 

- Cơ cấu bộ máy quản lý: 

 

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 quát của chiến lược phát triển: 

- Xây dựng phương án khả thi khai thác có hiệu quả các mặt bằng; Thực hiện 

phương án tái cấu trúc Công ty từng bước nhằm lành mạnh hóa tài chính. 
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- 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. 

- Mục tiêu đặt ra cho những năm sắp tới là các chỉ tiêu kế hoạch SXKD phải có 

tốc độ tăng trưởng hàng năm tăng từ 10% - 20%. Sớm hoàn tất công tác quyết toán giai 

đoạn Nhà nước và thoái hết vốn Nhà Nước theo chỉ đạo của UBND Thành phố. 

- Sau khi tình hình tài chính được lành mạnh hóa, mục tiêu hướng đến là kim 

ngạch xuất khẩu phải đạt trên 10.000.000USD. Kinh doanh nội địa trở thành nhà cung 

cấp với đa dạng hóa mặt hàng, doanh thu đạt trên 200 tỷ (tương tương 10.000.000USD). 

 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 trên 50% 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, Úc 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, Nga … 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 các loại cấp đông và chế biến khô. Một số 

mặt hàng tinh chế đông lạnh, và nước mắm, nông sản. 

b. Nội địa:  

- Hướng đến mục tiêu APT trở thành Nhà cung ứng thực phẩm “An toàn – Chất 

lượng và Chuyên nghiệp”. Chuyển đổi cơ cấu sản phẩm, hướng đến những sản phẩm thiết 

thực đối với bữa ăn của gia đình (đặc biệt quan tâm đến sản phẩm dành cho các gia đình 

). Xây dựng chiến lược 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.  

- Có chiến lược đột phá và nguồn tài chính ổn định cho kế hoạch Marketing dài 

hạn. Đặc biệt chú trọng phát triển sản phẩm nước mắm, xây dựng sản phẩm nước mắm 

là sản phẩm dẫn đường cho thương hiệu “APT”. 
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- Với điều kiện thuận lợi về chứng nhận đạt tiêu chuẩn “chuỗi sản phẩm an 

toàn”, “đạt chứng nhận VietGap”, chứng nhận “Hàng Việt Nam chất lượng cao” “ 

Hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập” “Sản phẩm thương hiệu Việt tiêu 

biểu của Bộ Công Thương” tiếp tục là điều kiện thuận lợi để mở rộng thị trường và phát 

triển thương hiệu APT đối với ngành hàng thủy hải sản tươi sống, nhất là đối với mặt 

hàng cá điêu hồng. 

- 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 Mega/ Big C/Lotte/ Coo.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. Mục tiêu đặt ra là hàng thủy hải sản tươi sống của APT có 

mặt tại hầu hết các cửa hàng Satra foods và từng bước có mặt tại các hệ thống siêu thị lớn 

như Coopmart, Big C…vv 

- Mặt hàng chính: Tập trung phát triển các sản phẩm truyền thống APT (Cá sơ chế 

các loại; Nước mắm các loại; thủy hải sản tươi sống; 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.  

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 2017 đến năm 2022, 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:  

- 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.  

 5.2.4. Chiến lược phát triển nuôi trồng: 

- Xí nghiệp nuôi trồng thủy sản và mặt hàng cá điêu hồng của Công ty APT đạt 

chứng nhận “chuỗi thực phẩm an toàn” và “đạt chứng nhận VietGap” là điều kiện để 

phát triển mặt hàng cá nuôi. 

- Duy trì phương pháp nuôi an toàn, chất lượng, tạo ra nguyên liệu đáp ứng cho 

công tác xuất khẩu và cung cấp cho thị trường nội địa “chuỗi thực phẩm an toàn”; đảm 

bảo sản phẩm đạt chất lượng và có thể truy xuất nguồn gốc đối với các mặt hàng cá điêu 

hồng, cá trê, cá tra ... cho công tác xuất khẩu. 

 5.2.5. 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. 
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- 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: 

 6.1. 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. 

6.2. 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 Nhà Nước cho thuê theo hình thức đất trả tiền thuê đất 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 và đã thực 

hiện việc đăng ký giao dịch tại sàn Upcom từ tháng 6 năm 2019, 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. 

 6.3. 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. 

- 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 
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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 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 báo cao thường niên 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. 

 6.4. Rủi ro khác: 

Các rủi ro khác như thiên tai, dịch bệnh, 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 2019: 

- ĐVT: 1.000đ 
 

Chỉ tiêu 

 

Thực hiện 

năm 2018 

 

Kế hoạch 

năm 2019 

Thực hiện năm 2019 

Số liệu 

2019 

Tỷ lệ (%) 

So với 

KH 2019 

So với 

TH 

năm 

2018 
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A 1 2 3 4 = 3/2 5 = 3/1 

Doanh thu (triệu đồng) 

 Doanh thu – DT nội bộ 

342.888 

290.755 

407.500 

348.500 

395,227 

352,500 

97 

101,2 

115,2 

121,2 

Kim ngạch XK (USD) 

Tr/đó: XK trực tiếp                   

5.594.341 

5.594.341 

6.000.000  

5.500.000  

6.200.000 

6.200.000 

103,3 

112,7 

110,8 

110,8 

Lợi nhuận  Hoà vốn 3.900 4,6 tỷ   

 (Chỉ tiêu lợi nhuận trên là thuần túy từ kết quả hoạt động kinh doanh, không tính phần phát sinh lỗ của  

những năm trước đây, lãi phải trả cho Ngân hàng Sacombank và các khoản trích lập dự phòng) 

 2. Đánh giá chung: 

Mặc dù trong năm 2019 Công ty gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với sự đoàn kết 

đồng lòng của tập thể người lao động dưới sự điều hành quyết liệt của Ban Tổng Giám 

đốc Công ty và sự chỉ đạo kịp thời của Hội đồng Quản trị. Công ty đã hoàn thành được 

chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019. 

a. Thuận lợi: 

- Công ty luôn nhận được sự đồng thuận từ Cổ đông; Hội đồng Quản trị quan tâm, 

chỉ đạo sâu sát, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Điều hành Công ty trong suốt quá trình 

thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. 

- Với tinh thần đoàn kết nhất trí xuyên suốt từ lãnh đạo cao nhất, các đoàn thể, tập 

thể người lao động. Công ty đã vượt qua những khó khăn bảo đảm duy trì sản xuất, ổn 

định thu nhập và đời sống cho người lao động; 

- Ban Điều hành, các Đoàn thể và Người lao động luôn thống nhất, đoàn kết vượt 

qua những khó khăn nhằm duy trì sản xuất, ổn định thu nhập và đời sống cho người lao 

động. 

- Ban Tổng Giám đốc quyết liệt trong công tác điều hành. Ngay từ đầu năm 2019, 

trên cơ sở năng lực và điều kiện thực tế đã giao kế hoạch cụ thể các chỉ tiêu về doanh thu, 

hiệu quả, định mức chi phí...cho từng Bộ phận quản lý phù hợp với chức năng nhiệm vụ. 

Qua đó, từng bộ phận trực thuộc có trách nhiệm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế 

hoạch được giao. 

- Nhà xưởng, trang thiết bị, máy móc hàng năm đều được Hội đồng Quản trị, ban 

điều hành quan tâm đầu tư, duy tu, sửa chữa bằng nguồn vốn khấu hao đảm bảo được 

điều kiện sản xuất, luôn đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của các 

cơ quan chức năng, cũng như tiêu chuẩn HCCCP, code xuất khẩu. Bên cạnh đó, Công ty 

đã đạt kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng các Code DL 878, NM 880, Code DL 364, 

HK 156, DL 769 nhằm phục vụ cho xuất khẩu thuận lợi. 

- Công ty nhận được nhiều giải thưởng, danh hiệu hàng nội địa như hàng Việt 

Nam chất lượng cao, hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập, sản phẩm chủ lực 

tiêu biểu Thành phố (Nước mắm, khô, hàng chế biến),...vv 

b. Khó khăn:  
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- Do công nợ và những vấn đề tồn đọng cũ đến nay vẫn chưa được giải quyết nên 

lỗ lũy kế vẫn kéo dài. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến những khó 

khăn của Công ty trong nhiều năm qua, một trong những bất lợi là Công ty phải tự lo về 

nguồn vốn kinh doanh do không được ngân hàng cho vay vốn.  

- Tình hình lao động ngành thủy sản ngày càng thiếu, trong năm thường xuyên 

thiếu lao động trên 100 người nên những khi vào mùa vụ chính thì phải sử dụng thêm lao 

động khoán nên không ổn định.  

- Về xuất khẩu: Do thiếu nguồn nguyên liệu hải sản trầm trọng, một số mặt hàng 

cá nuôi thì không đạt tiêu chuẩn về kháng sinh, hàng nông sản khan hiếm, giá nguyên 

liệu tăng cao, các nước nhập khẩu ngày càng tăng cường kiểm tra về chất lượng sản 

phẩm,... nên khách hàng yêu cầu chất lượng ngày càng cao. 

- Giá cả nguyên liệu hải sản tăng kéo theo nguyên liệu thủy sản nước ngọt tăng 

trong khi giá thủy hải sản xuất khẩu của Việt Nam nói chung và APT nói riêng không 

tăng được do cạnh tranh giá cả với các nước trong khu vực. 

- Quy định về IUU của Châu Âu (các hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, không 

có báo cáo và không được quản lý) dẫn đến các bộ ngành siết chặt việc kiểm tra tàu 

thuyền đánh bắt hải sản tuân theo qui định IUU đã ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nguyên 

liệu hải sản cung ứng cho thị trường nội địa và xuất khẩu. Hiện nay, Chính phủ đang nỗ 

lực để tháo gỡ "thẻ vàng" thuỷ sản của Uỷ ban châu Âu (EC) vì nếu không được gỡ thẻ 

vàng, thậm chí bị nâng mức cảnh báo thẻ đỏ thì sẽ ảnh hưởng lớn đến thị trường xuất 

khẩu của thuỷ sản, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế và đời sống người dân. 

- Về thị trường nội địa: Giá nguyên liệu đầu vào không ổn định với xu hướng ngày 

một tăng cao nhưng giá bán vào các siêu thị phải ổn định trong thời gian dài hàng năm, 

đây là khó khăn về thị trường nội địa trong đàm phán kinh doanh do thường các doanh 

nghiệp Việt Nam phải phụ thuộc vào chính sách của Hệ thống siêu thị.  

- Về sản xuất: Không những Công ty thiếu nguyên liệu mà hầu hết số khách hàng 

lớn của Công ty cũng gặp tình trạng thiếu nguyên liệu đầu vào nên đã ảnh hưởng khá lớn 

đến mãng sản xuất gia công trong năm các khách hàng có sản lượng gia công lớn đều 

giảm hoặc ngưng đặt gia công tại Công ty APT do không đủ nguyên liệu. 

- Về nuôi trồng: Điều kiện môi trường vẫn không được cải thiện, ô nhiễm ngày 

càng cao, khó kiểm soát nguồn nước trong quá trình nuôi nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến 

chất lượng con giống và định mức FCR do hao hụt con giống cao,…vv 

- Về trang thiết bị, máy móc, cơ sở hạ tầng: Mặc dù trong năm đã có đã bổ sung, 

thay thế duy tu đối với một số trang thiết bị nhưng do hầu hết thiết bị đã cũ có tuổi đời 

hàng chục năm vẫn thường xảy ra hư hỏng, hiệu suất hoạt động giảm dần theo thời gian, 

chi phí sửa chữa tăng cao nên đây cũng là nguyên nhân làm ảnh hưởng trực tiếp đến kế 

hoạch sản xuất cũng như lợi nhuận của công tác sản xuất. 

- Về công tác tổ chức,tuyển dụng nhân sự: Việc tuyển dụng lao động ngày càng 

khó khăn do đặc thù của ngành đòi hỏi ở người lao động nữ, cần mẫn, khéo léo, chịu khó, 

và môi trường làm việc lạnh và ẩm ướt..... Người lao động cũ có tay nghề đến tuổi nghỉ 

hưu cũng nhiều, số lao động tuyển mới thì tay nghề yếu cần phải được đào tạo và cần có 

thời gian thích nghi nên năng suất không cao và thường không gắn bó nên biến động liên 

tục. Đây cũng là một trong những khó khăn về nguồn lao động trực tiếp của Công ty. 

 3. Tổ chức nhân sự: 
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Danh sách Ban điều hành: Ban Tổng Giám Đốc gồm 04 người bao gồm một Tổng 

Giám Đốc và 03 Phó Tổng Giám đốc. 

 

 3.1. Ông Trương Tiến Dũng: Tổng Giám đốc. 

- Sinh ngày:  23/11/1975. 

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

- Số lượng cổ phiếu đang sở hữu (đại diện vốn nhà nước): 1.584.000  Cổ phiếu 

APT, chiếm tỷ lệ 18% 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). 
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- 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. Phó 

chủ tịch Hội LTTP TP.HCM, Ủy viên HĐQT Công ty CP Lương thực TP.HCM 

(Foodcosa). 

  3.2. Ông Nguyễn Tri Hiếu – Phó Tổng Giám đốc. (nghỉ hưu từ ngày 

01/12/2019). 

- Sinh ngày 23/11/1959. 

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

- Số lượng cổ phiếu đang sở hữu (đại diện vốn Nhà nước theo ủy quyền Tổng 

Công ty TM Sài Gòn TNHH Một thành viên):528.000 Cổ phiếu APT, chiếm tỷ lệ 06 % 

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 kế 

hoạch, Thạc Sĩ Quản trị kinh doanh. 

*. Quá trình công tác:  

1977-1981: Bộ đội Quân khu 7 - Chức vụ Trung đội phó, Bí thư Liên Chi đoàn. 

1981-1982: Học Dự bị đại học Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Chi đoàn. 

1982-1986: Học Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Chi đoàn, Uỷ 

viên thường vụ Đoàn khoa Kế hoạch. 

1986-1988: Cán bộ Phòng Kế hoạch Công ty Thực phẩm Đông lạnh Sài Gòn- 

Imexco. 

1988-1989: Trưởng tuyến phụ trách các trạm thu mua và chế biến Tuy Phong - 

Thuận Hải thuộc Công ty Thực phẩm Đông lạnh Sài Gòn. 

1989-1992: Phó phòng Kế hoạch kinh doanh Xuất nhập khẩu Công ty Thực phẩm 

Đông lạnh Sài Gòn kiêm Phó Giám đốc Công ty liên doanh Thuỷ sản Chí Công (liên 

doanh giữa Công ty Thực phẩm Đông lạnh Sài Gòn với Công ty Thuỷ sản Tuy Phong - 

Thuận Hải và Liên hiệp công ty XNK Thuỷ sản Thuận Hải. 
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1992-1994: Thành viên Ban thanh lý Công ty Thực phẩm Đông lạnh Sài Gòn. 

1994-1997: Phó phòng, Trưởng phòng Kinh doanh XNK Xí nghiệp Đông lạnh I 

thuộc Công ty Kinh doanh Thuỷ Hải sản Sài Gòn. 

1997-2004: Phó phòng Kế hoạch Đầu tư Công ty Kinh doanh Thuỷ Hải sản Sài 

Gòn. 

2004-2014.Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư Công ty CP Kinh doanh Thuỷ Hải sản 

Sài Gòn. 

2014-11/2019. Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Kinh doanh Thuỷ Hải sản Sài 

Gòn. 

 3.3. Ông Ngô Văn Khương: Phó Tổng Giám đốc. 

- Sinh ngày: 24/11/1972 

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

- Số lượng cổ phiếu đang sở hữu: 0 Cổ phiếu APT, chiếm tỷ lệ 0,00% 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 ngành công 

nghệ cắt may, chứng chỉ An toàn vệ sinh thực phẩm. 

 *. Quá trình công tác:  

- Từ 01/07/1996 - 01/02/2000: Nhân viên Xí nghiệp May Vitexco. 

- Từ 01/03/2000 - 01/06/2006: Phó phòng Kế Hoạch Xí nghiệp May Vitexco. 

- Từ 01/07/2006 - 01/12/2008: Trưởng phòng Công ty TNHH SXTMDV May xuất 

khẩu An Hội Vitexco. 

- Từ 15/10/2009 - 09/09/2010: Trưởng phòng Cung ứng Công ty Cổ phần Kinh 

doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn. 

- Từ 10/09/2010 - 01/08/2016: Trưởng phòng Kinh Doanh Công ty Cổ phần Kinh 

doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn. 

- Từ 01/08/2016 - 31/12/2016: Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh 

doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn. 

- Từ 01/01/2017 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy 

Hải Sản Sài Gòn. 

 3.4. 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. 
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- 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, Xí nghiệp Đông lạnh Thắng 

Lợi. 

- Từ tháng 10/2009: Quản đốc Xưởng Đông lạnh Thắng Lợi. 

- Từ tháng 10/2011 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh 

Thủy hải sản Sài Gòn. 

 3.5. Ông Nguyễn Thành Vinh: Phó Tổng giám đốc. (Được bổ nhiệm từ ngày 

01/12/2019). 

-  Sinh ngày: 16/05/1976 

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

- Số lượng cổ phiếu đang sở hữu: 400 Cổ phiếu APT, chiếm tỷ lệ: 0,0045% 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: Thạc sỹ kinh tế 

*. Quá trình công tác:  

- Từ năm 1996-2001: Trợ giáo – Trường Trung học Công nghiệp TP.Hồ Chí 

Minh- Phó Bí thư Đoàn Trường. 

- Từ năm 2001-2004: Chuyên trách – Phó Bí thư Đoàn Sở Công Nghiệp. 

- Từ năm 2004-2007: Chuyên trách – Phó Bí thư Đoàn Tổng Công ty Công nghiệp 

in và Bao Bì Liksin. 

- Từ năm 2007-2008: Phó Bí thư Đoàn Tổng Công ty Công nghiệp in và Bao Bì 

Liksin – Phó Giám đốc Công ty Hóa Chất TP Hồ Chí Minh. 

- Từ năm 2008-2009: Công ty in Lê Quang Lộc. 

- Từ năm 2009-2010: Kinh doanh cá nhân. 

- Từ năm 2010-2011: Công ty Cổ phần nhựa Sài Gòn. 

- Từ năm 2011-2011: Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn. 

- Từ năm 2011-2014: Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Công ty cổ phần Kinh 

doanh Thủy hải sản Sài Gòn. 

- Từ năm 2014-30/11/2019: Giám đốc Trung tâm Kinh doanh & Dịch vụ APT - 

Công ty cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn. 

- Từ 01/12/2019 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh Thủy 

hải sản Sài Gòn. 
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 3.6. Bà Đoàn Thị Thu Hà: Kế Toán trưởng. 

- Sinh ngày: 03/07/1977. 

- 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): 3.900 Cổ phiếu APT, chiếm tỷ lệ 0,04431% 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 

khoa Kế toán Kiểm toán. 

 * Quá trình công tác:  

- Từ tháng 06/2001: Nhân viên kế toán tại Xí nghiệp chế biến thực phẩm thủy sản 

Bình Thới, trực thuộc Công ty Kinh doanh Thủy hải sản. 

- Từ tháng 11/2005: Kế toán trưởng Xí nghiệp chế biến thực phẩm thủy sản Bình 

Thới. 

- Từ tháng 01/2007: Tổ trưởng kế toán Phòng Kế toán Công ty APT 

- Từ tháng 09/2009: Kế toán tổng hợp  

- Từ tháng 09/2010: Phó phòng Kế toán Tài chính 

- Từ tháng 01/2016 đến nay: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán Kế toán 

Tài chính Công ty. 

- 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 Công ty tính đến thời điểm 31/12/2019 là 347 người, trong đó: 

STT Phân loại hợp đồng 
Số 

người 

Tỷ trọng 

(%) 

I Phân theo thời hạn hợp đồng: 347 100 

1 Hợp đồng lao động không xác định thời hạn 182 52 

2 Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 3 tháng đến 

36 tháng 

92 27 

3 Lao động thời vụ + Thử việc 73 21 

II Phân theo giới tính: 347 100 

1 Lao động nam 161 46 

2 Lao động nữ 186 54 

III Phân theo trình độ:   
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STT Phân loại hợp đồng 
Số 

người 

Tỷ trọng 

(%) 

1 Sau đại học, đại học 52 15 

2 Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp 48 14 

3 CNKT và trình độ khác 247 71 

Nguồn: P.TCHC APT 

 Chế độ làm việc và chính sách lương thưởng, trợ cấp cho Người lao động 

 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHĂM LO ĐỜI SỐNG 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: 
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- 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 công việc 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 hiểm 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. 

 4. 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. 

 5. Tình hình tài chính: 

a. Tình hình tài chính: 

Chỉ tiêu/ Financial Figure Năm 2018 Năm 2019 % tăng 

giảm/ 

* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng 

và tổ chức tài chính phi ngân hàng 

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 

 

 

170.650.774.791 

290.789.362.565 

-35.751.988.557 

-17.532.814 

-35.751.988.557 

-35.751.988.557 

 

 

169.555.848.585  

352.560.837.957 

-106.364.560.899 

179.171.810 

-106.364.560.899 

-106.364.560.899 

 

 99% 

121% 

 

1.022% 

 

 

 

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

Chỉ tiêu 
Năm 

2018 
Năm 

2019 Ghi chú 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán/ 

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn/Current ratio: 

    Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 

+ Hệ số thanh toán nhanh: 

Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn 

0.14  

 

 

0.08 

0.13 

 

 

0.10  
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2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản 

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 

 

4.15 

 

 

4.80 

 

  

3. 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 

7.9 

 

1.70  

8.96 

 

2.08  

  

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 

  

      

 

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

 a. Cổ phần: 8.800.000 cổ phần trong đó không có 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 31/12/2019 

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 30,00 Không có  2.640.198 30,00 

Cổ đông nội bộ (23 người) 38.700 0,44   38.700 0,44 

Cổ đông bên ngoài (423    

người) 
6.121.402 69.56   6.126.402 69.62 

       

Tổng cộng 8.800.000 100,00 - - 8.800.000 100 

 

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có  
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d. Giao dịch cổ phiếu quỹ:  Không có. 

e. Các chứng khoán khác: Không có. 

 

7. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty: 

 7.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu: 

Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm 

và dịch vụ chính của tổ chức trong năm 

 7.2. Tiêu thụ năng lượng: 

Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: 6.230.000 KWh 

 7.3. Tiêu thụ nước: (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm) 

25.700 m3 

 a. Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng.  

- Nước cấp KCN Tân Tạo: 11.600 m3 

- Nước giếng: 24.100m3 

 b. Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng. 

 7.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: 

a. Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi 

trường: Không có 

b. Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định 

về môi trường: Không có 

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  

(Ban Tổng Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty).  

 1. Đánh giá tình hình thực hiện:  

Những mặt làm được: 

Công tác điều hành:  

Mặc dù có những khó khăn thách thức nhưng Ban Điều hành Công ty đã tận dụng 

những ưu điểm, những thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn để thực hiện công tác điều 

hành Công ty đạt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông giao trong 

năm 2019: 

- Định hướng đúng đắn để chuyển đổi cơ cấu sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm phát 

triển thị trường và thương hiệu APT. 

- Được sự đồng thuận của HĐQT, BKS. Công ty đã sử dụng nguồn khấu hao tích 

lũy để đầu tư mới và nâng cấp một số hạng mục về trang thiết bị, máy móc, nhà Xưởng 

để tăng năng lực sản xuất, đảm bảo tính cạnh tranh,… 

- Về cơ bản kết quả thực hiện năm 2019 tăng so với cùng kỳ năm 2018, về doanh 

thu thuần đạt 101,20%/KH năm – 121,20% so với cùng kỳ 2018. 

- Bộ máy tổ chức, nhân sự được điều chỉnh, điều chuyển cho phù hợp với yêu cầu 

thực tế, ngày càng đáp ứng yêu cầu về chất lượng công việc. Cán bộ quản lý được rèn 
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dũa qua kiêm nhiệm, điều chuyển ở nhiều vai trò, vị trí. Đến nay, một số cán bộ quản lý 

có thể được điều động đảm nhiệm từ 02 đến 03 vị trí công việc. 

- Trong năm, thông qua các Hội chợ xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, Hội 

Chợ Hàng Việt nam chất lượng cao năm 2019 tại TP.HCM và Gia Lai, Hội Chợ Tôn 

Vinh Hàng Việt. Foodexpo 2019 dưới mô hình Ngôi nhà chung SATRA, Công ty đã 

được khách hàng, người tiêu dùng quan tâm, đánh giá cao về chất lượng sản phẩm và đạt 

nhiều thành tích nhất định như được người tiêu dùng bình chọn “Hàng Việt nam chất 

lượng cao”, “Hàng Việt nam chất lượng cao – chuẩn hội nhập”, sản phẩm nước mắm 

Bản Việt đạt “Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP.HCM năm 2019”, “Doanh nhân 

TP.HCM tiêu biểu năm 2019”, Giải thưởng “Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu 

biểu”, hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Sản phẩm 

công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu Thành phố 3 nhóm hàng: Nước mắm, khô, hàng chế biến. 

- Từng bước xây dựng công tác thị trường, quảng bá thương hiệu đi vào chuyên 

nghiệp hơn, áp dụng công nghệ thông tin trong công tác thị trường, mở kênh Fanpage: 

facebook.com/APTFOODS, youtube.com/APTFOODS,… Tham gia nhiều chương trình 

phát triển thị trường nhằm quảng bá thương hiệu APT. Đến nay, hàng hóa của Công ty đã 

có mặt trên khắp các hệ thống Satrafoods, tăng số lượng mặt hàng vào hệ thống Coop, 

Big C… 

- Ban Điều hành phối hợp các Đoàn thể quan tâm đến đời sống, tinh thần, tạo môi 

trường làm việc tốt nhất cho Người lao động. Luôn tạo mọi điều kiện để các Đoàn thể, 

Người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, được tham gia các hoạt động phong 

trào của Công ty, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, nhất trí trong toàn Công ty; Thực hiện đầy 

đủ các chính sách về an sinh xã hội cho người lao động. 

 1.1. Công tác điều hành:  

 1.1.1. Về công tác điều hành chung:  

Mặc dù trong năm 2019 Công ty gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với sự đoàn kết 

đồng lòng của tập thể người lao động dưới sự điều hành quyết liệt của Ban Tổng Giám 

đốc Công ty và sự chỉ đạo kịp thời của Hội đồng Quản trị. Công ty đã hoàn thành được 

chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019. 

 1.1.2. Về công tác xuất khẩu:  

- Năm 2019 là năm khó khăn về nguồn nguyên liệu Thủy hải sản. Công ty đã phấn 

đấu nỗ lực vượt bậc để đạt kết quả kim ngạch xuất khẩu trực tiếp vượt kế hoạch được 

giao. 

- Kim ngạch xuất khẩu năm 2019 là 6,2 triệu USD. Trong đó toàn bộ là kim ngạch 

xuất khẩu trực tiếp tăng 110,8 % so với cùng kỳ năm 2018 và đạt 103,3% so với kế hoạch 

2019. 

- Kết quả kinh doanh xuất khẩu trực tiếp năm 2019 đã có sự phát triển hơn so với 

cùng kỳ năm 2018 do Ban Tổng giám đốc Công ty đã phân công trách nhiệm rõ ràng từ 

người lãnh đạo đến từng tập thể, cá nhân...vv 

 1.1.3. Về công tác kinh doanh nội địa:  

- Mặc dù tình hình kinh doanh nội địa có nhiều khó khăn. Tuy nhiên với việc tuân 

thủ đúng đắn chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc về định hướng chiến 

lược cung cấp thực phẩm an toàn cho bữa ăn hàng ngày của mỗi gia đình. Năm 2019 
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Kinh doanh nội địa đã tạo bước chuyển mình tích cực tạo nên hình ảnh thương hiệu cho 

sản phẩm và cho Công ty góp phần đem lại nhiều danh hiệu, bằng khen, giấy khen. Đây 

là một sự nỗ lực lớn trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt của Thị trường nội địa và tình 

hình khó khăn của Công ty. 

- Kinh doanh nội địa đã cung ứng nhiều hàng hóa chất lượng cho thị trường nội 

địa. Công ty đã thực hiện giải pháp chuyển đổi cơ cấu doanh thu, quan tâm phát triển đối 

với mặt hàng nước mắm, tăng doanh thu hàng tươi sống. Mặt hàng tươi sống đã có sự 

tăng trưởng vượt bậc, đã tăng được nhiều điểm bán vào Coop, Satra. Logo APT được gắn 

tại khu vực hàng THS tươi sống của hơn 200 cửa hàng Satrafoods, Siêu Thị Satra 3/2, 

Coop góp phần quảng bá thương hiệu APT. doanh thu Kinh doanh nội địa đạt khoảng 

151 tỷ đồng đạt 113,3%KH 2019 và 112,8% so cùng kỳ 2018.  

- Công ty đã tham gia tốt chương trình bình ổn giá của Thành phố năm 2019 được 

Sở Công thương kiểm tra và đánh giá cao cho phép tiếp tục tham gia chương trình bình 

ổn giá năm 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 1.1.4.  Về công tác Marketing: 

 Đây là một nỗ lực hết sức lớn của Công ty trong điều kiện nguồn kinh phí hết sức 

hạn hẹp. Công tác Marketting đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. 

 - Kênh truyền thông online đã được áp dụng để quảng bá thương hiệu APT như 

Website, fanpage,... đến nay đã giúp thương hiệu và sản phẩm APT được khá nhiều 

khách hàng thường xuyên theo dõi thông tin.  

 - Tham gia nhiều phiên Hội chợ như Hội Chợ Hàng Việt nam chất lượng cao năm 

2018 tại TP.HCM và Gia Lai, Hội Chợ Tôn Vinh Hàng Việt. Foodexpo 2019 dưới mô 

hình Ngôi nhà chung SATRA,...vv để làm công tác quảng bá cho thương hiệu APT.  

 - Sản phẩm của Công ty được chọn là sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu Thành 

phố 3 nhóm: Nước mắm, khô, hàng chế biến. 
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Công ty đã tham gia ứng cử và đã được xét duyệt các danh hiệu như Doanh nghiệp 

TP.HCM tiêu biểu năm 2019, doanh nhân TP.HCM tiêu biểu năm 2019. Sản phẩm dịch 

vụ thương hiệu Việt Tiêu biểu của Bộ Công Thương. 

- Công ty đã tiếp tục năm thứ hai đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 

chuẩn hội nhập, và tiếp tục đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Doanh nghiệp phát triển bền vững 42 năm do Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố 

trao tặng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.1.5. Về công tác nuôi trồng:  
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- Mặc dù thời tiết thất thường nhưng Xí nghiệp Nuôi trồng đã bảo đảm tình hình 

nuôi trong năm ổn định, FCR đảm bảo trong định mức, tỷ lệ size cá điêu hồng 800gr – up 

cao nên giá thành tốt. Các mặt hàng nuôi được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng và chủ 

yếu là cung cấp cho xuất khẩu (200 tấn cá Trê, 200 tấn cá Điêu Hồng). 

- Các sản phẩm như cá điêu hồng, cá trê của Công ty là những sản phẩm sạch và 

chất lượng, được khách hàng trong và ngoài nước tín nhiệm. 

- Xí nghiệp nuôi trồng tiếp tục được công nhận chuỗi sản phẩm an toàn của Thành 

phố. 

 1.1.6. Về hoạt động sản xuất gia công:  

- Trong năm 2019, công tác sản xuất có quá nhiều khó khăn, nhất là lĩnh vực gia 

công. Trong năm, nguồn nguyên liệu khan hiếm (các mặt hàng cá biển, mực, bạch 

tuộc,...), đa số các khách hàng gia công đều tạm ngưng sản xuất do thiếu nguyên liệu, giá 

cao, nên sản lượng sản xuất giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2018, doanh thu chỉ đủ để trả 

lương, điện nước, nguyên liệu vật tư bao bì, một phần chi phí khấu hao do đó bị lỗ.  

- Với những khó khăn trên, các đơn vị sản xuất đã tăng cường công tác quản lý, 

tiết kiểm tối đa chi phí Bộ phận sản xuất đã cố gắng tìm thêm khách hàng mới để đảm 

bảo kế hoạch sản xuất. Đã kết nối làm việc & sản xuất mẫu cho một số khách hàng mới, 

khách gia công nước ngoài với những mặt hàng mới về thủy sản, nông sản, gia súc, gia 

cầm,… Tuy nhiên, do một số điều kiện khách quan nên sản lượng không ổn định và 

mang tính thời vụ.  

 1.1.7. Về công tác khai thác kho và dịch vụ:  

Tuy cũng có nhiều khó khăn nhưng về cơ bản đã được khai thác triệt để, công tác 

quản lý và khai thác kho đã được chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế như công tác chất 

xếp, lưu trữ, …, tiếp tục duy trì và có thêm giải pháp để tăng cường hơn công tác quản lý 

đem lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty.   

 1.1.8. Về công tác quản lý chất lượng:  

Thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát An toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất 

và lưu thông hàng hóa, nhằm giữ ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm của Công ty 

cung cấp ra thị trường nội địa và xuất khẩu. 

Trong năm đã hoàn tất hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh 

thực phẩm cho các code DL 364, DL 769, HK 156 do Chi cục Quản lý Chất lượng Nông 

Lâm sản Thủy sản cấp. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỀU KIỆN 

NHÀ XƯỞNG 

ĐẠT TIÊU 

CHUẨN SX 

HÀNG HÓA 

XUẤT KHẨU 

X.ĐL THẮNG LỢI: DL 364, DL 142 

X.CB THS APT: DL 769, HK 156 

X.ĐL HƯNG THỊNH: DL 878 

X.NƯỚC MẮM APT: NM 880 

XN KD NTTS: CN VietGap, Chuỗi SP an 

toàn 
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 1.1.9. Công tác đầu tư sửa chữa:  

Công ty mạnh dạn đầu tư, nâng cấp và bổ sung máy móc, nhà xưởng bảo đảm duy 

trì điều kiện sản xuất đạt tiêu chuẩn code châu Âu và an toàn vệ sinh thực phẩm. Định 

hướng đúng đắn để chuyển đổi cơ cấu sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm nhằm nâng cao 

năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong và ngoài 

nước, tạo uy tín thu hút khách hàng, xây dựng thương hiệu APT ngày càng phát 

triển.Trong năm tài chính 2019, Công ty chưa thực hiện hết chương trình đầu tư theo kế 

hoạch đã được duyệt do gặp khó khăn.(Kế hoạch đầu tư mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, 

máy móc năm 2019 được HĐQT duyệt là 7,5 tỷ  đồng; Tổng giá trị thực hiện trong năm 

2019 là 5,6 tỷ đồng bằng 74,6% so với kế hoạch). 

 1.1.10. Công tác tổ chức:  

Kịp thời điều chỉnh cơ cấu tổ chức, nhân sự cho phù hợp chức năng, nhiệm vụ của 

từng Phòng ban, Đơn vị trực thuộc Công ty; nâng vai trò trách nhiệm, năng lực của cán 

bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu trong mọi thời điểm; Hệ thống các quy định, quy chế quản lý 

nội bộ luôn được sửa đổi, bổ sung phù hợp với pháp luật hiện hành.  

 Xây dựng định biên nhân sự của từng Phòng, Đơn vị. Nhằm chuẩn bị nguồn cán bộ 

lãnh đạo, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lâu dài, tạo nguồn cho Hội đồng 

Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bố trí nhân sự 

phù hợp. 

 Công tác tổ chức ổn định, kịp thời điều động, sắp xếp lại các nhân sự cho phù hợp 

với yêu cầu công việc, cơ cấu tổ chức để đảm bảo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế 

hoạch năm 2019.  

 Công ty đã hoàn chỉnh hệ thống thang bảng lương đóng bảo hiểm theo quy định 

mới, đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách theo đúng quy định của pháp luật. 

Công tác PCCC và Phòng chống bão lũ luôn được quan tâm và thường xuyên triển 

khai thực hiện. Thông qua các Đoàn thể, thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục ý thực 

NLĐ về an toàn – vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ, trang bị đầy đủ phương tiện 

bảo vệ cá nhân cho người lao động, các phương tiện phòng chống cháy nổ, xây dựng đầy 

đủ nội quy, quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động. 

 2. Tình hình tài chính: 

Đến thời điểm 31/12/2019. Công ty đang lỗ lũy kế là 734.801.386.250 đồng. làm âm 

nguồn vốn chủ sở hữu 644.969.563.949 đồng và các khoản nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản 

ngắn hạn là 706.407.652.544 đồng 

 a. Tình hình tài sản: 

- Công ty đã kiểm soát tốt tình hình công nợ phát sinh, không để công nợ tồn đọng 

kéo dài.  Đôn đốc thu hồi công nợ khó đòi cũ. 

- Quản lý tốt luân chuyển hàng hóa tồn kho, hạn chế phát sinh hàng tồn kho lâu 

ngày, kém và mất phẩm chất. 

- Bộ máy tài chính kế toán của Công ty ngày càng tinh gọn, quy chế quản lý tài 

chính minh bạch, công khai, thông tin kịp thời, chính xác, phù hợp với tình hình tài chính 

hiện nay của Công ty. 

- Tiếp tục phối hợp Tổng Công ty TM Sài Gòn TNHH MTV tập trung công tác 

hoàn tất hồ sơ để quyết toán giai đoạn Nhà nước. 
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- Với những khó khăn về vốn, không vay được vốn ngân hàng do những tồn tại cũ. 

Công ty cân đối và sử dụng mọi nguồn vốn hiện có cho sản xuất kinh doanh một cách 

hợp lý và hiệu quả theo hướng chủ động tài chính, bảo toàn và phát triển vốn. 

b. Tình hình nợ phải trả: 

- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ/ 

* Nợ phải trả Tổng công ty TM Sài Gòn TNHH MTV. 

- Theo số liệu trong giai đoạn đối chiếu, hoàn tất hồ sơ quyết toán giai đoạn Nhà 

nước, APT còn khoản công nợ phải trả SATRA là 26.765.067.131 đồng, gồm: 

+ Lãi vay vốn kinh doanh  24.799.354.131 đồng 

+ Cổ tức năm 2007:  1.965.713.000 đồng 

- Về khoản cổ tức năm 2007 là 1.965.713.000 đồng: Đây là khoản tiền cổ tức năm 

2007 chia cho vốn Nhà nước, được tính căn cứ vào Kết quả kinh doanh năm 2007. Tuy 

nhiên, theo kết quả kiểm tra Báo cáo Tài chính Công ty APT năm 2007 của Kiểm toán 

nhà nước thì năm 2007 Công ty bị lỗ 8.129.254.054 đồng. Do đó. Hội đồng Quản trị 

Công ty đã có thông báo gửi cổ đông (bao gồm Satra) không trả số cổ tức năm 2007 
nói trên và có báo cáo cổ đông tại đại hội về việc thu hồi cổ tức đã chi năm 2007. Thực 

hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019 về việc thu hồi số cổ tức năm 2007 đã 

chi. Công ty đã trích lục địa chỉ theo danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2007 và gửi văn 

bản yêu cầu hoàn trả cổ tức năm 2007 đã nhận. Tuy nhiên do các cổ đông cũ sau hơn 10 

năm thay đổi địa chỉ nên đến nay Công ty vẫn chưa thể thu hồi được. 

Nợ ngân sách: 14.393.716.398 đồng:  

- Phải trả Sở Tài chính khoản vốn cấp xây dựng Nhà máy Tân Tạo sau khi đã xác 

định GTDN:    11.178.114.000 đồng 

- Phải trả Tổng Công ty TM Sài Gòn TNHH MTV các khoản công nợ còn treo gác 

từ trước khi chuyển thể (căn cứ Biên bản họp BCĐ CPH ngày 26/9/2018): 3.215.602.398 

đồng.  

- Tuy nhiên theo dự thảo Biên bản kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước thì số phải 

nộp về là 29.384.626.854 đồng trong đó phát sinh các khoản bị truy thu từ giai đoạn 

Doanh nghiệp Nhà nước là 14.990.910.456 đồng. 

- Các khoản nợ này Công ty phải trả ngay về ngân sách sau khi hoàn thành Quyết 

toán chuyển thể giai đoạn doanh nghiệp Nhà Nước. Hội đồng Quản trị cũng đã chỉ đạo 

Ban điều hành xây dựng các phương án trả nợ có thời hạn nhằm đề xuất các cơ quan chức 

năng xem xét. 

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

(đối với công ty cổ phần) 

1. Công tác kế hoạch đầu tư:  

- Công ty mạnh dạn đầu tư, nâng cấp và bổ sung máy móc, nhà xưởng bảo đảm 

duy trì điều kiện sản xuất đạt tiêu chuẩn code châu Âu và an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Định hướng đúng đắn để chuyển đổi cơ cấu sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm nhằm nâng 

cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong và 

ngoài nước, tạo uy tín thu hút khách hàng, xây dựng thương hiệu APT ngày càng phát 

triển. 
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- Trong năm tài chính 2019, Công ty chưa thực hiện hết chương trình đầu tư theo 

kế hoạch đã được duyệt do gặp khó khăn. 

+ Kế hoạch đầu tư mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, máy móc năm 2019 được 

HĐQT duyệt là 7,5 tỷ  đồng; Tổng giá trị thực hiện trong năm 2019 là 5,6 tỷ đồng (74,6% 

KH). 

 2. Về công tác khởi kiện, thu hồi công nợ, giải quyết khoản nợ vay Ngân Hàng 

Sacombank (Ngân hàng Phương Nam trước đây): 

 2.1. Công tác khởi kiện, thu hồi công nợ: 

 - Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục thúc đẩy các 

vụ kiện đòi nợ, yêu cầu các đối tượng phải thi hành án đối với các bản án đã có hiệu lực của 

Tòa án. 

- Tính đến ngày 31/12/2019, nợ phải thu khó đòi theo kết luận số 400-KL của 

Thanh tra Thành phố còn lại gần 90 tỷ đồng. Khoản công nợ khó đòi trên đã được trích 

lập dự phòng 100% và đã khởi kiện ra TAND, THA yêu cầu thanh toán nợ.  

- Với mọi giải pháp và nỗ lực, trong năm 2019 Công ty tiếp tục đeo bám để giải 

quyết các hồ sơ đã khởi kiện, đang thi hành án và đã thu được hơn 107 triệu đồng, các 

vụ việc đang thi hành án còn lại có khả năng thu hồi nợ là rất thấp do những người phải 

thi hành án không còn tài sản cũng như không có khả năng để trả cho Công ty hoặc đã 

qua đời không để lại di sản thừa kế. Các vụ việc người phải thi hành án có tài sản nhưng 

tài sản đã thế chấp cho Ngân hàng để bảo đảm khoản vay với ngân hàng nên theo quy 

định của pháp luật về giao dịch bảo đảm, các tài sản này phải được ưu tiên khi thanh lý sẽ 

trả cho các khoản vay của ngân hàng, sau khi đã trả xong cho ngân hàng thì mới đến các 

chủ nợ khác. Mặt khác, qua kết quả các vụ kiện để thu hồi nợ, Công ty thấy các khoản 

vay ngân hàng của các bị đơn thường cao hơn giá trị hiện tại của các tài sản bảo đảm này 

nên rất khó xử lý các tài sản này để thanh toán số tiền còn nợ cho Công ty. 

 2.2. Công tác giải quyết công nợ quá hạn phải trả: 

- Theo Báo cáo kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty APT, đến thời 

điểm 31/12/2018 số liệu nợ phải trả quá hạn là 788.644.789.205 đồng,  

 + Nợ Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV:   26.765.067.131 đồng 

+ Nợ Ngân hàng TMCP Sacombank:                              745.922.800.000 đồng  

+ Nợ ngân sách:                                                                 14.393.716.398 đồng 

- Các khoản nợ Ngân sách Công ty phải trả sau khi hoàn thành Quyết toán chuyển 

thể giai đoạn DNNN. HĐQT cũng đã chỉ đạo Ban điều hành xây dựng các phương án trả 

nợ có thời hạn nhằm đề xuất các cơ quan chức năng xem xét. 

- Đối với khoản nợ Ngân hàng Sacombank Các giải pháp xử lý nợ trước đây như 

chuyển nợ vay thành vốn góp điều lệ, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nhằm thực hiện 

việc tái cấu trúc Công ty theo chỉ đạo của UBND Thành phố mặc dù đã được Đại hội 

đồng cổ đông APT thông qua và xây dựng thành các phương án đều không thể thực hiện 

được do cơ chế pháp lý hiện nay không cho phép thực hiện 

- Hiện Công ty đang đề xuất phương án hai bên cùng tìm kiếm nhà đầu tư mua lại 

khoản nợ vay này. 
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- Hội đồng Quản trị nhận thấy: Trong điều kiện Công ty APT vẫn còn quá nhiều 

khó khăn về tình hình tài chính, trong điều kiện không vay được vốn kinh doanh nhưng 

vẫn phải tiếp tục duy trì hoạt động SXKD, ổn định công việc làm cho 500 lao động trong 

những năm qua là một nỗ lực không ngừng của HĐQT, Ban điều hành và Người lao động 

Công ty. Việc phải thanh toán các khoản phải trả Ngân sách Nhà Nước, nợ lãi cho 

SATRA và các khoản nợ phải trả đã quá hạn Ngân hàng Sacombank đối với Công ty 

APT là rất khó thực hiện, nằm ngoài khả năng Công ty. Nếu không có giải pháp tài chính 

phù hợp sẽ làm ảnh hưởng dẫn đến ngừng trệ mọi hoạt động của Công ty, làm cho hàng 

trăm người lao động sẽ mất công ăn việc làm gây bất ổn xã hội. 

 3. Báo cáo thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty tại UPCOM: 

 Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Công ty đã 

hoàn tất việc đăng ký giao dịch cổ phiếu APT tại Sở giao dịch chứng khoàn Hà Nội theo 

quyết định số 322/QĐ-SGDHN ngày 30/5/2019. Ngày giao dịch đầu tiên Thứ Sáu 

07/6/2019, Tuy nhiên do Công ty APT bị âm vốn chủ sở hữu nên cổ phiếu Công ty bị hạn 

chế giao dịch theo thông báo số 613/TB-SGDHN ngày 06/6/2019 và chỉ được giao dịch 

vào phiên Thứ 6 hàng tuần.  

 4. Đánh giá về Ban Tổng Giám đốc:  

- Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng các chủ trương, Nghị quyết của 

Hội đồng Quản trị Công ty đề ra, đã có nhiều cố gắng điều hành hoạt động kinh doanh 

của Công ty, hoàn thành được chỉ tiêu kế hoạch năm 2019. 

 - Tổng Giám đốc và các thành viên điều hành của Công ty đã tuân thủ và thực hiện 

nghiêm túc các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, nghị quyết Hội đồng Quản 

trị, ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, chăm lo tốt đời sống người lao động, không để 

xảy ra các cuộc đình công. Ban Tổng Giám đốc đã thường xuyên báo cáo tình hình sản 

xuất kinh doanh, báo cáo các vấn đề đột xuất xảy ra trong Công ty để Hội đồng Quản trị 

nắm bắt và có chỉ đạo kịp thời. 

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

- Chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020. 

- Lãnh đạo Ban điều hành phối hợp với chủ sở hữu vốn Nhà nước sớm quyết toán 

chuyển thể giai đoạn Doanh nghiệp Nhà nước.  

- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng, thực hiện tốt các kế hoạch, phương án ứng phó 

với đại dịch Covid-19 nhằm bảo đảm an toàn cho người lao động, duy trì hoạt động liên 

tục của Công ty.  

- Chủ động, linh hoạt trong việc chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện 

các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và các năm tiếp theo. Hội đồng 

Quản trị sẽ căn cứ vào tình hình thực tế, diễn biến đại dịch Covid-19 để điều chỉnh tăng, 

giảm kế hoạch cho phù hợp.  

- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành thực hiện sắp xếp lại bộ máy tổ chức, tuyển dụng 

lao động giỏi, có kinh nghiệm, tay nghề đi đôi với tinh giản biên chế, tiết kiệm chi phí để 

tăng thu nhập cho Người lao động, tiếp tục xây dựng các phương án đầu tư đổi mới trang 

thiết bị nhằm tăng năng suất lao động, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. 
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- Tìm kiếm các phương án, giải pháp để xử lý khoản nợ vay với Ngân hàng 

Sacombank (Ngân hàng Phương Nam trước đây), hoàn trả ngân sách Nhà Nước, xử lý nợ 

với Tổng công ty TM Sài Gòn TNHH MTV. 

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY 

  1. Hội đồng Quản trị: 

  1.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng Quản trị:  

 

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, các thành viên HĐQT nhiệm kỳ III 

(2017-2022) được bầu 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: 0% 

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

- Tỷ lệ sỡ hữu cổ phần có quyền biểu quyết:  1.584.000 Cổ phần (đại diện vốn Nhà 

nước) chiếm tỷ lệ  18 %. 

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%. 

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Ông Trần Phát Minh đã có đơn 

xin từ nhiệm và được Đại hội biểu quyết chấp thuận. Ông Hoàng Văn Vỹ đã được Đại 

hội bầu chọn là thành viện Hội đồng Quản trị mới thay thế Ông Trần Phát Minh. Sau đó 

Hội đồng Quản trị cũng đã bầu Ông Trương Tiến Dũng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng 

Quản trị.  
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Đại hội đồng cổ đông cũng đã biểu quyết chấp thuận cho Ông Trương Tiến Dũng 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị được tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty trong thời 

hạn cho phép của nghị định 71/2017/NĐ-CP. 

  1.2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:  

 - Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) được Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2017 bầu ra ngày 15/4/2017 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.  

- Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị Công ty đã họp thường lệ, lấy ý kiến bằng 

văn bản 05 phiên để quyết định những vấn đề quan trọng, cấp bách liên quan đến công 

tác quản trị, điều hành của Công ty.  

Sau đây là một số nghị quyết, quyết định quan trọng đã được Hội đồng Quản trị 

Công ty thông qua: 

STT Số Nghị quyết/Quyết 

định 

Ngày Nội dung chính 

01 01/QĐ-HĐQT 11/3/2019 Thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ năm 2019 

02 01/NQ-HĐQT 11/3/2019 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019 

03 02/NQ-HĐQT 25/3/2019 
Chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Trần Phát 

Minh Chủ tịch HĐQT 

04 03/NQ-HĐQT 01/8/2019 Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 

05 04/NQ-HĐQT 28/11/2019 
Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 

năm 2019 

06 05/NQ-HĐQT 28/11/2019 
Chấp thuận Ông Nguyễn Thành Vinh giữ 

chức vụ Phó Tổng giám đốc. 

07 06/NQ-HĐQT 28/11/2019 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 

08 05/QĐ-HĐQT 28/11/2019 
Thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc của 

Ông Nguyễn Tri Hiếu 

09 06/QĐ-HĐQT 28/11/2019 
Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Vinh giữ 

chức vụ Phó Tổng giám đốc 

 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). 
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1. Ông Bùi Tấn Định: - Trưởng Ban Kiểm soát. 

Tỷ lệ sỡ hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 4,54% 

2. Bà Đỗ Ngọc Nga - Thành viên Ban Kiểm soát 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0% 

3. Bà Lê Thị Thùy Trang -  Thành viên Ban Kiểm soát. 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 04% (Đại diện vốn nhà nước). 

2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát:  

- Ban Kiểm soát đã nhận được đầu đủ các thông tin và Nghị quyết của Hội đồng 

Quản trị (HĐQT), Báo cáo kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính năm 2019 đã 

được kiểm toán của Công ty. 

- Các thành viên Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản 

trị Công ty; Giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty, việc chỉ đạo và triển khai Nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Trên cơ sở giám sát tình hình hoạt 

động sản xuất kinh doanh, kiến nghị những vấn đề có liên quan đến công tác quản trị, 

điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty; Báo cáo 

tài chính của Công ty năm 2019. 

- Ban kiểm soát đã xem xét và đánh giá việc thực hiện đầu tư của Hội đồng Quản 

trị, Ban Điều hành là đúng đắn và đem lại hiệu quả cho Công ty trong năm tài chính 

2019. 

- Ban Kiểm soát duy trì độc lập trong hoạt động kiểm tra giám sát của mình. Trong 

năm, Ban Kiểm soát cũng chưa nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với chỉ đạo và 

điều hành của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty. 
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Qua công tác kiểm tra, giám sát. Ban kiểm soát đã nhận thấy Công ty đã tuân thủ 

pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 

2.3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng Quản trị và Ban 

kiểm soát: 

- Ngoài các khoản công tác phí phục vụ cho hoạt động của Hội đồng Quản trị và 

Ban Kiểm soát, các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát không nhận bất kỳ 

khoản lương, thù lao nào khác. 

+ Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có 

+ Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có 

+ Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:  

- Công ty đã ban hành Qui chế quản trị Công ty vào năm 2012 và dự kiến sẽ trình 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phê duyệt Qui chế nội bộ về Quản trị Công 

ty. 

VI. Báo cáo Tài chính: 

Ý kiến của kiểm toán. 

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Kinh doanh 

Thủy hải sản Sài Gòn được lập ngày 06 tháng 03 năm 2020, từ trang 06 đến trang 36, bao 

gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, Báo cáo kết quả hoạt động 

kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản 

thuyết minh Báo cáo tài chính. 

Trách nhiệm của chúng tôi là 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 rủi ro có sai sót 

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

rủi 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. 

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy 

đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi. 

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ 

Năm 2018, chúng tôi đã đưa Ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên Báo cáo kiểm toán 

liên quan đến các vấn đề về Khả năng hoạt động liên tục của Công ty, các khoản nợ phải 

thu và phải trả chưa được đối chiếu, xác nhận đầy đủ. Những vấn đề này chưa được khắc 

phục dẫn đến việc Chúng tôi tiếp tục đưa ra Ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo 

tài chính năm 2019, cụ thể như sau 
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Đến thời điểm 31/12/2019. Công ty đang lỗ lũy kế là 734.801.386.250 đồng. làm 

âm nguồn vốn chủ sở hữu 644.969.563.949 đồng và các khoản nợ ngắn hạn lớn hơn tài 

sản ngắn hạn là 706.407.652.544 đồng. Ngoài ra. Công ty cũng đang có các khoản nợ đến 

hạn chưa thanh toán như các khoản vay với trị giá 352.360 tỷ đồng, các khoản phải trả 

ngắn hạn với trị giá 436.367 tỷ đồng. Các dấu hiệu này cho thấy sự tồn tại của yếu tố 

không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên 

tục của Công ty. Tuy nhiên. Báo cáo tài chính năm 2019 vẫn được lập trên cơ sở hoạt 

động liên tục dựa trên các cam kết của Ban Tổng Giám đốc. Khả năng tiếp tục hoạt động 

kinh doanh của Công ty sẽ phụ thuộc vào sự hỗ trợ của các chủ sở hữu cũng như sự chấp 

thuận của ngân hàng trong việc tái cơ cấu vốn vay và kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu 

của Công ty trong thời gian tới. 

Tại thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán các khoản nợ khó đòi chưa được đối 

chiếu, xác nhận đầy đủ bao gồm: nợ phải thu khách hàng là 71.739.521.917 đồng; công 

nợ trả trước cho người bán là 5.650.000.000 đồng và nợ phải thu khác là 33.864.021.867 

đồng. Toàn bộ số công nợ này đã được trích lập dự phòng 100%. Với các thủ tục đã thực 

hiện, chúng tôi không thể đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề này đối với Báo cáo tài 

chính. 

Tại thời điểm 31/12/2019. Công ty đang theo dõi một số khoản công nợ phát sinh 

giai đoạn trước cổ phần hóa trên khoản mục Người mua trả tiền trước ngắn hạn số tiền 

389.925.937 đồng. Phải trả ngắn hạn khác số tiền là 4.682.309.260 đồng và số tiền 

11.267.612.814 đồng các khoản ứng vốn nhà nước xây dựng nhà xưởng trong giai đoạn 

cổ phần hóa đang chờ quyết toán chưa được đối chiếu. xác nhận. Với các thủ tục đã thực 

hiện. chúng tôi không thể đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề này đối với Báo cáo tài 

chính. 

Bên cạnh đó. trong năm 2019. Công ty đang tạm trích trước tiền thuê đất bổ sung 

cho giai đoạn từ năm 1996 đến năm 2018 tại khu đất số 49 Ông Ích Khiêm. Phường 10. 

Quận 11. Thành phố Hồ Chí Minh vào chỉ tiêu "Chi phí bán hàng" với giá trị 

2.581.190.880 đồng trong khi chờ thông báo chính thức từ Chi cục thuế địa phương. Với 

các thủ tục đã thực hiện. chúng tôi không thể đánh giá được ảnh hưởng nếu có của vấn đề 

này đến các khoản mục liên quan trên Báo cáo tài chính do số thuế này có thể thay đổi 

tùy thuộc quyết định từ các cơ quan chức năng có liên quan. 

 

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ 

Theo ý kiến của chúng tôi. ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ 

sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”. Báo cáo Tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý 

trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phân Kinh doanh Thủy 

hải sản Sài Gòn tại ngày 31 tháng 12 năm 2019. cũng như kết quả hoạt động kinh doanh 

và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tái chính kết thúc cùng ngày. phù hợp với 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. 

 

Vấn đề cần nhấn mạnh 

Tại thời điểm 31/12/2019. Công ty đã thực hiện đánh giá lại khoản nợ vay 5.833 

lượng vàng SJC tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (trước đây là Ngân hàng 

TMCP Phương Nam) theo giá niêm yết của ngân hàng cho vay. Ngoài ra. Công ty đã 
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thực hiện trích lập chi phí lãi vay trong năm 2019 cho toàn bộ khoản vay bằng vàng và 

tiền tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín với tổng số tiền là 38.121.977.370 đồng. Số lãi 

vay này được trích theo lãi suất ký kết trên các hợp đồng vay và chưa tính đến lãi quá 

hạn. 
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C0ng ty C6 phin Kinh doanh Thriy hni sin Siri Gdn
L0 4-6-8 Dudng s6 1A, KCN T6n T4o, Qufln Binh Tdn,Thdnh pfrO UO Chi Minh

nAo cAo cua BAN ToNG GIAM DoC

Ban T6ng Girim d6c C0ng ty CO phin Kinh doanh Thriy h6i sin Sdi Gdn (sau d6y gqi t6t ld "C0ng ty") trinh bdy 86o c6o
cta minh vd 86o c6o tdi chinh cira COng ty cho ndm tdi chinh ki5t thric ngdy 3 I thdng 12 n6m 2019.

cONcry

COng ty CO phAn Kinh doanh Thriy h6i s6n Sdi Gdn ti6n th6n ld C0ng ty Kinh doanh Thty hii sdn tryc thuQc T6ng C6ng ty
Thuong mei Sdi Gbn. COng ty du-o. c thnnh lQp trdn co s& c6 phdn h6a Cdng ty Kinh doanh Thriy hdi s6n theo Quytit dinh si5

2399IQE-UBND ngdy 26 th6ng05 n6m 2006 cria Uy ban Nhdn ddn Thdnh pnO UO Chi Minh.

C6ng ty ho4t d6ng theo Gi6y chimg nh@n ddng hj kinh doanh c6ng ty c6 phdn sO +1O:OOSZSS ddng ky lAn dAu ngdy
2011212006 vd thay A6i tAn thrl09 vdo ngiry 23/1012018 (thay A6l Aang kf kinh doanh sang s6 O:OOSZSZS5) do S& K6 i

hogch vd Eiu tu Thanh ph0 HO Chi Minh c6p. )

Trr'r s0 chinh cria C6ng ty du-o. c dflt t4i: L6 4-6-8 Eudng sO 1A, KCN Tdn T4o, Qu4n Binh T6n,Thdnh pnO UO Chi Minh.

HQI E6NG euAN TRL BAN TONG GrAM o6c vA BAN KrtM soAr

Cric thdnh viOn cria HQi d6ng Quan tri trong ndm vd t4i ngdy ldp b6o c6o ndybao g6m:

6ng Truirng Ti6n D[ng Chn tich (BO nhiQm tri ngiry 25104/2019)

Ong TrAn Ph6t Minh Chri tich (Mi6n nhi6m tir ngdy 25/04/2019)

Ong Nguy6n Ldm Vinh Huy Uy vi€n

Ong Hodng Vdn V! Uy vi6n (86 nhiQm tir ngdy 25l}4l2}l9)

Crlc thdnh vi€n crha Ban TOng GiSm d6c dA diAu hanh COng ty trong n6m vd t4i ngdy 16p b6o ciio ndy bao g6m:

?
)
\

Ong Truong Ti6n Dfing

6ng Mai Minh Vucrng

Ong Nguy6n Tri Hi6u

Ong NgO Vdn Khucrng

6ng Nguy6n Thdnh Vinh

C6c thdnh vi€n cira Ban Ki6m so6t bao g6m:

Ong Bni TAn Dinh

Ba D6 Ngqc Nga

Ba LC Thi Thiry Trang

KIEM TOANvTTN

-: -llong ulam ooc

Ph6 T6ng GiSm d5c

Ph6 TOng Gi6m d6c (Mi6n nhi€m tir ngdy 01/1212019)

Ph6 T6ng GiSm d5c

Tru0ng ban

Thdnh vi€n

Thdnh vi6n

Ph6 TOng Gi6m d5c (86 nhiem tir ngdy Olll2l2olg) h!tA,

GTYTI

Aii ul

AASC

iP HC

i 1 U5-0

C0ng ty TNHH Hdng Ki6m to6n AASC dd thgc hiQn ki6m to6n c6c B5o c6o tdi chinh cho C6ng ty.
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C6ng ty Cd phin Kinh doanh Thiy hii sin Sii Gdn
LO 4-6-8 Eudng sO 1A, KCN Tdn T4o, Qudn Binh Tdn,Thdnh phO HO Chi Minh

coNG Bo rRAcH NHrpM cuA BAN T6NG GrAM Doc Dor vor nAo cAo rAr cHiNH

Ban TOng Gidm dOc C6ng ty chlu tr6ch nhiQm vE viQc lQp Biio c6o tdi chinh phin 6nh trung thgc, hgp lf tinh hinh tdi
chinh, ktit qud ho4t ttQng kinh doanh vd tinh hinh luu chuy€n ti0n tQ cria COng ty trong n6m. Trong qu6 trinh lQp 86o c6o tdi
chinh, Ban TOng Gi6m d6c C0ng ty cam k6t dA tuan tht c6c y€u cAu sau:

- X6y dpng vd duy tri ki€m so6t nQi bQ md Ban T6ng Gi6m dOc vd Ban qu6n tri C6ng ty x6c dlnh ld cAn thi€t A6 aam
bdo chp viQc l{p vd trinh biy B6o c6o tdi chinh khdng cdn sai s6t trgng ytiu do gian l6n ho{c do nhAm l6n;

- LUa chgn ciic chinh s6ch ki5 to6n thich hqp vd 6p dpng c6c chinh s6ch ndy m6t c6ch nh6t qurin;

- Dua ra cdc danh gi6 vd dr,r tlo6n hqp ly vd thgn trpng;

- N€u 16 c6c chuAn mlrc kti torin <Iugc 6p dqng c6 dugc tu6n thri hay kh6ng, c6 nhfrng rip dgng sai lQch trgng y6u d6n
mrlc cAn phii cOng bO vd gi6i thich trong Biio c6o tdi chinh hay khdng;

- LOp vd trinh bdy c6c 86o c6o tdi chinh tr6n co sd tu6n thri c6c Chu6n mr,rc ki5 to6n, ChC dO kC toAn doanh nghi6p ViQt
Nam vd ciic quy dlnh phSp ly c6 li0n quan <l6n viQc lgp vd trinh bdy b6o c6o tdi chinh;

- LOp cdc 86o c6o tdi chinh dya tr6n co sd ho4t dQng kinh doanh li€n tuc, trti trudng hqp kh6ng th€ cho r6ng C6ng ty
sE ti6p tgc ho4t ddng kinh doanh.

Ban TOng GiSm d6c COng ty d6m b6o ring cric s6 k6 toan duoc luu gifi d6 ph6n 6nh tinh hinh tdi chinh cria C6ng ty, vdi
mric dQ trung.thgc, hqp lj tai b6t crt ttrOi <ti6m ndo vd d6m b6o rdng Brio c6o tdi chinh tudn thr.i cric quy dinh hiQn hdnh crja
Nhd nudc. Edng thdi c6 tr6ch nhiQm trong vi6c b6o d6m an todn tdi sin cta COng ty vd thgc hiQn c6c biQn ph6p thich hqp
d6 ngdn ch[n, ph6t hiQn c6c hanh vi gian lQn vd ciic vi ph4m kh6c.

Ban T6ng Gi6m d6c Cdng ty cam k5t ring Brio ciio tdi chinh d5 ph6n 6nh trung thgc vd hqp lf tinh hinh tdi chinh cria C6ng
fy t?i thdi diem ngdy 3l th6ng 12 ndm 2}lg, k}t qui ho4t <tQng kinh doanh vd tlnh hinh luu chuy€n tien t0 cho nam tdi
chinh k6t thric cirng ngdy, phir hqp v6i ChuAn mgc k6 toan, Ch6 dO ktl to6n doanh nghiCp Vict Nam vd tu6n thri c6c quy
dinh ph6p If c6 li6n quan d6n vi€c IQp vd trinh bdy brio c6o tdi chinh.

Cam kiit khdc

Ban T6ng Girim d6c cam k6t ring C0ng ty tudn thri Ngh! dinh 7 1/20 I 7A{D-CP ngdy 06/0612017 huong d6n vc qu6n tri
cdng ty 6p dung O6i vOl c6ng ty d4i chring vd C0ng ty kh6ng vi ph4m nghia vg cOng b6 th6ng tin theo quy dinh t4i Th6ng
ru sO 155/2015/TT-BTC ngiry 06/10/2015 cria BQ Tdi chinh huong d6n c6ng bt5 th6ng tin trOn Thitrudng chimg kho6n.

T6ng Gi6m diic \
e
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TP. Hd Chi Minh, ngdy 06 thdng 0j ndm 2020
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nAo cAo rrnvr roAN Eoc LAP

Kfnh gfii: Quf CO tl6ng, HQi tlitng Qufln trivi Ban TOng Gi6m tl5c

Cdng ty C6 ptrin Kinh doanh Thny hni sin Shi Gdn

Chting tdi Oa t<i6m to6n 86o c6o tdi chinh kdm theo cria COng ty C6 ptrAn Kinh doanh Thty h6i san Sdi Gdn dugc t{p ngdy
06 th6ng 03 n[m 2020,ti trang 06 d6n trang 36, bao g6m: B6ng c6n ddi k6 toan t4i ngdy 3l th6ng 12 ndm2019,Bito c6o
k6t qud ho4t <IQng kinh doanh, 86o c6o luu chuyiSn ti€n tQ cho nhm tdi chinh k6t thric cirng ngdy vd Bdn thuyt5t minh 86o
c6o tdi chinh.

Trr{ch nhiQm crla Ban Tdng Gi6m di6c

Ban T6ng Gi6m d5c C0ng ty chiu tr6ch nhiQm vC viQc l$p vd trinh bdy trung thuc vd hqp lf 86o c6o tdi chinh cria C6ng ry
theo ChuAn mgc k6 to6n, Ch6 dO k6 torin doanh nghiQp ViQt Nam vd c6c quy dinh ph6p lf c6 li6n quan dtin viQc lQp vd trinh
bdy 86o c6o tdi chinh vd chlu trrich nhiQm vC Uem so6t nQi bQ md Ban T6ng Gi6m d5c.x6c dinh ld cAn thiet a6 ddm b6o cho
viQc l{p vd trinh bdy 86o c6o tdi chinh khdng c6 sai s6t trqng y6u do gian lQn ho{c nhAm l6n.

Tr6ch nhiQm cria Ki6m torin vi6n

Tr6ch nhiQm cria chtng tdi ld dua ra f ki6n vC Brlo c6o tdi chinh dga tr6n k6t qud cira cuQc ki6m to6n. Chring tdi d6 ti€n
hdnh kiiim toin theo c6c Chudn myc ki6m toan ViQt Nam. C6c chuAn mgc ndy yOu cAu chring t6i tuan thri chuAn mgc vd ciic
quy tlinh v6 <Iao dric ngh€ nghiQp, lflp kC hoech vi thyc hiQn cuQc ki€m to6n dii d4t duoc sg ddm b6o hqp lf v€ viQc liQu
86o c6o tdi chinh cria C6ng ty c6 cdn sai s6t trgng y6u hay khdng.

COng vi0c ki6m to6n bao g6m thr,rc hiQn c6c thri tqc nhim thu th{p c6c bing chfng ki6m to6n vA cac s6 ligu vd thuy6t minh
tr€n Brio c6o tdi chinh. C6c thri tgc kiiim toiin du-o. c lga chgn dua tr€n x€t do6n cia ki6m to6n vi€n, bao gdm drinh giri rui ro
c6 sai s6t trgng y6u trong 86o crio tdi chinh do gian l{n hoic nhAm 15n. I(hi thpc hi€n d6nh gi6 circ nli ro niry, ki6m toiin
vi€n dd xem xdt ki6m so5t nQi bQ cfra Cdng ty li6n quan dtin vi6c lflp vd trinh bdy Brlo c6o tdi chinh trung thuc, hqp lf nhAm
thi6t ke c6c thri tgc ki6m torin phir hqp vdi tinh hinh thpc t6, tuy nhi6n khdng nhim mgc dich dua ra j ki6n v€ hiOu qud cria
ki0m so6t nQi b6 cia COng ty. C6ng viQc ki€m to6n cfrng bao gOm d6nh giri tinh thich hqp cta ciic chinh s6ch k6 to6n dugc
rip dqng vd tinh hqp lf cria c6c uOc tinh kii to6n cria Ban T0ng Gi6m d6c ctng nhu d6nh gi6 viQc trinh bdy t6ng th6 Brio c6o
tdi chinh.

Chring tOi tin tuong ring c6c bdng chung ki6m to6n md chfng t6i dd thu thdp dugc ld diy dri va thich hqp ldm co sd cho j
ki6n ki6m to6n cria chring tdi.

Co sfi cria f ki6n ki6m toin ngo4i trir

N5m 2018, chfng t6i dd dua'i kiiSn ki6m to6n ngo4i trir trOn 86o c6o ki6m torin li€n quan d6n c6c v6n dC v€ Khd n6ng ho4t
dQng li€n tqc c0a Cdng ty, c6c khodn ng phdi thu vd ph6i trd chua duoc d6i chi6u, x6c nhdn dAy dri. Nhfng vAn dd ndy chua
dugc khic phqc dAn diin viQc Chring tOi ti6p tgc dua ra'i'ki6n ki6m toiln ngo4i trir d6i vOi B6o c6o tdi chinh ndm 2019, cu
th6 nhu sau:

- Di5n thdi di6m 3l/12/2019, C6ng ty tlang l5 lfly k6 la n4.8A1386.250 d6ng ldm 6m nguon v6n chri s0 hau
644.969.563.949 d6ng vd c6c khoin ng ng8n h4n l6n hon tdi sdn ng6n hqn1d706.407.652.544 dOng. Ngodi ra, COng ty
cfing dang c6 ciic khodn ng d6n han chua thanh toAn nhu c6c khodn vay vdi tri gi6 352,360 f d6ng, c6c khodn phdi trd
ngin h4n vdi tri giri 436,367 tj d6ng. C6c d6u hiQu ndy cho thdy sU tdn tAi cta y6u t5 khOng chic chdn trgng y6u c6 th€
a6n Aen nghi ngo d6ng k6 vC kha n6ng ho4t dQng li€n tuc cria COng ty. Tuy nhi€n, Biio c6o tdi chinh ndm 2019 v6n
duo. c lQp tr€n co s0 ho4t dQng li6n tgc dga tr€n c6c cam k6t cta Ban T6ng Gi6m d6c nhu trinh bdy tai Thuytit minh si5 l.
Khi ndng tii5p tgc ho4t d6ng kinh doanh cria COng ty s€ php thuQc vdo sg h5 trg cta c6c chri sd hfru cfing nhu s1r chAp

thu{n cria ngdn hdng trong viQc tdi co c6u v6n vay vd k6 hoach ph6t hdnh th€m c6 phit5u c0a C6ng fy trong thdi gian tdi.
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- Tai thdi di6m ph6t hdnh brio ciio ki6m torin c6c khodn ng kh6 ddi chua du-o. c dOi chi5u, x6c nhQn diy dri bao g6m: ng
phdi thu kh6ch hdng ld, 71.739.521 .917 ddng; c6ng ng trl trudc cho ngudi b5n ld 5.650.000.000 d6ng vd ,q phai thg
kh6c ld 33.864.021.867 dOng. Todn bQ s5 c6ng no ndy dd dugc trich l6p dr,r phdng 100% (chi ti6t xem tai rnuiet mintr
s5 5, s5 6 vd s6 7).voi c6c thri tuc da thuc hiQn, chring tdi kh6ng the d6nh gi6 du-o. c 6nh huong cria v6n dd nay oai uJi
86o c6o tdi chinh.

- Tai thoi di6m 31/12/2019,96rg ty dang theo d6i mQt s6 khoan c6ng no ph6t sinh giai do4n trudc c6 phAn h6a tr€n
khodn muc Ngudi mua tri tidn trudc ngin han s6 ti€n 389.925.937 d6ng (chi ti6t xem tai Thuy6t minh s6 l4), phdi tr6
ngan h4n kh6c si5 tidn ld 4.682.3 09.260 dOng vd sO tien t 1.267.612.51i ddng c6c khoan tug-v5n nhd nudc xdy dpg
nhd xu0ng trong giai do4n c6 phAn h6a dang chd quy6t to6n chua dugc a5i ctrir5u, x6c nh6n (chi tii5t xem tai if,"vA]
minh sO l8). vdi c6c thri tuc dd thuc hiQn, chring tdi khOng th6 danh giii dugc 6nh hu&ng crja v6n de nay d5i voi sao
ciio tdi chinh.

- B6n canh d5, trong ndm 2019, COng ty dang tqm trich trudc tidn thu6 d6t b6 sung cho giai do4n tir ndm 1996 d6n n6m
201 8 t4i khu d6t so +l 6ng ich Khi€m, phudng 10, qu{n 1 I , Thdnh ph6 uo chi Minh vdo chi tieu "chi phi b6n hdng,,
v6i gi6 tri 2.581 .190.880 d6ng trong khi ch<r th6ng b6o chinh thric tir Chi cuc thutl dia phuong. V6i c6c thri tuc de thuc
hiQn, chtng t6i khdng th6 d6nh giri dugc dnh hu&ng n6u c6 cria v6n dC ndy d6n c6c ru,ian *1r. li6n quan tren 86o c6o
tdi chfnh do sO thuif ndy c6 th6 thay d6i Oy thuQc quy6t alnn tir c6c co quan chric n6ng c6 li6n quan.

Y t<i6n cria Ki6m toin viOn

Theo ! ki6n cta chring t6i, ngoai trir 6nh hu&ng cia c6c v6n dA n6u t4i doan "Co sd cria j ki6n ki6m torin ngo4i tni,,, 86o
c6o tdi chinh dd phan 6nh trung thpc vd h-o-p l! tr6n c6c khia c4nh trgng yiSu tinh hinh tdi chinh crja C6ng ty C6 phan finn
doanh Thriy hii sdn Sii Gdn t4i ngdy 3l th6ng 12 ndm 2019, cing nhu k6t qu6 ho4r d6ng kinh doanh vd tjnh hinh luu
chuyi5n ti€n t$ cho ndm tdi chinh k6t thric cirng ngdy, phi hqp v6i Chu6n muc ktl man, ct i5 AQ kil to6n doanh nghiQp ViQt
Nam vd c6c quy <Iinh ph6p lf c6 li€n quan d6n vi€c lgp vd trinh bdy Brio c6o tdi chinh.

V6n tI6 cAn nh6n mgnh

Chring tdi xin luu y ngudi dgc Biio c6o tdi chinh dtin Thuy6t minh s0 I trong Ban Thuy€t minh Biio c6o tdi chinh, t4i thdi
di6m 3l/1212019 C6ng ty da danh giri l4i khodn no vay bing vang t?i Ng6n hang TMCP Sdi Gdn Thucmg Tin vd thqc hiQn
trich lflp chi phi l6i vay trong nim 2019 cho toin b0 khoin vay ndy theo l6i su6t ty ktit tren c6c hqp ddng vay.

Vdn dC cAn nhdn m4nh ndy kh6ng ldm thay dOi y ki6n ngo+i trt cria chring t6i.

Chi nhrinh C6ng ty TNHH Hflng Ki6m todn AASC
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Cdng ty CA phiri Kinh doanh Thriy hni sf,n Siri Gdn

LO 4-6-8 Euong sO lA, KCN T6n T4o, QuQn Binh Tdn,
Thdnh ph6 UO Ctri ir4inn

B6o c6o tii chinh

Cho ndm tdi chinh ki5t thtc ngiry 3l/12/2019

MA
so

TAI SAN

loo A. .TAr sAN NGAN HAN

110 I. Tiiin vi cric khoin tutrng tlutrng tidn

l1 I l. Ti0n

120 II. DAututhichinhnginh4n
123 1. E6u tu ndm gifi d6n ngdy d5o h4n

130 III" Cr[c khoin phii thu ngin h4n

l3l l Phdi thu ngAn h4n criakh6ch hdng

132 2. Trdtrudcchongudib6nnganhan
136 3. Phdi thu ngdn h4n kh6c

137 4. Du phdng ph6i thu ngan hqn kh6 ddi

l4O IV. Hhng tdn kho

l4l l. Hang t6n kho

149 2. Dy phdng gidm giri hdng t6n kho

150 V. Teisin ngin h4n kh6c

151 l. Chiphitritrufcnginhqn
152 2. Thui5 GTGT dugc kh6u trir

153 3. Thu6vdc6ckhodnkh6cph6ithuNhdnudc

2OO B. TAT SAN O, T HAN

210 I.
2t6 l.

720 Ir.
22t l.
222

223

227 2.

228

229

C6c khoin phii thu dii h4n

Ph6i thu ddi h4n kh6c

x-.,lat san co (Irnn

Tdi s6n 
"5 

ainf, hfiu hinh

NguyAn gid

Gid tri hao mdn lui k6
l-.,

I al San co Olnn vo nlnn

NguyAn gid
Gid tri hao mdn tu! kii

240 IV. Tni sin dO dang dhi h4n

242 l. Chiphixdydpngcob6ndddang

260 VI. Tei sah aai hqn kJrric

261 l. Chiphitr6trudcddihen

zio TONGCQNGTATSAN

nAxc CAN DOI KE ToAN
Tqi nedy 3I thdng 12 ndm 2419

Thuy6t
minh

3u12t2019 0U0u2019

03

04

VND

105.362.340.609

t3.836.244.463

13.836.244.463

43.000"000.000

43.000.000.000

21.395.650.161

91.175.322.329

5.841.908.000

35.611.463.616

(111.233.043.784)

23.293.625.074

23.29s.660.420

(2.03s.346)

3.836.820.911

22.975.016

3.7s|.402.140

62.443.755

64.193.s07.976

130.926.820

r30.926.820

48.76s.216.606

48.765.216.606

130.503.809.562

(81 .7 38.s92.9s6)

i65.560.000
(365.560.000)

1 < 
'q7 

a(I <<O

15.297.364.ss0

VND

100.927.096.251

3.106.080.170

3.106.080.r70

23.000.000.000

23.000.000.000

25.538.113.627

96.213.597.165

5.918.717.000

34.729.343.246

(111.323.543.784)

43.326.746.4s5

43.328.781.80r

(2.03s.346)

s.9s6.r55.999

390.25r.442

5.503.460.802

62.443.7s5

69.723.678.540

46.097.500

46.097.500

53.255.586.208

53.255.586.208

129.726.484.320

(76.470.898. tt2)

i65.560.000

(365.560.000)

1.090.412.550

1.090.412.550

15.3-11.582.282

15.331.582.282

05

06

07

09

t2
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Cdng ty C6 phin Kinh doanh Thriy hni sin Shi Gdn
L0 4-6-8 Eudng s5 tA, KCN T6n T4o, euQn Binh T6n,
Thanh ph6 H6 Chi Minh

Br{o c6o tii chinh
Cho ndm tdi chinh kiSt ttlic ngity 31/12/2019

gANc cAN DoI KE ToAN
Tgi ngdy 3I thdng 12 ndm 2019

@dp theo)

Thuy5t
minh

3U12t2019 0U0u2019ME
so

NGUONV6N

300 c. NqPHAT rRA

310 I. Nqnginh4n
311 L Phaitrangudib6nng6nhpn

312 2. Ngudi mua tri ti6n truOc ng5n h4n

313 3. ThuCvdc6ckho6nphdinQpNhdnudc
314 4. Ph6i trd ngudi lao dOng

315 5. Chiphiphiitrdng6nh4n
318 6. Doanhthu chuathgchi€nngfnhan
319 7. Phii trdngdn han kh6c

320 8. Vay vd ng thu6 tdi chinh ngdn h4n

322 9. Qu! khen thudng phric lgi

330 II. Ngdiih4n
337 l. Phdi trd ddi h4n khric

400 D. v6N CHtr SO Htr'U

410 I. V6n chri sO hiiu
4ll l. V5n g6p cria chri sd hiru

4 I la Cd phidu ph6 th6ng cd quyin bidu quydt

418 2. Qu! d{u tu phrit tri€n

421 3. LginhuQnsauthu6chuaphdnph6i

42La LNST chua ph,in phiSi tAy ki diin cudi ndm trudc
421b LNST chua phdnphiii ndm nay

440 r6NcceNGNGUdNvON

l.*----
**lt-

13

l4
l5

l6
17

18

l9

VND

814.525.4t2.534

81r.769.993.1s3

11.432.794.587

1.434.160.246

156.380. r 58

6323.789.010

2.992.275.842

685.912.500

436.367.185.766

352.360.750,000

16.745.044

2.755.419.38t

2.755.419.381

{644.969.s63.949)

(644.969.s63.949)

88.000.000.000

88.000.000.000

1.831.822.301

(734.80 r .3 86.250)

(628.436.825.35 t)
(r 06.364.s60.899)

VND

709.255.777.841

705.450.541.841

11.s91.146.047

8.831.224.244

40.734.644

s.908.527.262

641.357.167

685.912.500

361.422.084.933

316.312.810.000

16.745.044

3.805.236.000

3.805.236.000

(s38.60s.003.0s0)

(s38.60s.003.0s0)

88.000.000.000

88.000.000.000

1.831.822.301

(628.436.82s.35 r )

(592.684.836.794)

(3s.7s t.98B.ss7)

l8

20

169.555.848.585 170.650.774.791
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C6ng ty Cd phAn Kinh doanh Thny hii sin Siri Gdn

LO 4-6-8 Dudng s6 lA, KCN T6n T4o, QuQn Binh T6n,
Thdnh ph6 Hd Chi Minh

86o c{o t}ri chinh
Cho ndm tdi chinh k6t thUc ngity 3lll2l20l9

ME
so

BAo CAo KET QUA Ho4T DQNG KINH DoANTI
Ndm 2019

CHT TITU

01 1. Doanh thu trdn hhng vi cung cip dich vg

02 2. Cilckhoin giim tru doanh thu

f 0 3. Doanh thu thuin b:in hhng vh cung c6p dich vg

11 4. Gi6 v6n hhng b{n

20 5. Lgi nhufn gQp vi b:io hirng vir cung c6p dich vg

21 6. Doanh thu ho4t dQng tdi chinh

22 7. Chi phi tai chinh

23 Trongd6:Chiphildivay
25 8. Chi phi b6n hang

26 9. Chi phi quin lf doanh nghiQp

30 10. Lqi nhu{n thuAn tir ho4t tlQng kinh doanh

3l 11. Thu nhQp kh6c

32 12. Chi phi kh6c

40 13. Lqi nhu$n khic

50 14. Tiing lgi nhu{n ki6 toin ffurfe thu6

5l 15. Chi phi thu6 thu nhQp doanh nghiQp hiQn hdnh

52 16. Chi phi thu6 thu nh{p doanh nghiQp hodn 14i

60 tT.Lqinhu$n sau thu6 thu nhfp doanh nghiQp

7O 18. Lei cobin tr6n c6 phi6u

--)u- r--L'-

Thuyiit
minh

Nnm 2019 NIm 2018

22

23

24

VND

353.123.106.507

562.268.s50

352.560.837.957

298.726.842.693

53.833.995.264

2.113.967.887

1r1.067.142.324

38. t 21.977.370

37.134.758.601

14.289.794_935

(L06.543.732.709)

203.310.r57

24.138.347

179.171.810

(r 06.364.s60.819)

VND

294.144.220.562

3.354.857.997

290.789.362.s6s

250.574.127.82t

40.215.234.744

2.074.570.508

3s.56r.766.6t1

35.561.766.61 I
30.560.413.s74

II.902.080.8r0

(3s.734.4ss.743)

t51.906.372

r69.439.186

(17.s32.8r4)

(3s.7s1.988.ss7)

25

26

27

28

29

30

3r

(106.364.s60.899) (35.751.988.ss7)

(4.063)
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C6ng ty C6 phin Kinh doanh Thny hii sin Shi Gdn

LO 4-6-8 Dudng s5 1A, KCN Tdn T4o, Qufln Binh Tdn,
Thdnh ph5 UO Cni fvlintr

Brio c6o tiri chinh
Cho ndm tdi chinh ki5t thric ngdy 3lll2l2}lg

gAO CAo LuU CHUYEN TIEN TE
Ndm 2019

(Theo phwong phdp trqc tidp)

ME
so

cni rrfiu Thuy6t
minh

I" LTIU CHUYEN TITN TIIHOAT EQNG KINH DOANH
l. Ti6n thu tir b6n hdng, cung c6p dich vu vd doanh

thu kh6c

2. TiAn chi tri cho ngudi cung c6p hdng h6a vd dich vg

3. Ti6n chitr6cho ngudi lao dQng

4. Ti€n thu khric tir ho4t dQng kinh doanh

5. Ti€n chi kh6c cho ho4t dQngkinh doanh

Lwu chuyAn tiin thuin tir hogt ilQng kinh doanh

rL LrIu cHUytN TrtN TUHO4.T EQNG EAU rrI
1. Tidn chi dii mua sim, x6y dpg tdi san cO Oinh va

c6c tdi s6n ddi han khric

2. Ti6n thu tir thanh lf, nhugng b6n tdi sin cO Aint
vd c6c tdi sdn ddi h4n kh6c

3. Ti€n chi cho vay, mua ciic c6ng cg ng cia don vi
kh6c

4. Ti0n thu hOi cho vay,binl4i ciic c6ng cg ng cria

don vi khac

5. Tidn thu ldi cho vay, c6 trlc vd lgi nhu{n dugc chia

Luu chuyin tiin thuin tii hogt itQng itiu tr

Luu chuy6n ti6n thu0n trong nfun

Tiiin vir tuong ilrong tiiin tliu nIm

Anh hu0ng cira thay a5i ty gia h5i doAi quy d6i ngo4i tQ

Tidn vir tu'ong tlu'ong ti6n cuaii nim 03

Nim 2019 NIm 2018

0t

VND

352.068.942.167

(278.4s2.479.481)

(35.045.908.300)

1.452.054.722

(9.778.227.449)

i0.244.381.659

( 1.3 86.88s.229)

96.363.636

(48.000.000.000)

28.000.000.000

1.681.490.232

(r9-609.03 t.s6r)

10.63s.3s0.298

3.106.080.170

94.81 3.995

YND

297.53s.900.336

{267.236.846.s41)
(3 r.628.539.403)

3.428.166.682

(r r.r68.9s3,92r)
(9.070.272.847)

(1.168.886.032)

150.000.000

(23.000.000.000)

18.000.000.000

1.972.243.369

(4.046.642.663)

(t3.r r6.9rs.sl0)

16.223.346.548

(3s0.868)

02

03

06

07

20

21

22

23

24

50

6l

27

30

t3.836.244.463 3.106.080.170
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COng ty C6 phin Kinh doanh Thny hni sin Siri Gdn

LO 4-6-8 Dudng s5 tA, <CN Tdn T4o, Qu4n Binh Tdn,
Thdnh ph6 HO Chi Minh

Bio crio thi chinh
Cho ndm tdi chinh k6t thirc ngdy 3l/12/2}lg

TIITIYET MINH BA?,;"" TAI CHTNH

. DAC EIEM IIO4T DQNG CUA DOANH NGHIEP

Ilinh thri'c sO hfiu v6n

C6ng ty C6 phAn Kinh doanh Thriy hdi sin Sdi Gdn ti6n th6n ld Cdng ty Kinh doanh Thriy h6i sirn truc thuQc T0ng
Cdng ty Thuong mei Sdi Gdn. C0ng ty dugc thanh lap trOn co s0 c6 phAn h6a COng ty Kinh doanh Thiry h6i sdn theo
quytit'Ainn s6 Z:lllqO-UBND ngdy 26thdng05 ndm 2006 cinUy ban Nh6n ddn Thdnh ph5 tt6 Ctri Uinh.

C6ng ty ho4t dQng theo Gi6y chimg nh{n dAng ky kinh doanh c6ng ty c6 phAn sO +tO:OOSZSS ddng ky lAn dAu ngdy
20/12/2006 vd thay e6i tAn thf 09 vdo ngity 23/10/2018 (thay aOi Aang $r kinh doanh sang s6 O:OOSZ:ZS5) do S0
KC ho4ch vd DAu tu Thdnh pnO UO Chi Minh c6p.

Tru so chinh cta COng ty du-o. c d{t t4i: L6 4-6-8 Duhng s6 ta, fCN Tdn T4o, QuQn Binh Tan,Thdnh ptrO HO Cfri
Minh.

VOn didu l€ cria C6ng ty theo d6ng ky ld 88.000.000.000 d6ng, vdn diAu lQ thgc g6p d€n ngdy 3 I th6ng 12 nIrrr 2019
ld 88.000.000.000 d6ng; tuong duong 8.800.000 c6 phin, mQnh gi6 mOt c6 phAn ld 10.000 d6ng.

Linh vrlc kinh doanh

Kinh doanh cbc sdn ph6m tir thiy s6n.

Ngirnh ngh6 kinh doanh

Hoat d6ng kinh doanh cria COng ty ld:

- NuOi tr6ng thiry sdn;

- Mua brin vat tu phgc vq nganh nu6i trdng thriy sdn;

- An u0ng; Kinh doanh dn u6ng cdc mflt hdng thriy hdi s6n tuoi s5ng vd ctriS bi€n; Dich vq 6n u0ng;

- Cho thu6 kho, bai; Dich 4r bio qu6n hdng ddng lanh xu6t khAu;

- Mua b6n thny hdi s6n; Mua biin thgc ph6m; COng nghQ phdm; NOng s6n;

- ChC bi6n thriy hdi sdn; ctr6 Uit5n nudc mdm, nudc ch6m;

- Mua b6n th0y h6i s6n, thyc ph6m, n6ng sdn.

D{c tli6m ho4t tlQng cria doanh nghiOp trong nim tiri chinh c6 inh hu'6ng tl6n B6o c5o t}ri chinh

Er5n thdi di€:m 3l/1212019, Cdng ty dang t5 tUy tii la 734.801.386.250 dong ldm dm nguon v6n cht s0 hiru
644.969.563.949 d6ng vd c6c khoin ng ngin h4n l6n hcrn tdi sdn ngin han ld 706.407.652.544 d0ng. Ngodi ra, C6ng
ty cfrng dang c6 c5c kho6n ng d6n h4n chua thanh to6n nhu ciic khodn vay vdi tr! gi6 352,360 $ d6ng, c6c kho6n
ph6i tri ngin han vdi tr! gi6 436,367 d ddng. Cric v6n d0 ndy cho th6y sg tdn tpi crla y6u t6 khOng ch6c chdn trgng
y6u d5n d6n nghi ngd d6ng t<C vC mra ndng ho4t dQng li6n tpc cria C0ng ty. Tuy nhi€n, Ban T6ng Gi6m d6c tin tu&ng
ring v6i sg h6 tro cria chir sd hfiu, sg ch6p thuQn cira ngdn hdng trong viQc t6i co c6u v6n vay vd kti ho4ch phrit hdnh
thOm c6 phiOu cria C6ng ty trong thdi gian tdi, tinh hinh tdi chinh cria COng ty se dugc cdi thiQn. Do d6, 86o crio tdi
chinh ndm 2019 ciaCOng ty v6n ilu<y. c l4p dga tr6n gid dinh vd hoat dQng li€n tgc. ,.

ti
Tai thdi dilm 3l/12/2019, COng ty dd thUc hiQn d6nh giii lai kho6n ng vay 5.833 lugng vdng SJC tai Ngdn hdng/
TMCP Sdi Gdn Thuong Tin (trudc d6y ld Ngdn hang TMCP Phuong Nam) theo giii ni€m ytlt cria ng6n hdng cho vayl,

Ngodi ra, COng ty dd thyc hiQn trich l6p chi phi ldi vay trong n6m 2019 cho todn b0 khoin vay bing vdng vd ti6n tqi
NgAn hdng Sdi Gdn Thuong Tin vdi t6ng s0 ti6n ld 38.121 .977.370 dOng. 36 ldi vay ndy dugc trich theo 16i su6t kf
kiit tren cilc hqp d6ng vay vir chua tinh d6n l6i qu6 han.
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COng ty C6 phin Kinh doanh Thriy hni sin Siri Gdn
L0 4-6-8 Dudng s5 1A, KCN T6n T4o, eu4n Binh T6n,
Thanh ph5 nd cni uintr

B:io cdo tiri chinh
Cho ndm tdi chinh kt5t thric ngity 3l/12/2019

Ciu trric doanh nghiQp

Cdng ty c6 cdc tlon vi trgc thuQc sau:

TGn tlmr v! Dia chi Ho4t tlQng kinh doanh chinh

Xi nghi€p EOng lpnh Thing Lgi l-O 4-6-8 du&ng lA, KCN Tdn T4o, Ctrti Ui6n Thriy hii s6n

qufln Binh Tdn, TP gO Ctri tvtintr

Xi nghiCp Cfr6 Uii5n Thgc phAm Ld 4-6-8 dudng lA, KCN Tdn Tqo, Che Ui6n Thny h6i san
Thriy sdn Chg Lon quQn Binh Tan, TP H6 Cni Uintr

Xi nghiQp Cfre tl6n Thgc ph6m LO 4-6-8 ilulng 1A, KCN Tdn T4o, Cir6 Uit5n Thriy hii s6n
Thty sdn Binh Thdi qu$n Binh T6n, TP UO Cli tvfinn

Xi nghi€p thu mua cung img Lo 4-6-8 dudng lA, KCN Tdn T4o, Mua biin Thty h6i s6n
NOng hdi san xu6t khAu quQn Binh Tan, TP HO Chi Minh

Xi nghiQp Kinh doanh nu6i L6 4-6-8 dudng lA, KCN Tdn T4o, Mua b6n Thty h6i s6n
tr6ng Thriy sdn qu{n Binh Tan, TP HO Chi Minh

Trung tdm Kinh doanh vd Dich LO 4-6-8 dudng 1A, KCN Tdn T4o, Ctrti Ui6n Thriy h6i s6n
vg APT quQn Binh Tan, Tp Hd Ctri Vintr

Xu&ng ctr6 bit5n Hdi s6n 153 Luong ThC Vinh, phudng Tdn CtrC Ui6n Thriy hii sdn
Th0i Hda, qufln T6n Ph[, TP H6 Chi
Minh

Xuong chitlt rdt nudc m6m Lo 4-6-8 dudng lA, KCN T6n Tao, cn6 uicn nudc mEm
qufln Binh Tdn, TP H6 Chi Minh

Xu&ng d6ng l4nh Hmg Thinh LO 4,6-8 dudng 1A, KCN Tdn T4o, Ctrt5 ti6n Thiry h6i s6n
qufln Binh Tdn, TP H6 Chi Minh

2 . cHf DQ vA cHiNH sAcH KE ToAr.{ Ar ogNc rAr cdNG Ty
2.1 . Ki, kd toiin, ilon v! ti6n tG sfr.dgng trong k6 to6n

K) k5 toSn ndm c0a C6ng ty Uat aAu tt ngdy 0ll01 vd k6t thric vdo ngiry 31/12 hdng n6m.

D<m vi tiAn tQ st dgng trong ghi chdp k6 to6n ld D6ng ViQt Nam (\lND).

.',/'
chd dO ke ndn dp d4ng ' cl-

it0
Cong ty 6p dgng Ch6 dO K6 torin doanh nghiQp ban hdnh theo Thdng tv s6 200/2014/TT-BTC ngity 22/1212014 cita iiAil
B0 Tdi chinh vd Thdng tu s6 sttzOrcnt-BTC ngdy 2l/03/2016 cta BQ Tdi chinh v€ viQc sria d6i, b6 sung m6t s6
di€u crla Th6ng tu sO ioOtzOtqrct-sfc. ))*

' 
lI't l'

^ ,: ; .-tuyen Dove vtec tudn thi Chudn muc kii todnvd Chii do kd ndn \<

C0ng ty tld 6p dqng ciic Chu6n mpc kti to6n ViCt Nam vd ciic vdn bdn hudng d5n ChuAn muc do Nhd nudc d6 ban
hdnh. C6c Brio c6o tdi chinh duqc lflp vd trinh bdy theo dring mgi quy dlnh cria timg chuAn muc, th6ng tu huong ddn
thgc hi6n ChuAn mgc vd Chi5 tl6 k6 to6n doanh nghiQp hi€n hdnh tlang 6p dgng.

2.3 . Co sO l{p B:io cdo tiri chinh

86o c6o tdi chinh dugc trinh bdy theo nguy€n tic gi6 gdc.

86o c6o tdi chinh cria COng ty duqc lflp tr6n co sd t6ng hqp cric nghiQp vp, giao dich phSt sinh vd dugc ghi s6 k6 toan
t4i c6c don vi thanh vi€n h4ch to6n phU thuQc vd t4i Vhn phdng COng ty.

Trong 86o ciio tdi chinh ctia C6ng ty, c6c nghiQp vp giao dich nQi bd vd s6 du nQi bQ c6 li€n quan d6n tdi s6n, ngu6n
vdn vd c6ng ng ph6i'thu, phdi trd nQi bQ da duqc lo4i trir todn bQ.
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C6ng ty C6 phin Kinh doanh Th[y hni s6n Siri Gdn
L0 4-6-8 Eudng sO lA, KCN Tdn T4o, eu6n Binh T6n,
Thdnh ph6 Hd Chi Minh

86o c6o thi chinh
Cho ndm tdi chinh k5t thric ngiry 3l/12/2019

2.4 . C6ng cg tii chinh

Ghi nhan ban ddu

Tdi sdn tdi chinh

2.5

Tdi sdn tdi chinh cria C0ng ty bao g6m ti6n vd cric kho6n tuong duong tiAn, c6c kho6n ph6i thu kh6ch hdng vd ph6i
thu kbiic, ciic khodn cho vay. T4i thdi cli6m ghi nhfln ban dAu, tdi s6n tdi chinh dugc x6c dinh theo gi6 mua/chi phi
phrit hdnh cQng ciic chi phi ph6t sinh khric li€n quan truc ti6p <I€n viQc mua, ph6t hdnh tdi sdn tdi chinh d6.

Ng ph6i trd tdi chinh

No phdi tri tdi chinh cria COng tybao g6m c6c kho6n vay, citc kho6n phdi tr6 ngudi b6n vd phdi tr6 kh6c, chi phi ph6i
tr6. T4i thdi di6m ghi nh6n 6n dAu, c6c kho6n ng ph6i trd tdi chinh dugc x6c dinh theo gi6ph6thdnh c6ng cric chi
phi ph6t sinh li€n quan tr.uc tir5p d6n vi6c ph6t hdnh no ph6i trd tdi chinh d6.

Gid tri sau ghi nhSn ban diu

Hi6n tai chua c6 c6c quy dinh vA d6nh gi6 l4i c6ng cu tdi chinh sau ghi nhQn ban dAu.

. Cdc nghiQp vg b5ng ngo4i tQ

Cric giao dich b6ng ngo4i tQ trong ndm tdi chinh dugc quy d6i ra dong ViQt Nam theo fj gi6 thuc tti tai ngdy giao
dlch. Tj giri giao dlch thgc t6 ndy dugc xric dinh theo nguy€n tic sau:

- Khi mua b6n ngo4i tQ ld ri giri dugc quy dlnh trong hqp d6ng mua, biin ngo4i t0 gita C6ng ty vd ngdn hdng
thuong mai;

- Khi ghi nhdn no phdi thu ld f! giri mua cria ng6n hdng thuorg m4i noi C0ng ty chi dlnh kh6ch hdng thanh to6n t?i
thdi di6m giao dlch ph6t sinh;

- Khi ghi nhQn nq ph6i tri ld tj gi6 b6n cria ngdn hang thuong m4i noi C6ng ty du ki6n giao dlch t4i thdi di6m giao
dich ph6t sinh.

Tf gi6 giao dich thpc tc khi d6nh gi6l4i cdc kho6n mgc ti6n td c6 g5c ngoai tc t?i thdi di€m lQp 86o ciio tdi chinh
tlugc x6c dinh theo nguy€n tic:
- D5i vdi khoin muc phdn lo4i ld tdi sdn 6p dgng t-i giri mua ngoai tQ cira ngdn hdng thuong mqi n<ri C6ng ty

thudng xuy€n c6 giao d!ch;

- DOi vdi tidn grii ngo4i tC: 6p dung t'j gi6 mua ctia chinh ngAn hdng noi COng ty m0 tai kho6n ngo4i tQ;

- D5i v6i khoin muc phdn lo4i ld ng ph6i trd: rip dpng tj gi6 ban ngo4i tQ cira ng6n hdng thuong m4i noi C6ng ty
thuong xuy€n c6 giao dich.

Tdt ce cac kho6n chdnh l6ch ti giri thuc t6 ph6t sinh trong nam vd ch€nh l€ch do d6nh gi6 14i s6 du c6c kho6n muc
ti6n tQ c6 g6c ngo4i t0 cu5i ndm dugc h?ch toiin vdo ktit qu6 hoat rlQng kinh doanh cia n6m tdi chinh. Trong d6 l6i
ch€nh lQch fi giri do <I6nh giri lai s6 du cu5i ty cia cdc khodn muc ti6n tQ c6 g6c ngo4i t€ kh6ng dusc st dung dc
phAn ph0i loi nhudn ho{c chia c6 trlc.

. Tidn vir c6c khoin tu'ong tlu'nng tiin
Ti6n bao g6m ti6n m{t tai qu!, tidn gti ng6n hdng kh6ng k} han.

C6c khodn tuong duong tiAn ld c6c khodn dAu tu ng6n han c6 thdi gian thu frOi thOng qu6 03 th6ng k6 tt ngdy dAu
tu, c6 tinh thanh khoin cao, c6 khi ndng chuy0n aOi cie aang thdnh c6c luong ticn xric dlnh vd kh6n! cO nirieu riri ro
trong chuy6n O6i *rann ti6n.
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Cdng ty Cd phin Kinh doanh Thny hii sin Sii Gdn
L0 4-6-8 Dudng s5 lA, KCN T6n T4o, euQn Binh T6n,
Thdnh ph6 H6 Chi Minh

Bdo c6o thi chinh
Cho ndm tdi chinh ki5t thtc ngity 3t/12/ZOl9

2.7 . Cic khoin tliu tu tii chinh

Cdc khodn dAu u ndm gifr ddn ngay ddo hqn liLcdckhoan ti€n grii ngdn hang c6 k! h4n dugc n8m gift d6n ngdy d6o
han vdi mgc dich thu ldi hdng k!.

D.g phdng giam gi6 AOi vOi khodn ddu u nim git d6n ngiy drio h4n tai thoi di6m cuOi ndm cdn crl vdo kh6 n[ng thu
ndi Ai.i tap dg phdng phii thu kh6 ddi theo quy dlnh cria ph6p luflt.

2.8 . C6c khoin nq phii thu

C6c kho6n phAi thu dusc theo ddi chi titit theo k! han phii thu, d5i tugng phdi thu, loai nguy6n tQ phdi thu, vd c6c
y6u tO kh6c theo nhu cAu qudn lj cria C6ng ty.

Dp phdng no ph6i thu kh6 ddi dugc trich ldp cho c6c kho6n: no phdi thu qu6 h4n thanh to6n ghi trong h-q p d6ng kinh
t6, c6c kh6udc vay ng, cam ki5t ho-p dOng ho{c cam k6t no vd no phdi thu chua d0n h4n thanh torin nhmg kh6 c6 kh6
nf,ng thu h0i" Trong d6, viQc trich lflp dg phdng ng phdi thu qu6 h4n thanh to6n duo. c cdn cri vdo thdi gian tr6 no g6c
theo hqp d6ng mua b6n ban dAu, kh6ng tinh d6n viQc gia h4n ng giira cac b6n vd ng phii thu chua d6n han thanh
toiin nhung khrich ng d5 l6m vdo tinh tr4ng phri s6n ho{c dang ldm thri tgc gi6i th6, mdt tich, b6 tr6n.

2.9 . Hhng tdn kho

Hdng tdn kho dugc ghi nhQn ban dAu theo gi6 g6c bao gdm: chi phi mua, chi phi ctri5 fiiln vd c6c chi phi li6n quan
trr,rc ti6p kh6c ph6t sinh d6 c6 dugc hdng tdn kho d dia di€m vd trang th6i t4i thdi di6m ghi nh{n ban dAu. Sau ghi
nh4n ban ddu, t4i thdi tli6m lQp It6o ciio tiri chinh ntiu gi6 tr! thuAn c6 thO thgc hi€n duoc cia hdng t6n kho thfp hon
gi6 g6c tht hdng tOn kho duoc ghi nhfln theo gi6 tri thudn c6 th6 thgc hiQn <lugc.

Gi6 tri hdng t6n kho duo. c xiic d[nh theo phucrng ph6p binh qudn gia quydn.

Hing t6n kho clu-o. c h4ch to6n theo phuong phrip k0 khai thudng xuy€n.

Phuong phrip x6c dlnh gi6 tri s6n phAm dd dang: chi phi sdn xu6t kinh doanh d0 dang <Iugc tAp hqp theo chi phi ph6t
sinh thuc ti5 cho tirng lo4i sdn phAm chua hodn thdnh.

Du phdng gi6m gi6 hdng t6n kho dugc lflp vdo thdi <li€m cu6i ndm ld s6 ch€nh lQch gita giSgoc cria hdng t6n kho
lon hon giri tri thuAn c6 th€ thyc hiQn dugc.

2.10 . Tni san ci6 ainn

Tdi sin c5 ainn hiru hinh, t?ri sdn cO dinh v6 hinh dugc ghi nhfln ban dAu theo gi5 g6c. Trong qu6 trinh sri dgng, tdi
san c6 Oinh hiru hinh, tdi sdn c5 dinh vO hinh dugc ghi nhdn theo nguy€n gi6, hao mdn lu! k6 vd gi6 trl cdn lqi.

Kh6u hao dugc trich theo phuong ph6p duong thEng vdi thdi gian kh6u hao dugc udc tinh nhu sau:

-

- Nha cira, vQt ki6n tnic
- Mriy m6c, thi€t bi
- Phuong tiQn vdn tii, truy€n din
- fhit5t bl, dgng cu qudn ly
- Tei san c5 dinh khric

- Phdn mAm qu6n lf

04-25 ndm

02-12 ndm

08 - 12 ntun

02-06 ndm

04 - l0 ndm

03 n6m

2.11 . Chi phi xiy dgng cc bin dO dang

Chi phi xdy dr.mg co bin dd dang bao g6m tdi san cO dlnh dang mua sim vd xdy dgng md chua hodn thdnh t?i ngay
k6t thric ndm tdi chinh vd du-o. c ghi nhQn theo gi6 g5c. Chi phf ndy bao gOm c6c chi phi vd xdy dgng. lAp d4t m6y mOl
thi€t bi vd c6c chi phi trr,rc ti6p khric. Chi phi x6y dgng co bdn dd dang chi dugc tinh khAu hao khi cric tdi sdn ndy
hodn thdnh vd dua vdo sir dgng.
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COng ty Cd phin Kinh doanh Thny hni sin Sii Gdn

LO 4-6-8 Dudng sO lA, KCN Tdn T4o, Qufln Binh Tdn,

Thdnh ph6 uO ctri uintr
B6o c6o tii chinh

Cho ndm tdi chinh t6t ttrUc neiry 3l/12/2019

2.12 . ThuG ho4t tlQng

Thud hopt dQng ld lo4i hinh thu€ tai san cO A6l md phdn l6n rui ro vd lgi ich gan tiAn vdi quy€n s0 hiru cria tdi sdn

thuQc vC b€n cho thuO. Khoan thanh toan dudi hinh thric thud ho4t dQng ducr. c h4ch to6n vdo b6o ciio ktit qu6 ho4t

dQng kinh doanh theo phuong ph6p iluong thing dpa tr€n thdi hen thu€ ho4t dQng.

2.13 . Chi phi tri trurfc

Cric chi phi ila ph6t sinh 1i6n quan d6n k6t qui ho4t tlQng sin xudt kinh doanh cria nhiAu ndm tdi chinh dugc hqch

toiin vio chi phi tra trudc d€ phdn b6 dAn vao k6t qu6 hoqt dQng kinh doanh trong c6c ndm tdi chinh sau.

ViQc tinh vd phdn b0 chi phi tr6 tru6c ddi han vdo chi phi sdn xu6t kinh doanh timg ndm tdi chinh dugc cdn cri vdo

tinh ch6t, mrlc dQ tirng loqi chi phi d6 chqn phuong ph6p vd ti€u thric ph6n U6 tr-o-p lf. Chi phi tr6 trudc duoc ph6n b6

ddn vdo chi phi san xu6t kinh doanh theo phuong phrip ducrng thing.

2.14 . Cld.c khoin ng phii tri

C6c khodn ng phdi tri dugc theo d6i theo k! h4n phdi tra, d6i tugng ph6i tr6, loqi nguydn tQ phdi tr6 vd c6c ydu t6
kh6c theo nhu cdu qudn lf cria COng ty.

2.15 " Vay

C6c khoin vay dugc theo d6i theo tirng iIOi tugng cho vay, trmg kh6 udc vay ng vd k! hqn phdi trd cria c6c khodn

vay. Trudng hqp vay b6ng vang thi thgc hiQn theo d6i chi titit theo s5 lugng vdng.

C6c khoan vay bdng virng cria C6ng ty ttugc tl6nh giti 14i theo t! gi6 vdng ni6m yilt cia ngdn hdng cho vay tgi ngdy

k€t thric ndm tdi chinh.

2.16 . Chi phi ili vay

Chi phi di vay <Iu-o. c ghi nh{n vdo chi phi sin xu6t, kinh doanh trong nbm khi phiit sinh, trt chi phi di vay liOn quan

trgc ti6p d6n viQc dAu tu xdy dpng ho{c sirn xuSt tdi s6n d0 dang clu-o. c tinh vdo gi6 tri cria tdi sdn d6 (duoc v6n hori)

khi c6 rlt cric di€u kiQn quy <Ilnh trong Chudn mgc K6 to6n ViQt Nam sO t6 "Chi phi ili vay". Ngodi ra, d6i vOi kiroan

vay ri0ng phqc vg vi€c xdy dUng tdi san cO dinh, U6t dEng sdn dAu tu, l6i vay du-o. c vr5n h6a k€ c6 khi thdi gian x6y

dgng dudi 12thdng.

2.17 . Chi phi phii tri

C6c khoin ph6i trd cho hdng h6a dlch vg <16 nhfln dugc tir ngudi b6n ho4c dd duoc cung c6p cho ngudi mua trong

ndm b6o c6o nhr.mg thgc tt5 chua chi trdyit cdc khoan chi6t khAu du-o. c ghi nhf,n vdo chi phi sAn xu6t, kinh doanh c0a

n6m b6o c6o.

ViQc ghi nhQn c6c khodn chi phi phdi trd vdo chi phi s6n xu6t, kinh doanh trong n6m duoc thqc hiQn theo nguy€n t6c

phtr hqp gifia doanh thu vd chi phi ph6t sinh trong ndm. C6c khofin chi phi phdi tr6 sE dugc quy6t toan viri s0 chi phi

thgc tt5 phrlt sinh. SO ch€nh lQch gifra s5 trich tru6c vd chi phi thgc t6 dugc hodn nhQp.

2.18 . Doanh thu chu'a thuc hi€n

Doanh thu chua thgc hiQn ld s0 tiAn cira kh6ch hdng <15 tr6 tru0c cho nhidu ndm vd cho thu6 tdi sdn.

Doanh thu chua thgc hien dugc k6t chuyen vdo Doanh thu b6n hdng vd cung c6p dich vp theo sd tidn duoc x6c dinh
phn hqp vdi timg ndm tdi chinh.
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C6ng ty C6 phAn Kinh doanh Thiy hni sin Shi Gdn
LO 4-6-8 Eudng sO ta, I(CU Tdn T4o, QuQn Binh Tdn,
Thdnh ph6 H6 Chi Minh

86o crio thi chfnh

Cho n6m tdi chinh k6t thric ngity 3l/12/2019

2.19 . Vtin chri s& hflu

V6n ddu tu cria chri so hftu dugc ghi nhQn theo sii v6n thpc g6p ctia chri sd hiru.

Lqi nhuAn sau thu6 chua phdn phOi phan ranh ki5t qui kinh doanh (15i, 16) sau thuil thu nh6p doanh nghi€p vd tinh
hinh phdn chia lgi nhufln ho{c xr} lf 16 cria COng ty. Truong hqp tr6 c6 tirc, lgi nhuQn cho ch0 so htru qu6 mric s5 lgi
nhuQn sau thuO chua phan ph6i du-o. c ghi nhfln nhu trudng hqp gi6m v6n g6p. I-oi nhu{n sau thu6 chua phdn ph5i cO

th6 dugc chia cho c6c nhd dAu tu dua tr6n t! lQ g6p v6n sau khi du-o. c Dqi hdi ddng c6 dOng ph6 duyQt vd sau khi dd
trich lflp c6c qu! theo Di6u 16 C6ng ty vd cric quy dinh cria ph6p ludt ViQt Nam.

COng ty trich l{p c6c qu} sau tir lgi nhufln thuin sau thu6 thu nhQp doanh nghiQp cria C6ng ty theo d€ ngh! cria HQi
ddng quan tri vd duqc cric c6 d6ng ph€ duyQt tai Dai hOi d6ng c6 d6ng thudng ni€n:

- Qu! d6u tu ph6t tri6n: Qu! ndy duo. c trich lQp nhim phuc vq viQc mO rQng hogt dQng hodc d6u tu chidu sdu cira
C0ng ty.

2.20 .

Doanh thu bdn hdng

Doanh thu b6n hdng dugc ghi nhQn khi d6ng thdi th6a mdn c6c di0u ki€n sau:

- Phan l6n rui ro vd lgi ich gdn li€n vdi quyAn sd htu san phAm, hdng h6a dd dugc chuytin giao cho ngudi mua;

- C6ng ty kh6ng cdn nim gi8 quy6n qudn lf hdng h6a nhu ngudi sd htu hdng h6a hoqc quy0n ki€m soiit hdng h6a;

- Doanh thu dugc x6c dlnh tuong d5i chic ch6n;

- COng ty dd thu dugc ho{c s€ thu duo. c lgi ich kinh t€ tri giao dich b5n hdng;

- Xdc dinh dugc chi phi li6n quan dl5n giao dlch b6n hang.

Doanh thu cung ciip dich vu

Doanh thu cung c6p dich vU dugc ghi nhen khi d6ng thdi th6a m6n c5c didu kiQn sau:

- Doanh thu du-o. c x6c dlnh tuong d5i ch6c chan;

- C6 khi nlng thu dugc lgi ich kinh tt5 tir giao dlch cung c6p dich vu d6;

- X6c dinh du-o. c phAn c6ng viQc dd hodn thdnh viro ngdy l{p Bing c6n aOi ki5 toan;

- X6c dlnh du-o. c chi phi ph6t sinh cho giao dlch vd chi phi d6 hoan thdnh giao dlch cung c6p dich vu d6.

PhAn c6ng viQc cung c6p dlch vg d5 hod,n thdnh dugc x6c dinh theo phucrng ph6p d6nh giri c0ng vi6c hodn thdnh.

Doanh thu hoat dQng tdi chinh

Doanh thu phrit sinh tir tidn l6i, tidn bdn quy6n, cO tric, lgi nhuQn rluo. c chia vd c6c khodn doanh thu hopt dQng tdi
chinh khric <Iuo. c ghi nhQn khi th6a mdn d6ng thdi hai (2) di6u ki6n sau:

- C6 khi ndng thu dugc lgi ich kinh tti tir giao dich d6;

- Doanh thu dugc xric dinh tuong O6i chac chan.

- Qu! khen thu0ng, phric lgi vd Qu! khen thu0ng Ban tlidu hdnh: Quf ndy dugc trich lap d6 khen thudng, khuyQn
khich vflt ch6t, dem lai lgi ich chung vd ndng cao phric lgi cho cdng nhdn vi6n vd du-o. c trinh biy nhu mQt khoAn phii
tra rr6n Bing cdn O6i t<6 toan. $
C6 ttc pnai fi6 cho c6c cO ddng du-o. c ghi nhan ld kho6n phii tr6 tr0n Bdng Cdn OOi tct5 toan cia COng ry ,uu khi "i\th6ng b6o chia c6 tric cria HQi d6ng Qu6n tri C0ng ty. I )l*ll
Doanh thu 
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C6ng ty C6 phdn Kinh doanh Thriy hii sin Sii Gdn
L0 4-6-8 Eudng sO lA, KCN T6n Tpo, QuQn Binh T6n,
Thdnh ph6 Hd Chi Minh

Brio c6o tii chinh
Cho ndm tdi chinh k6t ttuic ngity 31112/2019

2,21 . Cf'c khoin giim trir doanh thu

Khodn gi6m tru doanh thu b6n hdng, cung cdp dlch vg ph6t sinh trong n6m ld hdng b6n bi tra lai.

Khodn hang brin b! tri lqi ph6t sinh cDng ndm ti6u thg sin phAm, hdng h6a dich vq dugc cli6u chinh gi6m doanh thu
cria ndm ph6t sinh. Trudng hqp sdn phAm, hang hoii, dlch vg dd ti6u thu tir c6c ndm trudc, <I6n ndm sau mdi phSt sinh
c6c khoan gi6m trr) doanh thu thi duqc ghi gidm doanh thu theo nguy€n tic: ni5u ph6t sinh trudc thdi di6m ph6t hdnh
86o crio tdi chinh thi ghi gi6m doanh thu tr€n 86o crio tdi chinh cta ndm lQp b6o c6o (ndm trudc), vir neu ph6t sinh
sau thdi di6m ph6t hdnh 86o c6o tiri chinh thi ghi gi6m doanh thu cta ndm ph6t sinh (ndm sau).

2.22 . Giltviin hirng bdn

Gi6 v5n hdng b6n trong k! dugc ghi nhQn phi hqp vOi doanh thu ph6t sinh trong nim vd d6m b6o tudn thri nguy6n
t6c thQn trgng. C6c trudng hqp hao hqt vQt tu hdng h6a vugt dinh mric, chi phi vugt dlnh mrlc binh thudng dugc ghi
nh{n dAy drl, klp thdi vdo giri v6n hdng b6n trong ndm.

2.23 . Chi phi tiri chfnh

Cric kho6n chi phi dugc ghi nhQn vdo chi phi tdi chinh gOm:

- Chiphidivayv6n;
- Khoan 15 ph6t sinh khi b6n ngo4i te, 16 ri gi6 h6i do6i, 16 do Oanh gi6 lai gOc vay vdng...

C6c khoan tr6n dugc ghi nh$n theo t6ng si5 phrlt sinh trong ndm kh6ng bir trt vdi doanh thu hoqt dQng tdi chinh.

2.24 . Thui: thu nhgp doanh nghiQp

a) Chi phi thuis TNDN hiQn hdnh

Chi phi thui5 TNDN hi€n hanh tlugc xric dinh tr€n co sd thu nhdp chlu thu6 trong ndm vd thue su6t thuii TNDN trong
n6m tdi chinh hi€n hdnh.

b) ThurS suSt thuc TNDN nam hiQn hdnh

COng ty hiQn tlang 6p dgng mric thutl sudt thull TNDN ld 20% O6i voi ho4t dQng s6n xuAt kinh doanh c6 thu nh6p
chlu thuiS TNDN cho ndm tdi chinh ket thric ngiry 31112/2019.

2.25 . LAi co bin tr€n cd phi6u

Ldi co bin tr6n c6 phi{iu dugc tinh bing crich chia lgi nhugn hoflc 15 sau thu6 ph6n b6 cho c6 d6ng s0 hiru cd phii5u
ph5 th6ng cria C0ng ty (sau khi da didu chinh cho viQc trich l4p QuI Khen thu0ng, phric lgi vd Qu! khen thu0ng Ban
di6u hdnh) cho s5 luong binh qudn gia quy€n cria s5 c6 phi6u ph6 th6ng dang luu hdnh trong nAm.

2.26 " CAc bGn li6n quan

C6c b€n duo. c coi ld li6n quan ni5u b€n d6 c6 khi ndng kiilm so6t ho{c c6 6nh hu0ng tl6ng k6 OOi vOi ben kia trong
viQc ra quy6t dinh vE c6c chinh s6ch tdi chinh vd hoat dQng. C6c bOn li€n quan cria COng ty bao gdm:

- Circ doanh nghi€p tryc tii5p hay gi6n tii5p qua m6t hodc nhi6u trung gian c6 quy€n ki6m so6t COng ty ho4c chlu sg
ki6m so6t cta Cdng ty, ho{c cirng chung sy ki6m so6t vdi Cdng ty, bao gdm c6 c6ng ty mg, cOng ty con vd c6ng
ty li6n k6t;

- Cric c6 nhdn tryc titip ho{c girin titlp ndm quyAn bi€u quy€t cria COng ty md c6 6nh hu0ng d5ng t6 OOi vOi COng
ty, nhtrng.nhdn su qudn lf chri chOt c0a COng ty, nhfrng thdnh viOn mflt thitit trong gia dinh cria c6c cii nhdn ndy;

- Cdc doanh nghiQp do c6c cii nh6n n€u tr€n nfm trqc ti5p ho{c gi6n ti6p phAn quan trQng quydn bi6u quy6t ho6c
c6 6nh hudng ttring k6 tdi c6c doanh nghiQp ndy.
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Cdng ty Cd phnn Kinh doanh Thriy hf,i sin Shi Gdn

LO 4-6-8 Dudng s5 lA, KCN Tdn Tqo, QuQn Binh Tdn,
Thdnh ph5 HO Ctri tvtintr

B6o c6o tiri chinh
Cho ndm tdi chinh k6t thric ngiry 3l/1212019

Trong viQc xem xdt tung m6i quan hQ cria c6c bOn li6n quan d6 phqc v9 cho viQc l6p vd trinh bdy Brio c6o tdi chinh,
COng ty chf f tOi ban ch6t cria m6i quan hQ hon ld hinh thtc ph6p lj ctia c6c quan hQ d6.

2.27 .Thdng tin bQ phfn

MOt bO phdn.ld mQt c6u phAn c6 th€ x6c dlnh ri0ng biQt ctia C6ng ty tham gia vdo viQc cung c6p c6c sin phdm ho4c
dich vu li6n quan (bQ ph4n chia theo hoat dQng kinh doanh), hoflc cung c6p sdn phAm ho{c dich vu trong m6t m6i
huong.kinh tri cy th6 (b0 ph$n dugc chia theo khu vlrc dia lI). M6i b0 ph4n ndy chiu rui ro vd thu dugc lgi ich kh6c
biQt so vdi c6c bQ ph{n kh6c.

Th6ng tin bQ phQn duo.c lQp vd trinh bdy phn hqp v6i chinh s6ch ktl toan 6p dqng cho viQc 16p vd trinh bdy b6o c6o

tdi chinh cia C6ng ty nh6m mgc dich dC gitp ngudi sri dgng b6o c6o tdi chinh hi6u 16 vd d6nh gi6 dugc tinh hinh
hoat dQng cria COng ty mQt c6ch todn diQn.

3 . rIiN vA cAc KHoAN TTJONG DUONG rItN (
31/12/2019 o1t07201s '/

\TND

TiAn m4t

Ti6n gti ngdn hdng kAdng ki han

iv
13.836.244.463 3.106.080.170 \

4 . DAU TTJNAM Gr[rEfN NGAY DAo H4N

3tlr2/2otg o\ou2o19
Gi6 g6c Gi6 tri ghi s6

i ^.. , .. 1ula goc ula trl ghl so

\TND VIID \TND VND
Ti6n grli c6 k! h4n 43.000.000.000 43.000.000.000 23.000.000.000 23.000.000.000

43.000.000.000 43.000.000.000 23.000.000.000 23.000.000.000

C6c khoan dAu tu ndm gifi d6n ngdy d6o hqn t4i ngdy 3l/12/2019 ld tiAn grii c6 k] h4n 06 th:ing t4i c6c ng6n hdng
thuong m4i, l6i sudttt 6,2o d6n7,7%o/ndm.

197.483.000 323.091.000
T13.638.761.463 2.782.989.170
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Cdng ty C5 phin Kinh doanh Thriy hii sin Siri Gdn

LO 4-6-8 Dudng s5 1A, KCN Tdn T4o, QuQn Binh T6n,
Thanh ph6 Ho Chi Minh

B6o c6o thi chinh
Cho ndm tdi chinh k6t thfc ngiry 31/12/2019

. NqxAu

T6ng gi6 t4 cdc kho6n phdi thu,
cho vay qu6.h4n thanh to6n ho{c
chua qud h4n nhung kh6 c6 khi
neng thu h6i

- Cdng ty C6 phan 86o Vinh
- HO Hfru Tri
- Trucrng Vdn Rudng

- Phan Trgng HiQp

- V0LuongPhuongTrgng
- COng noph6i thu kh6c

. HANG TON KTIO

t11.345.693.327 112.649.543

3y1212019

111.436.193.327 t12.649.s43

0110y2019

3t/12/2019 0t/01/20t9
^ura goc Gi6 tr! c6 th€

thu h6i
Gi6 gOc Gi6 tri c6 thc

thu h6i

50.793.0t6.862

7.659.225.191

7.845.270.151

6.7 52.377.240

7.485.233.856

30.810.570.027

\rND

112.649.s43

ItrND

s0.793.016.862

7.659.225.191

7.84s.270.151

6.752.377.240

7.485.233.856

30.901.070.027 112.649.543

Gi6 g6c Dg phdng Gi6 gOc Dp phdng

Nguy€n liQu, vQt liQu

Chi phi sin xu6t kinh
doanh do dang

Thdnh phAm

Hdng ho6

\,TND

3.491.251.217

2.317.3s9.s59

17.146.475.967

340.573.677

\TND

(2.035.346)
VND

6.s4 i.059.59s

2.168.673.158

23.461.237.998

I 1.157.811.050

\TND

(2.035.346)

23.29s.660.420 (2.03s.346) 43.328.781.801 (2.03s.346)
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C6ng ty C6 phin Kinh doanh Thny hni sin Shi Gdn
L0 4-6-8 Duong sO lA, KCN T6n T4o, QuQn Binh T6n,
Thanh phd HO Chi Minh

B6o cdo thi chinh
Cho ndm tdi chinh ki5t thfc ngity 31/1212019

L2 . CHI PHi TRA TRTIdC

a) Ngin h4n

Chi phi srla chta tdi s6n

C6ng cu dqng cg xu6t dDng

b) Diih4n
Ti€n thu€ d6t tpi t<hu c6ng nghidp T6n Tao(r)

Ti€n thu€ quiy t4i chg Binh Di€n chd ph6n bO(2)

Chi phi c6ng cu dqng cp chd ph6n b6

Chi phi sria chta l6n tdi sin c5 Oinir

3t/12/2019 0U0u2019

\TND

22.975.016 190.051.014

- 200.200.428

22.975.016 390.251.442

9.845.027.568 10.209.636.816

3.303.464.623 3.405.060.583

1.936.554.260 1.152.203.012

15.297.364.550 15.33t.582.282 i

VND

(r) 
Ticn thud d6t t4i Khu c6ng nghi0p T6n T4o vdi t6ng diQn tich 2o.34om'. Khoa, ti€n thue ndy du-o. c ph6n b6 trong

thdi gian 35 ndm.

(') 
TiCn thu€ qudy tqi chq Binh Ei6n chd ph6n b6 tluoc phdn b6 fong 50 n6m.
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COng ty CO phin Kinh doanh Thriy hii sin Shi Gdn
LO 4-6-8 Eudng sO lA, KCN Tdn T4o, Qu4n Binh Tdn,
Thdnh ph6 Ho Chi Minh

B6o c{o t}ri chinh
Cho ndm tdi chinh ktit thUc ngity 31/1212019

18 .PHAITRAKHAC

b)

Ngin h4n

Kinh phi c0ng dodn
I L: ,rnal ra ve co pnan noa

C6 tric, lgi nhuQn ph6i tri
ehai tra t6ng C6ng ty Thuong mai Sdi Gdn l6i vay v6n h6 trg

Phdi tr6 Ngdn hing TMCP Sdi Gdn Thuong Tin (tru6c ddy ld

Ngdn hdng TMCP Phuong Nam) - ldi ti6n vay VND

Ph6i trdNg6n hang TMCP Sdi Gdn Thuong Tin (tru6c d6y ld
Ngdn hang TMCP Phuong Nam) - lai ti€n vay vdng

Phdi trA v€ kinh phi ngdnh

Phii trd vA tdi s6n bdn giao cria T6ng COng ty Thuong m4i Sdi

Gdn

Ph6i tr6 Sd Tdi chinh vC ai aUi chg X6m Crii vd sdn c6 50

Phii trd t4i Trung tdm kinh doanh thriy sdn APT
Trich nQp TOng COng ty - Qul phirc lgi
Kinh phi di ddi

Phai tra C0ng ty Thgc phAm D6ng l4nh Xu6t ttr6u Sdi Gdn

Phdi tr6 t4i Cria hdng Ciu Ong Lanh

Phdi tr6 C6ng dodn COng ty

Dii hgn

Nh{n ky quy, ky cugc ddi hqn

Sii nq qui h4n chua thanh to6n

Ph6i trdNgdn hdng TMCP Sdi Gdn Thuong Tin (tru6c day la
Ngdn hdng TMCP PhucrngNam) - 15i tidn vay VND (l)
Phii triNgdn hdng TMCP Sdi Gdn Thuong Tin (tru0c day la

Ng6n hang TMCP Phuong Nam) - 15i ti0n vay vdng (l)
Phdi trd v€ c0 phAn ho6

C6 tfc, lqi nhu{n phAi trd

Ph6i trd T6ng C6ng ty Thuong mai Sdi Gdn l6i vay v5n h6 trg
C6c khodn phdi trd khilc tru6c c6 phAn h6a(2)
+ Phdi trdvA kinhphl ngdnh

+ Phdi trd vi tdi sdn bdn giao cua Tdng c6ng ty Thuctng mqi Sdi
Gdn

+ Phdi trd S0 Tdi chinhvi di ddi chq Xdm Ct)i vd sdn cd 50

+ PhAi td Trung tdm kinh doanh thfiy sdn APT
+ Trich nQp T6ng Cdng ty - Qu! Philc Lqi
+ Kinhphi di ddi
+ Phdi trd CAng ty Thrc phdm Ddng lqnh Xuiit khau Sdi Gdn

+ Phdi trd tqi Cira hdng Cdu Ong Ldnh

Phii tri khdc lh c6c b€n liOn quan

436.367.185.766 361.422.084.933

2.755.4t9.381 3.805.236.000

2.755.419.381 3.805.236.000

3t/1212019 0110y2019

t'

\TND

tl.267.612.814

2.055.861.900

24.799.354.131

121.484.s33.336

272.077.514.32s

600.778.835

3.396.720.8s4

240.931.000

20s.594.004

81.697.r82

68.034.000

74.931.310

10.622.075

\TND

26.854.000

11.267.612.814

2.055.861.900

24.799.354.131

108.884.200.003

209.s79.835.825

600.778.835

3.396.720.854

240.93 1.000

208.594.004

81.697.182

68.034.000

74.931.310

10.622.075

126.0s7.000

l

c)

121.484.533.336

272.077.514.325

11.267.612.814

2.055.861.900

24.799.354.t31

4.682.309.260

600.778.83s

3.s96.720.854

240.931.000

208.s94.004

8 I .697. 182

68.034.000

74.93 1.3 10

10.622.075

108.884.200.003

209.579.835.82s

11.267.612.814

2.055.861.900

24.799.354.r31

4.682.309.260

600.778.835

i.i96.720.8s4

240.931.000

208.594.004

81.697.182

68.034.000

74.9i 1.310

10.622.075

\
1

t

436.367.185.766 361.269.173.933

d)

25

28.196.074.985 28.t96.074.985



COng ty C6 phin Kinh doanh Thriy hii sin Siri Gdn

Lo 4-6-8 Eudng s5 1A, KCN Tdn T4o, Qu{n Binh Tdn,

Thdnh ph6 H6 Ctri lvtintr
B6o c6o tii chinh

Cho ndm tdi chinh k6t thric ngdy 3lll2/2019

Lf do chua thanh tofn nq qu6 h4n

(1) Khoan lai vay li€n quan tdi khoin vay cria Ngdn hdng TMCP Sdi Gdn Thuong Tin (trudc ddy ln Ngdn hang

TMCP Phuong Nam) khdng c6 khi ning thanh to6n'

(2) CAc khodn c6ng ng phii tri phrit sinh d giai tlo4n COng ty Nhd nu6c trudc khi c6 phin h6a dang chd quy6t to6n.
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COng ty C6 phAn Kinh doanh Thny hii sin Sii Gdn

Ld 4-6-8 Dudng s5 lA, KCN T6n T?o, Qu{n Binh Tdn,

Thdnh ph6 HO Chi Minh

86o c6o tiri chinh

Cho n6m tdi chinh k6t thtc neiLy 3U1212019

c)

d)

Cic giao dich vG v6n vrSti cric cht sO htu

VOn dAu tu cria chti sd hiru
-,: , -:- von gop aau nam

- VOng6pcu6indm

LO pnreu

SO luqng c6 phi6u ddng lcj ph6t hdnh

56 luqng c6 phitiu dE ph6t hdnh vd g6p vOn diy dti
^: ,.: , : ., ^- Lo prueu pno tnong

S0 luo. ng c0 phi6u dang luu hanh
^: ,.: , : _, ^- co prueu pno tfiong

MQnh giri cO phi€u dang luu hanh 10.000 d6ng/c6 phan

Cic qui c6ng ty

Qu! dAu tu phSt tri6n

N[m 2019 Ndm 2018

\TND

88.000.000.000

88.000.000.000

88.000.000.000

3t/1212019

\rI\ID

88.000.000.000

88.000.000.000

88.000.000.000

0t/0y20r9

e)

8.800.000

8.800.000

8.800.000

8.800.000

8.800.000

3t/t2/2019

8.800.000

8.800.000

8.840.000

8.800.000

8.800.000

0u0y2019

. ',,
'''"iioj

,/.,|./ CA
'r'/ ce
r { KlNl
.1'\, 

THU]

Ve\slx&
\TND

1.831.822.301

\rND

1.831.822.301

2l

a)

1.831.822.301 1.831.822.301

. cAc KHoAN MUC NGoAI BANG cAN o6I rt roAN

Tiri sin cho thu6 ngohi

Cdng ty hiQn tlang cho thu6 tdi s6n theo hqp d6ng cho thuO ho4t dQng. Vdo ngdy 3l/12/2}lg, c5c khodn ti6n thu0 t6i

thi6u trong tuong lai theo hqp d6ng cho thu€ ho4t dQng dugc trinh biy nhu sau:

31/12/2019 01/0y2019
\TND

4.889.967.859

DiQn tich (m2) Thbi h4n

\TND

4.889.967.859- TU I ndmtrOxu6ng

b) Thi sin thu0.ngoii

nhu sau:

Dia chi

Cong ty ky crtc hqp dong thue d6t ho6c dugc giao d6t trd tidn sri dgng hdng ndm theo quy6t dinh s6 5196/QE-

UBND neity 09110/2005 tai thdnh phO Hd Chi Minh tl€ sri dsng. Theo c6c hqp d6ng vd c6c quytlt dlnh giao d5t nay,

Cdng ty i.a ti6" thu€ d6t hdng ndm cho d6n ngdy d6o h4n hqp d6ng theo quy dinh hiQn hdnh ctiaNhd nu6c, chi titlt
il
,l
\:
\'

)

_$
s-.,l

Tr4i c6 t4i xE Phudc HiQp, huyQn Ci Chi, Thdnh ph6 HO

Chi Minh
SO 157 Hung Phri, phudng 08, qufln 08, Thdnh phO Ud
Chi Minh.

S6 +l 6ng ich Khi€m, phuong 10, qu4n 1 l, Thdnh phii

}IO Ctri Vtintr.

SO 153 Luong Thi5 Vinh, phucrng T6n Thdi Hda, qufln

T6n Phir, Thanh phO UO Cni Uinfr.

SO 1i7 NghTa Thgc, phudng 05, quqn 05, Thnnh ph6

HO Chi Minh
56 469 Bgch Ding, phudng 14, quQn Binh Th4nh,

Thdnh pho Hd cni rramn

Eet thue d6nnim202l.

E6t thu€ hiQn dang trong quy

ho4ch dg 6n c6ng vi6n cdy xanh.

o6t thuC trd titn hdng ndm.

Ddt thu6 tr6 ti6n hdng ndm.

^r_ _, ^ , ..i ,.
uar tnue lra Ilen nang nam.

E6t thu6 trd tiAn hdng ndm.

25.211,00

7.800,80

1.492,00

677,00

4U I,I U

322,90
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Cdng ty CO phin Kinh doanh Thriy hni sin Siri Gdn

LO 4-6-8 Dudng s6 lA, KCN Tdn T4o, QuQn Binh Tdn,
Thdnh ph5 HO Chi Minh

B{o c{o tii chinh

Cho ndm tdi chinh ti5t ttrtc ngiry 3l/l2l2Ol9

Eia chi Di€n tich (m2) Thdi h4n

So 321 - 323 x6 Vii5t Nghe Tinh, phudng 25, quQn

Binh Th4nh, Thdnh phri HO Chi Minh

107/14 L4c Long Qudn, phudng 03, qufln 11, Thanh
ph5 u6 Chi Minh
109 Nguy6n Th6i Son, phuong 04, quQn Gd V6p,
Thdnh phd Hd Chf Minh
1103 - tl05 TrAn Htmg E4o, phudng 05, qu$n 05,

Thdnh ph6 HO Chi Minh
48 - 50 LC Vdn Linh, phudng 12, quQn 04, Thanh phO

UO Cni Uintr
202 - 204 Han Hai Nguy0n, phucrng 02, qu{n I I , Thenh

pnO UO ChiMinh
SO 78 - 80 Nghia Thyc, phudng 05, quQn 05, Thdnh phO
gd crri uinrr
42 TrungNir Vuong, phudng 04, qu$n Gd V6p, Thanh
ph6 uo chi Minh

98 Bi5n Chuong Ducrng, phudng Nguy6n Th6i Binh,
qufln 01, Thanh ph5 HO Chi Minh

Ngoqi tQ c6c lo4i

EOng dd la M! (USD)

Nq kh6 ildi iI6 xfr lf

6ng Trdn Vdn T4o

, T6NG DoANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH VU

Doanh thu b6n hdng h6a

Doanh thu brin thanh phAm

Doanh thu cung cdp dich vg

299,90 D6t thu6 tr6 ti€n hirng ndm.

293,20

' 277,00

193,50

759,70

747,00

134,50

99,30

75,20

OAt thue ri ti€n hd,ng ndm.

E6t thu€ tr6 ti6n hdng ndm.

PAt tnue d6n nim 2020.

P5t thue d6n nim 2020.

D6t thu€ d6n ndm 2058.

o6t thue d6n ndm 2020.

Pdt thue d6n ndm 2058.

o6t tnue d6n ndm 2058.

3U12/2019

=
J<

;
PI

.lD

,'H,

,ll
II:

c)

,'2

/,:,t)
r?-

*
\

0y01/2019

d)

470.720,68

3t/12/2019

3.406,00

01/01/2019
\TND

383.646.000

N6m 2019

\TND

383.646.000

Ndm 2018

VND
127.484.155.9r2

t67.480.661.594

58.158.289.001

\TND

91.834.891.727

151.925.055.635

s0.384.273.200

353.123.106.507

23 . CAC KHOAN GIAM TRIIDOANH THU

Hdng b6n bitri lai

Ndm 2019

VND
562.268.550

562.268.550 3.3s4.8s7.997

3.354.857.997
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COng ty C0 phin Kinh doanh Thty hii sin Siri Gdn
LO 4-6-8 Eudng s5 lA, KCN T6n T4o, QuQn Binh Tdn,
Thdnh phO UO Ctri Vinir

86o c6o thi chinh

Cho ndm tdi chinh t<t5t ttrfc ngity 31/1212019

24 . GIA v6N rrANc nAN

Gi6 v6n cria hdng h6a dd b6n

Giri vOn cria thanh phAm dE b6n

Gi6 v6n cria dich vu dd cung cdp

25 . DOANH THU HOAT DONG TAI CHiNH

. -. .l
Lar tren gul

Ldi ch€nh lQch d gi6 phdt sinh trong ndm

Ldi ch€nh lech ti gi6 do <tinh gi6 lai g6c vay vdng cu6i nam

Ldi ch6nh lQch fj gi6 do drinh gi6lai s5 du cu6i n6m

26 .CHrPHirArCniUn

Ldi ti6n vay

L6 ch6nh lQch fj giri ph6t sinh trong ndm

L6 ch€nh l€ch tj giti do danh gi6lei s6 du cu5i ndm

Khodn 16 do d6nh giri l4i lai ti6n vay vdng ph6i tr6 theo t'j gi6
vdng cu6i n6m

Khoan 16 do d5nh gi6 l4i g6c vay vdng theo f1i gi6 vdng cu0i nAm

27 "CHIPHfNANUANC

Chi phi nguy€n lieu, vAt lieu

Chi phi nhdn cOng

Chi phi kh6u hao tdi s6n c6 dinh

Chi phi dich vq mua ngodi

Chi phi kh6c bing tidn

28 . CHr Prri QUAN Lv DOANH NGHTEP

Chi phi nhdn cdng

Chi phi kh6u hao tdi sin c5 dinh
Thuil, phi, 16 phi
Hoan nhQp dr,r phdng phii thu kh6 ddi

Chi phi dieh vU mrra ngodi

Chi phi kh6c bing tiOn

298.726.842.693 250.574.127.821

Ndm 2019 Ndm 2018

Nam 2019 Ndm 2018

VND
120.628.360.056

140.209.597.504

37.888.885.133

]TND

87.869.070.904

128.755.981.184

33.949.075.733

VND
2.09s.79s.080

18.172.807

\TND

r.57 s.624.114

298.460.977

l r 6.660.000

83.825.417

2.113.967.887 2.074.570.508 t

1

A

J

1

Ndm 2019 Ndm 2018

\TND

38.121.977.370

10.213.540

(89.023.04e)

36.976.034.463

36.047.940.000

VND

3s.561.766.611

111.067-t42.324 3s.56r.766.61t

Ndm 2019 NAm 2018

VND
2.800.414.556

5.647.231.600

800.001 . I 86

9.488.664.393

18.398.446.866

\TND

2.700.350.903

4.8sr.257.848

831.007.546

9.463.222.498

t2.714.574.779

37.134.758.601 30.s60.413.s74

Nim 2019 Ndm 2018

VND
8.423.706.000

906.353.300

67.449.621
(90.500.000)

7|t.710.431
4.271.075.583

\rI\ID

7.4r0.379.288

1.003.450.281

67. r 05.1 60

(80.000,000)

496.251.922

3.004.894.159

3l

14.289.794.935 11.902.080.810



C6ng ty CO ph6n Kinh doanh Thrfiy hni sin Siri Gdn

LO 4-6-8 Dudng s5 lA, KCN Tdn T4o, QuQn Binh Tdn,

Thdnh phO HO Chi Minh
86o c6o tii chinh

Cho ndm tdi chlnh k6t thric ngiry 3l/1212019

29 . THU NIIAP KHAC

Thu nh{p tir nhugng b6n, thanh lf tdi sin cO ainl
Thu nhQp til xrl lf c6c khodn c6ng ng

Thu nhQp kh6c

30.CHIPHiKHAC

Thu6 GTGT kh6ng dugc kh6u tru

C6c khodn ph4t, chflm nQp thu6, BHXH

Xri lf c6ng ng

Chi phi kh6c

31 . CHI PHi THUT THU NHAP DOANH NGHIEP HIEN HANH

T6ng lqi nhuQn k6 to6n trudc thu 6

Cric khoan diiu chinh tdng

Thu nhQp chiu thutl TNDN

Thui5 su6t thu6 TNDN

Chi phi thu6 TNDN hiQn hhnh (tuu6 suft zoy,)

Thu6 thu nhSp doanh nghiQp phdi nQp dAu ndm

Thu6 thu nhflp doanh nghiQp d5 nQp trong n6m

Tong thu6 TNDN phii nQp cuiii nim til' ho4t dQng kinh doanh

Lgi nhu{n sau thu6

Lgi nhufln phan b6 cho c6 phiiiu ph6 ttrOng

C6 phi6u ph6 ttrOng luu hdnh binh qu6n trong ndm

Ldi co bin tr0n cO phi5u

Ndm 2019 Ndm 2018

\rND

96.363.636

104.5s2.346

2.394.175

\TND

r36.363.636

6.405.948

9.136.788

203.310.157 151.906.372

Ndm 2019 Ndm 2018

VND

12.054.106

12.084.241_

\TND

t41.714.201

9.731.296

17.260.689

733.000

24.138.347 169.439.186

Ndm 2019 Ndm 2018

\TND

(l 06.364.560.899)

2.581.190.880

(r 06.364.560.899)

20%

VNID

(35.75 1 .988.557)

(3s.75 r .988.557)

20%

\37.835.674)_ (37.83s.674)-

(37.83s.674) (37.83s.674)

F

,11 I

I\U

,-lU!

I
'i

. LAr co sAN rn0N cO pnffiu

ViQc tinh to6n lai co bdn tr€n c6 phi6u c6 th0 phdn phOi cho c6c cO d6ng so hfiu c0 phAn phd thOng cria C0ng ty
<lugc thgc hiQn dya tr€n c6c s6 liQu sau:

Ndm 2019 Ndm 2018

\TND

( 106.364.560.899)

( 106.364.560.89e)

8.800.000

\,,NID

(35.75 r.e88.557)

(35.1s1.988.s57)

8.800.000

(12.087) (4.063)

COng ty chua c6 dg tinh irich Quy kherr thudng, phric igi tr€n Lgi nhu6n sau thu6 t4i thiii diem l6p B6o c6o tdi chinh.
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COng ty C6 phin Kinh doanh Thriy hni sin Shi Gdn

LO 4-6-8 Dudng s6 lA, KCN Tdn T4o, Qufln Binh Tdn,

Thdnh ph5 H6 Chi Minh

B5o cdo tii chfnh

Cho ndm tdi chinh k€t thric ngdy 3l/l2l2}l9

33 " CHI PHi SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU :16

Chi phi nguy6n liQu, v{t liQu

Chi phi nhtn cdng

Chi phi kh6u hao tai san c5 dinh

Chi phi dich vr,r mua ngodi

Chi phi kh6c bing ti0n

34 " coNG cU TAI cHiNH
C6c lo4i c6ng cr; tdi chinh cria C6ng ty bao g6m:

223.357.027.643 214.543-196.712

Ndm 2019 Ndm 2018

VND

129.616.238.379

44.321.509.002

5.877.254.831

20.429.845.929

23.112.179.502

\TND

125.518.657.r39

43.020.325.761

6.533.367.402

21.834.285.267

17.636.561.143

Gi6 tri s6 k6 to6n

31112/2019 0t/0112019

Giri g6c DU phdng Gi6 e6c Dg phdng

Tiri sin tiri chinh
-.1I ren va cac Kl1oan

tuong duong tidn

Phdi thu kh6ch hdng,
phdi thu khric

C6c khoan cho vay

\TND

13.836.244.463

126.917.712-765

43.000.000.000

\,TND

3.106.080.170

130.989.037.91I (10s.673.543.784)

23.000.000.000 -

Nq phni tri thi chfnh

Vay vd ng

Phdi trd ngudi b6n, ph6i tr6 kh6c

Chi phi phii tri

( 1 05.s83.043.784)

183-753.957.228 (10s.s83.043.781) 157.09s.118.081 (10s.673.543.784)

Gi6 tri s0 kC to6n

3t/r2/20t9 0t/0U2019

\TID

3 16.3 12.8 10.000

376.818.466.980

641.357.167

VND

352.360.750.000

450.555.399.734

2.992.275.842

80s.908.425.576 693.772.634.147

Tdi s6n tdi chinh vd ng phdi tr6 tdi chinh chua dugc drlnh gi6 l4i theo gi6 tr! hqp ly t4i ngdy k€t thric ndm tdi chinh do

Th6ng ru 210/20O)TT-BTC vd c6c quy dinh hign hdnh yeu cAu trinh bdy 86o c5o tdi chinh vi thuyiSt minh th6ng tin

O6i vOi c6ng cq tdi chinh nhung khdng duara cdc huong ddn tuong ducrng cho viQc d6nh gi6 vd ghi nhQn gi6 trl hqp

ly cria c6c tiri s6n tdi chinh vd ng ph6i trd tdi chinh, ngoqi trir c6c kho6n trich lQp dg phdng ng ph6i thu kh6 ddi dd

tlugc n€u chi ti6t tai c6c Thuyilt minh 1i6n quan.

Quin lf rrii ro titi chinh

Rrii ro tdi chinh cria C6ng ty bao gdim rii ro thi trudng, rrii ro tin dqng vd r0i ro thanh khoin. C6ng ty ddx4ty d1rrtg hQ

th6ng ki6m so6t nhim ddm bio sp cdn bing d mfrc hqp lj gifa chi phi riri ro ph6t sinh vd chi p]ri quin lf rrii ro. Ban

f6nj Ciam d6c C6ng fy c6 tr6ch nhiQm theo d6i quy trinh qu6n lf rrii ro a6 Oam b6o sg c6n bdng hqp lf gifta rrii ro
. '.:va Klem soal rul ro.

:'!
!uit I

TY

IL

{(

,, 
-;
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COng ty Cd phin Kinh doanh Thny hfli sin Sii Gdn
LO 4-6-8 Dudng sii lA, KCN T6n T4o, eu4n Binh T6n,
Thdnh ph6 Ho Chi Minh

Br{o cdo tiri chinh
Cho ndm tdi chlnh tr5t ttrUc ngiry 3lll2/2019

Rfii ro th! trrdng

Hoqt tlQng kinh doanh cria Cdng ty sE chri ytlu chiu rui ro khi c6 su thay d6i ve ry gi6 h6i do6i vd l6i su6t.
1., ... !, - ..KUI ro ve ry gla nol ooal:

C6ng ty chlu rui ro vA ty gi6 do gi6 tr! hqp ly c.fra cdc lu0ng ti€n trong tuong lai cria mQt c6ng cq tdi chinh s6 bi6n
dQng theo nhirng thay dOi cria t! gi6 ngo4i tQ khi c6c khodn vay, doanh thu vd chi phi cria C0ng ty dugc thgc hiQn
bdng don vi ti6n tQ kh6c vdi d6ng ViQtNam.

Rrii ro vd ldi su6t:

C6ng ty chlu rrii ro vC lai su6t do gi6 tri hqp 1! ctn ctrc lu6ng tiAn ffong tuong lai cria m6t c6ng cg tdi chinh s6 bi6n
dQng theo nhiing thay dOi cria ldi sudt thi truong khi Cdng ty c6 ph6t sinh c6c khoAn tiAn grii c6 ho{c kh6ng c6 k}
h4n, ciic khodn vay vd ng chlu ldi su6t tha n0i. C0ng ty quan lf rui ro ldi su6t bang c6ch ph6n tich tinh hinh qnh
tranh tren th! trudng d6 c6 duoc c6c l6i su6t c6 lgi cho mqc dich cria C6ng ty.

Rrli ro t{n dyng

Rrli ro tin dgng ld rui ro md mdt b6n tham gia trong mQt c6ng cu tdi chinh ho{c hqp ddng kh6ng c6 khd n6ng thgc
hiQn dugc nghia v9 c0a minh d6n d6n t6n th6t vC tai chinh cho COng ty. COng ty c6 c6c nii ro tin dpng tir ho4t dQng
s6n xu6t kinh doanh (chri y6u aOi vOi c6c khoan phii thu kh6ch hdng) vd ho4t dQng tdi chinh (bao gdm ten gui ngan
hdng, cho vay vd c6c c6ng cg tdi chfnh kh6c).

Tir I ndm

trd xu6ng
TrCn I ndm
d6n 5 ndm

TrOn 5 ndm cOng

T4i nglry 3lll2l20l9
TiAn vd c6c khoin
tuong duong tidn

PhAi thu khrich hdng,
phdi thu khric

C6c khodn cho vay

T3i nglry 0110112019

Tidn vd cric kho6n
tuong <Iuong tidn
Phdi thu khrich hing,
phai thu khac

C6c khoin cho vay

\TND

13.836.244.463

21.203.742.t61

43.000.000.000

VND

130.926.820

\TND

13.836.244.463

21.334.668.981

43.000.000.000

78.039.986.624 130.926.820 78.t70.913-444

3.106.080.170

25.269.396.627

23.000.000.000

46.097.500

3.106.080.170

25.31s.494.127

23.000.000.000

,l

51.37s.476.797 46.097.500 51.421.574.297

Rfii ro thanh kltodn

R[ri ro thanh kho6n ld r0i ro C6ng ty g{p kh6 khdn khi thgc hi€n c6c nghia vU tdi chinh do thi6u v5n. R0i ro thanh
khoin c[ra C0ng ty chri y6u ph6t sinh til viQc c6c tdi sdn tdi chinh vd ng phdi tra tai chinh c6 c6c thdi rli6m d6o han
kh6c nhau.

Thdi h?n thanh to6n ctia c6c kho6n ng phdi trd tdi chinh dua tr6n c6c kho6n thanh to6n dU ki6n theo hqp d6ng (tren
co sd ddng tiAn cria c6c kho6n gOc) nhu sau:
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Cdng ty C6 phin Kinh doanh Thrfiy hf,i sin Shi Gdn

LO 4-6-8 Dudng s5 ta, fCN T6n T4o, Qu{n Binh T6n,
Thdnh ph6 H6 Chi Minh

86o c6o thi chinh
Cho nEm tdi chinh k6t tnric ngiry 3l/12/2019

Tt I n6m

trd xu6ng
Tr0n I ndm

d6n 5 ndm
TrOn 5 n6m c0ng

T4i ngiy 31/1212019

Vay vd ng

PhAi tri ngudi brin,
phii trd kh6c

Chi phi phdi tri

T4i ngiy 0ll0ll20l9
Vay vd ng

Ph6i tr6 ngudi b6n,
phdi tr6 kh6c

Chi phi phii trd

VND

352.360.750.000

447.799.980.353

2.992.27s.842

\TND

2.755-419.381

\TND VND

352.360.750.000

450.555.399.734

?.992.275.842

803.153.006.195 2.75s.419.38t 805.908.425.576

316.312.810.000

373.013.230.980

641.357.167

3.805.236.000

3 I 6.3 12.81 0.000

376.818.466.980

641.357.167

689.967.398.L47 3.805.236.000 693.772.634.147

M4c dn c6 nhiAu kh6 khAn nhmg Cdng ty cho ring mric dQ tQp trung rui ro ddi vdi viQc tri ng vin c6 th6 kiOm so6t
du-o. c. Cdng ty c6 kh6 ndng thanh to6n c6c kho6n ng d6n han tir ddng ti€n tir ho4t dQng kinh doanh, ti€n thu tir c6c tdi
sdn tdi chinh d6o h4n vd crlc ngu6n lgc tdi chinh kh6c.

" NHTNG stIKrEN pHAr srNrr sAU NGAv xfr rnric xilr rAr cHiNH

Khdng c6 sr,r kiQn trgng ytiu ndo xdy ra sau ngdy ttSt ttlic ndm tai chinh ddi h6i dugc di€u chinh hay c6ng bO tr0n 86o
c6o tdi chinh ndy.

. nAo cAoB0 PHAN

Theo linh vrlc kinh doanh

I
.)

\

I
$
,
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Kinh doanh thriy
hii s6n

Gia c6ng vd dich
vU kh6c

TOng cQng tohn
doanh nghiQp

VND
294.402.548.956

\TND

58.158.289.001

VND

352.560.837.9s7Doanh thu thuin tir b6n hdng ra b6n ngodi

Lgi nhuin ttl ho4t tlQng kinh doanh

T6ng chi phi mua TSCE

Tdi s6n b0 phfln trpc ti6p

-lI ong Iar san

Ng phdi trd bQ phdn truc ti6p

Ng ph6i trd kh6ng phdn b6

T6ng ng ph6i tri

33.564.591.396 20.269.403.868 53.833.995.264

\
,)i:il
ir!

Ll$ I

_/,.i*
..;/

864.699.634

105.7t5.222.299

s22.185.595

63.840.626.286

1.386.885.229

169.555.848.585

105.7\s.222.299 63.840.626.286 169.sss.848.585

50s.977.273.3s3 305.555.863.339 8r 1.533.136.692

2.992.275.842

505.977.273.3s3 30s.ss5.863.339 8r4.s25.4L2.534
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Cdng ty C6 phin Kinh doanh Thriy hni sin Shi Gdn

LO 4-6-8 Eudng sO lA, KCN Tdn T4o, QuQn Binh Tdn,
Thdnh pho Hd Chi Minh

86o c6o thi chinh
Cho ntrm tdi chinh k6t thUc ngity 31/12/2019

Theo khu vqc illa If

Doanh thu thuin b6n hdng vd cung c5p
dich vU

Tdi san bd phfln

T6ng chi phi mua TSCE

xu6t ktrAu Trong nudc T0ng cQng toirn
doanh nghiQp

vt{D
154.150.979.160

74.r35.290332

606.390.991

\,/ND

198.409.858.797

9s.420.558.2s3

780.494.238

VND
352.560.837.9s7

169.555.848.585

1.386.885.229

0U0y2019

s7 . NGHTEP VU VA 56 DuVoI CAC SEN LrtN QUAN

SO du vdi c6c b6n li6n quan t4i ngdy ki5t thric ndm tdi chinh:

MOi quan hQ 3t/12/2019

VND

28.196.074.98s

NIm 2019

VND
Thu nh$p ctia T6ng Gi6rn d6c 728.030.000

Thu nhflp cria thdnh vi€n kh6c trong Ban T6ng Gi6m d6c, Hdi d6ng 2.089.154.000

Quin trl.

. s6 LrEU so sANH

Phfli tri khdc

- T6ng C6ng ty Thuong mai Sdi Gdn CO d6ng lcrn

Giao dich vdi c6c b€n li0n quan kh6c nhu sau:

1.577.000.000

S5 tigu so s6nh la sO liqu cria 86o c6o tdi chinh cho ndm tdi chinh ki5t tnric ngdy 3 I thdng 12 ndm 201 8 d6 dugc COng

ty TNHH Hdng Ki6m torin AASC kii5m torin.

br.......-

Doin Thi Thu Hir
Ngudi lQp

-Q-"-<__-

Doin Thi Thu Hi
K6 to6n tru&ng

ngay 06 thdng 03 ndm 2020
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