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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG 

NĂM 2013 

 

 

I. THÔNG TIN CHUNG: 

1. Thông tin khái quát: 

- Tên giao dịch tiếng Việt: Công ty Cổ Phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang. 

- Tên giao dịch tiếng Anh: An Giang Fruit-Vegetables & Foodstuff JSC. 

- Tên viết tắt: ANTESCO. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1600230014 cấp ngày 01/06/2011 

do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh An Giang cấp. 

- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng chẳn). 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng chẳn). 

- Địa chỉ: 69-71-73 Nguyễn Huệ, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang. 

- Số điện thoại: 076 3841196 

- Số Fax: 076 3843009 

- Website: www.antesco.com 

- Email: antesco@antesco.com 

- Mã cổ phiếu: Không có 

2. Quá trình hình thành và phát triển: 

-  Năm 1975: Công ty Vật tư Nông nghiệp An Giang, tiền thân của Công ty Dịch 

vụ Kỹ thuật Nông nghiệp An Giang được thành lập, hoạt động trong lĩnh vực 

cung ứng vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thiết bị phụ tùng máy nông 

nghiệp. 

-  Năm 1986: Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp An Giang được thành lập 

trên cơ sở hợp nhất từ 03 đơn vị thuộc ngành nông nghiệp của tỉnh An Giang 

(Công ty Vật tư Nông nghiệp, Chi cục Cơ khí Nông nghiệp và Chi cục Bảo 

Vệ Thực Vật) gọi tắt là ANTESCO và tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực cung 

ứng vật tư, trang thiết bị phục vụ cho việc sản xuất nông nghiệp như máy móc 

nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. 

-  Trong quá trình phát triển chung của kinh tế xã hội, sau 2 năm hợp nhất, bộ 

phận chuyên về thuốc bảo vệ thực vật được tách ra khỏi Công ty, đồng thời 

Công ty được UBND Tỉnh đề  nghị Bộ Thương Mại (nay là Bộ Công 

Thương) cấp giấy phép trực tiếp xuất nhập khẩu các loại vật tư nông nghiệp và 

nông sản. 

-  Năm  1992:  Công  ty  được  trao  Quyết  định  thành  lập  số  530/QĐUB  ngày 

02/11/1992 của UBND tỉnh An Giang quyết định chuyển từ đơn vị quốc doanh 

http://www.antesco.com/
mailto:antesco@antesco.com
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thành Doanh nghiệp Nhà nước với số vốn ban đầu là 7.248.217.000 đồng. 

-  Năm 1994: ANTESCO hợp tác cùng Công ty LYTHAI (Đài Loan) thành lập 

xí nghiệp chế biến nông sản, rau quả và thực phẩm xuất khẩu, từ đó, Công ty 

bắt đầu đưa ra một số giống rau quả mới trồng thử nghiệm như đậu nành rau, 

đậu bắp, bắp non để chế biến đông lạnh xuất khẩu. Sau một thời gian hợp tác, 

nhận thấy có đủ khả năng tự mình quản lý, ANTESCO đã tách ra khỏi liên 

doanh với LYTHAI và tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh độc lập cho đến 

nay. 

-  Năm 1999: ANTESCO tiếp tục mở rộng đầu tư xây dựng thêm nhà máy đông 

lạnh với thiết bị và dây chuyền sản xuất hiện đại được nhập từ Mỹ và Đan 

Mạch với công suất 10.000 tấn/năm. Công ty cũng đã xây dựng được vùng 

nguyên liệu riêng bằng cách đầu tư và bao tiêu sản phẩm nhằm ổn định nguyên 

liệu đầu vào cho sản xuất và tạo thu nhập cho người nông dân. Sản phẩm chính 

của ANTESCO là bắp non, đậu nành rau và khóm. 

-  Năm 2008: Công ty đầu tư thêm phân xưởng chế biến phụ phẩm từ vỏ rau quả 

để ép viên  dùng làm  thức  ăn  gia  súc với công  suất ban  đầu  là 2.400 tấn  

thành phẩm/năm nhằm giải quyết lượng rác thải từ sản xuất rau quả cũng như 

những vấn đề về vệ sinh môi trường. 

-   Ngày 01/06/2011 công ty Dịch Vụ Kỹ Thuật Nông Nghiệp An Giang chính thức 

chuyển đổi thành Công ty Cổ Phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang và đi vào 

hoạt động đến nay. 

-   Sau thời gian chuyển đổi từ Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp An Giang, 

thời gian đầu hoạt động (từ 1/6/2011) Công ty vẫn bước đầu ổn định sản xuất kinh doanh 

và đạt hiệu quả. Thị trường xuất khẩu t ruyền  thống chủ yếu là các nước khu vực 

Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, … chiếm t rên  90% sản lượng xuất  khẩu, Antesco đã từng 

bước khẳng định được thương hiệu của mình trên thị trường quốc tế. Sản phẩm  của 

Antesco đang ngày càng được khách hàng trong và ngoài nước tín nhiệm, cụm từ 

“Bắp non Antesco – Việt Nam” trở nên phổ biến đối với các thương nhân nước ngoài 

kinh doanh trong lĩnh vực rau quả thực phẩm. 

Bằng những kinh nghiệm trong quá trình sản xuất và quản lý, ANTESCO đã xây 

dựng cho mình sự tín nhiệm của khách hàng trong và ngoài nước với tiêu chí “Chất 

lượng là uy tín, là sự tồn tại và phát triển của công ty”. 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 

a/. Ngành nghề kinh doanh: 

 Chế biến và bảo quản rau quả; 

 Sản xuất các m n ăn chế biến s n; 

 Bán buôn nông, lâm sản nguy n liệu (trừ g , tr , nứa) và động vật sống; 

 Sản xuất thức ăn gia s c, gia cầm và thủy sản; 

 Bán buôn thực phẩm; 

 Bán buôn đồ uống; 

 Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt;  
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 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng; 

 Bán buôn gạo; 

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

 Mua bán giống cây trồng các loại. 

b/. Địa bàn kinh doanh: Phần lớn chủ yếu là xuất khẩu sang thị trường Châu Âu, 

Mỹ, Châu Á và thị trường nội địa. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Định hướng phát triển: 

a/. Các mục tiêu chủ yếu của công ty: 

- Phát triển vùng nguy n liệu vững chắc về lâu dài. Thực hiện quyết định số 

80/2002/QĐ-TTg ngày 24/06/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích 

ti u thụ nông sản hàng h a thông qua hợp đồng. 

Đại Hội Đồng Cổ Đông 

Hội Đồng Quản Trị 

Tổng Giám Đốc 

Ban Kiểm Soát 

Ph  Tổng Giám Đốc  Ph  Tổng Giám Đốc 

 

Phòng 

Kinh Doanh 

Tiếp Thị 

Phòng 

Kế Hoạch 

Đầu Tư 

Phòng 

Tổ Chức Hành 

Chánh 

Phòng 

Kế Toán 

Nhà máy 

Bình 

Khánh 

Nhà máy 

Mỹ An 

VPĐD 

TP. HCM 

Cửa hàng Rau 

Quả Thực Phẩm 

Xưởng Hòa 

Bình 

Ph  Tổng Giám Đốc  
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- Mở rộng và ổn định vùng nguy n liệu bắp non và đậu nành rau đạt ti u chuẩn 

Global GAP. Ngoài ra công ty đang định hướng xây dựng vùng nguy n liệu bắp non và 

đậu nành đạt ti u chuẩn Organic. 

- Phát triển sản phẩm giá trị gia tăng nhằm đa dạng h a sản phẩm và thâm nhập thị 

trường nội địa đầy tiềm năng. Tăng kim ngạch xuất khẩu và hiệu quả kinh tế xã hội. 

- Xây dựng nội dung thiết thực, xác định các y u cầu cấp thiết trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh để c  hướng chủ động. Mở rộng thị trường hiện tại và thị trường tiềm 

năng. 

- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh dựa tr n chiến lược phát triển kinh tế 

của tỉnh An Giang. 

b/. Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 

- Từng bước mở rộng thị trường và quy mô hoạt động và sản xuất, đa dạng h a 

sản phẩm dịch vụ. 

- Khai thác hết lợi thế của doanh nghiệp, tăng tính hiệu quả đảm bảo phát triển bền 

vững, ổn định và lâu dài cho doanh nghiệp. 

- Phấn đấu trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực xuất khẩu rau quả ở Việt 

Nam, đặc biệt là sản phẩm bắp non đông lạnh và đ ng hộp. 

- Phát triển xây dựng th m nhà máy chế biến rau quả đông lạnh thứ ba nhằm gia 

tăng năng lực sản xuất xuất khẩu và đa dạng h a sản phẩm. 

c/. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của công ty: 

- Hưởng ứng và tích cực tham gia các hoạt động về bảo vệ môi trường. Thực hện 

nếp sống văn minh, văn h a doanh nghiệp; thực hiện tiết kiệm phòng chống lãng phí. 

- Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp, xử lý khí thải lò hơi của 2 nhà máy Mỹ 

An và Bình Khánh tiếp tục được duy trì hoạt động tốt, đạt ti u chuẩn quy định; các chất 

thải rắn (rác, phế liệu sản xuất) ở 2 nhà máy được thu gom, xử lý hàng ngày để không gây 

ô nhiễm môi trường; tại 2 nhà máy đều được trồng cây xanh, tạo môi trường cảnh quang 

Xanh – Sạch – Đ p. 

- Tạo công ăn việc làm cho người dân nông thôn c  thu nhập ổn định và không 

ngừng nâng cao đời sống cho người nông dân. 

- Phần lớn công nhân của công ty là các chị  m phụ nữ, do đ  công ty thường 

xuy n tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, thăm hỏi, chăm lo cho đời sống cho các chị 

 m phụ nữ để họ an tâm công tác tại công ty. 

- Xây dựng quỹ mái ấm công đoàn; tổ chức chương trình cây mùa xuân; tặng nhà 

tình nghĩa cho cán bộ công nhân vi n c  hoàn cảnh kh  khăn. Trao quỹ khuyến học và h  

trợ các cháu c  thành tích xuất sắc tong học tập và các cháu thuộc con  m của cán bộ 

công nhân viên công ty c  hoàn cảnh kh  khăn nhưng học giỏi, … 

- Tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho các cụ cao tuổi là thân sinh của cán bộ công 

nhân vi n nhân ngày lễ Vu Lan. 
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- Thường xuy n tổ chức khám sức khỏ  định k  cho toàn thể công nhân lao động 

tại 2 nhà máy. 

6. Các rủi ro: 

- Sự suy giảm và bất ổn tình hình kinh tế thế giới ảnh hưởng không nhỏ đến kinh 

tế Việt Nam n i chung và các doanh nghiệp xuất khẩu n i ri ng. Th o nhận định của các 

chuy n gia, năm 2014 vẫn còn kh  khăn và phục hồi chậm, đây là một thách thức cho 

doanh nghiệp đòi hỏi doanh nghiệp phải tích cực tìm kiếm thị trường, đơn hàng để vượt 

qua thử thách này. 

- Tình hình cạnh tranh thu mua nguy n liệu từ các đối thủ cùng ngành, nông dân 

phá vỡ hợp đồng bán nguy n liệu cho công ty để thu lợi nhuận. 

- Nhiều công ty và nhà máy sản xuất, chế biến rau quả phát triển cạnh tranh không 

lành mạnh làm ảnh hưởng sản lượng xuất khẩu và gây mất ổn định tình hình thu mua 

nguy n liệu nông sản trong nước. 

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 2013:  

ĐVT: Triệu đồng 

STT CHỈ TIÊU 
Thực hiện 

2012 

Kế hoạch 

2013 

Thực 

hiện 2013 

So sánh 

2013/2012 

(%) 

So sánh 

TH2013/

KH2013 

(%) 

1 Tổng doanh thu 158.316 175.823 262.601 166 149 

2 Tổng lợi nhuận trước thuế 15.010 15.750 19.554 130 124 

3 Tổng lợi nhuận sau thuế 12.272 11.813 15.170 124 128 

4 Nộp ngân sách Nhà nước 2.292 3.937 3.943 172 100 

 

2. Tổ chức và nhân sự: 

a/. Danh sách Ban điều hành: 

 Ông. HUỲNH QUANG ĐẤU – Tổng Giám Đốc 

- Ngày tháng năm sinh: 18/09/1955 

- Qu  quán: Lương Phi, Tri Tôn. 

- Địa chỉ thường tr : 446/23 Trần Hưng Đạo, Bình Khánh, Long Xuy n, An Giang. 

- Trình độ chuy n môn: Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh. 

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần c  quyền biểu quyết: 50,43% (trong đ  1,39% cá nhân sở 

hữu (tương ứng 83.500 cổ phần); 49,04% đại diện cho Nhà nước (tương ứng 

2.942.400 cổ phần)). 

- Quá trình công tác: 
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+ Từ tháng 09/1975 – tháng 9/1978: Nhân vi n phòng Kế hoạch công ty Vật Tư 

Nông Nghiệp An Giang. 

+ Tháng 09/1978 – tháng 09/1979: Cán sự 1 phòng Kế Hoạch công ty Vật Tư 

Nông Nghiệp An Giang.  

+ Tháng 10/1979 – Tháng 11/1980: Ph   phòng Kế Hoạch công ty Vật Tư Nông 

Nghiệp An Giang. 

+ Tháng 12/1980: Trưởng Phòng Kế hoạch Công ty Vậy tư Nông nghiệp An 

Giang. 

+ Tháng 10/1983 – tháng 09/1986: Phó Giám đốc Công ty Vật tư Nông nghiệp An 

Giang. 

+ Tháng 10/1986 – tháng 06/1987: Ph  giám đốc Công ty Vật tư Nông nghiệp An 

Giang được sáp nhập với Chi cục cơ khí nông nghiệp, Chi cục bảo vệ thực vật đổi 

t n thành Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp An Giang. 

+ Tháng 07/1987 – tháng 04/1988: Ph  giám đốc Công ty lương thực An Giang. 

+ Tháng 05/1988 - tháng 05/2011: Giám đốc Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Nông 

nghiệp An Giang. 

+ Tháng 06/2011 đến nay: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm 

An Giang. 

 Ông. TRẦN CÔNG THỤY – Phó Tổng Giám Đốc 

- Ngày tháng năm sinh: 22/06/1969 

- Quê quán: Long Xuyên, An Giang. 

- Địa chỉ thường tr : 22/7 L  Cảnh Tuân, Phường Ph  Thọ Hòa, Quận Tân Ph , 
TP.HCM. 

-  Trình độ chuy n môn: Cử nhân Luật, Cao đẳng sư phạm Anh văn. 

-  Tỷ lệ sở hữu cổ phần c  quyền biểu quyết: Sở hữu 0,20% tương ứng 11.900 cổ 

phần. 

- Quá trình công tác: 

+ Năm 1990 – tháng 04/2000: Nhân vi n Văn phòng đại diện TP.HCM Công ty 

Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp An Giang. 

+ Tháng 05/2000 – tháng 05/2002: Ph  phòng Kinh doanh tiếp thị Công ty Dịch vụ 

Kỹ thuật Nông nghiệp An Giang. 

+ Tháng 06/2002 – tháng 05/2011: Trưởng phòng Kinh doanh tiếp thị Công ty 

Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp An Giang. 

+ Từ tháng 06/2011 đến nay: Ph  tổng giám đốc Công ty Cổ phần Rau quả Thực 

phẩm An Giang. 
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 Ông. QUÁCH THANH BÌNH – Phó Tổng Giám Đốc 

- Ngày tháng năm sinh: 15/02/1968 

- Qu  quán: Huyện An Bi n, Ki n Giang. 

- Địa chỉ thường tr : 244/1 Lương Văn Cù, Phường Mỹ Long, Tp.Long xuy n, Tỉnh 

An Giang. 

-  Trình độ chuy n môn: Trung cấp chế biến thủy sản, Trung cấp kế toán, Đại học 

kế toán. 

-  Tỷ lệ sở hữu cổ phần c  quyền biểu quyết: Sở hữu 0,37% tương ứng 22.100 cổ 

phần. 

- Quá trình công tác: 

+ Năm 1989: Nhân vi n kế hoạch Xí nghiệp Quốc doanh đánh cá An Giang. 

+ Năm 1989 – năm 1992: Kế toán vi n Nông trường Quốc doanh An Thành, Kế 

toán vi n Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp. 

+ Năm 1992 – tháng 01/2004: Ph  phòng Kế toán Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Nông 

nghiệp An Giang. 

+ Tháng 02/2004 – tháng 05/2011: Kế toán trưởng Công ty Dịch vụ Kỹ thuật 

Nông nghiệp An Giang. 

+ Tháng 06/2011 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Rau Quả Thực 

Phẩm An Giang. 

 Ông. HUỲNH QUANG VINH – Phó Tổng Giám Đốc 

-  Ngày tháng năm sinh: 04/02/1981 

- Qu  quán: Xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang 

- Địa chỉ thường tr : 446/23 Trần Hưng Đạo, Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang. 

- Trình độ chuy n môn: Thạc sĩ Tiếp thị bán hàng và Dịch vụ 

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần c  quyền biểu quyết: Sở hữu 0,62% tương ứng 37.000 cổ 

phần. 

- Quá trình công tác: 

+ Từ tháng 5/2004 đến tháng 9/2007 giữ chức vụ chuy n vi n Phòng Kinh doanh - 

Tiếp thị Công ty Dịch vụ kỹ thuật Nông nghiệp An Giang. 

+ Từ tháng 10/2007 đến tháng 5/2011 giữ chức vụ Ph  phòng Kinh doanh - Tiếp 

thị Công ty Dịch vụ kỹ thuật Nông nghiệp An Giang. 

+ Từ tháng 6/2011 đến tháng 4/2013 giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh - 

Tiếp thị Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang. 

+ Từ tháng 5/2013 đến nay giữ chức vụ Ph  Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Rau 

quả thực phẩm An Giang. 
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 Bà. NGÔ THU HÀ – Kế toán trưởng 

- Ngày tháng năm sinh: 06/01/1973 

- Quê quán: Phường Mỹ Long, TP. Long Xuy n, tỉnh An Giang. 

- Địa chỉ thường tr : 42B/5A Kh m Trung Hưng, P.Mỹ Thới, TP.Long Xuy n, An 

Giang  

-  Trình độ chuy n môn: Cử nhân Kinh tế. 

-  Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu c  quyền biểu quyết: Sở hữu 0,1% tương ứng 6.000 cổ 

phần. 

- Quá trình công tác: 

+ Năm 1996: Phó phòng kế toán Ngân hàng TMCP NT Tứ giác Long Xuy n. 

+ Năm 2000 – năm 2002: Phụ trách phòng kế toán nhà máy Rau Quả Đông Lạnh 

Bình Khánh. 

+ Năm 2002 – Năm 2004: Trưởng phòng kế toán NM Rau Quả Đông Lạnh Bình 

Khánh. 

+ Năm 2004 – Tháng 5/2011: Ph  phòng Kế toán công ty Dịch Vụ Kỹ Thuật 

Nông Nghiệp An Giang. 

+ Tháng 06/năm 2011 đến nay: Kế toán trưởng công ty Cổ Phần Rau Quả Thực 

Phẩm An Giang. 

b/. Những thay đổi trong Ban điều hành: Không c  thay đổi. 

c/. Số lượng cán bộ, công nhân viên và chính sách người lao động: 

 - Số lượng cán bộ, nhân vi n bình quân trong năm: 700 người. 

 - Thu nhập bình quân của người lao động/tháng : 5.957.000 đồng. 

Cơ cấu CBCNV 
Số lượng CBCNV 31/12/2013 

(người) 

Tr n đại học 1 

Đại học 52 

Cao đẳng 8 

Trung cấp 44 

Trung học dạy nghể 14 

Lao động phổ thông 564 

  

- Các chế độ chính sách về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, 

đào tạo, … được công ty thực hiện th o đ ng quy định của pháp luật, các trang thiết bị an 

toàn cho người lao động đều được công ty trang bị đầy đủ cho người lao động. 

 

 

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án: 
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STT Nội dung ĐVT 
Giá trị đầu tư 

(Triệu đồng) 

1 Nhà cửa, vật kiến tr c VNĐ 0 

2 Máy m c thiết bị VNĐ 5.764 

  Tổng cộng:  5.764 

 

4. Tình hình tài chính: 

a. Tình hình tài chính: 

 

Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 
% tăng 

giảm 

Tổng giá trị tài sản 118.633 133.590 13 

Doanh thu thuần 158.316 262.601 66 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 12.995 17.308 33 

Lợi nhuận khác 2.015 2.246 11 

Lợi nhuận trước thuế 15.010 19.554 30 

Lợi nhuận sau thuế 12.272 15.170 24 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 73,3% 71,2% -2,8 

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

Các chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2012 

Năm 

2013 
Ghi chú 

1. 1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

2. + Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

TSLĐ/Nợ ngắn hạn 

+ Hệ số thanh toán nhanh: 

TSLĐ – Hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn 

 

Lần 

 

Lần 

 

1,56 

 

0,93 

 

 

1,67 

 

0,70 

 

3. 2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

4. + Hệ số Nợ/Tổng tài sản: 

5. + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu: 

 

% 

% 

 

46,46 

86,77 

 

46,78 

77,52 

 

6. 3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

7. + Vòng quay hàng tồn kho: 

Giá vốn hàng bán 

Hàng tồn kho bình quân 

 

Lần 

 

 

 

4,62 

 

 

 

5,40 
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Các chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2012 

Năm 

2013 
Ghi chú 

8. + Doanh thu thuần/Tổng tài sản: 
Lần 1,33 1,97 

9. 4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

10. + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần: 

11. + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu: 

12. + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 

13. + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 

 

% 

% 

% 

% 

 

7,75 

19,32 

10,34 

8,21 

 

 

5,78 

21,34 

11,36 

6,59 

 

 

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

a. Cổ phần: 

 - Tổng số lượng cổ phần đang lưu hành: 6.000.000 cổ phần (Sáu triệu cổ phần). 

 - Loại cổ phần đang lưu hành: Cổ phần phổ thông. 

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

b. Cơ cấu cổ đông:  

Tính đến hết ngày 31/12/2013 công ty có 250 cổ đông, trong đ  cơ cấu cổ đông 

cụ thể như sau: 

Loại hình cổ đông 
Số lượng 

cổ đông 

Số cổ phần 

sở hữu 

Tỷ lệ sở 

hữu 

(%) 

Nhà nước 1 2.942.400 49,04 

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 8 1.826.200 30,44 

Cổ đông khác 241 1.231.400 20,52 

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư: Không thay đổi. 

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không c  giao dịch. 

e. Các chứng khoán khác: Không có. 
 

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

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 

Năm 2013 mặc dù còn nhiều kh  khăn nhưng nhìn chung Công ty đã hoàn thành tốt 

kế hoạch đã đề ra.  

Thị trường rau quả thế giới vẫn trầm lắng và suy giảm mạnh ở mặt hàng kh m. Xuất 

khẩu rau quả của Việt Nam c  khởi sắc trong năm 2013 nhưng còn bấp b nh chưa ổn 

định. 
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Đối với Công ty: Tiếp tục ổn định và cố gắng duy trì hoạt động sản xuất để đạt hiệu 

quả, vượt kế hoạch đề ra. 

Những thuận lợi và khó khăn của Công ty: 

         : 

- Được sự h  trợ thiết thực của UBND tỉnh, các Sở Ban Ngành tại địa phương và 

đặc biệt là sự tin tưởng của các cổ đông. 

- Năm 2013, nắm bắt kịp thời tình hình thị trường rau quả trong khu vực và thế 

giới, Công ty đã c  bước tăng trưởng về kết quả hoạt động SXKD vượt bậc ngoài 

dự kiến.  

- Vẫn tiếp tục duy trì ổn định được sản xuất kinh doanh và đạt hiệu quả. Đời sống 

CB-CNV được ổn định. 

- Tiếp tục phát huy về kinh nghiệm, tay nghề trong hoạt động SXKD. Sản phẩm 

công ty vẫn khẳng định được chất lượng. 

- Nội bộ đoàn kết vì sự phát triển ổn định của Công ty. Đời sống CB-CNV được 

ổn định. 

- Giữ được khách hàng truyền thống, tìm kiếm được nhiều khách hàng mới tiềm 

năng. 

        : 

- Nguồn giống cây trồng phải nhập khẩu và giá c  xu hướng ngày càng tăng. 

- Các chi phí đầu vào không c  dấu hiệu giảm. Cước tàu biển, các chi phí li n quan 

hàng xuất khẩu ngày càng tăng cao. 

- Kinh tế thế giới hồi phục chậm và còn nhiều bất ổn. Thị trường xuất khẩu chậm 

lại do kinh tế kh  khăn. Các rào cản kỹ thuật ngày càng nhiều làm phát sinh chi 

phí gây kh  khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu. 

- Kiểm soát tình hình dư lượng thuốc BVTV ngày càng kh  khăn và tốn nhiều chi 

phí. 

- Cạnh tranh trong ngành ngày càng gay gắt, đặc biệt là với các công ty tại miền 

Tây Nam Bộ. Khan hiếm nhân công thời vụ. 

STT CHÆ TIEÂU TOÅNG HÔÏP ÑVT 
Thöïc hieän  

naêm 2013 

Keá hoaïch 

naêm 2013 

% so 

KH 

1 Doanh thu bán hàng và dịch vụ Trieäu ñ       267.691        175.823  152,25 

2 Thu töø hoaït ñoäng taøi chính Trieäu ñ            2.777      

3 Thu nhaäp khaùc Trieäu ñ            2.313      

 Toång kim ngaïch xuaát khaåu USD  10.861.480     6.529.800    

4 Toång Giaù voán Trieäu ñ        209.003         135.505  154,24 
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STT CHÆ TIEÂU TOÅNG HÔÏP ÑVT 
Thöïc hieän  

naêm 2013 

Keá hoaïch 

naêm 2013 

% so 

KH 

5 Toång Chi phí            39.134           24.568  159,29 

5.1 Chi phí baùn haøng Trieäu ñ         23.309      

5.2 Chi phí quaûn lyù Trieäu ñ         14.720      

5.3 Chi phí taøi chính Trieäu ñ           1.038      

     Trong ñoù : laõi tieàn vay Trieäu ñ              875            2.063  42,41 

5.4 Chi phí khaùc Trieäu ñ                67      

6 Toång lôïi nhuaän tröôùc thueá Trieäu ñ         19.554          15.750  124,15 

6.1  Lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng SXKD Trieäu ñ 15.569     

6.2 L i nhu n từ hoạt động taøi chính Trieäu ñ 1.739     

6.3 Lôïi nhuaän khaùc Trieäu ñ           2.246      

7 Thueá thu nhaäp DN phaûi noäp Trieäu ñ            4.384             3.938  111,34 

8 Toång lôïi nhuaän sau thueá  Trieäu ñ          15.170           11.813  128,42 

9 Tyû suaát lôïi nhuaän treân doanh thu         

9.1 TSLN tröôùc thueá treân voán ñieàu leä % 32,59% 26,25% 124,15 

9.2 TSLN sau thueá treân voán ñieàu leä % 25,28% 19,69% 128,41 

2. Tình hình tài chính: 

a/. Tình hình tài sản: 

Đơn vị tính:  đồng 

Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Ghi chú 

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 84.489.930.411 104.635.256.168  

-   ề  và các   oả  tươ g đươ g 

bằ g t ề  
36.296.828.335 33.073.577.372  

- Các   oả  p ả  t    gắ   ạ  12.627.311.152 6.818.084.012  

- Hà g tồ    o 33.992.990.603 61.099.815.269  

-  à  sả   gắ   ạ    ác 1.572.800.321 3.643.779.515  

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 34.142.873.345 28.954.760.345  
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Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Ghi chú 

-  à  sả  cố đị   23.880.542.443 21.722.360.756  

-  à  sả  dà   ạ    ác 10.262.330.902 7.232.399.589  

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 118.632.803.756 133.590.016.513  

b/. Tình hình nợ phải trả: 
 

Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Ghi chú 

A. NỢ PHẢI TRẢ 55.116.262.814 62.494.703.545  

- N   gắ   ạ  54.239.327.771 62.494.703.545  

- N  dà   ạ  876.935.043    

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 63.516.540.942 71.095.312.968  

- Vố  c ủ sở  ữ  63.516.540.942 71.095.312.968  

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 118.632.803.756 133.590.016.513  

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: Không có. 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai: 

- Củng cố mối giao thương với khách hàng truyền thống. Tiếp tục tìm kiếm khách 

hàng mới, thị trường mới, đặc biệt thị trường Châu Á và Trung Đông. Thu thập, 

xử lý thông tin ngành hàng th o thị trường khu vực để c  chiến lược bán hàng 

phù hợp. Tích cực mở rộng và phát triển thị trường nội địa. 

- Tăng cường công tác quản lý sản xuất, tiếp tục rà soát, cắt giảm hợp lý các khoản 

chi phí, tiết kiệm tối đa chi phí năng lượng và chi phí sản xuất 

- Điều chỉnh chính sách đầu tư, thu mua nguy n liệu để tạo thế chủ động nguồn 

nguy n liệu. Mở rộng các hình thức thu mua. Tăng cường quản lý tồn dư thuốc 

bảo vệ thực vật trong nguy n liệu. Tổ chức các chương trình hoạt động khuyến 

khích phát triển bền vững vùng nguy n liệu. Tăng cường giám sát công tác thu 

mua nguy n liệu bắp non, đậu nành rau hạn chế tối đa việc thất thoát nguy n liệu 

do bị tranh mua từ các công ty khác.  

- Triển khai hạng mục Global GAP thuộc dự án với GC . Định hướng phát triển 

vùng nguy n liệu đạt ti u chuẩn Organic. 

- L n kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất, chế biến rau quả đông lạnh thứ ba 

nhằm nâng cao sản lượng sản xuất xuất khẩu. Tiếp tục phát triển đa dạng sản 

phẩm mới, sản phẩm giá trị gia tăng. 
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5. Giải trình của Ban Tổng giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không có 

 

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

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của công ty: 

 - Tình hình kinh tế năm 2013 vẫn còn kh  khăn, song tập thể lãnh đạo và cán bộ 

công nhân vi n công ty đã đồng lòng, quyết tâm vượt qua thử thách dưới sự lãnh đạo linh 

hoạt của Ban Tổng giám đốc, thực hiện tốt tinh thần tiết kiệm, đảm bảo việc làm và thu 

nhập của người lao động, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông. 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc công ty: 

 - Trong năm 2013, Ban Tổng giám đốc công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch mà Đại 

hội đồng cổ đông đã thông qua, triển khai thực hiện tốt những nội dung của Nghị quyết, 

Quyết định của Hội đồng quản trị đến từng các cán bộ quản lý, phòng ban nhằm mang lại 

hiệu quả cao nhất cho công ty. 

 - Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đ ng quy định của Pháp luật, điều lệ 

và quy chế nội bộ của công ty được thể hiện qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

năm 2013. 

 - Đảm bảo được chế độ lương, thưởng cho người lao động; tạo sự đoàn kết, gắn 

bó, đồng thuận cao trong nội bộ công ty tạo động lực th c đẩy cho công ty tiếp tục phát 

triển trong những năm tiếp th o. 

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

 - Hội đồng quản trị hoạt động với mục đích quản lý và điều hành nhằm mang lại 

lợi ích cao nhất cho các cổ đông của công ty, do vậy để hoạt động của Hội đồng quản trị 

hoạt động ngày càng c  hiệu quả các thành vi n Hội đồng quản trị sẽ cố gắng nâng cao ý 

thức, tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ mình được giao. 

 - Th o nhận định của các chuy n gia kinh tế năm 2014 vẫn còn kh  khăn, thử 

thách và cạnh tranh gay gắt tr n thị trường cùng nhiều diễn biến phức tạp của thị trường 

trong và ngoài nước. Ngoài ra, một số chính sách của Nhà nước cũng c  thể thay đổi như 

tỷ giá, lãi suất huy động vốn,… làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 

công ty. 

 - Chỉ đạo, h  trợ Ban điều hành linh hoạt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, 

đầu tư. Đồng thời giám sát chặt chẽ nhằm giảm chi phí, giảm rủi ro mang lại hiệu quả 

nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ ti u kế hoạch năm 2014. 

 - Đôn đốc thực hiện tốt việc bảo đảo an toàn trong sản xuất, bảo vệ mội trường, 

hoàn thành tốt nghĩa vụ với ngân sách và cộng đồng. 

 

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY: 

1. Hội đồng quản trị: 

a/. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: 

Thành vi n Hội đồng quản trị gồm c  06 thành vi n như sau: 
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STT Họ tên Chức vụ 

TV 

điều 

hành 

TV 

độc 

lập 

Số cổ phần 

nắm giữ 

Tỷ lệ 

sở hữu 

1 Hu nh Quang Đấu Chủ tịch X  83.500 1,39 

2 Lưu Bách Thảo Thành viên  X 1.230.000 20,50 

3 Quách Thanh Bình Thành viên X  22.100 0,37 

4 Trần Công Thụy Thành viên X  11.900 0,20 

5 Hu nh Quang Vinh Thành viên X  37.000 0,62 

6 Nguyễn Chí Tuấn Thành viên  X 420.600 7,01 

 

b/. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có 

c/. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị: 

 Trong năm 2013 Hội đồng quản trị đã triển khai 05 cuộc họp định k  tập trung chỉ 

đạo, giám sát kịp thời h  trợ công tác điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội 

đồng quản trị đã triển khai thực hiện th o Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2013 đề 

ra luôn chủ động, sâu sát chỉ đạo Ban điều hành công ty th o dõi mọi hoạt động c  li n 

quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhằm đảm bảo tuân thủ quy định 

của Pháp luật và hiệu quả kinh doanh. 

 Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả cuộc họp như sau: 

 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 

Số buổi 

họp tham 

dự 

Tỷ lệ 

Lý do 

không 

tham dự 

1 Ông Hu nh Quang Đấu Chủ tịch 5/5 100%  

2 Ông Lưu Bách Thảo Thành viên 5/5 100%  

3 Ông Nguyễn Chí Tuấn nt 5/5 100%  

4 Ông Quách Thanh Bình nt 5/5 100%  

5 Ông Trần Công Thụy nt 5/5 100%  

6 Ông Hu nh Quang Vinh nt 5/5 100%  

 

Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong năm 2013: 
 

STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

1 01/2013/QĐ-HĐQT 19/4/2013 

V/v g p vốn thành lập công ty cổ phần 

thương mại Hà Nội – An Giang và cử đại 

diện ủy quyền. 
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STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

2 02/2013/QĐ-HĐQT 23/5/2013 
Bổ nhiệm ông Hu nh Quang Vinh giữ 

chức vụ Ph  Tổng Giám Đốc công ty. 

3 01/2013/NQ-HĐQT 6/4/2013 

V/v thông qua các báo cáo tình hình hoạt 

động sản xuất kinh doanh 2012, kế hoạch, 

phương hướng sản xuất năm 2013; thời 

gian tổ chức Đại hội cổ đông thường ni n 

2013 và một số nội dung khác. 

4 02/2013/NQ-HĐQT 6/4/2013 

V/v thống nhất hạn mức xin cấp tín dụng 

năm 2013 tại Agribank chi nhánh An 

Giang. 

5 03/2013/NQ-HĐQT 6/4/2013 

V/v thống nhất hạn mức xin cấp tín dụng 

năm 2013 tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát 

Triển An Giang. 

6 04/2013/NQ-HĐQT 17/4/2013 
V/v thống nhất bổ sung th m 1 Ph  Tổng 

giám đốc th o đề nghị của công ty. 

7 05/2013/NQ-HĐQT 19/4/2013 
V/v thống nhất g p vốn thành lập công ty 

cổ phần và cử người đại diện. 

8 06/2013/NQ-HĐQT 23/5/2013 

V/v thống nhất bổ nhiệm ông Hu nh 

Quang Vinh giữ chức vụ Ph  Tổng Giám 

Đốc. 

9 07/2013/NQ-HĐQT 23/05/2013 
V/v thống nhất một số nội dung trình Đại 

hội đồng cổ đông thường ni n 2013. 

10 01/2013/NQ-ĐHCĐ 25/05/2013 
V/v thống nhất nội dung các báo cáo được 

trình tại Đại hội đồng cổ đông. 

11 08/2013/NQ-HĐQT 17/09/2013 

V/v thống nhất báo cáo sơ kết kết quả hoạt 

động kinh doanh 8 tháng đầu năm; hoàn 

thiện lại quy chế quản trị; kế hoạch hoạt 

động của HĐQT đến hết năm 2013; lựa 

chọn đơn vị kiểm toán; chi tạm ứng cổ tức 

đợt 1. 

d/. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành:  

Những thành vi n Hội đồng quản trị độc lập không điều hành luôn phối hợp cùng 

các thành vi n Hội đồng quản trị tích cực tham gia công tác quản trị công ty, đề ra những 

ý kiến khách quan nhằm mục ti u phát triển và mang lại hiệu quả cho công ty. 

e/. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có 
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f/. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản 

trị công ty: Các thành vi n Hội đồng quản trị chưa học qua lớp đào tạo về quản trị công 

ty. 

2/. Ban Kiểm soát 

a/. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: 

Thành vi n Ban kiểm soát gồm c  03 thành vi n như sau: 
 

STT Họ tên Chức vụ 
TV điều 

hành 

TV độc 

lập 

Số cổ phần 

nắm giữ 

Tỷ lệ 

sở hữu 

1 Đặng Thị Th y Nhanh 
Trưởng 

ban 
X  8.500 0,14 

2 Nguyễn Thanh Hùng 
Thành 

viên 
 X 0 0 

3 Vũ Minh Anh Tuấn 
Thành 

viên 
X  12.600 0,21 

b/. Hoạt động của Ban kiểm soát: 

 - Trong năm 2013 các thành viên Ban kiểm soát công ty họp định k  cùng các k  

họp của Hội đồng quản trị và c  ý kiến đ ng g p trong phạm vi trách nhiệm quyền hạn 

của mình. 

 - Thường xuy n kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của 

công ty nhằm đảm bảo tính chính xác, trung thực các báo cáo để đảm bảo quyền lợi của 

các nhà đầu tư và gi p công ty luôn tuân thủ th o quy định của Pháp luật, điều lệ công ty 

và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường ni n 2013 thông qua. 

3. Các giao dịch, thù lao, các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng 

giám đốc,  Ban kiểm soát: 

a/. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích chi trả cho Hội đồng quản trị: 

- Tổng số tiền thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 

2013 là 492.000.000 (Bốn trăm chín mươi hai triệu đồng), cụ thể như sau: 

STT Họ tên Chức vụ Thù lao 2013 

1 Hu nh Quang Đấu 
Chủ tịch 

Tổng Giám Đốc 
84.000.000 

2 Lưu Bách Thảo Thành viên 60.000.000 

3 Quách Thanh Bình 
Thành viên 

Phó Tổng Giám Đốc 
60.000.000 

4 Trần Công Thụy 
Thành viên 

Phó Tổng Giám Đốc 
60.000.000 

5 Hu nh Quang Vinh 
Thành viên 

Ph  Tổng Giám Đốc 
60.000.000 
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STT Họ tên Chức vụ Thù lao 2013 

6 Nguyễn Chí Tuấn Thành viên 60.000.000 

7 Đặng Thị Th y Nhanh 
Trưởng ban 

Chuyên viên kinh doanh 
48.000.000 

8 Nguyễn Thanh Hùng Thành viên 30.000.000 

9 Vũ Minh Anh Tuấn 
Thành viên 

Phó phòng TCHC 
30.000.000 

  Tổng cộng:   492.000.000 

- Lương, thưởng và các khoản lợi ích khác được thực hiện th o Nghị quyết của 

ĐHĐCĐ và HĐQT. 

b/.Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không c  giao dịch. 

c/. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có. 

d/. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:  Trong năm 2013 công ty 

thực hiện tốt các quy định về quản trị công ty như công bố thông tin, các kh a đào tạo 

ngắn hạn hay các cuộc hội thảo về các quy định Pháp luật li n quan đến công ty cổ phần. 
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VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH: 
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