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CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN SỐ 4  ( TS4 ) 

SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY NO.4 
320 Hưng Phú – Phường 9 – Quận 8 – T/P Hồ Chí Minh 

Tel : (84-8) 39543361 – 39543363        Fax : (84-8) 39543362. 
   Email : seafoodno4@vnn.vn                Web site : seafoodno4.com 

 
------oOo------ 

 

THÔNG TIN CHUNG 

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

1.1. Lịch sử hình thành 

Tiền thân của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 hình thành từ 2 nhà máy thủy hải sản của tư nhân là: 

Nhà máy Thủy hải sản Thái Bình và Nhà máy Thủy hải sản Tân Nam Hải. Sau ngày thống nhất đất nước 

(30/04/1975), thực hiện chương trình quốc hữu hóa của Đảng và Nhà nước, UBND Tp.HCM ban hành 

quyết định quốc hữu hóa 2 nhà máy nói trên thành 2 Xí nghiệp Quốc doanh Chế biến Hải sản số 8 và số 9. 

Ngày 08/12/1979, để hợp lý hóa tổ chức, phù hợp với tình hình nhiệm vụ hiện tại các công ty XNK hải sản, 

Bộ Hải sản ra Quyết định số 1275/QĐ hợp nhất 2 Xí nghiệp Chế biến Hải sản số 8 và số 9 thành Xí nghiệp 

Hải sản Đông lạnh 4. 

Năm 1993, thực hiện Nghị định 338-HĐBT về việc củng cố tổ chức lại hệ thống doanh nghiệp nhà 

nước, ngày 31/03/1993 Bộ Hải sản đã ra Quyết định số 249-TS/QĐ-TC về việc thành lập doanh nghiệp nhà 

nước Xí nghiệp Thủy sản Đông lạnh 4, theo quyết định này Nhà nước giao quyền sử dụng vốn cho xí 

nghiệp, xí nghiệp có trách nhiệm bảo tồn và phát triển nguồn vốn. 

Từ năm 1995, Xí nghiệp Thủy sản Đông lạnh 4 được đổi tên thành Công ty XNK và Chế biến Thủy 

sản Đông lạnh số 4 theo Quyết định số 60-TS/QĐ của Bộ Thủy sản. Theo đường lối đổi mới nền kinh tế 

của Đảng và Nhà nước, Công ty đã phát huy tính năng động sáng tạo trong hoạt động kinh doanh, nâng cao 

được vị thế của mình trên thương trường, tích lũy và tăng cường thêm nội lực. 

Thực hiện chương trình cổ phần hóa theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 

11/01/2001 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 09/2001/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty XNK và 

Chế biến Thủy sản Đông lạnh số 4 thành Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 với vốn điều lệ 15.000.000.000 

đồng. Công ty chính thức đi vào hoạt động theo hình thức công ty cổ phần vào ngày 01/06/2001 với Giấy 

CNĐKKD số 410300436 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 31/05/2001. 

Ngày 01/07/2002, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4, với mã chứng khoán là TS4, đã 

chính thức được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM. 

Hiện Công ty có hai Chi nhánh ở Đồng Tháp và  Kiên Giang. 
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1.2. Giới thiệu về Công ty 

- Tên tiếng Việt:  Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 

- Tên tiếng Anh:  Seafood Joint Stock Company No 4 

- Tên viết tắt:  Seapriexco No.4 

- Mã chứng khoán:  TS4 

- Logo: 

 

 

 

 

 

- Trụ sở chính:  320 Hưng Phú, P.9, Q.8, Tp.HCM 

- Điện thoại:  (08) 39543361/39543369 

- Fax:   (08) 39543362/39543367 

- Website:   www.seafoodno4.com  

- Email:   seafoodno4@vnn.vn 

- Vốn điều lệ:  161.606.460.000 đồng (một trăm sáu mươi mốt tỷ sáu trăm lẻ sáu triệu 

bốn trăm sáu mươi ngàn đồng) 

- Giấy CNĐKKD số : 0302317620, đăng ký lần đầu ngày 31/05/2001, đăng ký thay đổi lần 9 ngày 

07/08/2013 (Thay đổi gần nhất ngày 31/3/2016). 

- Ngành nghề kinh doanh: 

 Chế biến các mặt hàng thủy hải sản, nông sản, súc sản. Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng các thiết 

bị cơ điện lạnh. Kinh doanh nhà; cho thuê văn phòng. Sản xuất hàng may mặc (trừ tẩy, 

nhuộm, hồ, in). Xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu thủy hải sản, nông 

sản (trừ gạo, đường mía, đường củ cải), súc sản và các loại hàng hoá, vật tư, thiết bị, công 

nghệ phẩm phục vụ cho các nhu cầu sản xuất kinh doanh trong và ngoài ngành, hàng may 

mặc. Nuôi trồng thủy sản nước ngọt (không hoạt động tại trụ sở). Sản xuất thức ăn gia súc, 

gia cầm và thủy sản (trừ chế biến thực phẩm tươi sống). Bán buôn thức ăn và nguyên liệu 

làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản. 

 Đại lý du lịch. 

 Điều hành tour du lịch. 

 Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch. 

2. Cơ cấu tổ chức Công ty 

Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp đã được 

Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 

29/11/2005. 
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Cơ sở của hoạt động quản trị và điều hành của TS4 là Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại 

hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/04/2019, được sửa đổi theo phù hợp với các quy định của Luật 

Doanh nghiệp 68/2014/QH13 và điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên sở giao dịch 

chứng khoán. 

Cơ cấu tổ chức của TS4 hiện tại gồm: văn phòng Công ty, các phòng chức năng, các chi nhánh, 

xí nghiệp chế biến trực thuộc. 

- Văn phòng Công ty: Nơi đặt trụ sở chính của TS4, có văn phòng làm việc của Hội đồng quản 

trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban nghiệp vụ gồm: Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng 

Kế hoạch – kinh doanh, Phòng Kế toán tài chính. 

 Địa chỉ: 320 Hưng Phú, P.9, Q.8, Tp.HCM 

 Điện thoại: (08) 39543361/39543369 

 Fax: (08) 39543362/39543365 

- Các đơn vị trực thuộc: 

 Chi nhánh Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 – Kiên Giang: 

 Địa chỉ: Cảng cá Tắc Cậu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang 

 Điện thoại: (0297) 3616752 

 Fax: (0297) 3616757 

 Chi nhánh Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 – Đồng Tâm: 

 Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Bình Thành, Huyện Thanh Bình, Tỉnh  Đồng Tháp 

 Điện thoại: (0277) 3541906 

  Fax: (0277) 3541904 

3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty 

 Đại hội đồng cổ đông: là cơ quan quyết định cao nhất của TS4. Đại hội đồng cổ đông có các 

quyền hạn sau: 

 Quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty. 

 Thông qua định hướng phát triển Công ty, báo cáo tài chính hàng năm. 

 Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán, quyết định 

mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần. 

 Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 

 Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty. 

 Các quyền khác được quy định tại điều lệ. 

 Hội đồng quản trị: số thành viên Hội đồng quản trị của TS4 gồm 03 thành viên. Hội đồng quản 

trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định và thực hiện các 

quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội 

đồng quản trị có các quyền hạn sau: 

 Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của 

Công ty. 



4 

 Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định 

chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết 

định huy động thêm vốn theo hình thức khác; quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu 

của Công ty. 

 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc, 

Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty; quyết định mức lương và lợi ích khác 

của những người quản lý đó. 

 Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty, quyết định thành lập, giải thể các 

đơn vị trực thuộc Công ty, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần 

của doanh nghiệp khác. 

 Kiến nghị mức cổ tức được trả, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát 

sinh trong quá trình kinh doanh. 

 Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc phá sản Công ty. 

 Các quyền khác được quy định tại điều lệ. 

 Ban kiểm soát: Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm 03 thành viên, thay mặt cổ 

đông để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của TS4. Ban kiểm 

soát chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật về những công việc thực hiện 

theo quyền hạn và trách nhiệm sau: 

 Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành 

hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài 

chính. 

 Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 6 tháng của Công 

ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị. Trình báo cáo kết quả thẩm định 

các vấn đề trên lên Đại hội đồng cổ đông thường niên. 

 Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan 

đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty bất cứ khi nào khi nào xét thấy cần thiết hoặc 

theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, nhóm    cổ đông. 

 Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải 

tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

 Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải 

tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

 Ban kiểm soát có quyền sử dụng tư vấn độc lập, kiểm toán viên hoặc kế toán viên có chứng 

chỉ hành nghề để thực hiện nhiệm vụ được giao. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của 

Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông. 

 Các quyền khác được quy định tại điều lệ. 

 Ban Tổng Giám đốc: Ban Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm gồm 03 thành viên. 

Tổng Giám đốc có nhiệm vụ: 

 Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc hàng ngày của Công ty mà không cần phải có 

ý kiến của Hội đồng quản trị. 

 Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị. 
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 Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty. 

 Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty. 

 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh 

thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 

 Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh. 

 Các nhiệm vụ khác được quy định tại điều lệ. 

 Các phòng ban nghiệp vụ: các phòng, ban nghiệp vụ có chức năng tham mưu và giúp việc cho 

Ban Tổng Giám đốc, trực tiếp điều hành theo chức năng chuyên môn và chỉ đạo của Ban Tổng 

Giám đốc. 

Sơ đồ 1: Sơ đồ bộ máy quản lý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

BAN KIỂM SOÁT 

Phòng 
Kinh doanh 

  

Cơ điện 2 Tổ chế biến 

Tổ phục vụ 

Tổ đông lạnh 

Tổ dóng gói 

TỔNG GIÁM ĐỐC P.TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

Phòng Kế toán 
Tài chính 

PHOÙ GIAÙM ÑOÁC P.TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

Chi nhánh 
Kiên Giang 

Chi nhánh 
Đồng Tâm 

Kho vật tư 

Kho lạnh 

Nhà ăn 

Bảo vệ 
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4. Cơ cấu cổ đông tại ngày chốt gần nhất trên mức vốn thực góp hiện tại; Danh sách cổ đông 

sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ 

Vốn cổ phần của TS4 tính đến ngày 31/12/2018  là 161.606.460.000 đồng, được chia thành 

16.160.646 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Cơ cấu cổ đông tại ngày chốt gần nhất như sau: 

Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 31/03/2019 

Stt Cổ đông Số lượng 
cổ đông 

Số cổ phần Giá trị 
(đồng) 

Tỷ lệ 
(%) 

1 Trong nước  15.820.370 157.113.180.000 97,22 

1.1 Tổ chức 41 4.347.445 43.474.450.000 26,90 

1.2 Cá nhân 1.557 11.363.873 113.638.730.000 70,32 

2 Ngoài nước  340.276 3.402.760.000 2,78 

2.1 Tổ chức 7 20.331 203.310.000 0,13 

2.2 Cá nhân 66 319.945 3.199.450.000 1.98 

3 Cổ phiếu quỹ 1 109.052 1.090.520.000 0.67 

 Tổng cộng  16.160.646 161.606.460.000 100 

Nguồn: TS4 

4.1. Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ 

Căn cứ vào Giấy CNĐKKD số 0302317620 đăng ký lần đầu ngày 31/05/2001, đăng ký thay đổi và 

cấp lại lần 9 ngày 07/08/2013 thay đổi gần nhất ngày 31/03/2016, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp, 

danh sách cổ đông sáng lập của TS4 như sau: 

Danh sách cổ đông sáng lập 

Stt Tên cổ đông Địa chỉ Số cổ phần Giá trị 

(đồng) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Nguyễn Văn Lực 130 Nguyễn Thái Bình, 

P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, 

Tp.HCM 

15.000 1.500.000.000 10,00 

2 Tổng Công ty Thủy sản Việt 

Nam – Công ty TNHH MTV 

Đại diện: Ông Nguyễn Văn Chín 

2-4-6 Đồng Khởi, P.Bến 

Nghé, Q.1, Tp.HCM 

37.500 3.750.000.000 25,00 

3 Lê Thanh Năm 90A/78 Lý Thường Kiệt, 

P.14, Q.10, Tp.HCM 

8.000 800.000.000 5,33 

4 Nguyễn Thị Hiển 180Bis Nguyễn Duy Dương, 

P.3, Q.10, Tp.HCM 

2.152 215.200.000 1,43 
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5 Tổ chức nước ngoài 

Đại diện: Trần Thanh Tân 

161/21 Sư Vạn Hạnh, P.13, 

Q.10, Tp.HCM 

30.000 3.000.000.000 20,00 

6 494 cổ đông trong nước Việt Nam 57.348 5.734.800.000 38,23 

 Tổng cộng  150.000 15.000.000.000 100 

Ghi chú: Tại thời điểm TS4 cổ phần hóa năm 2001, mệnh giá cổ phần là 100.000 đồng/cổ phần. 

5.    Hoạt động kinh doanh 

5.1. Sản phẩm, dịch vụ chính 

Hoạt động kinh doanh chính hiện nay của Công ty được chia ra như sau: 

- Chế biến, xuất khẩu, nhập khẩu thủy hải sản, nông sản (trừ gạo, đường mía, đường củ cải), súc 

sản. Một số mặt hàng tiêu biểu của Công ty: 

 Chế biến các sản phẩm về mực đông lạnh các loại. Một số sản phẩm tiêu biểu: 

 

 

Mực lá Sugata: 

 Kích cỡ: 80/100 gr/miếng. 

 Đóng gói: 1 miếng/túi PA hút chân không, 10 kg/carton. 

 Mực Sushi: 

 Kích cỡ: 80/100 gr/miếng. 

 Đóng gói: 1 miếng/túi PA hút chân không, 10 kg/carton. 

 Mực nang cắt thông: 

 Kích cỡ: 21/40, 41/60, 61/80, 81/120 miếng/kg. 

 Đóng gói: IQF, 1 kg/túi PE x 10 túi = 10 kg/carton. 

 Đặc điểm kỹ thuật: mực nang fillet cắt thông, trụng, đông IQF. 

 Chế biến các sản phẩm về cá đông lạnh các loại. Một số sản phẩm tiêu biểu: 

 

 

 

Cá He nguyên con: 

 Kích cỡ: 220/250, 250/up gr/con. 

 Đóng gói: IQF, 2 con/khay hút chân không, 40 pound/carton. 

 Cá Basa cắt khúc: 

 Kích cỡ: 3 cm (chiều cao khúc cắt). 

 Đóng gói: 1 pound/khay hút chân không x 40 khay/carton. 
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 Cá Lưỡi trâu filet vòng: 

 Kích cỡ: 40 gr/miếng. 

 Đóng gói: IQF, 25 miếng/túi hút chân không x 10 túi = 10 

kg/carton. 

 Cá Lưỡi trâu fillet: 

 Kích cỡ: 35/40, 40/45, 45/55, 55/70 gr/miếng. 

 Đóng gói: IQF, 250 gr/túi hút chân không x 40 túi = 10 kg/carton. 

 Các sản phẩm khác: 

 

 

 

 

Nhãn tiêu: 

 Đóng gói: 2 pound/túi lưới x 20 túi = 40 pound/carton. 

 

 

 

 

Bắp luộc: 

 Kích cỡ: 120/160 gr/cái. 

 Đóng gói: 3 cái/túi PA hút chân không, 40 pound/carton. 

 

 

 

 

Tôm càng nguyên con: 

 Kích cỡ: 2/4, 4/6, 6/8, 8/12 con/pound. 

 Đóng gói: 2 pound/hộp x 12 hộp/carton. 

5.2. Các nhà máy chế biến sản xuất của Công ty 

Để phục vụ cho nhu cầu sản xuất, chế biến kinh doanh các mặt hàng của mình, hiện nay TS4 có các 

nhà máy sản xuất và chế biến như sau: 

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 – Kiên Giang 

 Địa chỉ: Cảng cá Tắc Cậu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. 

 Công suất thiết kế: 150 tấn/tháng. Công suất hoạt động thực tế hiện nay khoảng 70%. 

 Mặt hàng sản xuất chính: 

 Mực các loại: xuất khẩu sang Nhật Bản, Mỹ. 

 Cá Lưỡi trâu: xuất khẩu sang Nhật Bản. 

 Cá Tra: xuất khẩu sang châu Âu, Trung Đông, Châu Á 

 Cá rô phi fillet: xuất sang thị tưuờng Châu Âu. 

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 – Đồng Tâm: 
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 Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Bình Thành, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp. 

 Tại Chi nhánh Đồng Tâm của TS4 vừa có nhà máy sản xuất chế biến thủy sản và vừa có 

vùng nuôi nguyên liệu cung cấp chủ yếu cho Nhà máy chế biến. 

 Nhà máy chế biến thủy sản: 

 Công suất thiết kế: 20.000tấn/ năm, Công suất hoạt động thực tế hiện nay khoảng từ 70 – 

80%. 

 Mặt hàng sản xuất chính là cá Tra fillet các loại: xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu,  châu Á, 

Trung Đông.... 

 Vùng nuôi: thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đến nay Công ty đã triển khai 

đầu tư nuôi cá tra, cung cấp được 90% nguyên liệu cho nhà máy. 

Nguyên vật liệu 

Một số nguyên liệu chính 

 

Cá Đục bạc: 

Tên tiếng Anh là Sillver Sillago, tên khoa học là Silago Sihama. 

Nguồn nguyên liệu khai thác từ thiên nhiên bằng lưới kéo đáy 

hoặc câu với mùa vụ khai thác quanh năm. Loài cá này phân bố 

tập trung nhiều ở vùng biển miền Trung, nhất là ở Phan Thiết và 

Bình Thuận. 

 Mực lá: 

Tên tiếng Anh là Bigfin Reef Squid (Broad Squid), tên khoa học 

là Sepioteuthis Lessoniana. Là loài mực có cơ thể lớn, nhìn bề 

ngoài vừa giống mực nang, vừa giống mực ống. Chiều dài thân 

250 – 400 mm, thân dài gấp 3 lần chiều rộng. Ngoài mực lá thì 

TS4 còn khai thác các loại khác như: mực ống, mực nang, mực 

bạch tuộc. Tất cả các loài mực đều là loài nhuyễn thể chân đầu 

thuộc ngành động vật thân mềm. Nguồn nguyên liệu này được 

khai thác hoàn toàn từ thiên nhiên với các hình thức khai thác 

được sử dụng như: lưới vây, câu, mành, vó, chụp kết hợp với 

ánh sang. Mùa vụ khai thác: quanh năm nhưng có 2 vụ chính là 

vụ bắc vào các tháng 1 đến tháng 3 và vụ nam từ tháng 6 đến 

tháng 9. Ở Việt Nam, các loài mực này được phân bố ở cả ba 

vùng biển Bắc – Trung  – Nam bộ, nhưng tập trung nhiều nhất 

là ở vùng Vịnh Bắc Bộ, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận. 

 

 

 

 

 

Cá Lưỡi trâu: 

Tên tiếng Anh là Speckled Tongue Sole, tên khoa học là 

Cynoglosus Robustus. Là loài cá có thân dạt và dài, vây lưng và 

vây hậu môn liền với vây đuôi. Hai mắt ở một bên thân trái với 

một khoảng hẹp giữa hai mắt. Hai đường bên ở phía thân có 

mắt, phía thân bên thân kia không có đường bên. Mặt thân có 

mắt, màu vàng nâu với nhiều chấm nâu đậm xếp không theo 
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quy luật. Loài cá này tập trung ở vùng biển Trung và Nam Bộ. 

Mùa vụ khai thác: quanh năm, nhưng tập trung vào các tháng từ 

tháng 9 đến tháng 4 hàng năm. Nguồn nguyên liệu này được 

khai thác dưới các hình thức như: lưới kéo đáy, rê. 

  

 Cá Tra: 

Tên tiếng Anh là Pangasius, tên khoa học là Pangasius 

hypophthalmus. Là loại cá da trơn có trị kinh tế cao, được nuôi 

tập trung tại nhiều nước trên thế giới, ở Việt nam tập trung tại 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Thân dài hẹp ngang, đầu nhỏ 

vừa phải, da trơn không có vẩy, thân màu xám, hơi xanh trên 

lưng. Kích thước khoảng 30 – 40 cm. Mùa vụ khai thác quanh 

năm. Đây là loài cá có sản lượng xuất khẩu được xem là lớn 

nhất hiện nay của Việt Nam. 

Các loại thủy sản và nông sản khác: 

Ngoài các loại nguyên vật liệu chính nói trên, TS4 còn kinh 

doanh các sản phẩm thủy sản và nông sản khác tuỳ theo mùa vụ 

như: 

 Cá nước ngọt đông lạnh bao gồm: cá lóc, cá trê... 

 Nhuyễn thể hai mảnh:  hến. 

 Cá loại nông sản:  bắp luộc, khoai mì... 

Nguồn cung cấp nguyên liệu 

Với mạng lưới thu mua nguyên liệu tại các địa phương cùng chính sách hợp tác, liên kết hỗ trợ về 

kỹ thuật, tín dụng với nhà cung cấp đã giúp TS4 có thế mạnh về nguồn nguyên liệu. Ngoài nguồn 

nguyên vật liệu được cung cấp ổn định về sản lượng và chất lượng từ vùng nuôi của TS4 tại Chi 

nhánh Đồng Tâm, Công ty đã xây dựng được mối quan hệ ổn định, lâu dài với một hệ thống các nhà 

cung cấp nguyên liệu có sản phẩm chất lượng tốt, uy tín 

Nhìn chung, nguồn nguyên liệu đầu vào của TS4 khá ổn định do: 

 Công ty và các nhà cung cấp đã có mối quan hệ gắn bó từ rất lâu. 

 Nhà máy tại Kiên Giang của Công ty nằm ngay Cảng cá Tắc Cậu nên việc tiến hành thu mua 

nguyên liệu khá dễ dàng, có nhiều nhà cung cấp muốn hợp tác với Công ty. 

 Nguồn nguyên liệu cung cấp từ vùng nuôi tại Đồng tháp, Cần Thơ, An Giang của Công ty được 

duy trì ổn định qua từng năm. Đây là các vùng nuôi có điều kiện tự nhiên khá thuận lợi cho việc 

nuôi trồng thủy sản và vị trí giao thông thuận lợi cho việc vận chuyển nguyên liệu cung cấp cho 

Nhà máy chế biến của Công ty. Hiện nay, vùng nuôi này cung cấp khoảng 90% cá Tra nguyên 

liệu cho hoạt động sản xuất, chế biến. 

 Công ty luôn có những biện pháp thích hợp trong việc thay đổi các sản phẩm tùy thuộc vào mùa 

vụ khai thác và tình hình thời tiết tự nhiên. 
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 Công ty có những chính sách thích hợp trong việc thu mua nguyên liệu như thành lập đội thu 

mua chủ lực, bám sát địa bàn từng ngày, vận dụng sách lược thời vụ để tạo nguồn hành dự trữ 

sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thị trường… 

Ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu đến doanh thu và lợi nhuận: 

 Nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng bình quân khoảng 73% giá thành sản phẩm của Công ty, vật tư 

bao bì chiếm khoảng 4 – 5% giá thành. Như vậy, giá cả nguyên vật liệu đầu vào được xem là 

một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của hoạt động sản xuất 

kinh doanh. 

 Giá cả của các loại nguyên liệu thủy sản khai thác đánh bắt trong tự nhiên thường xuyên dao 

động do phụ thuộc vào mùa vụ và điều kiện tự nhiên. Ngoài ra, lượng thủy sản trong tự nhiên 

hiện nay đã có biểu hiện của sự khan hiếm và cạn kiệt. Bên cạnh đó, trong thời gian vừa qua giá 

các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện… liên tục tăng cao đã ảnh hưởng đến việc tăng giá 

các loại nguyên liệu thủy sản của Công ty. 

 Trong bối cảnh giá cả các mặt hàng nguyên liệu thường xuyên biến động, Công ty luôn có 

những chính sách, biện pháp và sự chuẩn bị kịp thời để điều hòa giá cả nguyên liệu không bị 

biến động nhiều như: quản lý thật chặt mức tiêu hao nguyên liệu, chọn lựa mua nguyên liệu đạt 

chuẩn về quy cách, thành lập đội thu mua chủ lực bám sát địa bàn và giá cả từng ngày, vận dụng 

sách lược giá, thời vụ để tạo nguồn hàng sẵn sàng đáp ứng cho thị trường. Hoặc khi cần thiết, 

Công ty có thể giảm sản lượng sản xuất và đàm phán với khách hàng về việc điều chỉnh thời 

gian giao hàng hoặc thương lượng khách hàng mua để hỗ trợ giá thành sản phẩm… 

 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Ban kiểm soát 

o Với trên tinh thần đoàn kết và hỗ trợ trong công việc, Chủ Tịch HĐQT Công ty đã đưa ra 

Slogan của Công ty, ngay khi bước vào Cửa chính của Công ty sẽ có dòng chữ  MY HOME, 

nghĩa là khi bước vào làm việc bạn phải nghĩ Công ty như là nhà mình, mọi người sẽ đoàn kết, 

hỗ trợ, và sẽ cống hiến hết sức mình cho công việc mà mình được giao phó, giúp Công ty ngày 

càng phát triển bền vững và vững mạnh. 

o Hội đồng quản trị 

Danh sách thành viên HĐQT 

Stt Họ và Tên Giới tính Chức vụ 

1 Nguyễn Văn Lực Nam Chủ tịch, 

kiêm Tổng Giám đốc 

2 Lê Vĩnh Hoà Nam Phó Chủ tịch, 

 

3 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 

 

Thành viên, 
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Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng 

Stt Họ và Tên Giới tính Chức vụ 

1 Nguyễn Văn Lực Nam Tổng Giám đốc 

2 Đỗ Thanh Nga Nữ Phó Tổng Giám đốc, 

kiêm Kế toán trưởng 

3 Võ Thị Thanh Trang Nữ Phó Tổng Giám đốc 

 

5.3. Ban kiểm soát 

Stt Họ và Tên Giới tính Chức vụ 

1 Nguyễn Thị Thanh Mai Nữ Trưởng Ban 

2 Phạm Thị Thu Hiền Nữ Thành viên 

5 Lê Thị Ngọc Hường Nữ Thành viên 
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     BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 

VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019 
 
 

                PHẦN I 
 

          TÌNH HÌNH THỰC HIỆN  NĂM 2018 
 
I .  ĐÁNH GIÁ CHUNG  : 

Năm 2018 là năm thắng lợi lớn của ngành thủy sản. Với độ tăng trưởng nóng 
doanh số xuất khẩu thủy sản lập mốc 9 tỷ USD, tăng 8,4% so với năm 2017, riêng ngành 
cá tra tăng trưởng vượt bậc 2,26 tỷ USD tăng gần 26,4% so với năm 2017. Được đánh giá 
là một năm biến động tích cực với ngành Thủy sản.  

Sự tăng trưởng mạnh của ngành thủy sản, đặc biệt là cá tra, có thể nói năm 2018 là 
năm phát đạt của ngành cá tra với diện tích nuôi 5,400ha, tăng 3,3% so với năm 2017, sản 
lượng thu hoạch: 1,42 triệu tấn, tăng 8,4%. 

Thị trường tiêu thụ nhờ sự tiêu thụ tăng cao của các thị trường tiêu thụ chủ lực của 
Việt Nam như: Mỹ, Trung Quốc, các nước Châu Á. Đặc biệt là thị trường Mỹ và Trung 
Quốc được đánh giá là có nhiều yếu tố thuận lợi. Các Công ty nhận được nhiều đơn hàng 
có giá trị gia tăng, giá cá bán cho Trung Quốc tương đương giá xuất khẩu đi EU, các lô 
hàng được thanh toán rất đảm bảo. Bên cạnh đó cuộc chiến thương mại Mỹ  - Trung 
Quốc là cơ hội làm tăng thị phần xuất khẩu cá tra vào thị trường Mỹ. 

Tuy nhiên trong năm 2018, ngành thủy sản vẫn còn phải đối mặt với không ít khó 
khăn như: Thuế chống bán phá giá, rào cản kỹ thuật, áp lực cạnh tranh, biến đổi khí hậu.  

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ : 

 Trong năm qua điều kiện Công ty vẫn còn khó khăn, nguồn vốn kinh doanh thiếu 
hụt. Hội đồng quản trị đã có những quyết sách, biện pháp phù hợp, linh hoạt kịp thời giúp 
Công ty chủ động đối phó với những biến động của thị trường.  

Ngay sau khi có Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018, HĐQT đã họp để đánh 
giá, triển khai kế hoạch, đưa ra các giải pháp cụ thể đến Ban Tổng Giám đốc Công ty để 
thực hiện Nghị quyết Đại hội đề ra.  
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       ●Các cuộc họp và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị : 

Trong năm 2018 HĐQT đã tổ chức 8 cuộc họp với đầy đủ các thành viên tham gia 
góp ý và thống nhất đưa các Nghị quyết về các vấn đề sau : 

- Chia cổ tức năm 2016. 

- Ký kết Hợp đồng tín dụng với các Ngân hàng tùy từng thời điểm để bổ sung vốn 
cho SXKD và vùng nuôi . 

- Ký kết Hợp đồng với Công ty Kiểm toán AISC cho năm tài chính 2018. 

- Làm việc với đối tác trong và ngoài nước làm cổ đông chiến lược để tăng nguồn 
vốn, bổ sung vốn cho SXKD. 

- Chỉ đạo và chuẩn bị nội dung Đại hội cổ đông năm 2019 và đưa ra các chỉ tiêu kế 
hoạch SXKD cho năm 2019. 

- Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường 
chứng khoán . Tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ nhà đầu tư. 

- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền 
hạn và nhiệm vụ của HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.  

- Thực hiện phối hợp tốt với Ban kiểm soát để đảm bảo định hướng Công ty hoạt 
động đúng quy định của Pháp luật. 

● Công tác giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc và Ban Điều hành : 

Hội đồng Quản trị đã theo sát tình hình biến động về kinh tế, giá cả thị trường để 
chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty có những điều chỉnh hợp lý kế hoạch SXKD, mặt hàng 
kinh doanh và phương thức bán hàng. Đảm bảo đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

Chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý, tiết kiệm chi phí, 
quan tâm đến chính sách tiền lương và thực hiện tốt các chính sách liên quan đến quyền 
lợi người lao động .  

Các Cán bộ quản lý của Công ty nhìn chung làm việc có trách nhiệm, gắn bó, 
gương mẫu và tham mưu cho Ban Giám đốc kịp thời và hiệu quả.  

        ● Đánh giá chung : 

Nhìn chung các thành viên Hội đồng quản trị , Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ 
quản lý trong Công ty đã nỗ lực, quyết tâm trong việc điều hành hoạt động SXKD, tổ 
chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT và nhiệm vụ Đại hội cổ đông giao 
cho .   

- Mặc dù trong năm vừa qua tình hình nguyên liệu Cá Tra có nhiều biến động và 
khan hiếm vào những tháng cuối năm, giá nguyên liệu tăng đột biến. Tuy nhiên, nhờ 
Công ty có vùng nuôi đáp ứng được 70% công suất hoạt động của nhà máy, với chi phí tự 
nuôi của Công ty thấp hơn giá thị trường từ 5% - 10% đã giúp Công ty ổn định sản xuất, 
ký hợp đồng bán hàng chủ động, và giá bán cạnh tranh được với các đơn vị cùng ngành. 
Bên cạnh đó năm nay Công ty có mức thuế suất vào thị trường Mỹ của cá tra là 
69cents/kg, Công ty đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Mỹ năm 2018, nên đã giúp 
doanh thu Công ty tăng trưởng vượt bậc, mặc dù các thị trường khác như Châu Âu tiêu 
thụ giảm. 



15 

 Mặt khác, do Công ty thiếu vốn để sản xuất kinh doanh, phải vay Ngân hàng 
nhiều nên chi phí lãi vay lớn, đẩy giá thành sản phẩm tăng cao làm ảnh hưởng lớn đến 
hiệu quả kinh doanh của Công ty . 

Nhìn chung, tuy còn khó khăn trong nguồn vốn, nhưng năm 2018 Công ty hoàn 
thành vượt tất cả các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã giao. Kết 
quả kinh doanh đạt hiệu quả cao. 

 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2018 : 

1)  Cơ cấu thị trường XK : 

 Năm 2018 thị trường EU vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc, các thị trường lớn khác 
như: Nhật Bản kiểm soát gắt gao chất lượng đối với sản phẩm thủy sản nhập khẩu. Với 
mức thuế suất tốt của cá tra vào thị trường Mỹ, Ban lãnh đạo Công ty đã nhạy bén đẩy 
mạnh mặt hàng Cá Tra xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Đồng thời vẫn duy trì thị trường 
Trung Quốc. Đây là một bước đi đúng hướng vì năm 2018 Mỹ và Trung Quốc vẫn là 
những thị trường tốt nhất, với phương thức thanh toán linh hoạt đã giúp vòng quay vốn 
lưu động nhanh đáp ứng được hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. 

 Cơ cấu thị trường cụ thể như sau : 

                                                               Năm 2018        Năm 2017         

-  Mỹ     :               75,22%            2,43%            
- Châu Âu   :                  4,14%               6,27%     

-  Châu Á   :                17,48%            85,15%                

-  Thị trường khác  :                3,16%            6,15%          

     

2) Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2018  : 

*  Về  Sản xuất chế biến , xuất khẩu  : 

 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện 
2018 

So sánh % 
cùng kỳ 

So sánh % 

Kế hoạch 

- Tổng Doanh thu Tỷ đồng 1.572 221,10 209,60 

- Lợi nhuận T. thuế Tỷ đồng 13,677        267,18  136,77 

- Sản lượng SXCB Tấn 24.589 142,08 135,33 

- Sản lượng XK Tấn 29,704 151,15 143,95 

- Gía trị XK Triệu USD 65,61 213,30 203,13 
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*   Về Tài chính   : 
 

                           CHỈ TIÊU Năm 2018 riêng Năm 2018 Hợp 
Nhất 

Tổng doanh thu 1.577.252.571.245 1.577.252.571.245 

Các khoản giảm trừ 4.907.771.600 4.907.771.600 

Doanh thu thuần 1.572.344.799.645 1.572.344.799.645 

Giá vốn hàng bán 1.491.397.929.921 1.491.397.929.921 

Lợi nhuận gộp 80.946.869.724 80.946.869.724 

Doanh thu hoạt động tài chính 25.021.646.926 6.362.946.700 

Chi phí hoạt động tài chính 57.580.734.550 57.580.734.550 

Trong đó : Chi phí lãi vay 51.419.422.788 51.419.422.788 

Chi phí bán hàng 31.366.441.724 31.366.441.724 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 16.577.888.654 16.577.888.654 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 443.451.723 (18.215.248.051) 

Thu nhập khác 19.792.816.610 38.709.420.932 

Chi phí khác 6.771.076.274 6.817.481.597 

Lợi nhuận khác 13.021.740.336 31.891.939.335 

Tổng lợi nhuận trước thuế 13.465.192.059 13.676.690.831 

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 0 3.783.320.864 

Lợi nhuận sau thuế 13.465.192.059 9.893.369.967 

Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu  616 

          Số liệu này đã được kiểm toán .   

          Doanh thu thuần tính theo Chi nhánh  :      

- Văn phòng TP/HCM     :     861.803.018 đồng 

- Chi nhánh Kiên Giang – Chế biến  :       48.096.124.236  “ 

- Chi nhánh Đồng Tâm  – Sản xuất   :   1.523.386.872.391 “ 

- Chi nhánh Đồng Tâm  – vùng nuôi   :     314.250.757.636 “ (Doanh thu nội 
bộ) 

3) Thực hiện Điều 8 của Nghị quyết số: 01/NQ-ĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 
2018 đã được Đại hội đồng cô đông thông qua việc ủy quyền HĐQT: Chuyển nhượng 
tài sản của TS4 tại Công ty Cổ Phần Toàn Thắng. 

 Năm 2018 HĐQT đã thực hiện thanh lý hợp đồng thuê đất lại khu đất K.06 với 
Công ty CP Long Hậu. Với trị giá đã thanh lý: 56,383 tỷ đồng (đã bao gồm VAT). (Giá 
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trị chứng thư thẩm định giá: 47,82 tỷ đồng, số chứng thư: 40/2011/HĐ-TĐG ngày 
28/02/2012 do Công ty CP thẩm Định giá và Dịch vụ Tài Chính sài gòn thẩm định) 

4) Về việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu hoặc dùng tài sản liên kết, liên 
doanh với nhà đầu tư chiến lược: 

Năm 2018 Ban Lãnh Đạo Công ty vẫn chưa chọn được đối tác chiến lược phù hợp 
nhu cầu của Công ty. Công ty sẽ vẫn tiếp tục, và trình các tờ trình trong Đại hội thường 
niên năm 2019 để có thuể thực hiện trong năm 2019. 

 

III .  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỬA CHỮA NHÀ XƯỞNG : 

Trong năm 2018 Công ty chỉ sửa chữa nhỏ Nhà xưởng chế biến duy trì sản xuất 
đáp ứng yêu cầu kiểm định của Cơ quan kiểm tra chất lượng Thủy sản.  
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           PHẦN II 

                                              KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NĂM 2019  

 

I )   PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2019   : 

1)  Nhận định tình hình : 

Tuy thị trường xuất khẩu cũng vẫn đứng trước nhiều khó khăn do một số nước 
nhập khẩu có xu hướng bảo hộ mậu dịch trong nước rất rõ ràng thông qua việc đưa ra 
hàng loạt các rào cản kỹ thuật, hay các quy định về an toàn thực phẩm, kiểm dịch…. 

Tại Lễ hội khai mạc Hội chợ triển lãm 60 năm ngày truyền thống ngành thủy sản  
Việt Nam – Quảng Ninh 2019, Thứ Trưởng Bộ Nông Nghiệp và PTNT cho biết, “chế 
biến xuất khẩu  thủy sản của Việt Nam là lĩnh vực phát triển  rất nhanh và đã tiếp cận với 
trình độ công nghệ và quản lý tiên tiến của khu vực và thế giới. sản phẩm thủy sản xuất 
khẩu đảm bảo chất lượng và có tính cạnh tranh cao, tạo dựng được uy tín trên thị trường 
thế giới”. Việt Nam vẫn đang ở vị thế rất thuận lợi so với nhiều quốc gia trong khu vực 
do chính trị , kinh tế vĩ mô ổn định và có nhiều lợi thế khi thu hút đầu tư trực tiếp nước 
ngoài. Xuất khẩu của Việt Nam vẫn tạo thế cạnh tranh nổi bật với những Hiệp định 
thương mại đã và sẽ ký với các nước đối tác, Dự kiến năm nay Hiệp định thương mại tư 
do Việt Nam – EU có hiệu lực, thuế xuất nhập khẩu giảm sẽ góp phần tăng cơ hội xuất 
khẩu cá tra của Việt Nam. 

Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam ( VASEP ) năm 2018 là 
năm phát triển đột biến của ngành thủy sản, giá trị xuất khẩu thủy hải sản năm 2018 là 
9,0 tỷ USD, tăng 8,40% so với năm 2017. Dự kiến năm 2019 sẽ là 10 tỷ USD. 

Ngoài những thuận lợi và khó khăn chung của ngành Thủy sản, Ban Lãnh đạo 
Công ty đánh giá  năm 2019 Thủy Sản Số 4 có những lợi thế và khó khăn riêng , đó là : 

- Nguồn nguyên liệu nuôi trồng tương đối ổn định để cung cấp cho Nhà máy chế 
biến tại Đông Tháp . 

- Với mức thuế suất năm nay và được duy trì đến tháng 03/2021, Công ty đủ sức 
cạnh tranh khi bán hàng vào thị trường Mỹ. 

- Sản phẩm của Công ty chủ yếu là dạng thô, chế biến đơn giản chứ chưa đa dạng 
sản phẩm, chưa có sản phẩm giá trị gia tăng do thiếu hụt công nhân và chưa có vốn để 
đầu tư công nghệ chế biến. 

- Nguồn vốn kinh doanh gần như không đủ quay vòng để:  Nuôi trồng – Sản xuất 
– Xuất khẩu , đây là khó khăn triền miên kéo dài nhiều năm nay do Công ty khó tiếp cận 
vốn vay từ các Ngân hàng do chính sách tín dụng đối với ngành Thủy sản . 

      2)  Dự  kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh: 

Căn cứ vào những thuận lợi và khó khăn hiện tại của Công ty ,  Ban Lãnh đạo 
Công ty dự kiến đưa ra kế hoạch trong năm 2019 như sau : 

- Tổng Doanh thu  :       1.800      Tỷ đồng – Tăng  10 % so với năm 2018 

- Sản lượng SXCB   :    27.048      Tấn       –  Tăng   10%     “    
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- Sản lượng xuất khẩu  :    32.675    Tấn       –  Tăng     10%     “    

- Gía trị xuất khẩu   :          77       Triệu USD  –  Tăng  5%        “ 

- Lợi nhuận trước thuế   :       16   Tỷ đồng  - Tắng 20% so với năm 2018 

- Cổ tức : Không chia cổ tức để tập trung nguồn tiền cho hoạt động SXKD  

 

II .       MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN   : 

Để thực hiện được những mục tiêu đã đề ra như trên trong năm 2019 ngoài những 
biện pháp đã và đang thực hiện về tổ chức bộ máy và chế độ chính sách ; về điều hành 
hoạt động SXKD; về Tài chính …như các năm trước,  Ban lãnh đạo Công ty dự kiến định 
hướng hoạt động như sau : 

1. Phát hành thêm cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược : Để có nguồn vốn đủ cho 
hoạt động  nuôi trồng, sản xuất, xuất khẩu , hạn chế vay Ngân hàng với chi phí lãi vay 
quá lớn. Đến thời điểm hiện nay, Công ty vẫn đang tiến hành các thủ tục chào bán cổ 
phiếu cho Nhà đầu tư trong và ngoài nước. HĐQT sẽ trình phương án phát hành cổ phiếu 
cho Đại Hội Đồng Cổ Đông ngay khi hai bên đạt được những thỏa thuận tốt nhất cho các 
cổ đông Công ty. 

2.  Nới room cho nhà đầu tư nước ngoài: Để đủ thủ tục pháp lý cho việc phát hành 
cổ phiếu cho Nhà đầu tư nước ngoài thành công , HĐQT có tờ trình trình ĐHCĐ chấp 
thuận cho Công ty được tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài lên mức 100% thay 
cho mức 49% như hiện nay, theo đúng quy định của Pháp luật Việt Nam và Luật Chứng 
khoán . 

 

III )   BÁO CÁO  CHI THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2018 VÀ KẾ 
HOẠCH CHI NĂM 2019  : 

 Năm 2018 tổng chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty theo Nghị quyết 
của Đại hội cổ đông  là :  660.000.000  đồng . 

Năm 2019 do tình hình kinh doanh của Công ty còn nhiều khó khăn, Hội đồng 
Quản trị Công ty đề nghị mức chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Công ty bằng với năm 
2018, cụ thể như sau : 

 - Chủ tịch HĐQT :    10.000.000  Đồng/Tháng 

 - Uy viên HĐQT :      8.000.000          “ 

 - Trưởng ban KS :      5.000.000          “ 

 - Uy viên BKS :      4.000.000          “ 

Năm 2019 để thực hiện được đúng những giải pháp mà Hội đồng Quản trị đã đề ra 
như trên, Công ty chúng ta sẽ phải có bước chuyển mình mới và rất nhiều công việc phải 
làm . 

Nếu phát hành thành công, Công ty sẽ có nguồn vốn ổn định. Lúc này chỉ tập trung 
vào sản xuất kinh doanh. Chúng tôi tin tưởng rằng Ban lãnh đạo sẽ phát huy hết khả năng 
và tâm huyết của mình cùng với đội ngũ Cán bộ Quản lý năng động, đội ngũ công nhân 
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dày dặn kinh nghiệm Công ty vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội 
cổ đông giao phó. 

Thay mặt Công ty, tôi xin cám ơn sự tin cậy và ủng hộ của các Quý vị cổ đông đã 
dành cho Công ty trong thời gian vừa qua, và mong rằng  sẽ tiếp tục nhận được sự ủng 
hộ, góp ý của Quý vị trong thời gian tới để đưa Công ty ngày càng phát triển vững chắc . 

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp .  

 

TP / HCM, ngày 05 tháng  04 năm 2019 

              CHỦ TỊCH HĐQT  kiêm TỔNG GIÁM ĐÔC 
 

     

 

 

          

 Đính kèm BCTC đã được kiểm toán năm 2018. 
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Cho ndm tdi chinh kAt thilc ngay 31 thdng 12 ndm 2018

Hii dins Qudn ttj tnin tr7ng de finh bdo cdo nay cing vdi cdc Bdo cdo tdi chinh hqp nhiit tld dtryc kiim todn
cho ndm tdi chinh kit thtic ngdy 31 thdng )2 ndm 2018.

1. Thdng tin chung vd C6ng ty:

Thirnh lip:

C6ng ty C6 PhAn Thriy S6n Sti 4 (gqi tit ld "C6ng ty"; tlugc thinh lip theo Gi6y chung nhin dnng kj kinh
doanh s5 4103000436 ngiy 3l th6ng 6 n6m 200i, tti6u chinh lAn thrt 09 ngiy 07 thing 8 n5m 2013 theo Gi6y
chfng nhfn tl6ng k1i doanh nghiQp C6ng ty cri phin v6i md s6 doanh nghiQp 0302317620 do Sd K6 hoqch vi
DAu tu Thinh ptr6 Hd Ctri Vintr c6p (Thay tl6i gAn nhdt ngiy 311312016).

Hinh thric s0 hiiu v5n: C6ng ty c6 phin.

Hogt ilQng kinh doanh cria C6ng ty: c6c hoSt tlQng chinh.

Ch6 bi6n cric m{t hing thriy hii sdn, n6ng sen, thty hdi sdn, sric sin; Dich vq bAo tri, bdo duong, sta chta c6c
thi6t b! co tliQn l4nh; Kinh doanh nhd, cho thu6 vtrn phdng. Sin xu6t hdng may m{c (trt tAy nhuQm, h6, in);
xuAt khAu, nhAp khiu, quydn xu6t khAu, quydn nh{p khAu thriy hni sin, n6ng sdn (trtr g4o, tludng mia, rludng ct
cdi), sric sin vi cic lo4i hing h6a, vat tu, thi6t bi c6ng nghQ phim phyc vp cho cfc nhu cau sin xu6t kinh doanh
trong vi ngoii nginh, hing may m{c; nu6i hdng thriy sin nuoc nggt (kh6ng hoat tlQng tai t4r sd); sin xu6t thuc
ln gia stc, gia cim vd thty sin (trir ch6 bi6n thyc phim tuoi s6ng); b6n bu6n thfc dn vi nguy€n liQu lim thric
6n cho gia sric , gia cAm vi thriy sin. DAi l1 du lich; Di6u hdnh tua du lich; Dich vp li6n quan d6n quing bri vd
tii chrlc tua du lich; V{n tii hing h6a bing ttuong b0. Kho bdi vi luu gi0 hdng h6a.

TOn ti6ng anh: SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY NO.4.

Mtr chf'ng kho6n: TS4 (HOSE).

Trg sd chinh: 320 tludng Hung Ph[, Phuong 09, Qufn 08, Thenh phil Hd Chi Minh

Dla chi hai chi nh{nh cta C6ng ty:

Chi Nh6nh C6ng Ty C6 phin Thrly sin 4 tl{t tsi : Khu C6ng NghiQp Cing C6 Tic Cflu, Ap Minh Phong, X6
Binh An, HuyQn Ch6u Thinh, Tinh Ki€n Giang.

Chi Nh6nh C6ng Ty C6 phin Thty sin s5 4 - Odng tam dlt tai : Cum C6ng NghiQp Binh Thdnh, huy€n Thanh
Binh, tinh D6ng Thnp.

2, Tinh hinh tii chinh vir k6t qui ho4t tlQng:

Tinh hinh tai chinh vi k6t qui hopt tlQng trong nlm cia C6ng ty tlugc trinh biy trong ciic b6o c6o tai chinh h . p
nhAt elinh kdm.

3. Thinh vi6n H$i ddng Qunn tr! Ban Ki6m soit, Ban T6ng Gi6m d6c vn K6 to{n trudng:

Thanh vi6n HQi ddng Quin tri, Ban Kidm soit, Ban T6ng Gi6m d6c vi K6 to6n truong trong n6m vi tl6n ngdy

l{p b6o c6o tdi chinh hqp nhAt g6m c6:

HQi ildng Quin tri
6ng Nguy6n Vln Lgc Chri tich

I

c

Trang 1
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cONG rY cO PHAN TrnrY sAN sO 4

nAo cAo cuAHerDoNG euANrRI
Cho ndm tdi chinh ket thic ngay 31 thdng 12 ndm 2018

Ong LE Vinh Hda Ph6 Chri tich

Bd E6 Thanh Nga Uy vi6n

Bd V6 Thi Thanh Trang Uy vi6n

Be Nguy6n Thi Nggc Anh fly vi€n

Ban Ki6m soit
Bd Nguy6n Thi Thanh Mai Tru6ng ban

Bn Phqm Thi Thu HiAn Thdnh vi€n

Be L€ ThiNggc Huong Thinh vi6n (tir nhiQm ngdy 03 th6ng l0 nim 2018)

Ban T6ng Gi6m tl5c vir K5 torin trudng

6ng Nguy6n Vin Lgc T6ng Girim D6c

Be D5 Thanh Nga Ph6 T6ng Gi6m d6c ki6m K6 to6n tru6ng

6ng Trin VEn Cudng Ph6 T6ng Gi6m d5c (el6n ngny 14 thfng 01 n[m 2019)

Bn VO Thi Thanh Trang Ph6 T6ng Girim d6c

Nguli ttgi diQn theo ph6p lu$t cia Cdng ty trong nlm vi tl6n ngiy tfp b6o cio tii chinh hqp nhdt nhu
sau:

6ng Nguy6n V6n Lgc Chri tich HQi ddng Quin tri Ki6m Tdng Gi6m d5c

4, Ki6m torin tlQc l$p

C6ng ty TNHH Ki6m to6n vi Dich vu Tin hgc Tp.HCM (AISC) duqc chi tlinh ld ki6m to6n vi6n cho n[m tdi

chinh k6t thtc ngiy 31 thdng 12 nlm 2018.

5. Cam f6t cta rrqi adng Quin tri vi Ban T6ng Gi{m tl6c

HQi ddng Quan tri vi Ban T6ng Gi6m d5c chiu tr6ch nhiQm lflp c6c brio c6o tdi chinh hqp nh6t th6 hiQn trung

thuc vd hqp lj tinh hinh tai chinh hgp nhAt cta C6ng ty t4i ngiy 31 thring 12 n5m 2018, k6t qui hoat dQng kinh

doanh hqp nhit vi c6c lu6ng luu chuy6n ti6n tQ hqp nhAt cho ndm tii chinh k6t thric ctng ngiy. Trong viQc so4n

lfp c6c b6o c6o tai chinh hqp nh6t ndy, HQi ddng Qudn tri vi Ban T5ng Gi6m d5c de xem xdt ve tuan tht c6c

v6n dA sau tliy:
- Chgn lga cic chinh s6ch k6 torin thich hqp vd 6p dung mQt c6ch nhAt quin;

- Thgc hiQn c6c x6t tloin vi u6c tinh mQt c6ch hqp lj vd thfn trgng;

- 86o c6o tii chinh hgp nhAt duqc lip tren co sd hogt dQng li6n tpc, trt trudng hqp kh6ng thii gin dinh

ring C6ng ty sE ti6p tpc hoqt tlQng li6n tpc.

Hqi ddng Qudn trl vi Ban Ti5ng Gi6m di5c chiu trech nhigm tlim bdo ring c6c s6 sich ki! to6n thich hqp tll
rluqc thi6t lfp vi duy tri d6 th.i hiQn tinh hinh tai chinh hqp nh6t cr)a C6ng ty v6i tl$ chinh x6c hgp li t4i mqi

thdi tli6m vi lim co sd d6 so?n lap c6c b6o c6o tii chinh pht hqp v6i ch6 d0 k6 toen dugc neu d Thuytit minh

cho c6c 86o crio tii chinh hqp nhAt. H$i d6ng QuAn tri ve Ban T6ng Gi6m et5c cflng chiu trech nhiem d5i vdi

vi6c bdo vQ cic tai sin cria c6ng ty vi thyc hiQn c6c biQn ph6p hqp li d6 phdng ngta vd ph6t hicn c6c hdnh vi

gian lfn vd c6c vi phpm khric.

Trang 2
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c6xc rv cd pnAirr rHrrY sAN s6l

nAo cAo cuA Her oONc euAN rnl
Cho ndm tdi chinh kdt thilc ngay 31 rhdng 12 ndm 2018

6. X6c nh$n

Theo ! ki6n cria HQi d6ng Qudn tri, chring tdi x6c nhfn ring c6c B6o c6o tdi chinh hgp nh6t bao gOm Bdng c6n

OOi t<6 to6n hgp nhdt t4i ngiy 3l th6ng 12 n[m 2018, 86o c6o ktit qui ho4t tlQng kinh doanh hqp nhdt, 86o c6o

luu chuy6n tiAn tQ hqp nh6t vd c6c Thuy6t minh ttinh kdm ttugc sopn thio da tn6 hiQn quan clitim trung thpc vd
l.,qp ly ve tinh hinh tdi chinh hqp nh6t cfing nhu kiit qui ho4t ttQng kinh doanh hqp nh6t vd c6c ludng luu
chuy6n ti6n tQ hgp nh6t cria C6ng ty cho nim tdi chinh kiit thric ngiy 3l th6ng l2 nlm 2018.

86o c6o tii chinh hgp nh6t cta COng ty clugc lap phtr hqp vdi chuAn mlrc vi hQ th5ng k6 to6n ViQt Nam.

ngay 29 thdng 3 ndm 2019

Quin tri

NGUYEN VAN LTI. C

Cht tich

rn0v sAN

so4

?Y
c PHiN

Trang 3

,
I

:l

)



I
cOr.ro Ty TNHH rrEu rolru vA DlcH vu TtN Hec Tp.HcM

Auditing And lnformatic Senvices Company Limited
Heod Ofice: 389 A Dien Bien Phu Str,. Word 4, Dist,3, Ho Chi Minh City
Tel:(84,28) 38329129 (.l0 Lines) Fox:(84.28) 38342957
Emoil: info@oisc.com,vn Website: www.oisc.com,vn

nAo cAo KrEM roAN Dec LAP

euf cO oONG, Her DoNG euAN TRI vA BAN TONG GrAM DOc

c0Nc rY cO PHAN THUY sAN sO r

ngdy 29 thdng 3 ndm 2019

GIAM E6C
GG KIEM TOAN VIflN

56: A0618200-CN-HN /AISC-DN3

Kfnlt s6'i:

Tp

Chring t6i ita ki6m to6n b6o c6o tdi chinh ho.p nh6t kdm theo cta C0ng ty C6 phAn Thrhy Sin 56 4, dugc l$p ngdy

29 thbng3 ndm 2019, tt trang 05 d6n trang 40, bao g6m Bing cAn ddi kti to6n hgp nh6t tpi ngdy 31 th6ng 12 ndm

2018, 86o c6o kiit qud hopt clQng kinh doanh hgp nh6t, 86o c5o luu chuytin tidn tq hgp nh6t cho n[m tdi chfnh k6t

thric ctrng ngdy vd B6n thuy6t minh b6o c6o tdi chinh hqp nh6t.

Tr:lch nhiQm cfra Ban T6ng Gi6m <I6c

Ban T6ng Gi6m d6c C6ng ty chiu tr6ch nhiQm v6 viQc lQp vd trinh bdy trung thr,rc vd hgp lli b6o c5o tdi chinh ho.p

nh6t cfra Cdng ty theo chuAn mUc kii to6n, ch6 d0 kti to6n doanh nghiQp ViQt Nam vd c5c quy dinh ph6p lf c6 li6n

quan dtin viQc 10p vd trinh biy b6o c5o tdi chinh hgp nh6t vd chiu tr6ch nhiQm ,e ti6m so6t nQi b0 mi Ban T6ng

Gi6m d6c x6c dlnh ld cAn ttritit O6 cl6m b6o cho viQc lf,p vd trinh bdy b6o c6o tdi chinh ho.p nhSt kh6ng c6 sai s6t

trgng y6u do gian lfln ho{c nhim l6n.

Tr6ch nhiQm cfra Ki6m todn vi6n

Tr6ch nhiQm cria chirng t6i ld dua ra;f ki6n ,e b6o c6o tdi chinh hgp nhdt dUa trOn k6t qu6 cria cuQc ki6m to6n.

Ch6ng t6i dd titin hanh kiem to6n theo c6c chuAn mgc kii5m to6n VietNam. C6c chu6n mr,rc ndy y6u cAu chring t6i

tuan irri chuAn mgc vd c6c quy dinh vC dao dric ngh6 nghiQp, lf,p k6 ho4ch vd thUc hiQn cuQc ki6m todn Ae Oat

dugc sU ttdm b6o hSp ly ,e uie" lieu b5o c6o tdi chinh ho.p nh6t cria C6ng ty c6 cdn sai s6t trqng yiiu hay kh6ng.

C6ng viQc ki6m to6n bao g6m thuc hiQn c6c tht tpc nhim thu thfp c6c bdng chimg ki6m to6n v,i c6c sti lieu va

thuyZt minh tr€n b6o c6o tdi chinh hqp nh6t. C6c thri tr,rc ki6m to6n dugc lua chqn dga tr6n xdt do6n cta ki6m to6n

vien, bao g6m d6nh gi6 riri ro c6 sai s6t trgng y6u trong b6o c6o tdi chinh hqp nhAt do gian 10n hoac nhAm lan. Khi

thr,rc hiQn d6nh gi6 cic rtri ro ndy, ki6m toSn vi6n d6 xem x6t ki6m so6t nOi b0 cria Cdng.ty liOn quan d6n viec lOp

vd trinh biy b5o c6o tdi chinh hqp nh6t trung thgc, hgp lf nhim thiet k6 c6c thfi tgc kitim to6n pht ho.p v6'i tinh

hinh thgc ti5, tuy nhi6n kh6ng nhim mirc clich dua ra y ki6n vc nieu qui cta ki0m so6t nOi b0 cira C6ng ty. C6ng

viQc ki6m to6n tfing bao gdm ddnh gi6 tinh thich hgp cria c6c chfnh s6ch ki5 to5n dugc 6p dgng vd tfnh hqp l:i cta

c6c u6c tinh k6 to6i cfia ian t6ng iia* OO. cfing nhu d6nh gi6 vi0c trinh bdy tdng th6 b6o c6o tdi chfnh h-op nh6t.

Chring t6i tin tuong ring cdc bing chimg ki6m to6n mi chring tdi <16 thu thfp dugc le day dfi vd thich hgp ldm co

sd cho f kiiSn ki6m to6n cria chirng t6i'

'f t<i6n cira Ki6m toin vi6n

Theo ;f ki6n cta chring t6i, b6o c6o tdi chinh h-op nh6t da phdn 6nh trung thgc vd hop lf, tr6n cdc khia c4nh trqng

y6u tint hinh tdi 
"r,inrir,gp 

nh6t cta c6ng ty C6 phAn rnriy san so + tqi ngdy 3l rhing 12 ndm 2018, cfing nhu kt5t

qui hopt d6ng kinh oounh nqp nh6t vd tinti trintr iuu chuy6n ti0n t0 hqp nhAt cho nim tdi chfnh kilt th0c cirng ngiry,

ffi ffi;i .rrra, *o" t ii #an, ctrti aO kr5 to6n doanh nghiQp viQt Nam vd c6c quy dlnh ph6p lv c6 li6n quan d6n

uie" tap vd trinh bdy b5o c6o tdi chinh hqp nh6t.

:j
.G

.it
;c

\,
'll
.H

o
2

,
0

(
(

:t

I
I

DiQu Thliy
sd GCNEKHNKT: o2 t 2-20 I 8-oo 5- I
BO Tdi Chinh YiQt Nam criP

Hn Qu6 Nga

SO GCNEKHNKT: 2 80 I -20 1 9-00 5- I
BO Tdi Chinh ViQt Nam ciiP

DlcH v

c

xtEm roAr vA

6 cniutx
H

Bronch in Ho Nol : 6 Floor, 36 Hoo Binh 4 Street, Minh Khoi Word, Hoi Bo Trung Dist,,
Iel : (M.24) 3782 OO45 Fox : (8A.2A) 3782 Co48 Emoil: honoi@oisc com vn
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Fox: (84.236) 3747 620
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cONG TY cO PHAN rrtt y sAN so 4

BANG cAN o6r KE ToAN HoP NHAr
Tqi ngay 31 thdng 12 ndm 2018

M6u sii s ot - nNlHx

Dol vi tinh: DOng ViQt Nam

A. TAISANNGANU4N

I. Tidn vi cdc khoin tuong tluong tiAn

L TiAn

2. C6c khoin tuong duong tiBn

II. Cdc khoin ttiu tutAi chlnh ngin hln
l. Chung kho6n kinh doanh

2. DU phdng gi6m gi6 chimg khodn kinh doanh

3. Diu tu nim git diln ngiy ctrio h4n

I. C{c khoAn phii thu ngin hgn

l. PhAi thu ng6n h4n crla khrich hdng

2. Tri trudc cho ngudi b6n ngin h4n

3. Phdi thu nQi bQ ngin h4n

4. PhAi thu theo ti6n dQ k6 ho4ch hqp ddng xAy

d\mg

5. PhAi thu vd cho vay ngin h4n

6. Phii thu ngin h4n kh6c

7. Dp phdng ph6i thu ngin han kh6 ttdi
..16. I al san mleu cno xu ly

IV, Hing tdn kho

l. Hdng t6n kho

2. DU phdng giAm gi6 hAng t6n kho

TAi s6n ngin hgn khdc

. Chi phi tri tru6c ng6n hp

. Thu6 cTcT duqc khAu trir

. Thu6 vA c6c khoin khdc phii thu Nhi nu6c

. Giao dich mua b6n lqi tr6i phi6u Chinh phri

. Tdi sdn ngin h4n kh6c

3u12t2078 0U07t2018

1.791.293.703,025 980.721.632.505

Thuy6t
minh

100

.l

.i
li
P

M

,c110

lll
112

120

t2t
t22
t23

130

l3l
132

133

134

135

136

137

139

I40
l4l
149

150

151

152

153

154

155

v,1

v.2

6.716.518.401

6.716.518.401

6.393.962.552

(49.428.939)

778.335.762.158

778.335,762.1s8

13.347.101.636

61 .503.771

12.763.357.047

522.240.818

729.294.201

729.294.201

213.758.255.656

180.516.745.899

26.418.238.10t

6.872.699.995

(49.428.939)

644.488.979.732

644.488.979.732

20.110.002.916

1.208.83 1.581

18.389.199.504

511.971.831

70.000.000.000 10r.635.100.000

70.000.000.000 101.635.100.000

II
v.3

v.5
v.3

V.

I

2

3

4

5

v.6

Y .12a

v.15b

Bdn thuyit t inh bdo cdo tdi chtnh hop nfuit tdphin kh6ng thii tdch rdi cia bdo cdo n dy. Trahg 5

TAI SAN M6 s6

922.894.320.830

874.814.870.548

41.734.916.669



CONG TY Co PHAN THUY SAN 56 1

BANG cAN oor xr roAN nop NuAr
Tqi ngay 3l thdng 12 ndm 2018

Nr6u s6 e ol - oNlux

2t0
211

212

213

zt4
215

zt6
219

TAI SAN

B. TAI SAN DAI HAN

I. Cdc khoAn phii thu dii hln
1. Phii thu dii h4n cta kh6ch hAng

2. Tri tru6c cho ngudi b6n dAi h4n

3. V6n kinh doanh d tton vl trqc thugc
4. Phii thu nQi b0 dei han

5. Phdi thu v6 cho vay dii h4n

6. Phdi thu dii h4n kh6c

7. Du phdng phdi thu dAi h4n kh6 tldi

II. Tii sin c6 .Iinh
1. Tdi sen c5 dinh hfr'u hinh

- NguyAn gid
- Gid tri hao ndn lui kii

2. Tei sen c5 dinh thu6 tdi chinh
- NyyAn gid
- Gid tri hao ndn lu! kii

3. TAi sen c6 dinh v6 hinh
- NguyAn gid , ' -,:- lrta trl hao mon luy ke

III. B6t trQng stn ttiu tu
- Nguy6n gi6

- ci6 tri hao mdn luy k6

IV. Tii sin dd dang dAi h4n

l. Chi phi sAn xuAt, kinh doanh dd dang ddi h4n

2. Chi phi xdy dgng co bin dd dang

V. Cdc khoin dAu tu tii chinh dii hgn

l. DAu tu vdo c6ng ty con

2. Diu tu vdo c6ng ty li6n doanh, li6n k6t

3. DAu tu g6p v5n vio don vi kh6c

4. Dg phdng ttAu tu tdi chlnh dAi hgn

5. EAu tu nim git tt6n ngdy <16o h4n

VL Tii sin dAi hgn khfc
l. Chi phi tri tru6c ddi han

2. Tai sdn thu6 thu nhip ho6n l4i

3. Thi6t bi, v{t tu, phs tirng thay thii dai han

4. Tdi sdn ddi h4n kh6c

5. Lgi th6 thumg mqi

TONG CONG TAI SAN

Thuy6t
minh

200

3lt2t20r8

233.564.357,471

214.782.198.595

198.861.046.703

33 3.144.622.014

(134.283.57s.3 I 1)

4.325.817.808

4.38s.656.586

(s9.838.778)

11.595.334.084

I I .792.761.764

(197.427.680)

14.461.280.539

\4.46t.280.539

0t/01/2018

313.458.491.839

100.000.000

100.000.000

2r8.869.586.635

205 .028 .849 .67 5

3 34.666.373.7 57
(129.637.524.082)

4.3s4.803.396

4.385.656.586

(30.8s3.190)

9.485.933.564

9.572.i40.164
(86.406.600)

50.891.892.s57

50.891.892.557

\

H

c
1t

220

221

222

223

224
)) \
226

227

228
))o

230

231

z)z

v.5

v.8

v.l0

v.9

v.1l

v,7

v.12b

31.635.396.6r8

31.635.396.618

4.320.878.337 1t.961.6t6.029

2.024.858.060.496 1.294.180.124.344

Trang 6

Don vi tinh: Ddng Yift Nam

4.320.878.337 11.961.616.029

Mri s6

240

24t
242

250

25t
252

253

254

255

260

261

262

263

2.68

269

270

Bdn thuydt minh bdo cdo tdi chinh hw nhtit ld phin kh6ng thi tdch rdi cia bdo aio n dy.



CONG TY CO PHAN THTIY SAN s6 4

BANG cAN oor xn roAN nop NuAr

uiu s6 B ot - DNntN

Eon vi tinh: Ding Yi€t Nam

NGUONVON

C. NqPHAITRA

I. Nq ngin h9n

1. Phri tre cho ngudi ban ngin hqn

2. Ngudi mua trA ti6n tru6c ngin h4n

3. Thu6 vi c6c khoAn phAi nQp Nhd nu6c

4. Phii trA ngudi lao tlQng

5. Chi phi phdi trA ngin h4n

6. Phii trd nQi bQ ngin h4n

7. PhAi trA theo ti6n d0 k6 hoach hgp ddng x6y
dung

8. Doanh thu chua thgc hiQn ngin h4n

9. Phdi trd ngin han kh6c

10. Vay vA ng thu6 tdi chinhng6nhqn

11. Du phdng phli tri ngin han

12. Qui khen thudng, phric lqi
13. Quiblnh6ngi6
14. Giao dich mua b6n lai tr6i phiilu Chinh phri

31/12t2018

1.755.241.986.881 1.023.601,789.376

Me s6
Thuy6t

minh
\

\
c

/
,s

I310

3ll
312

313

314

315

316

1.713.551.554.074

952.896.004.93 8

11.888.224.587

16.800.685.653

266.811.323

5.700.000.000

3s.990.432.807

984.115.355.022

155.704.148.209

2.223.334.663

15.086.291.584

1.942.547 .t57
182.400.000

4.571.872

3.042.100.619

809.420.754.068

5.700.000.000

33.786.434.3s4

317

318

319

320

32t
322

323

324

v.16
Y .17

v.l6
Y.t7

(3.733.1s1.611) (3.490.793.1s0)

41.690.432.807 39.486.434.354330

331

.t)L

JJJ

))+
335

336

)) I

338

339

340

341

342

343

Ban huyit ninh bdo cdo t di chinh hop ntuit td phin kh6ng thi tdch nii ct:a bdo c.io n dt'. Trang 7

Tqi ngay 3l thdng 12 ndm 2018

v.l3
v.l4
V.l5a

IL Nq dii h4n

l. Phdi tri ngudi b6n dAi hp
2. Ngudi mua trd tidn trudc ddi hpn

3. ChiphiphAi tridii h4n

4. Phdi hA nOi b0 vd v6n kinh doanh

5. Phii trAn$i bQ dni hpn

6. Doanh thu chua thgc hiQn ddi hqn

7. Phai hA dni han kh6c

8. Vay vi ng thu6 tii chinh dii h4n

9. Tr6i phii5u chuydn d6i

10. Cd phi6u uu dai

11. Thu6 thu nhap hoan lai phai tre

12. Ds ph6ng phdi triddi h?n

13. Qui ph6t triiin khoa hgc vd c6ng nghQ

0u0t/2018

300

5.343.503.555

730.089.475.629



c6NG rY c6 pnAN ru0y sAN s6 a

BANG cANo6r rE roAN HoP NHAr
Tqi ngay 31 thdng 12 ndm 2018

Itiu s6 s ot - ox,.gx

Don vi tinh: Ding Vigt Nam

NGUONV6N

D. voNCnUSOnUtr

I. V6n chri s& hfru

L V6n g6p crla ch0 sd htru

- C6 phi6u ph6 th6ng c6 quytn bi6u quy6t

- C6 phi6u uu dei

2. Th{ng du v5n c6 phin
3. QuyAn chgn chuy6n d6i tr6i phitiu

4. V6n kh6c cta cht sd htu
- ^t .,t). uo pnleu quy

6. Ch6nh lQch tl6nh gi6 lai tdi sdn

7. Ch6nh lech ty gi6 hiii do6i

8. Qui tliu tu phAt tri6n
9. Quy h5 trqsip x6p doanh nghiQp

I0. Quy kh6c thuQc v5n ch[ sd htu
11. Lgi nhu{n sau thu6 chua phdn phtii

- LNST chua ph6n ptr6i tuy t6 a6n cutSi ky tru6c
- LNST chua phdn ph5i ky nay

12. Ngudn viin dAu tu XDCB
13. Lqi ich c6 d6ng kh6ng ki6m so6t

Ngudn kinh phi, qu! khic
. Ngu6n kinh phi

. Ngudn kinh phi dl hinh thdnh TSCD

T6NG CONG NGUoN v6N

3Ut2l20t8 0U07t2018

269.616.073,615 270.578.334.968

MI s6
Thuy6t

minh

400

\
a

t

I410

411

4lla
4l lb
412

413

414

415

4t6
417

4t8
419

420

421

421a

42tb
422

429

430

431

432

v.l8 269 .616.073 .6ts
161.606.460.000

161.606_460.000

5.s45.000.000

10.441.133.618

547.763.651

9.893.369.967

5.195.000.000

11.753.394.970

6.634.052.259

5.119.342.711

88.511.629.767 88.511.629.767

(1.97s.998.328) (1.97s.998.328)

s.487.848.558 5.487_848.558

II

2

440 2.024.858.060.496 1.294,180.124.344

Tp , ngay 29 thdng 3 ndm 2019

GIAMD6C

NGUYEN VAN LUC

NGIJdI LAP BITU/ KE TOAN TRI.rONG

D6THANHNGA

CONG TY
CO PHAN

THOY SAN

oS 4

BAn huyit ,ni h bdo cdo t di chtnh hW nhlit ld phin khbng thi rdch rdi ctia bdo cdo n dy. Trang 8

270.578.334.968

r6r.606.460.000

161.606.460.000

1.,'



cONG TY c0 PuAN rnrjy sAN s6 + trl6u sd n oz - nNugx

eAo cAo xfr euA HoAr DqNG KrNrr DoANH Hgp NHAr
Cho ndm tdi chinh hh thtic ngay 31 thdng 12 ndm 2018 Eon v! tinh: Ding yiet Nam

CHI TTf,U

l. Doanh thu b6n hdng vA cung c5p dich vp

2. C6c khoan gidm trri doanh thu

3. Doanh thu thuAn vd b6n hing vi cung eip dich v1r

4. Gi6 v6n hing b6n

5. Lqi nhuin gQp vA Udn hirng vi cung cdp dich vg
(20 = 10 -rl)

6. Doanh thu hoSt tlQng tai chinh

7. Chi phi tii chinh

Trong dd: Chi phl ldi vay

8. Phin ldi ho[c 15 trong cdng ty l€n doanh, li6n k6t

9. Chi phi b6n hing
10. Chi phi quin l1i doanh nghiQp

11. Lqi nhuin thuin tir ho4t ilQng kinh doanh

(30 = 20 + Ql - 22) + 24 - Qs + 26)')

12. Thu nhfp kh6c

13. Chi phi kh6c

14. Lqi nhuin khdc (40 = 3r - 32)

15. T6ng lqi nhufn k6 todn trudc thu6
(50=30+40)

16. Chi phi thuii TNDN hi€n hinh
17. Chi phi thuii TNDN holn lpi

18. Lqi nhuin sau thu5 thu nhip doanh nghiQp

(60 = s0 - sl -s2)
C6 d6ng cta C6ng ty m9
^: -^ . .l
uo oong Knong Krem soat

19. Lii co bin tr6n c6 phi5u

20. L6i suy giim tr6n c6 phi6u

VI.I
Yt.2
VI.3
VI.4

Ma s5
Thuy6t

minh
NIm 2018

1.577 .252.571.245

4.907.771.600

1.572.344.799.64s

1.491 .397 .929.921

6.362.946.700

57.580.734.550

51 .419.422.788

3t .366.441.724

16.577.888.654

(18.2 r5.248.504)

38.709.420.932

6.8\7 .481.597

31.89r.939.335

13.676.690.831

616

616

Nlm 2017

9.734.143.332

62.580.179.233

57.184.384.902

39.667.758.9',77

18.927.012.345

s.930.292.664

297.884.606

1 .108.834.5 59

(810.949.es3)

5.119.342.711

146

146

714.479.700.0

3.100.61 30

7 t 1.379.0 9.280

594.007 .989.393

80.946.869.724 117.371.099.88720

2t
)1

23

24

25

26

30

I
e

*
.(\

VI.5
VI.6

3l
32

40

50

51

52

60

61

62

70

7t

vl.7
VI.7

VI.8
VI.9

VI.1I 3.',783.320.864

9.893.369.967 5,119,342.711

9.893.369.967 5.119.342.711

NGr.Ior LAP Brtul xt roAx TRT.IONG

D6THANHNGA

Tp. Hi Chi Minh, ngAy 29 thdng 3 ndm 2019

G GIAMDOC

t/
Exvlxr,r/. c

CONO TY

cd PxAH
THOY SAN

so4
?

*

:TP

c

o

3 72s

o

GUY

Trong 9

01

02

l0
l1

YI.12

vI.12

BAn *uyit , inh b,io cdo li chinh tpp nhtit ld ptuin kh6ng thi tdch roi cia bda cdo riry.



cONG TY cO PHAN rHUY sAu s6 a

nAo cAo r,uU cHuvEN UBN TE Ho? xuAr
(Theo phuong ph6p gi6n tii5p)

Cho ndm tdi chinh k1t thtc ngdy 31 thdng 12 nam 2018

tvtSu sd B 03 - DN

Don vi tinh: D6ng Vi€t Nam

-

CHi TIEU

I. LUIJ CHUYEN TItN TU HOAT DQNG KINH DOANH

l. Lgi nhu$n tru6rc thu6

2. Di6u chinh cho cdc khoin :

- Kh6u hao tii sin ci5 tllnh vd U6t Ogng sdn tlAu trr

- C6c khoin dyphdng

- LAi,l5 ch6nh lQch t! giri h6i do6i do tlinh giri Iqi cric

khodn mgc ti6n te c6 g6c ngo4i tQ

- Lai, 16 tir ho4t rlQng diu tu
- Chi phi lii vay

- C6c khoin di€u chinh khdc

3. Lqi nhuf n t& ho4t tlQng kinh doanh tru6'c thay O6i vi5n

luu ilQng

- T[ng O, giim (+) c6c khodn phdi thu

- T[ng (-), gihm (+) hdng t0n kho

- Ting (+), giim C) crlc khoin phii tri (kh6ng ki5 lai vay

phii tri, thui5 thu nh{p phni nQp)

- TIng (-), giim (+) chi phi trd trudc

- Tdng (-), giim (+) chung kho6n kinh doanh

-.:.- I len lal vay oa tra

- Thu6 thu nhQp doanh nghiQp da nQp

- Ti6n thu khric ttr ho4t tlQng kinh doanh

- Ti€n chi khric ttr ho4t tlQng kinh doanh

Luu chuy6n ti6n thuin tir hogt tlQng kinh doanh

il. LTTU CHUYEN TIEN TU'HOAT DQNG DAU TTI

l. Ti6n chi d6 mua s6m, xdy dyng TSCD vd c6c TSDH kh6c

2. Ti6n thu tir thanh l!, nhugng b6n TSCD vi c6c TSDH kh6c

3. Ti€n chi cho vay, mua c6c c6ng cp ng cta don vi kh6c

4. Tien thu h6i cho vay, b6n l4i crlc c6ng cg ng cita don vi kh6c

5. TiAn chi d6u tu g6p v6n vdo don v! kh6c

6. Ti€n thu h6i ddu tu g6p vi5n vdo don vi kh6c

7. Ti6n thu ttr ldi cho vay, c6 tirc vi lgi nhuQn dugc chia

Luu chuy6n ti6n thu6n t& hopt tlQng dAu tu

Mi sii
Thuy6t Nim 20I8 NIm 2017

minh

13.676.690.831 5.t19.342.711

v.8,9,10 10.591 .065.046 10.662.019.985

01

02

03

04

05

06

07

4
]S

7
I

D!

'1)

\

VI.6

3.069.386.487

(42.061.760.e|s)

51.419.422.788

36.694.804.237

(7s 9.803 .5 6 l .823 )

(133.846.782.426)

817.487 _776.218

37.577.939.828

(st.419.422.788)

(6.eze.6ss.690)

(2e2.724.048)

(60.s31.626.492\

(47.746.000)

I I1.383.070.r l9
(40.000.000.000)

71.635.100.000

5.005.138.261

t47.975.562.380

387.191.083

(7.613.165.334)

57.r84.384.902

65.739.773.347

(37.848.810.912)

(26.279.521.1s8)

(t4.992.217 .97e)

4.91s.726.637

(s6.9r0.280.742)

(2.270.782.s00)

(67.646.1t3.307)

(413.000.000)

(4.629.663.422)

45.868.163.422

6.826.000.692

47.6s1.500.692

08

09

l0

1l

l2
l3
t4
l5
t6
t7

20

21

'))

23

24

25

26

27

30

Bdn thuyiit minh bdo ctio tdi chinh ld phin khong thi tdch rdi cila bdo ccio ndy' Trang l0



cONc rY cO PHi,N rHOY sAN s0 4

SAO CAO LUII CHUYEN TIEN TE HOP NHAT

(Theo phuong phdp gien tiiip)

Cho ndm tdi chinh kiit thic ngdy 3l rhdng 12 ndn 2018

MAusdB0S-DN

Drm vi tlnh: DOng ViAl Nam

3l

32

33

34

35

36

40

50

60

6l

70

rE

:H

Tt
'rc

).

CHiTIEU

rrr. LUU cHUyEN rrtN TtI Ho4.T DoNG rAr cHiNH

l. Ti6n thu tt ph6t hanh c6 phi6u, nh6n v5n g6p cira CSH
2.Tian tni l4i v6n g6p cho c6c cht so hrix, mua lai cd phi6u

cia doanh nghi€p tla ph6t hdnh

3. Tiin thu tir tli vay

4. TiAn trd nq g6c vay

5. Ti6n tri ng gtic thu€ tii chinh

6. C6 tuc, lgi nhuln tl6 tri cho chtl sd h8u

Luu chuy6n titn thuin tir ho3t tlQng tii chinh

Luu chuy6n tidn thuAn trong nim (50 = 20+ 30 + 40)

Ti6n vi tuong ducng tiin ifiu ntrm

Anh huong crla thay C6i ty gia n6,i ao6i quy <t6i ngo4i tQ

Ti6n vl tuong tluong tiin cu5i n6m (70 = 50+60+61)

MI sii
'Ihuylit

minh
Nnm 2018

t .1s6.'184.142.169

( l .233.61 8.698.107)

NIm 2017

1.738.3 I 5.000.801

(1.7r 8.589.988.874)

f
c

v.1

(4.608.8ss.7s0)

(81.443.41 1.688)

6.000.524.200

729.294.201

(13.300.000)

6.716.518.401

19.725.011.929

(269.600.686)

998.894.887

'729.294.201
I

I

Tp H6 29 thdng 3 ndn 2019

IAM DoC

NGUYENVAN LU. C

NGI,OI LAP BIiU/ KE Toi.N TRTIONG

DO THANH NGA

cd Puitl
THOY SAN

s6a

CONG

Trang I I

L,

Bdn thutit ninh bdo cdo tdi chinh ld phin kh6ng thi tdch rdi cia bao cio niy.

*



cONG rY c0 PHAx ruuy sAN s6 a

sAN rHUytT MrNH BAo cAo rAr cHiNH Ho.r NHAr
Cho ndm tii chinh kir thic ngdy 3l thdng t2 ndm 2018

trtiu s6 s oq - nN

Eon vi tinh: D6ng Vigt Nam

I. DAC DITM HO.,1T OQNC COa NOANH NGIIIEP

1. Thlnh lip:

C6ng ty C6 PhAn Thrly San 55 4 (gqi tit h "C6ng ty'') <lu-o. c thdnh l5p theo Gi6y chtmg nh{n dang ky' kinh doanh s6
4103000436 ngdy 3t thing 6 nim 2001, tlidu chinh lAn thri 09 ngdy 07 th6ng 8 n6m 2013 theo Gi6y chLmg nh{n tl{ng
kf doanh nghiQp C6ng ty c6 phin v6i m6 sti doanh nghiQp 0302317620 do Sd Kii hoach vd Eiu tu Thenh phi5 Hd Chi
Minh c6p (Thay d6i gAn nhdt ngny 3tl3l2}16).

2. Hinh thric sd hfru v6n: Cdng ty c6 phin.

T0n ti6ng anh: SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY NO.4.

Mi chfmg khoin: TS4 (HOSE).

Trg s& chinh: 320 tludng Hmg Phri, Phudng 09, QuAn 08, Thenh ph6 Hd Chi Uintr.

3. Linh vgc kinh doanh:

Nu6i tr6ng ch6 bi6n thty hii sdn, n6ng s6n. Kinh doanh t'At dQng sin...

4. Nglnh nghd kinh doanh:

Hoat dong chinh cia Cdng ty le :

')
)t
TI
I

Ch6 bitin cac m{t hdng thty hii sin, n6ng sin, thriy hii san, sric sAn; Dich vp bao trl, beo du0ng, sua chta c6c thiitt bi
co tli0n lenh; Kinh doanh nhd, cho thu6 vln phdng. SAn xu6t hdng may m{c (tr& tAy nhuQm, hd, in;; xu6t khiu, nh{p
khAu, quydn xu6t khAu, quydn nhip khAu thriy hii sin, n6ng sdn (trt gpo, dudng mia, tluong ct cii), sric sdn vi c6c lo4i
hdng h6a vat tu, thi6t bi c6ng nghQ phim phqc vp cho c6c nhu cAu sdn xu6t kinh doanh trong vi ngodi ngdnh, hang
may m{c; nu6i trting thty sAn nudc ngqt (kh6ng hoqt dQng t4i tru sd); sin xu6t thrlc in gia stc, gia cAm vd thty sdn (trt
ch6 biiin thuc phim tuoi s5ng); b6n budn tllric 6n vA nguyen li6u ldm thrlc 6n cho gia sric , gia cAm vi thty sAn. D4i lf
du lich; Di6u hanh tua du l!ch; Dich vp li6n quan tliln quing b6 vi t6 chtc tua du lich; Van tai hdng h6a bing rludng bQ.

Kho bdi vd luu git hdng h6a.

5. Chu ki s6n xudt, kinh doanh th6ng thudng.

Chu k! sin xu6t, kinh doanh cta C6ng ty kCo ddi trong vdng 12 th6ng theo nim tdi chinh th6ng thudng bit ddu tir ngiy
0l th6ng 0l d6n ngAy 3l th6ng 12.

6. Tuy6n U5 vd tOa ntrtrg so s6nh th6ng tin tran 86o c6o tii chlnh

ViQc lqa chgn s6 lieu vA th6ng tin cAn phii trinh bey trong b6o c6o tii chinh hgp nhSt dugc thyc hign theo nguydn t6c
c6 thii so srinh tlugc gita c6c k| k6 to6n tuong img.

7. T6ng s5 nhin vi6n il6n ngiry 31 th6ng 12 ntrm 2018: 688 nhdn vi6n.(NgAy 3l th6ng 12ndm2017 1149 nhin vi6n)

Trong l2Cdc thuyit tninh nay ld bA ph1n hop thanh cdc Brio ctlo tdi chinh hgp nhiit.



cONc rv co puAN ruuy sAN so l

nAx rHrryET MrNH nAo cAo rAr cHiNH Hop NHAr
Cho ndm tdi chinh ket thic ngdy 3l thdng t2 ndm 2018

rvr6u s5 B 09 - DN

Eon vi tinh: E6ng Vi€t Nam

8. Cdu trric doanh nghiQp

8.1 Danh s6ch c6c c6ng ty con

T4i ngiy 3 I th6ng I 2 nlm 20 I 8, C6ng ty c6 mQt (01 ) cdng ty con sd htu trpc tiiip nhu sau:

TAn COng ty vd dia chi lloqt d$ng chinh Tj, tQ vdn g6p Tj, l€ sd hfru
Tj,lQ quyin bi€u

quyet

Ctr6 Ui6n c6c m{t
C6ng ty CP. Toin Thing hdng thty h6i sdn,

ndng sin, sric sin...
98% 98% 98%

Ngdy 26 th6ng 4 nim 2018, Dai hQi <Idng c6 tl6ng thudng niOn ndm 2018, theo nQi dung cta Ngh! Quytit s6 0lAfQ-
DHCD cria C6ng Ty CO PhAn Thriy Sen SO 4 tl6 th6ng qua c6c nQi dung:

+ Th6ng qua viQc ch6p thufn cho 6ng Nguy6n Vln Lpc - Chri Tich HDQT ki6m Tdng Girim d6c vd Bd V5 Thi Thanh
Trang - Ph6 T6ng Gi6m d6c ti6p tpc lim dai diQn phAn v5n cria C6ng Ty C6 pnAn Thtiy SAn SO + t4i C6ng ty CO ptrAn

ToAn Thing.

+ Thdng qua viQc ty quy6n cho HEQT chri clQng thyc hiQn viQc chuy6n nhugng phAn vtin g6p cria C6ng Ty CO pirAn

Thriy Sin S6 + tai Cdng ty C6 ptrAn Todn Thdng. Ho{c/ vd chuy6n nhugng tdi sdn cria COng Ty C6 PhAn Thriy Sin 56
4 t4i Cdng ty CO nnAn Todn Thing.

+ NAm 2018, Cdng Ty Cd PhAn Todn Thing <t5 thqrc hiQn Thanh lf Hqp ct6ng thu6 lpi Khu O6t f.OO vdi Cdng Ty Co
Phin Long Hflu - ld 16 d6t toin Thlng d6 thu6 lim trp sd ho4t tlQng sdn xu6t kinh doanh tir ngdy OLtll/2007 theo Hqp
il6ng thu6 lai d6t s6 ooglzooz/HDTE-LHC-MAR v6i t6ng giri tr! thanh l;i theo Bi6n bin thanh ly s6 4g2l2ol8lBB-
LHC-CSKH le 56.383.070.1l9 tl6ng (il5 bao g6m thuti GTGT).

8.2 Danh s6ch c6c Chi nh6nh ho4t itQng trgc thuQc, h4ch to6n dQc lflp vi nQp thuti tpi dia bin noi tl6ng kf kinh doanh:

t6n 4qr vi Dia chi Hoat tl0ng kinh doanh chinh

Vdn phdng C6ng ty Cii
Phin Thily Sdn 56 4

320 dudng Hrng Phi, Phuong 9, QuQn 8,

Tp HO Chi Minh.
Kinh doanh cltii Uiiin thiy hdi sdn

Chi nhdnh C6ng ty Cii
Phdn Thfiy Sdn 4 - KiAn
Giang

Khu cdng nghigp Cdng cd Tdc Cqu,

huyQn Chdu Thdnh, tinh KiAn Giang Kinh doanh chii tiiin thiy hdi sdn

Chi nhdnh C6ng ty Cii
Phdn Thiy Sdn Sii 4 -

DOng lAm
Cltm C6ng nghiQp Binh Thdnh, huyQn

Thanh Binh, tinh Ddng Thdp Kinh doanh cnd Oidn thily hdi sdn

II. NIEN DO KE TOAN, DCIN VI TIEN TE SI/ DUNG TRONG KE TOAN

1. Ni6n ttQ k6 todn

Ni6n <IQ k6 to6n cria COng ty Uit Oiu tir ngdy 0l th6ng 01 vi k6t thric ngiy 31 th6ng 12 hdng ntrm.

2. Don vi ti6n tQ sfr dgng trong k6 todn

Ddng ViQt Nam (VND) tlugc srl dpng ldm tlon vi ti6n tQ de ghi s6 t6 to6n.

Cdc thuyiit minh ndy ld b0 phdn hqp thdnh cdc Bdo ctio tdi cltinh hqp nhiit. Trang I 3

.:
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c6xc rv cO rnAx rnty sAN s6 l
BAN TH{rytT MINH nAo cAo rAr cnfNH Hop xnAr
Cho ndm tdi chinh kiit thtic ngdy 3 1 thdng I 2 ndm 20I 8

trl6u s5 B 09 - DN

Don v! tinh: Ddng Viet Nam

rrr. cnuAN Mr/c ve cst oQ rt roAx Ar oqNc

r. cn6 a6 t6 toen dp dqng

Cdng ty 6p dung Ch6 dO kti to6n doanh nghiQp ViQt Nam theo hudng ddn t4i Th6ng tu sO 200/2014/TT-BTC dusc 86
Tii chinh ViQt Nam ban hAnh ngiry 2211212014.

C6ng ty 6p dpng Th6ng tu 20212014/TT-BTC ("Th6ng tu 202") dugc B0 Tdi ch(nh ViQt Nam ban hanh ngdy :

22ll2l2}l4 huong d6n phuong ph6p lap vd trinh biy 86o c6o tii chinh hqp nh6t. ;

2. Tuy6n b6 vt viQc tu6n tht chu6n mgc k6 toSn vi cnd a6 td to6n. 'r !

l
Chring tdi dd thgc hiQn c6ng viQc ki5 to6n lpp vd trinh bdy b6o c6o tii chinh hqp nh6t theo c6c chuAn mgc k6 todn ViQt ll
Nam, ch6 tIQ kii to6n doanh nghiQp ViQt Nam vd c6c quy tlinh ph6p lf c6 li6n quan. 86o c6o tdi ch(nh hqp nh6t da dugc y
trinh biy mQt c6ch trung thpc vd hqp lf vd tinh hinh tdi chinh hqp nhdt, k6t quA kinh doanh hqp nh6t vd c6c lu6ng ti6n r)

cria doanh nghiQp.

ViQc lUa chgn si5 liQu vd thdng tin cAn phii trinh biy trong b6n Thuy6t minh b6o c6o tdi chinh hqp nh5t dugc thUc hiQn

theo nguyOn t,6c trgng yiSu quy dinh tai chuAn mgc ki5 to6n ViQt Nam si5 2l "Trinh biy 86o C6o Tdi Chinh".

rv. cAc cHiNH sAcn rt roAN Ap nUNc

1. Co s0 hgp nh6t b6o c6o tiri chinh

86o c6o tdi chinh hqp nh6t bao gtim c6c b6o c6o tdi chinh cria Cdng ty vd c6c C6ng ty con cho nim tdi chinh k6t thric
t4i ngiy 3111212018.

C6c COng ty con dugc hgrp nh6t toAn bO ke ft ngdy mua, ld ngdy Cdng ty thgc sg nam quydn ki6m so6t c6c C6ng ty
con, vi ch6m dtrt vio ngdy Cdng ty thgc sg chdm dut quyAn ki6m so6t c5c Cdng ty con.

C6c b6o c6o tdi chinh cria c6c Cdng ty con dugc l6p cirng k!,ki5 to6n vdi C6ng ty theo c6c chinh s6ch kii to6n th6ng
nh6t vdi c6c chinh s6ch k6 toiin cta C6ng ty. Cdc brit to6n cli6u chinh dd dugc thgc hiQn d6i v6i b6t kj,chinh s6ch k6

toSn nio c6 cli6m kh6c biQt nhim clim b6o tfnh thiSng nh6t gi0a c6c C6ng ty ccn vd Cdng ty.

t6t ca c6c s6 du gita c6c don vi trong ctng Nh6m C6ng ty vd c6c khoin doanh thu, thu nhflp, chi phi ph6t sinh tt c6c

giao dlch trong nQi b0 Nh6m Cdng ty, k6 cA c6c khoAn ldi chua thlrc hi$n ph6t sinh tir c6c giao dich trong nQi b0 Nh6m
C6ng ty clang nim trong gi6 tr! tdi sdn ctugc lo4i trtr hodn todn.

C6c khoan 16 chua thpc hiQn ph6t sinh tir cdc giao dich nQi bQ tlang phAn 6nh trong gi6 tri tdi s6n cfing dugc lo4i b6 trtr
khi chi phi gdy ra khoin 16 AO nrOng thi5 thu fr6i dugc.

Lgi fch cta c6c c6 d6ng kh6ng ki6m sorit ld phAn lgi ich trong ldi ho{c 16, vd trong tdi sin thuAn cta c6c C6ng ty con

khdng tlugc nim git bdi Cdng ty, dugc trinh bdy ri6ng biQt tr6n Brio crio kiit quA ho4t ilQng kinh doanh hqp nh6t vd
clugc trinh bdy ri6ng biQt v6i phAn viin chri sd hiru cria c6c c6 d6ng cria C6ng ty trong phAn V6n chri sd hiru tr6n Bdng

cAn dtii ki5 to6n hqp nh6t.

C6c khoin 15 ph6t sinh t4i c6ng ty con dugc phdn bO tuong img vdi phAn sd hiru cria c6 ctdng kh6ng ki6m so6t, ki5 cA

truhng hqp s6 16 d6 l6n hcrn phAn so hfiu cria c6 cl6ng kh6ng kiiSm sor{t trong tdi sin thuAn cta c6ng ty con.

Lqi thii thuong mai (hoic l6i tir giao dich mua 16) ph6t sinh tir giao dich mua Cdng ty con ld ch€nh lQch giira gi6 phi

khoin dAu tu vi gi6 tri hqp lf cria tii s6n thuAn c6 thiS x6c ttinh dugc cria c6ng ty con t4i ngdy mua. Lgi th6 thucrng mpi

dugc ph6n UO OAn <ldu trong thdi gian htu fch dugc u6c tinh t6i da kh6ng quri 10 n6m. Dinh k!, COng ty tl6nh giri lai

t6n th6t lqi thiS thuong mai, n6u c6 bing chtug cho th6y s6 tqi th6 thuong m4i b! t6n th6t lcvn hon s6 ph6n bd hdng ndm

thi phAn bd theo sO tqi th6 thuong mai bi t6n th6t ngay trong kj ph6t sinh.

Cdc thuyiit minh ndy td b0 phdn hqp thdnh cdc Bdo cdo tdi chinh hqp nhiit Trang l4
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Cho ndm tai chinh ket thtic ngdy 31 thdng t 2 ndm 2018
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Don vi tinh: D6ng ViQt Nam

-

-

-

Thay ctili tj lQ s,rt hftu crta Cdng ty trong COng ty con

* Khi C6ng ty tiiip tuc dAu tu vdo cdng ty con d6 tlng tj' lQ lqi ich nim git, phdn ch6nh lQch giira gi6 phi khoin ctAu tu
th6m vd gi5 tri ghi s6 cria tdi sin thuAn cria cdng ty con mua th€m ilugc ghi nhfln trgc ti6p vdo lgi nhuQn sau thui5 chua

ph6n phdi tr6n Bing c6n d5i kti to6n hqp nhdt.

2. Cdc to4i ti gi6 h5i tlodi 6p dgng trong h6 todn

Nguy6n tic xic tlinh tf gi6 giao dich thgc t6 \

t6t ci c6c giao dich bing ngo4i tQ ph6t sinh trong k!, (mua b6n ngo4i tQ, g6p v6n holc nhfn viin g6p, ghi nh4n nq phAi (
thu, ng phii tr6, c6c giao dich mua sim tdi sdn ho{c c6c khoin chi phi tlugc thanh to6n ngay bing ngo4i t0) tlugc hach i
to6n theo ti gi6 thuc tii tai thdi di,.m giao dich ph6t sinh. x

SO Ou cuiii k! cta ciic khoin mr,rc ti6n t€ (ti6n, tuong duong tidn, c6c khoin phii thu vi phii tr6, ngo4i trir c6c khodn 1
mpc khoin tri trudc cho ngudi b6n, nguoi mua trd ti6n tru6c, chi phi trdr trudc, c6c khodn d{t cgc vd c6c khoin doanh )
thu nhfn trudc) c6 gtic ngoqi tQ dugc tlinh gi6 l4i theo t! gi6 giao dich thUc tti cdng UO t4i tfrOi diem lflp b6o c5o tdi
chinh:

- Ty gi|giao dich thUc ti5 khi drinh giri lai c6c khoin mpc ti6n tQ c6 gi5c ngo4i tQ dugc phdn lo4i li tdi sAn: 6p dpng theo

tf gi6 mua ngoqi t0 binh qudn cria Ng6n hing TMCP Ngo4i Thuong ViQt Nam. Tf gi6 mua quy <l6i t4i ngdy

3 I I 12 120 18: 23.1 5 5 VNDruSD.

- T! gi6 giao dich thUc t6 khi tl6nh gi5 lai cric khodn mpc ti6n tQ c6 gi5c ngoai tQ <luo. c ph6n lo4i Id ng phAi tri: 6p dpng

theo tf gi6 b6n ngo4i tQ cria binh quAn cria NgAn hdng TMCP Ngo4i Thuong ViQt Nam. fy gi6 b6n quy cl6i tai ngdy

3 I I 12/20 18: 23,24 5 VNDruSD.

Ch6nh lQch t! gi6 phht sinh trong k) tir c6c giao dich bing ngo4i tQ dugc ghi nhfln vAo kiSt quA ho4t ttQng kinh doanh.

Ch6nh lQch f! gi5 do rl6nh gi6 l4i c6c khodn muc ti6n tQ c6 gdc ngopi tQ tpi ngdy tiSt ttrtc k! ki5 todn sau khi bir trir
chdnh lQch tlng vd ch6nh lQch giAm ctugc ghi nhfn vdo k6t qud ho4t dQng kinh doanh.

Nguy6n tic x6c tlinh tf gi6 ghi rd t 6 to,ln

Khi thu hdi cac khodn ng phAi thu, c6c khoin ky' cugc, kf quy ho{c thanh todn cdc kho6n ng phii trA bing ngopi tQ,

C6ng ty st} dpng f! gi6 ghi sO thgc tis dich danh.

Khi thanh to6n ti6n bing ngo4i tQ, C6ng ty sri dgng f! gi6 ghi sO bintr qu6n gia quy6n di dQng.

3. Nguy6n tic ghi nh$n cdc khof,n tidn vir tuong tluong ti6n

-.1 . :. ..1
Ti6n bao g6m ti6n m{t, ti6n gt'i ngdn hing kh6ng k} han.

Cdc khoin tuong ducrng ti6n bao g6m c6c khoan tiAn grii c6 k}' han vd c6c khodn dAu tu ngin hpn c6 thdi h4n glic
kh6ng qu6 ba thang, c6 tinh thanh khoin cao, c6 khi ndng chuy6n AOi OC ddng thinh cric lugng ti6n xiic clinh vd kh6ng
c6 nhi6u rti ro trong chuy,ln d6i tnann ti6n.

4. Nguy6n tic k6 todn cdc khofrn diu tu tiri chfnh

Nguy6n tic k6 to6n tl6i vtfi cdc khoin tliu tu nfm giir d6n ngiy d6o hqn

C6c khoin dAu tu nim git tliin ngdy d6o h4n bao gdm: c6c khoin ti6n grii ng6n hing c6 kj, han (bao g6m cL cdc lo4i tfn

phii5u, k! phi6u).

Crlc khoin ttAu tu nim git clrin ngdy tl6o h4n <lugc ghi nhfln ban dAu theo gi6 g5c bao gdm giii mua vd c6c chi phi li6n
quan cl6n giao dich mua c6c khoin ttAu tu. Sau ghi nhQn ban iliu, n6u chua dugc lflp du phdng phii thu kh6 ctdi theo

quy dinh cria ph6p luQt, ciic kho6n dAu tu niy dugc d6nh gi6 theo gi6 tri c6 th6 thu h6i. Khi c6 blng chtmg chac chin
cho th6y mQt phAn ho{c todn b0 khodn dAu tu c6 thti kh6ng thu h6i dugc thi sti tOn th6t dugc ghi nhfln vdo chi phf tii
chinh trong k! vd ghi giAm gi6 tri dAu tu.

Cdc thuy* minh nay td bA phdn hqp thdnh cdc Bdo cdo tdi chinh hqp nhtit. 7'rang l5
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Cho ndm tdi chinh kiit thtirc ngdy 31 thdng 12 ndm 2018

5. Nguy6n tic ghi nhfn cdc khoin phii thu thudrg m3i vi phii thu khic:

Nguy6n tic ghi nhin cdc khoin phii thu: theo gi6 gilc trtr dg phdng cho c6c khoin phii thu kh6 ddi.

ViQc phnn lo4i c6c khoin phdi thu Id phdi thu khSch hdng, phii thu nQi bQ vi phei thu khec tty thuQc theo tinh ch6t cria
giao dich ph6t sinh hoflc quan hQ giii'a cdng ty ve d5i tuqng phAi thu.

Phuorg phfp tQp dg phdng phii thu kh6 ddi: dg phdng phei thu kh6 ddi tlugc udc tinh cho phAn gi6 tri bi t6n th6t
cta c6c khoi,n ng ph6i thu vA c6c khodn diu tu nim gir diin ngdy tl6o h4n kh6c c6 bin ch6t tuong 1U c6c khoan phai thu
kh6 c6 khe ning thu hdi da que han thanh toen, chua qu6 h4n nhrmg c6 thd kh6ng ddi ttugc do kh6ch nq kh6ng c6 kh6
nang thanh to6n vl lem vdo tinh trang ph6 sAn, tlang ldm tht tuc gidi thii, m6t tich, b6 tri5n...

6. Nguy6n tic ghi nhin hing tdn kho:

Nguy6n tic ghi nh{n hing tdn kho: Hdng tdn kho tlugc ghi nh{n theo gi6 g6c (-) trt dg phdng giim gi6 vd dy phdng
cho hdng tdn kho l6i ttroi, mAt pnAm ctr6t.

Gi6 g6c hlng tdn kho ttuqc xic tlinh nhu sau:

- Nguy6n liQu, v{t liQu, hdng h6a: bao g6m gi6 mu4 chi phi v{n chuy6n vd c6c chi phi li6n quan tryc ti6p kh6c ph6t sinh

d6 c6 dugc hdng tdn kho d tlla di6m ve trang thei hien tai.

- Thdnh phAm: bao gdm chi phi nguy€n vQt li$u, nhin cdng trgc ti6p vd chi phi sin xu6t chung c6 li€n quan.

T4i vin phdng : tri gi6 tdn kho thty sdn cui5i k! tlugc x6c dinh beng 98% gia ban thuc t6. Gi6 b6n thlrc t6 ctugc x6c clinh

bing USD vi quy d6i sang Vl.lD theo tj gi6 b6n ra cria Ng6n hang TMCP Ngo4i thuong ViCt Nam tai 31t1212018 lit
23.245 VNIDruSD.

T4i chi nh6nh Ddng Tim: tdn kho cuiii k| dugc x6c tlinh bing tton gii tdn kho (u6c tinh) bAng 98% gi6 b6n thgc tit
ngoai te (USD) nhin (x) vdi lugng tdn kho thyc t6 cu5i ky. cia ban thvc t6 dugc x6c rtinh bing USD vd quy tl6i sang
YllD theo t! giA bAn ra cria Ngin hing TMCP Ngoai thuong Viet Nam lai 3lll2/2018 lil 23.245 M\DtuSD. Luqng
t6n kho thrrc t6 tqi ngiry 3l/12120181d luong d6 bao gdm m? bAng vdi ti lQ m4 bing binh quen ld 30%.

D6i vdi hdng tdn kho li chi phi sin xu6t dd dang tpi c6c vtng nu6i thi gi6 tri tdn kho tlugc x6c dinh theo lugng tdn kho
udc tinh tai ngAy cu6i ndm vi don gi6 udc tinh theo gi6 thl hudng.

Phuong phdp tlnh gi6 tri hing tdn kho: Theo gi6 binh qu6n gia quyAn.

Hgch to6n hing tdn kho: Phuong ph6p kitim kC dinh ki.

Phuong phip l$p dU phdng giim gi6 hing tdn kho: Dg phdng cho hang t6n klo dugc trich l{p klri gi6 tri thuAn c6
th6 thuc hien duqc cta hdng t6n kho nh6 hon gi6 g6c. Gi6 hi thudn c6 th6 thgc hiQn dugc li gi6 b6n udc tinh trtr <li chi
phi u6c tinh tt6 hoin thinh sdn phAm vd chi phi b6n hang u6c tinh. S5 dU phdng giem gi6 hdng tdn kho ld sii ch€nh IQch

gita gi6 g6c hing tdn kho l6n hon gi6 tri thudn c6 thi! thgc hiQn duqc cta chring. Dy phdng giim gi6 hdng tdn kho
dugc lflp cho tung m{t hing t6n kho c6 gi6 gi5c l6n hon gi6 tri thuin c6 thii thyc hiQn dugc.

7. Nguyen tic ghi nhin vir kh6u hao tiri sin c6 ttinh (TSCD):

7.1 Nguy6n tic ghi nh{n TSCD hiru hinh:

Tdi san c6 dinh hru hinh tlugc ghi nh{n theo nguyen gi6 hir tli C) gi6 hi hao mdn ltiy k6. Nguyen gi6 li toin bQ c6c chi
phi md doanh nghiQp phdi b6 ra dA c6 dugc tei sin c6 dlnh tinh diSn thdi di6m dua tAi sin tl6 vio tr4ng th6i sin sdng sri

dpng theo dy tinh. C6c chi ph( ph6t sinh sau ghi nhin ban diu chi tlugc ghi tlng nguy€n giri tdi sAn c6 dinh niiu c6c chi
phi niy ch6c chin lim teng lqi ich kinh t6 trong tuong lai do sri dpng tii sdn d6. C6c chi phi kh6ng thda min didu kiQn

tren duqc ghi nhan ld chi phi trong k!.

Khi tdi sin c5 dinh dugc b6n ho{c thanh ly, nguyen gi6 vd kh6u hao lfly kii dugc x6a s6 vd bAt k] khonn lai 15 ndo ph6t

sinh fi viec thanh lj tliu dugc tinh vdo thu nhAp hay chi phi trong kj.

\

\:
),

v

Trung I6

NIfiu s6 s 09 - ux

Don vi tinh: Ding ViQt Nam

Ctic thulit ninh ndy ti bA ph1h hqp hanh cdc Bdo cdo tii chinh hqp nhdt.
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Don vi tinh: Ding ViQt Nam

Xdc tlinh nguy6n gi6 trong tung trudng hgp

Tai sdn cii dinh hfru hinh mua sdm

Nguyen gi6 tdi san c6 dinh bao gdm gi6 mua (trt (-) c6c khoin tlugc chi6t kh6u thuong m4i ho{c giim gi6), c6c khodn
thu6 6<tr6ng bao gtim c6c kho6n thu6 dugc hodn l4i) vi c6c chi phi li€n quan trpc ti6p d6n viQc tlua tdi sdn vao t4ng
th6i s8n sang st dqng, nhu chi phi lip tt{t, chgy thr}, chuy€n gia vA c6c chi phi 1i6n quan tryc tiilp kh6c.

Tei san c5 dinh htnh thAnh do tliu tu xiy dpg theo phuong thfc giao thau, nguy6n giri ld gi6 quy6t torin cdng trinh dAu
tu xey dyng, c6c chi phi li6n quan trgc ti6p kh6c vd lQ phi trudc bp (n6u c6).

Tdi sdn c6 dinh li nhA cua, vdt ki6n trric g6n lidn vdi quyAn st dtrng d6t thi gi6 tri quy6n sri dpng d6t dugc x6c dinh
ri6ng biQt vi ghi nhan li tii sen c6 dinh v6 hinh.

7,2 Nguy6n t{c ghi nhin TSCD vd hinh:

Tii sin c5 itinh v6 htnh dugc ghi nh6n theo nguyCn gie trir di O gi6 tri hao mdn lfiy kii. Nguy€n gi6 tei sen cii dinh vd
hinh ld todn bQ cdc chi phi md doanh nghiQp phdi bd ra d6 c6 dugc tii sdn c6 Clntr vO hinh tinh tt6n thdi di6m dua tdi
sdn tl6 vdo st dpng theo dg ki6n.

X6c dinh nguyEn gi6 trong trmg trulng hqp

Mua tdi sdn cd dirth v6 hinh riAng biQt

Nguyen gi6 tdi sin ci5 dinh v6 hinh mua ri6ng biet bao gdm gi6 mua (rrir O c6c khodn dugc chi6t khAu thucrng m4i
ho{c giim gi6), c6c khoan thuii (kh6ng bao g6m c6c khoin thuii dugc hoan lai) vi c6c chi phi li6n quan trqc ti6p d6n
viec dua tei sen veo trang th6i sin sing srt dpng. Khi quydn st dung d6t dugc mua ctng vdi nhd cria, vit kiiln r(rc tr6n
aAt thi gia tri quyAn st dung ddt dugc x6c tlinh ri€ng biQt vA ghi nh6n li rdi san c6 dinh v6 hinh.

Tai sdn cii dinh yO hinh ld quy)n s* dung diit
Nguy€n giA tAi san c6 dinh v6 hinh ld quy6n srl drmg d6t lA s6 tidn tri khi nhfln chuyrin nhugng quydn st dung d6t hqp
ph6p ttr ngudi kh6c, chi phi dAn bt, gidi ph6ng m{t bing, san l6p m[t bing, lQ phf tru6c b4.

Phin mim may vi tinh

PhAn mdm m6y tinh h toen bO c5c chi phi mA C6ng ty tt6 chi ra tinh dtin thdi di6m tlua phAn mdm vdo sri dqng.

7.3 Nguy6n tic ghi nh$n TSCD thue tii chinh:

Nguy6n tic ghi nhfn tli sin c6 dinh thro tii chinh: Tdi san c6 dinh thu6 tai chinh tluqc rh6 hiQn theo nguyen gi6 trii
hao mdn l[y k6. Nguyen gi6 tdi sAn cii dlnh thue tdi chinh ld gi6 thAp hon gita gi6 tri hqp lf cta tii sAn thu6 tai thdi
di6m khdi dlu cta hqp ddng thu€ ve gi6 hi hien tai cria khoin thanh torin titn thu6 t6i thi6u cQng vdi c6c chi phf trgc
ti6p ph6t sinh ban tliu li€n quan diin ho4t dQng thud tii chinh. Tit cd cic khoin thu6 khdc khdng phdi Ie rhue tai chinh
dAu tlugc xem li thu6 hoat <l0ng.

7.4 Phuong phdp kh6u hao TSCD

Tdi sin c6 ttinh dugc kh6u hao theo phuong ph6p dudng thang dga tren thdi gian st dpng udc tinh cta rii sin. Thdi
gian htu dgng u6c tinh le thdi gian md tii san ph6t huy dugc t6c dung cho sen xudt kinh doanh.

Thdi gian hfru dyng rtc linh cia cdc TSCD nhr sau:

Nhd xudng, vdt kin tric 05 - 50 ndm

Mdy m6c, rhii* bi 03 - 20 ndm

Phwng ti€n vdn tdi 04 - 30 ndm

Tdi sdn cd ttinh hfru hinh khdc 05 - 10 ndm

Phdn mim vi tinh 08 ndm

Quyin s* dltng diit Ldu ddi

D6i v6i mdy m6c thi6t bi, COng ty kh6u hao theo phuong phSp kh6u hao sin lugng. Theo phuong ph6p ndy, Cdng ty
tlnh khdu hao voi mrlc c6ng sudt sAn xu6t thii:t k6 la 20.000 t6nlndm.

Tlong l7
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Cdc rhq it hinh noy td bA phdn hqp thanh cdc Bdo crio tdi chinh hqp nhiit.
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Don vi tinh: DAng Viet Nam

8. Nguy6n tic ghi nhfn chi phi xAy dyng co bin dff dang:

Chi phi xiy dyng co bin dd dang dugc ghi nhfn theo gi6 giic. Chi phi ndy bao gdm toin bQ chi phi can thi6t d,i mua

sim mdi tdi san c6 dinh, xay dpg m6i ho{c sta choa, cai t?o, md rong hay trang bi lpi k! thu{t c6ng trinh nhu: Chi phi
xAy dgng; chi phi tu v6n ddu tu x6y dgng vd c6c chi phl kh6c.

Chi phi nny duqc kiit chuy6n ghi tang tdi sin khi cdng trinh hodn thinh, viQc nghiQm thu tdng th6 da th\rc hien xong, tdi

sin dugc bdn giao vd dua vdo tr4ng th:ii sin sdng sri dqng.

9. Nguy6n tic ghi nh{n vi khiu hao tdt aQng sin ttAu tu:

B6t dQng sin ttiu tu li quydn srt dsng d6t vi co sd ha tlng thuQc sd htu cta C6ng ty chd tdng gi6. B6t dQng sdn diu tu
chd t&rg gi6 duqc trinh bdy theo nguy€n gi6 trt suy giim gi6 tr!. Nguy€n gi{ cia b6t ttQng sAn dau tu lA toen bO cec chi
phi mA Cdng ty phAi b6 ra ho{c gi6 rr! hqp lf cta c6c khoan tlua ra d6 trao a6i ntram c6 tlugc bit dQng sen dAu tu tinh
d5n thdi di6m mua ho{c x6y dgng hoAn thdnh.

Chi phi li€n quan d6n b6t dQng sAn ddu tu ph6t sinh sau ghi nhfln ban dAu dugc ghi nh{n ln chi phi kinh doanh trong k},
trt, khi chi phl niy c6 khi ning ch6c chin ldm cho b6t dQng sAn dAu tu tao ra lgi ich kinh t6 trong tuong lai nhidu hon
mric ho4t tlQng ilugc tlinh gi5 ban diu thi ttugc ghi t6ng nguy6n gi6 bAt dQng sdn dAu tu.

Khi b6t dong sen dAu tu dugc b6n, nguy6n gi6 vd khdu hao tfry k6 dugc xoa s6 va bdt lcy t<hoin l6i 16 ndo ph6t sinh ddu

tlugc hach to6n vio thu nhfp hay chi phi trong k!.

ViQc chuy6n ttr b6t dQng sAn chrl sd h['u srl dqng ho{c hdng tdn kho thdnh bAt d$ng s6n dAu tu chl khi chri sd htru chim
dut srl dung tei sin tl6 vi bit ttAu cho b€n kh6c thu€ hopt ttQng honc khi k6t thtc giai do4n x6y dgng. ViQc chuy6n tt
bdt tlQng sAn ttAu tu sang b6t dQng sin cht sd hsu st dpng chi khi cht sd hiru bit dAu srl dpng tdi sin ndy ho[c b6t tt]u
triiSn khai cho mqc <lich b6n. ViQc chuyiin tir b5t dQng sin ttdu tu sang b6t dQng sAn chri sd htru st dpng kh6ng ldm thay
d6i nguy6n gi6 hay gi6 tri cdn lai cria bdt dQng sin t4i ngey chuyln tt6i.

BAt dQng snn dlu tu nim gifi chd teng gi6 kh6ng <lugc trich kh6u hao. Truong hqp c6 bang chung chic chin cho th6y

b6t dQng sen diu tu nim git chd tlng gi6 bi giem gi6 so vdi gi6 hi thi tru&ng vi khoin gidm gi6 duqc x6c tlinh mQt

c6ch d6ng tin cfy thl bAt dQng snn dAu tu nim git chd tdng gi6 ttuqc ghi giim nguy6n gi6 vi t6n thAt dugc ghi nhin vdo
giA v6n hAng b6n.

10. Nguy6n tic ghi nhin chi phf trA trudc

Chi phi hA tru6c t4i C6ng ty bao g6m cric chi phi thuc t6 da phAt sinh nhtmg c6 li€n quan diin kilt qud hoat dong kinh
doanh cia nhidu k! k6 todn. Chi phi tri trudc cta cdng ty bao gdm c6c chi phi sau: Chi phi mua bio hi6m @Ao hiiim
ch6y, bio hi6m tii sin...); c6ng cp dqng cp; chi phi srla chEa TSCD; tidn thu6 d6t trt trudc; tidn thu6 kho; chi phi <t6u tu
vtrng nu6i.

Phuong ph6p phdn bd chi phi tri trudc: ViQc tinh vA ph6n b6 chi phi trt trudc vio chi phi ho4t tlQng kinh doanh tung
k! theo phuong ph6p tlulng thang. Cin crl vdo tinh ch6t vd mrtc ttQ timg loqi chi phi mA c6 thdi gian phAn b6 nhu sau:

chi phi tre trudc ngan han phdn bii trong vdng 12 thdng; chi phi trd tru6c dai hpn ph6n b6 tt 12 th6ng diin 36 thring.

tiAn thu6 d6t ph6n b6 42 nam, gia tri dau tu vtng nudi tri l0 nlm tl6n 42 nam.

11, Nguy6n tic ghi nhin nq phii tri
C6c khoin ng phii hi clugc ghi nh{n theo nguy6n gi6 vi kh6ng th6p hon nghia vu phai thanh to6n.

C6ng ty thgc hiQn phnn loqi c6c khoin ng phii tri li phii tri ngudi b6n, phai trn nQi bQ, phAi tri kh6c tty thuQc theo

tinh ch6t cta giao dich ph6t sinh holc quan hQ gita Cong ty vd d5i hrqng phAi trd.

C6c khoin ng phii tra dugc theo doi chi ti6t theo k! hqn phAi ra, di5i tuqng phdi tri, lo4i nguy€n tQ phii tri (bao gdm

vigc rt6nh gi6 ld nq phAi tre thda man dinh nghia c6c khoan muc tidn te c6 g6c ngo4i te) va cdc yiiu t6 kh6c theo nhu

ciu quin lf cta C6ng ty.

Tpi thdi tli6m lfp b6o c6o tdi chinh, C6ng ty ghi nh{n ngay mQt khoan phdi trA khi c6 c6c blng chimg cho th6y mQt

khoan t6n th6t c6 khi n[ng chic chin xey ra theo nguycn tic thdn trqng.

Cdc thu)xit ninh nAy h bA phih hop thonh cdc Brio cdo tdi chinh hgp nhtir. Trang 18
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12. Nguy6n tic ghi nh{n vay vir nq phii tri thuG tiri chinh

Gi6 hi c6c khoan vay tluqc ghi nh{n ld t6ng sti tidn ai vay cia c6c ng6n hang, td chtc, c6ng ty tdi chinh vi c6c diii
tuqng khec Gh6ng bao g6m c6c khodn vay dudi hinh thtc ph6t hanh tr6i phitiu ho{c phet hdnh c6 phiilu lru tl6i c6 dilu
khoan bit buoc ben ph6t hanh phti mua l4i tei mot thdi di6m nh6t dinh trong tuong lai).

C6c kho6n nq phei tre thue tei chinh <tuqc ghi nhdn ld t6ng s6 tidn phni trn tinh bing gi6 trl hiQn tai crja khotn thanh
to6n tian thue tiii thiriu hofc gii trl hqp lf cta tdi sin thu6.

C6c khoin vay vi ng phdi trA thu6 tdi chinh duo. c theo d6i chi ti6t theo ttmg a6i tuqng cho vay, cho nq, turg kh6 udc
vay ng ve timg loai tdi sin vay ng.

13. Nguy6n tic ghi nh$n cdc khoin chi phi di vay:

Nguy6n tic ghi nh$n chi phl tli vay: ldi ti6n vay vd c6c chi phi kh6c phrit sinh li€n quan trqc ti6p d6n c6c kho6n vay
crla doanh nghiQp tlugc ghi nhin nhu khoin chi phi sin xu6t, kinh doanh trong ky, trt khi chi phi ndy ph6t sinh tt cAc

khoAn vay li6n quan trrlc tiiip d6n viQc dAu tu x6y dgng hodc sdn xu6t tdi sin dd dang dugc tinh vdo gi6 tri tdi sAn <16

(tlugc v6n h6a) khi c6 ttt didu kiQn quy dinh t4i chu6n myc kti to6n s6 16 " Chi phi di vay".

14. Nguy6n tic ghi nh$n chi phi phii tri:
Chi phi phAi trA bao gdm chi phi chi6t kh6u khuyiin mqi dI ph6t sinh trong k! b6o c6o nhmg thgc ti! chua chi trd. C6c
chi phi ndy tluqc ghi nhfn dqa r6n cec u6c tinh hgp ty vd s6 tidn ph6i tri theo c6c hqp d6ng, th6a thu{n, th6ng b5o
khuyiin mai cta cdng ty.

15. Nguy0n tic ghi nhin v6n chi sd hiru

Nguy6n tic ghi nhin v6n g6p cfia chi s& htu:
Vi5n g6p cta chri sd htu duqc hinh thdnh tir s6 tiAn da g6p v6n ban tliu, g6p b6 sung cta c6c cd d6ng. Vtin g6p cia
chti sd htu tlugc ghi nhfn theo s5 v6n thgc tii dA g6p bing tidn ho{c bing tAi sin tinh theo menh gi6 cria c6 phiiiu da
ph6t hdnh khi m6i thAnh lip, ho{c huy tlgng th€rn d6 md rQng quy m6 ho4t dQng cria C6ng ty.

Nguy6n tfc ghi nhin th{ng du v5n c6 phin.

Phan 6nh khoin ch6nh lQch tSng gita gi6 ph6t hinh c6 phi6u so vdi mQnh gi6 khi phdt hanh ldn ddu ho{c phdt hnnh b6
sung c6 phiiiu vd chenh lech t6ng, giAm gita s5 tidn thgc t6 thu tlugc so vdi gi6 mua lqi khi t6i phet hanh c6 phiilu qu!.
Trudng hgp mua lai c6 phi6u d6 hty bd ngay t4i ngiy mua thi gi6 tri c6 phitiu tluqc ghi giim ngu6n v6n tintr aoantr tai
ngey mua.le gi6 thgc t6 mua l4i vd clng phai ghi giim ngudn v6n kinh doanh chi ti6t theo mQnh giri vd phdn thang du
vOn c0 ph6n cta c6 phi6u mua l4i.

Nguy6n t6c ghi nhgn lqi nhugn chua phAn ph5i.

Lgi nhu{n sau thu6 chua phAn ph5i dugc ghi nh6n ld s6 lgi nhufln (ho6c t61 tu k6t quA hoat dQng kinh doanh cria C6ng
ty. sau khi trt (-).chi phi thu6 thu nh,flp doanh nghiQp cria k! hiQn hdnh vi c6c khoin didu chinh do rip aung hdi t6 ttray
d6i chinh sach k6 todn, di6u chinh hdi 16 sai s6t trqng y6u cria c6c nim tru6c.

Viec phen ph5i lqi nhu{n dugc cdn ct vdo tli6u lQ Cdng ty vi th6ng qua D4i hQi ddng c6 d6ng hdng nam.

16. Nguy6n tic ghi nhfn C6 phi6u qui

Cdc c6ng cp viln chrl sd h0u dugc C6ng ty mua lAi (c6 phi6u qu!) tluqc ghi nh{n theo nguy6n gi6 vd trtr vdo v6n cht sd
hilu. Cdng ty kh6ng ghi nh{n cdc khoan lail(16) khi mua, b6n, ph6t hdnh holc hrly c6c c6ng cp vtln chri sd htu c[a
minh. Khi t6i ph6t hanh, ch6nh lQch gita gi6 t6i ph6t hdnh vA gi6 sd srich cta c6 phi6u qu! tluo. c ghi vdo khorin mqc

"Th{ng du viin c6 phAn"
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Ctic thuydt ninh nay ld bO phin hap hAnh cdc Bdo crlo tdi chinh hqp nhiit. Trong l9
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17. Nguy0n tfc vi phuong ph6p ghi nhfln Doanh thu vi thu nh$p kh6c

. Nguy6n tic vi phuong ph6p ghi nh{n doanh thu b6n hirng

Doanh thu b6n hdng dugc ghi nh{n khi ddng thdi th6a mdn 5 tli6u kiQn sau: 1. Doanh nghiQp ttd chuy6n giao phAn l6n
rrii ro vd lqi ich gfn [6n quyiin sd hiru sdn phAm ho{c hing h6a cho ngudi mua; 2. Doanh nghiQp kh6ng cdn nim giir

l.
quy6n quin lf hdng h6a nhu ngudi sd hiru hdng h6a ho{c quy6n ki6m so6t hdng h6a; 3. Doanh thu dugc x6c clfnh tuong
A6i cfric ch6n. Khi hqp d6ng quy dinh ngudi mua tlugc quydn trA l4i sdn phAm, hdng h6a dd mua theo nhfing di6u kiQn

cg th6, doanh nghiQp chi tlugc ghi nhfln doanh thu khi nhirng di€u kiQn cU th6 d6 kh6ng cdn t6n tqi vd ngudi mua
khdng itugc quy6n tri lpi sAn phAm, hdng h6a (trir trulng hqp trd lai dudi hinh thirc eOi hi d6 l6y hdng h6a, dlch vp
kh6c); 4. Doanh nghiQp ttd ho{c s0 thu <lu<r. c lgi ich kinh t6 tt giao dich b6n hdng; 5. X6c clinh tlugc c6c chi phi li6n
quan dlin giao dich b6n hdng.

Nguy6n tic vi phuomg ph6p ghi nh$n doanh thu hogt dQng tii chinh

Doanh thu hopt dQng tdi chinh phin 6nh doanh thu tir ti6n 16i.

Doanh thu ph6t sinh tir ti6n lai cta doanh nghiQp duo. c ghi nhdn khi th6a mdn ddng thdi 2 di6u kiQn: l. C6 khe ndng thu
dugc lgi ich ttr giao dich d6; 2. Doanh thu du-o. c x6c dinh tuong d5i chic ch6n.

- Ti6n ldi dugc ghi nhfln tr6n co sd thdi gian vi l6i su6t thr;c tti tung ky.

Khi kh6ng thi5 thu trOi mEt khoin mi tru6c cl6 da ghi vdo doanh thu thi khodn c6 khi nlng kh6ng thu h6i dugc ho[c
khdng chic chin thu hdi dugc cl6 ph6i h4ch to6n vdo chi phi ph6t sinh trong kj', kh6ng ghi giim doanh thu.

18. Nguy6n tic vir phuong phdp ghi nh{n gi6 v5n hirng bdn

Gi6 vtin hdng b6n phin 6nh tr! giri v6n cira sAn phAm, hang h6a b5n trong kj, dugc ghi nhfln vdo gi6 v6n ho4c ghi gidm
tgi6 v6n trong k| b6o c6o. Gi6 v6n clugc ghi nhQn t4i thdi tli6m giao dich ph6t sinh ho{c khi c6 khd ndng tucrng d6i chlc

chfn sE ph6t sinh trong tuong lai kh6ng phdn biQt cl6 chi ti6n hay chua. Gi6 v6n hing b6n vi doanh thu du-o. c ghi nh{n I
d6ng thdi theo nguy6n tic pht hqp. Cric chi phi vugt tr6n mric ti6u hao binh thulng duqc ghi nhfln ngay vdo gi6 v5n
theo nguy6n t8c thqn trgng.

C6ng ty thgc hiQn theo d6i vd tinh gi6 v5n theo phuong ph6p chiit gi6 tri t6n cu6i t<9, (dugc tinh theo gi6 th! truhng),
phi phSt sinh sE clugc tflp hqp vi ki5t chuydn vdo gi6 v6n hing b6n sau khi trtr gi6 tri hing tiin kho cuiii tcy.

19. Nguy6n tic vi phuong phdp ghi nh$n chi phi tAi chinh

Chi phf tAi chinh bao gdm: C6c khodn chi phi hoflc kho6n t6 tien quan dtin c6c ho4t dQng dAu tu tii chinh, chi phi ili
vay viin, khoin 15 ph6t sinh khi b6n ngo4i te, l5 tli gi6 h6i do6i vd c6c khodn chi phi tdi chinh kh6c.

Khoin chi phi tdi chinh dugc ghi nhdn chi tilit cho tturg nQi dung chi phi khi thgc ti5 ph6t sinh trong kj'vd dugc x6c
dinh mQt c6ch <l6ng tin c6y khi c6 dAy dri bing chrmg v6 c6c kho6n chi phi nAy.

20. Nguy6n tic vi phuong phfp ghi nhfln chi phi thu6 TNDN hiQn hirnh

Chi phi thu6 thu nhfp doanh nghiQp hiQn hinh ta sii ttrui5 thu nhflp doanh nghiQp phii nQp tinh tr6n thu nhflp chiu thu6
trong ndm vd thuii su6t thuiS thu nhfp doanh nghiQp hiQn hdnh.

C6c khoin thui! phii nQp ngdn s6ch nhd nudc s0 tlugc quy6t toSn cp tht5 v6i co quan thuii. Chenh l6ch gifa s6 thuiS phdi

nQp theo s6 s6ch va s6 lieu kiiSm tra quy6t to6n sd dugc di6u chinh khi c6 quyiit to6n chinh thrtc vdi ccv quan thu6.

Chinh s6ch thu6 theo nhimg di€u kiQn quy ttlnh cho Cdng ty ndm hiQn hdnh nhu sau:

T4i trp sd chinh Thdnh ptrO HO Chi Minh vd Chi nh6nh Ki6n Giang thuii su6t lit:2}Yolndm.
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Cdc rhuyih minh nay ld b0 phdn hqp thdnh cdc Bdo ctio tdi chtnh hqp nhiit. Trang 20
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Chi nh6nh C6ng ty C6 ptrAn Thty SAn SO + - O6ng Tdm tlugc hudng thuti su6t thu6 thu nhflp doanh nghiQp ld 15% thu
nhfp chlu thu6 trong 12 n[m ke ft khi Uet AAu ho4t ifQng kinh doanh. Chi nh6nh C6ng ty tlugc mi6n thu6 thu nhflp
doanh nghiQp trong 3 n[m k6 tir khi c6 thu nhflp chlu thu6 vi gidm 50% sO ttru6 thu nhdp doanh nghiQp trong 7 nam
ti6p theo. Ndm 2014 li n[m dAu ti6n Chi nh6nh Cdng ty clugc gi6m 50% si5 thuli thu nhflp doanh nghiQp ph6t sinh.

21. Nguy6n tic ghi nh{n l6i tr6n c6 phi6u

Ldi co ban tr6n c6 phi6u clugc tinh blng c6ch 6y lqi nhu4n ho{c 15 phdn b6 cho c6 cl6ng sd htu c6 phii5u ph6 th6ng cta
C6ng ty sau khi trtr.cli phAn Qu! khen thudng vd phric lgi ctuqc trich lflp trong kj chia cho sr5 lugng binh qudn gia
quydn cria sd c6 phi6u ptr6 thOng tlang luu hinh trong k!.

Ldi suy giim tr6n c6 phiiiu tlugc tinhting c6ch chia lgi nhu$n ho{c l5 sau thui5 ph6n b6 cho cd <l6ng sd httu c6 phitiu
ph6 th6ng cta C6ng Y (pu khi de di6u chinh cho c6 tfc cria c6 phi6u uu rt6i c6 quy6n chuy6n A6iy ctro s6 lugng binh
qudn gia quyAn cria s6 c6 phiiSu pho th6ng ttang luu hdnh hong k! vd sii lugng binh quan jia quyAn cria cO piri6-u pfr6
thdng sE tlugc ph6t hanh trong trulng hq,p t6t cir cdc c6 phii5u ph6 ttrOng tiAm ning c6 tdc dQng suy gi6m ddu duqc
chuyiSn thdnh cd phitiu ph6 th6ng.

22. Ctc bOn li6n quan

C6c b6n li6n quan li c6c.doanh nghiQp, cic cd nhdn, t4rc ti6p hay gi6n tii5p qua mQt hay nhi6u trung gian, c6 quyAn
ki6m so6t ho{c chiu sg ki,im so6t cta C6ng ty. C6c b6n li6n ki5i, cec ianhdn ndt trgc tii5p io{c gi6n ti6-p-n6rngir qrVA,r '^ ^' ' dnh huong d6ng k6 OOi vOi C6ng ty, nhfrng chric triich quan lf chri chi5t nhu Ban Gi6m d6c,1Qi d6ngoleu quyel va co

Quan tri, nhihtg thdnh vi6n thdn cfln trong gia clinh cria nhiing c6 nhdn ho{c c6c b6n li6n t<6t ho6c nhting c6ng ty li6n
t6t vOi c6 nhdn niy cfing dugc coi ld c6c b€n li€n quan. Trong viQc xem xdt timg m6i quan hp gita cac i'Cn li6n quan,
bAn ch6t cta m6i quan hQ rtugc chri y chrl kh6ng phni ld hinh thrtc ph6p lf.

23. Nguy6n tfc trinh bny tii sin, doanh thu, k6t qui hinh doanh theo bQ phgn

BQ phfln kinh doanh bao gdm bQ phfln theo linh vgc kinh doanh vd bQ phfn theo khu vyc ctia lf.
BQ phfn theo linh vgc kinh doanh ld mOt bQ phQn c6 th6 phdn biQt tluqc cria C6ng ty tham gia vdo qu6 trinh sin xu6t
ho{c cung cdp sAn.phfun, dich vu ri6ng 16, m$t nh6m c6c san phAm ho{c c6c dlch v1i c6 li6n quan md b0 ph6n ndy c6 rrii
ro vd lgi ich kinh tii Wrac vdi c6c bQ phfn kinh doanh kh6c.

B0 ph$ theo khu 4rc tlla l! ld mQt bQ phfn c6 th6 phdn biQt dugc cria Cdng ty tham gia vdo qu6 trinh sin xudt ho4c
cung c6p sAn phAm, dich vp trong ph4m vi mQt mdi trulng kinh t6 cU thd *a UO ph4n ndy c6 rui ro vd lqi ich kinh t6
kh6c vdi cdc bQ phfn kinh doanh trong c6c m6i trudng kinh t6 kh6c.

v. THONG TIN B0 suNG cHo cAc KHoAN MVc rRiNH BAy rRoNG sAl{c cAN oor KE T9AN
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1. Ti6n vtr cfc khoin tucrng tluong tiln

I len

Ti€n m{t

-.iTi€n gti ngdn hdng khdng k! han

cOng

3Ut2t20t8

6.716.518.401

100.153.789

6.616.364.612

0u0il2018

729.294.20r

83.839.284

64s.454.917

729.294.201

Cdc thuyil minh ndy ld bQ phQn hgp thdnh cdc Bdo cdo tdi chinh hqp nhiit.

6.716.518.401

Trang 2 I
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2. C{c kho:in aliu tu tAi chinh

3ut2t20t8 0l/01/2 0r 8

Gi6 g6c Gi{ tri ghi sd Gla goc Gi{ tri ghi s6

a. Dlu tu nim giir tt6n
ngAy tl6o hgn

Ti€n grti ngdn hing c6 k!
hpn d6 dim bdo cho c6c
khoin vay

- Ng6n hdng TMCP ViQt A
- Ng6n hdng TMCP DAu tu
vi Ph6t tri6n ViQt Nam
- Ngdn hdng TMCP ViQt
Nam Thinh Vugng

COng

70.000.000.000

40.000.000.000

70,000.000.000

40.000.000.000

101.635.100.000

40.000.000.000

10r.635.100.000

40.000.000.000

30.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000

3 1.635.100.000 3 1.635.100.000

i
f
i
N

,I

70.000.000.000 70.000.000.000 101.635.100.000 r0r.635.100.000

Chi fiA cdc khodn trtn grti ngdn hdng cd kjt hgn:

NgAn hin s5 tiAn

- Ngdn hang TMCP ViQt A 40.000.000.000 6,22% 6 th6ng 6 th6ng 01 ldn

- Ngin hnng TMCP DAu tu
va Ph6t tri6n Viet Nam

30.000.000.000 6,31o/o l2 thdng l2 th6ng 01 lAn

3. PhAi thu cia khfch hlng 3Ut2n0$ 0u0tn0t8
Gii tri DU phdng Gi6 tri DV phdn

a. Ngin hgn

Khdch hAng trong nufc
C6ng ty Cii Phin Minh
I hang
C6ng ty TNHH Thiy Sdn
Dqi Vi€t

Trdn Ngpc Dtic

Khdch hdng khdc

Kh6ch hing nudc ngoli
Marfr e ez e Tr ad in g Gr ottp
s,
Gre enfarm s Se afo ods C orp

New Food Import Inc
Anchor Seafood Corp
Frabelle Market
Corporation.

I & T Enterprise

Shunfat Enterpise; I&T
Enterprise Q 12,757.20

USD)

874.814.870.548

21,166,682.129

771 .364.800

6.963.549.020

6.258.374.821

853.648.188.419

1.098.910.713

561.620.698.909

19.328.875.381

250.062.874.242

2.609.765.394

(4e.428.e39)

(49.428.939)

(49.4 28.9 3 9)

180.s16.745.899

154,122.606,816

14.451.013.142

121 .882.31 1.550

12.31 I .575.892

5.477.706.232

26.394.139.083

624.642.5I2

3 54.903.000

3.238.195.533

2.539.943.s13

(49,428.939)

(49.428.939\

(49.428.939)

Cdc thqit ninh ndy td bA phin hqp thanh ctic Bdo aio tdi chinh hqp nhiit.

5.271.708.620

Lei suAt Ki han Thdi gian d6o han

7.173.393.488

50.419.539

2.539.943.513

Trang 22



CONG TY CO PHAN THUY SAN SO 4 MAus6Bog-DN

Don yi tinh; Ddng Vi(t Nam

3Ut2t20t8 0t/01/2018

Gi6 tri Dg phdn Gi6 tri DU phdn g

16.3 36.700.728

L614.813.384

1.653.856.214

I 1.096.076.307
(

874.8r4.870.s48 49.428.939) 180.s16.745.899

r(
)4. Tri trudc cho ngudi bdn 3yt2t20t8 01/01/2018

Gid tri Dg phdng Gi6 tri Dg phdn
1/

Ngin h9n

Nhd cung c6p trong nudc

dng Trdn Ydn Ben

6ng Phqm Thanh T ng

1ng Vd Thdnh Phr6c

dng L€ Thi Anh

dng Dodn Vdn Thom

1ng DoAn QuiSc Todn

dng Dinh Vdn Thdo

dng Nguydn Dinh Tvdng
,. ,l ...

LAC nnA CUng CAp khAC

cOng

5. Phii thu khdc

41,734,916.669

41.734.916.669

3.693.889.s47

4.224.605.000

684.947.135

3.000.000.000

5.678.679.600

4.560.289.800

12.215.97s.715

7.676.529.872

41.734.976,669 - 26.418.238.701

3ul2t20t8 01/0u20r8
Gi6 tri DU phdng Gii tri Dg phdn

a. Ngiin h4n

Phni thu BHXH, BHYT
, ,. _,rLal rren gu tret l(lgm pnal
thu

Kinh phi c6ng tlodn

T?m ung: phei thu Ngudi
lao dQng

TiAn hd trq mua thtc 6n
dugc nh{n
+ COng ty CP Thity Sdn
ViQt Thiing

PhAi thu kh6c

+ Tdng Phrdc Quang
+ Ddi tttqng khdc

C6c b€n li6n quan

b. Dii hgn

K! cuqc, kf qu!

c0ng

6.393,962.ssz

68.666.542

24.324.888

251.7 61 .777

983.099,072

983.099.072

2.086.172.273

737.912.896

1.348.259.377

2.979.938.000

6.872,699.995

268.286.7 04

1.308.249.000

26.724.888

330.304.777

983.099.072

983.099.072

976.097.554

737.912.896

2 38.I 84.6s8

2.979.938.000

100.000.000

100.000.000

Ctic thuydt ninh ndy ld bQ phdn hqp lhonh cdc Btio ctio tdi chinh hqp nhtit. Trang 23

BAN TIilTYET MINH nAo cAo TAI CHINH HOP NHAT
Cho ndm tdi chinh kd th c ngdy 31 thdng t2 ndm 2018

3, Phii thu cta khich hing
(ti6p theo)

Fuji corporation

OCEAN FISH B.Y.

Khdch hdng khdc

cOng (49.428.939)

26.418.238.701

26.418.238.701

371 .193.108

1.269.885.095

3.000.000.000

4.534.531.500

4.560.289.800

6.163.764.615

6.518.574.583

6.393,962,552 6.972.699 .99s



nAN ruwEr MrNH nAo cAo rAr cuiNn nop NnAr
Cho ndn tdi chinh kiit thic ngdy 3t rhdng 12 ndm 2018

ruiu s6 n og - oN

c. Phii thu khlc li cdc b6n li6n quan

)ng Nguydn Vdn Lvc 2.979.938.000 2.979.938.000

c0ng 2.979.938.000 2.979.938.000

37n2/2018 01/01/2018

ura goc Dg phdng ula goc Dg phdng

\

/.
$I

Nguy6n liPu, v{t li$u

C6ng ca, dung ctr

Chi phi SX, KD dd dang

-... 
.!

r nann pnam

Hing ho6 BDS

cOng

2.324.909.537

2.350.516.392

378.447.6s9.s87

381.555.940.878

't3.656.735.764

5 .240 .287 .948

3.319.602,456

364.992.961.9t1

2s5.501.901.556

15.434.225.860

778.335.762.158 - 644.488.979.732

- Gi6 tri hAng tdn kho ti dgng, kdm, mAt phAm ch6t kh6ng c6 khe nlng ti€u thu tpi thdi tliiim cu6i nam: khdng c6.

- Hdng h6a b6t dQng san ld gi6 tri lang him gi[ xe, ting thuong m4i crira chung cu orient Apartment tai s6 331 Biin V6n
Ddn, Qufln 4, Tp. HCM.

- Gid tri hang tdn kho dirng d6 ttri! ctr6p, cAm c6 bio dim c6c khoAn ng ph6i tri t4i thdi diiim cu5i n6rn (xem thuy6t
minh s5 V.17 - Vay vd nq thue tdi chinh).

7. Tiri sin dd dang diri h4n

01/01/2018

Dg phdn Gi6 tri Dg phdng

Xiy dgng co bin d& dang

Chi phi mua xe xfc chd
sang tCn

Chi phi xiy dgng co bAn dd
dang cdc ao nudi

QuyAn srl dgng d6t chd sang
tcn

Chi phi xiy dgng nhd m6y
ch6 bi6n thtc 6n

Chi phi chuy6n nhuqng ddt

C6c khoan kh6c

cOng

4.320.878,337

400.000.000

1.570.878.337

2.350.000.000

11.961.616.029

400.000.000

840.000.000

770.878.337

119.066.092

11.961.616.029

Trang 24

4.320.878.337

8. Tiri sin c5 alnt na, hinh (xem trang 38)

CONG TY CO PHAN THUY SAN SO 4

Don vi tinh: Ding Yiet Nam

6. Hing tdn kho

31n2t2018

Gii tri

9.831.671.600

Cdc thuydl ninh noy ld bO phdn hqp thonh cdc Bdo cdo tdi chinh hqp Dtuit.



cONG TY cd PH;,N rHty sAN so 4

nAN ruuyfT MrNH BAo cAo rAr cHiNH Hop NHAr
Cho ndm tdi chinh kilt thic ngdy 31 thang 12 ndm 2018

trtiu s6 s oq - oN

9. Tii sdn c6 dlnh vo trinh

Quydn sir dgng
a6t e)

T6ng cQng

Nguy6n gi6

56 du dAu nam

DT XDCB h.thdnh

s6 du cui5i nem

9.485.933.564

2.220.421.600

1 1.706.355.164

86.406.600

86.406.600

9.572.340.164

2.220.421.600

11.792.761.764
)

'tGi6 tri hao mdn liiy k6

56 du dlu nam

Khiiu hao trong ndm

56 du cuSi nlm

111.021.080

1l1.021.080

86.406.600

86.406.600

86.406.600

rr 1.021.080

797.427.680

Gid tri cdn l4i

36 du <tAu nem

56 du cu6i nam

10. Tli san c5 Oinh ttru6 rii chinh

Mdy m6c thi6t bi (*) T6ng cQng

9.485.933.564

I 1.595.334.084

(1) Nguy€n gi6 tAi sin c5 dinh v6 hinh cui5i nam da kh6u hao h6t nhmg v6n cdn srl dyng: 86.406.600 VlvD.

(*) Dny ld gi6 tri quydn sri dgng dAt cria khu tt6t nim trong dg 6n nhri m6y thfc 6n chln nu6i tai Edng Th6p tai ngey
31112/2018, quydn srl dpng d6t ney da dugc atrng a6 th6 chAp, cin c6 dem beo c5c khoAn ruy' 1*.rn thry6t.ini.6
V.l7 - Vay vi ng thu6 tii chlnh).

Nguy6n gi6

Si5 du diu nam

s6 du cu5i nam

4.385.656.586

4.38s.656.586

4.385.6s6.586

4.385.656.586

30,853.190

28.985.588

59.838.778

Gi6 tri cdn l4i

36 du tliu nam 4.354.803.396 4.354.803.396

56 du cut5i nam 4.325.817.808 4.t25.817.808:

(*) Thu6 tdi chinh theo.hgp cdng s5 ctzozostCz ngity 15/0212017 vd Phqc luc sii 0 t/AI.NrEx NO.0t: T6ng gi6 tri
thu6 ld 3.986.960.532 tl6ng, thdi hpn thu6 30 thdng, lai suat thue 870/nam. Tidn kf cugc rtdm bdo la 398.696.0s: adng.

Gi6 tri hao mdn lfiy k6

55 du ttiu nam

Khdu hao tong ndm

Sti du cu6i nam

30.853.190

28.985.588

s9.838.778

Trahg 25

Don vi tinh: Ddng Vi€t Nam

PhAn mdm
mdy tinh

9.485.933.564

11.595,334.084

Cdc thuyiit ninh ruy td bA phin hW hAnh ctic Bdo cao tdi chinh hgp nhit.



cONc ry cO pnAu rntry sAx s6 +

BAN THUytT MrNH nAo cAo rAr cuiNn Hop NHAr
Cho ndn tdi chinh kiit thtic ngdy 3) thdng t2 ndm 2018

wtiu s6 n og - on

Don vi tinh: Ddng Vi€t Nam

11. Ttrng, giim bdt ttQng sin ttiu tu

B6t dQng sin dAu tu nim gitr chd tlng gi6

Khoin mgc Quy6n sfr dgng tt6t Tring cQng

Nguy6n gi6

56 du dAu nem

Thanh li,, nhuqng bdn

36 du cu5i nam

31.635.396.618

(31.635.396.618)

3l.63s.396.618

(31.63s.396.618)

T6n th6t do suy giim gi6 tri
Si5 du dAu nam

S5 du cu5i nam

Gi6 tri cdn l4i

36 du <tAu nam 31.635.396.618 Jr.635.396.618
Sti du cu5i nam

* ctrn crl theo Bi6n ban Th6a thu{n s6 +tslzotgBg-LHc-csKH ngdy 06 th6ng 7 nam 2018 vd Bi6n ban thanh l! Hqp
ttdng rhu€ d6ts6 492t2otB/BB-LHC-csKH ngiy 13 th6ng r nam loia gira dong ty ca prrd" r"J, iiaru ia6*'r,
con) vd C6ng ty C6 PhAn Long H6u v6i nQi dung:

*1:6,:6:lhi T:^tlTlli_ly-d",hdi h4n Hsp ddng thu6 lai Khu d6t 16 r(06 Khu c6ng NghiQp Long H6u theo Hop
dong thu€ tl6t s6 008/2007/HDTD-LHC-MAR ngdy 08 th6ng I I n{m 2007; c6ng ry c6 phl'n Ltng uau d6 nhin bdn
qi-a9 CiAv chimg. nh{n quydn sr} dpng thu d6t cho thue-lai tldng thdi d6 thanh toen gi6 tri .,:" nqp ddrg id
56.383.070.1 l9 ddng cho C6ng Ty C6 phin Todn Thing.

/
:
*

\

12. Chl phl tri truoc

a. Chi phf tri trudc ngin h4n

+ C6ng cu dung cu chd phAn b6

+ Chi pht phuc vu s6n xu6t kinh doanh nhi6u kj
+ C6c khoin khdc

b. Chi phi tri trudc dii h4n

+ ThuC ddt

+ Gi6 tri dAu tu wng nu6i

+ Cong cu, dung cu

+ Chi phi phuc vu s6n xu6t kinh doanh nhiAu kj
+ CAc khoAn kh6c

c0ng 14.522.784.310 52.t00.724.r38

38.485.283

14,461.280.539

7.600.171.1l8

6.090.696.148

547 .434.458

23.700.208

199.278.607

Cdc lht '/t ninh hay b bA phdn hqp thdnh cdc Bdo cdo tdi chinh hqp nhit Trang 26

3ut2t20t8

6r.503.771

23.018.488

01/01/20I8

1,208.831.58r

| .0t9.229.357

tt2.826.853

7 6.7',15 _371

50.891.892.557

13.678.817.049

33.839.852.585

1.455.394.554

123.935.553

1.793.892.8t6



nAN rnuytT MrNH nao cAo rAr cniNu nop NnAr

Nriu s6 n os - oN

Eon vi tinh: Eing Viet Nam

13. Phrii tri ngudi b6n

37n2D0t8 0t/01/2018

Gi6 tr! Gif tri 56 c6 khi nlng tri
nq

a. Ngin h4n

Nhi cung cdp trong nu6c

- C6ng ty TNHH T & DY
Huy Lam

- COng ty TNHH MTV
Proconco Cdn Tho

- C6ng ty TNHH
GUYOMARC'H ViSt Nam

- COng ty TNHH SX TM
Tdn ThuQn Thdnh

- 1ng Trdn Vdn Ben

- c6ng ty TNHH USFEED

- C6ng ty TNHH CJ VINA
AGN, CN Wnh Long

- Cdng ty Cti phtin XNK
Thiy sdn Ciin Tho

- Cdng ry Cd Phin Hing
Vtrong

- C6ng ty Cii phiin Thily
Sdn ViQt Thiing

- Cdc kh6ch hing khdc

c0ng

952.896.004.938

952.896.004.938

57.821.446.736

25.849.446.493

9s2.896.004.938

952.896.004.938

17.628.589.288

9.671.716.370

I 1.387.200.000

155.704.148.209

155.704.148.209

17.628.589.288

9.671 .716.370

t 1.387.200.000

664.472.136 664.472.136 1.007.872.136 1.007.872. t 36 //,

4.550.194.280 4.550.194.280

$
/
D

ti\

1.085.450.000 1.0s5.450.000

9.810.150.000 9.810.150.000 11.994.976.000 11.sg4.976.000

21.145.661.331 21.145.661.331

811.494.205.797 811.494.205.797

57.821.446.736

25.849.446.493

56.621.564.744

43.930.698.579

952.896.004.938 952.896.004.938 r55.704.148.209 1ss.704.148.209

14. Nguli mua tri tidn trudc

Ngin h4n

Ngudi mua trong nudc

+ C6ng ty TNHH Htng Cd
+ Cdc khdch hdng khdc

Ngudi mua nu6c ngodi

c0ng 11.888.224.587 2.223.334.663

3ut2t20t8

rr.888.224.587

8.469.489.689

8.300.000.000

169.489.689

3.418.734.898

0u0U2018

2,223,334.663

166.t09.6t4

166.109.614

2.0s7 .22s.049

Aic hq'it ,iinh nd, td bA ph,An hqp hAnh ctic Bdo cdo tdi chinh hqp nhdr Trang 27

cONG ry c6 puAN rui;y sAN sO 4

Cho ndm tdi chinh kh th c ngdy 3t thdng t2 ndm 20t8

56 c6 khi ntrng
tre nq

155.704.148.209

155.704.148.209

2.746.910.000 2.746.910.000 3.461.531.092 3.461.5 31.0g2

17.728.068.165 17.725.068.I65

56.621.564.744

43.930.698.579



cONG rY cO pHAN rsty sAw sO I

BAN THUYET n/trNH BAo CAo TAI CHINH IIOP NIIAT
Cho ndm tdi chinh kiit thic ngdy 3l thting 12 ndm 2018

tvIL s6 n os - nN

Don vi tinh: Eing ViAt Nam

15. Thu6 vA c6c kho6n phii nQp Nhir nudc

0l/0U2078
56 phni nQp 56 oa thsc nQp

tron ntrm tron nim 3ll12t20t8

50.965.245

14.385.278.598

422.405.544

227.642.197

3 .7 83 .320 .864

307 .656.7 56

t6.569.193.779

3 .383.261 .228

3.546.394,462

11.432.172.254

422.405.544

161.s43.842

50.965.245

400.059.636

| | .146.540.892

5.137.021.525 f

66.098.3 55

1s.086.291.s84 20.660.171.399 18.945.777.330 16.800,68s.6s3

0ll0,/2018 Ttrng Gi6m 31112t2018

rE

:N
TI
!d

b. Phii thu

Thu6 gi6 tri gia tang hang
nhdp khiu nQp thira

thu6 xu6r khdu

Thu6 nh6p khAu

Thuii thu nh{p doanh nghiQp

C6c loai thuii kh6c

cOng

l10.878.973

28.149.680

73.052.628

293.309.669

6.580.881 16.849.868 6.580.881

l10.878.973

28.149.680

73.052.628

293.309.669

16.849.868

511.971.831 16.849.868 6.580.881 522.240.818

16. Phii tri khdc

a. Ngin hqn

Tdi sin thta chd giAi quy6t

Kinh phi c6ng dodn

Bdo hi6m xn hQi

Lai ch6m thanh to6n tidn thric 5n phii trd
+ CAng ry TNHH MTY Proconco Cin Tho
Phei tre cd ttc
C6c khoan phei trd, ph6i nQp kh6c

cOng

b. Dti hgn

Cdng ty CP Minh Thing
DNTN Vfln Tdi C6ng Thdnh E6ng Th6p

cOng

5.343.503.555 3.042.100.619

3ut2t20t8

549.108.728

253.560.522

135.373.461

297 .2s8.088

297.258.088

3.4t6.94t.2s0

691.261.506

0u01/20r8

549.108.728

267.035j22

329.682.914

297.2s8.088

297.258.088

1 .599.01 5.567

5.000.000.000

700.000.000

5.700.000.000 5.700.000.000

Ctic thuyet ninh nay ld bO ph1n hqp thqnh cdc Bdo cdo tdi chinh hlp nhiit.

a. Phii nQp

Thu6 thu nh{p doanh

nghiQp Ki6n Giang

ThuiS thu nhip doanh
nghiPp Todn Thing

Thuii thu nhep doanh nghiQp

Thu6 gi6 tri gia ting
Thu6 thu nh{p c6 nhAn

CAc loai thuii khAc

c0ng

5.000.000.000

700.000.000

Trang 28



cONG rY c0 PHAN ruty sAN s6 l Iuiu s6 B 09 - ou

Don vi ttnh: DOng Viet Nam

17. Vay vi nq thu6 tii chinh

Gi6 tri 56 c6 khi ntrng
trA nq

56 c6 khi ntrng tri
Gi6 tri

nq
a. Vay vl nq thu6 tli
chinh ngin hgn

al. Vay ng6n h4n

Vay bing ViQt Nam Ddng

+ Ngdn hang TMCP
Ngogi Throng ViCt Nam
CNTP HCM(I)

+ Ngdn hdng TMCP ViQt

Nam Thinh Wqng (2)

+ Ngdn hdng HD Bank (3)

+ Ngdn hdng Ddu Tu vd
Phdt Triiin ViQt Nam - Chi
nhanh Sdi Gdn (4)

+ Ngan hang TMCP Yieli -sco 1s1

+ Vay cd nh,in bd Nguydn
Thi Ngqc /inh

Vay bing D6 La Mi
+ Ng,in hdng Diu Tu vd
Phdt Triiin Viet Nam - Chi
nhdnh Sdi Gdn (4)

+. Ngdn hdng TMCP Yift
A -SGD (s)

+ Ngdn hdng TNHH
Shinhan Viit Nam

+ C6ng ty Cho Thuc Tai
Chlnh TNHH MTV Quiic
Tii Chailease (6)

+ Ngdn hdng HD Bank (3)

Vay cdc b6n li6n quan

+ dng Cao Hitu Minh
+ 6ng Trdn Ydn Tdi

a2. Chi6t kh6u bQ chrirng tir

Chi6t kh6u bing D6 La
My
+ Ngdn hdng Diu Tr vd
Phdt Triiit ViQt Nan - Chi
nhdnh Sdi Gdn (4)

730.089.475.629

57 4.067 .169.489

539.856.507.014

26.427.644.100

2.200.000.000

200.000.000

2.000.000.000

156.022.306.140

730.089.47 5.629

57 4.067 .169.489

539.856.507.014

26.427.644.100

2.200.000.000

200.000.000

2.000.000.000

156.022.306.r40

809.420.754.068

684.208.309.943

578.349.327.677

59.988.1 15.986

39.967.837.710

2.200.000.000

200.000.000

2.000.000.000

125.712,444.125

809.420.754.068

684.208.309,943

578.349.327.677

59.988.1 15.986

i9.967.837.710

2.200.000.000

200.000.000

2.000.000.000

125.2r2.444.125

13.389.609.871 13.389.609.871 49.196.958.600 49.196.958.600

23.4t2.803.689 23.412.803.689

339.999.093.454 339.999.093.454 309.457.391.488 309.457.3s1.488

162.850.000.000 162.850.000.000 159.501.861.603 159.501.861.603

205.000.000 205.000.000 205.000.000

32.010.662.475 32.010.662.47s 103,658.982.266 103.6s8.982.266

30.414.564.710 30.414.564.710

5.583.018.375 5.583.018.375 26.988.795.300 26.988.795.300

1.589.679.842 1.589.679.842

4.698.104.704 4.698.104.704

a

,o
I
,i
v(

ct

"a

156,022.306.140 156.022.306.t40 t25.212.444.125 125.2t2.444.125

sAN ruuytT MrNH nAo cAo rAr cHiNH Hop NHAr
Cho ndm tdi chinh kiit thic ngdy 3l thang l2 ndm 2018

3u12t2018 0u0u20t8

20s.000.000

57.693.718.080 57.693.718.080 59.263.256.295 59.263.256.295

Cdc thutit minh nay ld bQ phQn hqp thanh cdc Btio ctio tdi chihh hW nhiit. Trang 29



cONG TY cd PHAN THUy sAN so 4

sAN rHUyfT MrNH nAo cAo rAr cHiNH Hop NHAr
Cho ndm tdi chinh kiit th c ngdy 3t thdng 12 ndm 2018

rrl6u s6 u og - nN

17. Vay vA nq thue tii chinh

(ti6p theo) Gi6 tri 56 c6 khi nlng
tri nq

S5 c6 khi ning triGid tri
nq

+ Ngin hdng TMCP ViQt

i -sco 1s1

+ Ngdn hAng TMCP
NgoqiThwngW-CN
TPHCM (1)

+ Ngdn hang HD Bank (3)

b. Vay vA nq thuG tiri
chinh dii h4n

Vay dii hgn

Vay bing ViQt Nam Ddng

+ Bd Trdn Thanh Lan
+.Bd NguydnTh! Ngpc
Anh
, - ,l ,,- -..'r tran van lat
+ Bd Phqn Thi Thu Hiin
+ Cdttg ty Cho ThuC TAi
Chinh TNHH WV Quiic
Tii Chailease (6)

Yay cdc b6n li6n quan
+ 1ng Ngydn Vdn Luc
+ Bd Vd Thi Thanh Trang
+ Bd Dd Thanh Nga

+ dng Trdn Ydn Tri

cgng

49.679.678.900

10.343.240.810

35.990.432.807

3s.990.432.807

543.114.807

263.000.000

280.1 14.807

3s.447.318,000

2 r .697.000.000

6.717.438.000

7.032.880.000

49.679.678.900

t 0.343.240.810

35.990.432.807

35.990.432.807

543.114.807

35,4473r8.000

21.697.000.000

6.717.438.000

7.032.880.000

5.978.35 i.51s

33.786.434.3s4

33,786.434.354

2.401.496.354

500.000.000

295.000.000

150.000.000

60.000.000

31.384.938.000

2.922.000.000

9.354.938.000

6.625.000.000

12.483.000.000

5.978.3 51.515

33.786.434.3s4

33.786.434.354

2.401,496.354

500.000.000

295.000.000

1s0.000.000

60.000.000

38.305.668.3s0 38.305.668.350 59.970.836.315 59.970.836.31 5

fl

H
JI
TI

1,
t4

)263.000.000

280.114.807 1.396.496.354 1.396.496.354

3r.384.938.000

2.922.000.000

9.354.938.000

6.625.000.000

12.483.000.000

766.079.908,436 766.079.908.436 843.207.188,422 843.207.188.422

c, Chi ti6t g6c ngoli tQ cdc khoin vay ngin h3n biing Dd La Mi
+ Ngdn hdng Ddu Tu vd Phdt Triin fiet Nam - Chi nhdnh Sdi Gdn

+ NBdn hdng TMCP YiCr /i -SGD

+ C6ng ty Cho ThuA Tdi Chinh TNHH MTV Quiic Td Chaitease

+ Ngdn hdng HD Bank

+ Ngdn hdng TNHH Shinhan Viet Nam

cOng

d. Chi ti6t g6c ngo4i tQ cdc khoin chi6t kh6u bQ chrimg tir bing D6
La Mi
+ Ngin hdng Ddu Tu vd Phdt Tridn Vi(t Nam - Chi nhdnh Sdi Gdn

+ Ngdn hdng TMCP Ngoqi Throng VN - CN TPHCM

+ Ngdn hing HD Bank

+ Ngdn hdng TMCP YiCt i -SGD

c0ng

01/01/2018

239.975,00

r.337.786,00

1 .186.060,00

205.1t2,55

| .7 56 .487 ,00

69.931,27

1.135.896,00

s 1.37s.871,00 $ 4.sss.376,82

s

$

$

s

$

$

$

$

$

$

s

s

$

$

263.441,00

2.637 .337,00

$ 6.712.476,00 S 5.507.47s,00

3UDn[$
2.48r.948,00 $

2.'t37.220,00 $

445.398,00 $

1.647.910,00 $

01/01/2018

2.606.697,00

Cdc thqit ninh ndy h bo phdn hap thdnh cdc Bdo aio tdi chinh hqp nhtit. Trang 30

Don vi tinh: Ding Yi€t Nam

3t/12t2018 0u01/2018
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cONc ry c0 puAN ruty sAN s6 I

BAN THUYET MINH nAo cAo TAI CHINH HoP NHAT
Cho ndm tdi chinh kiit thilc ngdy 31 thdng t2 ndm 20lB

u6usdBog-DN

Don vi tinh; Edng ViQt Nam

-

-

Thuy6t minh cdc khoin vay ngdn hqn:

1. Ngin hirng TMCP Ngo4i Thuomg ViQt Nam- CN Tp. ffd Cni pfinn

SO trqp ddng : HD s6 0114/I838AI-CTD ngay zt/oB/2OtB.
Thdi han vay: tir ngdy hqp d6ng srla o6i u6 sung c6 hiQu lyc diin hiit ngiry t7l0Ll20r9.
Ldi su6t: theo ttmg ki5 udc nh{n ng.

Si5 du cu6i nlm vay USD: 49.679.678.900 VI{D (2.137.220,00 USD)

2. NgAn hing TMCP ViQt Nam Thinh Vugng
SO trgp d6ng: 308/2018/IIDHM ngiy 27/1212018.

Thdi h4n vay: 12 th6ng.

Ldi su6t: theo timg ki5 udc nh{n ng.

Si5 du cu5i nam: 13.389.609.871 VNID

Hinh thrlc b6o dim: n6t e6ng sdn t4i si5 O duong lC, KDC Trung Son, 6p 48, xd B)nh Htmg, huy€n Binh Ch6nh, TP.
HCM.

3. Ngin hing HD Bank

Sd hqp d6ng vay ng6n h4n : 15939/18N{N/HETD, ngdy lgl}7l2)l8,t6ng h4n mtrc tin dtlng ld 80.000.000.000 VND.
Thoi h4n vay: 12 th6ng

Ldi su6t: Theo ttmg lAn nh{n ng.

S5 du cu6i ndm vay VND: 23.412.803.689 VND
SO du cur5i n6m vay USD: 36.770.884.910 VND (1.5S1.294,00 USD)
Hinh thrlc b6o ttim: - Thti ch6p sO titit nqm; Hr2p d6ng ti6n grli do HDBank ph6t hdnh; Thu tiOn ttr hing xu6t khAu.

4. Ngin hing Dlu Tuvi Phdt Tri6n ViQt Nam - Chi nhfnh SAi Gdn

SO hq,p d6ng : O7 -r 1 02(20 16)/20 1 8/ 1 08 6g2s IHETD.
Thdi han vay: Tt ngdy ky hqp d6ng tdi ngdy 271612018.

L6i su6t: theo timg kii u6c nhfn ng.

Sii du cui5i n6m vay VND: 339.999.093.454 VND
Si5 du cu6i nim vay USD: 57.693.718.080 \rND (2.481.948,00 USD)

Hinh thrlc bAo tlAm:

- Thii ch6p 0 t6, m6y m6c thi5t bi vd d6y chuyOn sdn xu6t thuQc sd hflu cfia kh6ch hdng.
- CAm c5 c6c hgrp il6ng ti6n grli thuQc sd hilu cta kh6ch hdng ho{c c6c si5 tii5t kiem thuQc sd htu cria 6ng Nguy6n V6n
Lgc ho{c c6c s6 ti6t kiem thuQc sd htu BOn thrl3 kh6c.
- Thti ch6p cln nhi sti t++ K1f Con, P. Nguy6n Th6i Binh, Q.1, Tp.HCM.
- Th.i ch6p can nhit4i sOlgttlZ LO H6ng Phong nr5i dei, P.12, Q.10, Tp.HCM.
- Thti ch6p ctrn nhd tai si5 t30 Nguy6n Th6i Binh, P. Nguy6n Th6i Binh, Q.1, Tp.HCM.
- Th6 ch6p ctrn nhd t?i s6 577113 Qudc L0 13, Q. Tht Dfc, Tp.HCM.
- Thria ddt sii t oz, I 10, I 16, ll7, 120,787,788, td bdn d6 sti :, 6p Qui Ldn}, x6 Th4nh Qudi, huyQn Vinh Thanh, Tp.
Cdn Tho.
- Thrle d6t s5 tZ9, 130, 131, 136,736,td b6n ad si5 g, 6p Qui Ldn2, xd Thpnh Quoi, huyQn Wnh Th4nh, TP. CAn Tho.
- Thi5 ch6p QuyAn sd htu tAng hAm vd khu kinh doanh dich w tga l4c tpi chtlng cu Orient Apartment sO ::t Biin V6n
D6n, P.l, Q.4, Tp.HCM.

-Thtad6tsii+:gt,4382,4386,4391,43g6,tdbindosti t,SpTenLong,xdTAnM!,huyQnChqMdi,AnGiang.
-Thrlad6ts5+gS,4390,tdbnndOsi5 t,6pT6nLong,xdT5nM!,huyQnChqM6i,AnGiang.
- Thrla ddt sii +so, 4gl, 4383, 4387, 43g4,td bdn e6 s5 t, 6p Tan Long, x6 T6n M!, huyQn Chq Mdi , An Giang.
- QuyAn sd hiru cdng trinh tr6n d6t tai KCN CAng c6 Tic C{u, 6p Minh Phong, xd Binh An, huydn ChAu Thanh, Ki6n
Giang.
- Xe tl6ng lpnh, xe 6 t6 tei, xe 6 t6 con dugc k6 trong hgp ct6ng tin dpng.

Cdc thuyiit minh ndy td bA phfln hqp thdnh cdc Btio cdo tdi chinh hqp nhtit. Trang 3t

:l

rY
I

TI
H

ft
'{t,
4
nr



cONG TY c0 PHAN THUy sAN s6 +

BAN THUYET MINH BAo cAo TAI CHINH HoP NHAT
Cho ndm tdi chinh kiit thilc ngdy 3t thdng 12 ndm 2018

tu6u sii B 09 - DN

Don vi tinh: Ddng ViQt Nam

5. Ngin hing TMCP Viet A -SGD

SO hqp tl6ng : O2O-281 17 lV ABIHECHMTD.

Thoi han vay: 12 th6ng.

Ldi suAt: theo ttmg kai udc nh$n ng.

S6 du cui5i n6m vay MrID: 162.850.000.000 \rND

Si5 du cu6i n6m vay USD: 43.888.686.725 VND (1.887.885,00 USD)

Hinh thrlc bAo clAm:

- M6y m6c thi6t bit4i Cdng ty CP Thriy sAn sii 4- CtngchTilc Cflu, 6p Minh Phong, xd Binh An, huyQn Chdu Thdnh,

tinh Ki€n Giang theo HD thti chdp..

- Quy6n srl dpng d6t va todn bQ tdi sin gan liAn v6i ddt tga l4c tai thria adt s6 z6zS, td bdn dO sti s, cum Chi nhrinh
Binh Thdnh, xd Binh Thdnh, huyQn Thanh Binh, D6ng Th6p.
- Quy6n st dpng O6t tai thria d6t s5 3032, 3033, td bAn t16 si5 5, xa Binh Thdnh, huyQn Thanh Binh, E6ng Th6p.
- n6t e6ng s6n t4i thria <t6t sti 3152, td bAn d6 sO S, xd Binh Thenh, huyQn Thanh Binh, EOng thdp.
- Todn bQ m6y m6c thitit bi vd c6c phuong tiQn vfln tdi tlang ddttqiC6ng ty CP Thriy sin si5 4- Chi nh6nh E6ng T6m.
- Todn b0 thdnh phdm tdn kho lu0n chuy6n de tai ttro Cdng ty CP Thriy Sin si5 4- Chi nh6nh D6ng Tdm.
- 6.700.000 c6 phil5u C6ng ty CP Thriy sdn si5 4 thuQc sd hiru cfia c6c thdnh vi6n HQi d6ng quAn tri hoflc b6n thrl3.
- Hqp d6ng ti6n gti c6 kj'h4n t4i VAB 6 th6ng.
- Quy6n cldi ng ph6t sinh tir L/C xu6t khAu.

6. C6ng ty Cho ThuG Tii Chinh TNHH MTV QuSc T6 Chailease

S6 trqp tl6ng vay dii h4n : C1702958C2-PC.

Thdi h4n vay: ngdy vay 1510212017.

SO du cu6i nam: 280.114,807 \rND

Hinh thfc bio il6m:
- Bing chuy6n c6p d6ng: 2.152.958.987 VND
- HQ th6ng lanh: 1.834.001.845 VND
- Gi6 thanh toin: 2.542.442.840 VND.

18. V5n ch& s& htu

a. Bing a5i ctri6u bi6n tlQng cfra V5n chri sO hfru: (xem trang 39)

b. Chi ti6t v5n g6p cfra chfr s& hfru

V6n g6p cria nhi nu6c

6ng Nguy6n Vdn Lgc

6ng Th6i Cuong

V6n g6p cta c6c c6 tt6ng kh6c
^:. , .tuo pnleu quy

cOng
* Sii tuqng c6 phidu qu! td 109.052 c6 phiiiu

c. Cfc giao dich vi v6n vdi cfc chfr s& hfru

vi phdn ptr6i c6 tric, chia lqi nhuin
Vdn g6p cria chri sd htu
Vdn g6p ddundm

Viin g6p tdng trong ndm
- .,!yon gop gtam trong nsm

Viin g6p cudi rd*
C6 tric, lgi nhuin <15 chia

Cdc thuy* minh nay ld b0 phdn hqp thdnh cdc Bdrt cdo tdi chitrh hqp nhiit.

:.;

\
i
.:c

/
;S,

t,ry re von gop

26,gUyo

24,82yo

9,32Yo

38,28yo

0,67yo

100,00%

31tL2t2018

43.470.000.000

40.114.560.000

15.060.650.000

61.8',70.730.000

1.090.520.000

01/01/2018

43.470.000.000

40.r 14.560.000

r 5.060.650.000

61.870.730.000

1.090.520.000

161.606.460.000 161.606.460.000

Ntrm 2018 Ntrm 2017

161.606.460.000

161.606.460.000

161.606.460.000

8.025.797.000

161.606.460.000

161.606.460.000

161.606.460.000

Trang 32



cOwc ry c0 pHAN rutY sAN s6 a

nAN THrryEr MrNH nAo cAo rAr cHiNH Hop NHAI
Cho ndm tdi chfnh kiit thilc ngdy 3l thdng 12 ndm 2018

tvtfiu s6 B 09 - DN

Eonvi tinh: Ddng Vi€t Nam

d. C6 phi6u

Sri luqng c6 phiiiu tlang kf ph6t hdnh

56 luql1g c6 phiiiu dd b6n ra cdng chring

Cd phidu ph6 th6ng

56luqng c6 phiiiu <lugc mua lpi

Cii phiiiu ph6 th6ng

55 luqng cO phiriu ilang luu hinh
^: ,..! ,:.,^co phrcu pho tnong

M€nh Sid c6 phiilu dang luu hdnh: ding ViQt Nam/cd phidu.

e. C6c qui cfra doanh nghiQp

Qu! dAu tu ph6t tri6n

Qu! kh6c thuQc ngu6n v6n hiru s0 htu
cOng

1. Doanh thu bdn hirng vi cung c6p dich vg

Doanh thu b6n hang thriy sdn

Doanh thu cung c6p dlch vp chung cu

Doanh thu dlch vg gia cdng

Doanh thu khric

cQng

2, Cdc khoin giim trtr doanh thu

Hdng b6n bitrn l4i

Ginm gi6 hdng b6n

c0ng

3. Doanh thu thuin vt bin hhng vir cung cdp dich vg

Doanh thu thuin b6n hdng

Doanh thu thuAn cung c6p dich vg chung cu

Doanh thu dich vp gia c6ng, riy th6c (thty sin)
Doanh thu kh6c

cOng

4. Gi6 v6n hirng bdn

Gi6 vi5n hdng b6n thty s6n vd dich vp' 
Gi6 v6n cria dich vp chung cu

cOng

11.032.848.558 10.682.848.5s8

3ut2t20L8
16.160.646

16.160.646

16.160.646

109.052

109.052

16.051.s94

16.051.594

10.000

3u12t2018

5.487.848.558

s.s4s.000.000

01/01/2018

16.160.646

16.160.646

16.160.646

109.052

109.0s2

16.051.594

16.0s 1.594

10.000

01/01/2018

5.487.848.s58

5.195.000.000

* Muc dich trich l4p vd sri dpng c6c qu! cta doanh nghiQp

Qui dAu nc phdt fidn duqc trich lQp tit lqi nhudn sau thud thu nhqp doanh nghiQp vd duqc s* dtlng vdo viQc ddu u md
rQng quy m6 sdn xudt, kinh doanh hofic ddu hr chiiu sdu cia doanh nghiQp.

vr. THONG TrN BO suNG cHo cAc KHoAN MVc rRiNH BAy rRoNG BAo cAo KET euA HoAr DQNG
KINH DOANH

Ntrm 2018

1 .573 .812.213.215

3.327 .723.726

NIm 2017

711.566.138.559

2.662.655.462

46.351.119

204.554.870112.634.304

1.577.252.571.245 714.479.700.010

NEm 2018

4.907.771.600

NIm 2017

2.404.101.280

696.509.450

Ntrm 2018

1.568.904.441.615

3.327.723.726

4,907.77t.600 3.100.610.730

112.634.304

NEm 2017

708.465.527.829

2.662.655.462

46.351.119

204.554.870

1.572.344.799.645 711.379.089.280

NIm 2018

1 .490.314.621 .523

1.083.308.398

NIm 2017

s93.044.609.130

963.380.263

1.491.397.929.921 594.007.989.393

Cdc thuyiit minh nay ld bA phdn hgp thdnh cdc Bdo cdo titi chinh hqp nhtit. Trang 33



coxc rY co pnAx rsuy sAx s6 a

sAN THUyET MrNH BAo cAo rAr cHiNH Hop mrAr
Cho ndm tdi chinh kiit thric ngdy 3l thdng t2 ndm 2018

rrl6u s6 B 09 - DN

Eonvi tinh: Ddng ViQt Nam
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5. Doanh thu ho4t dQng tii chinh
L6i ti6n grli, ti6n cho vay

L6i ch€nh lQch t! gi6 tI6 thpc hign

Ldi ch6nh lQch t!, gi6 chua thuc hiQn

cOng

6. Chi phI tiri chinh
Ldi ti6n vay vd thu6 tdi chinh

Lei chiiit kh6u bQ chr?ng ttr xu6t kh6u

L6 ch€nh lQch rj gi6 ddthlrc hiQn

L5 ch6nh lQch tj gi6 chua thyc hiQn

Chi phi tdi chinh kh6c

cOng

Ntrm 2018

3.808.824.919

712.500.685

1.841.621.096

Ntrm 2017

7.613.165.334

1.147.584.079

973.393.919

6.362.946.70A 9.734.143.332 I
Ntrm 2018

50.557.008.023

862.414.76s

1,250.304.179

4.91 1.007.583

NIm 2017

56.890.280.742

294.104.160

4.013.428.106

1.360.58s.002

27.781.224

57.580.734.550 62,s80.179.233

NIm 2018 Ntrm 20177. Chi phi bdn hAng vi chi phf qufrn If doanh nghiQp

a. Chi phf bdn hing
Chi phi nh6n vi6n

Chi phi vflt liQu, bao bi
Chi phi dpng cu, dd dirng

Chi phf khdu hao TSCE
Chi phi dich W mua ngoii
Chi phi bang tiAn kh6c

cOng

b. Chi phi qufrn lf doanh nghigp
Chi phi nh6n vi6n

Chi phi vflt liQu, bao bi

Chi phf ad dmg v[n phdng

Chi phi kh6u hao TSCD

Thu6, phi, lQ phi

Chi phi dlch vp mua ngoii

Chi phi bAng ti6n kh6c

cOng

1.767.734.499

15.297.019.s50

483.474.312

861.947 .877

10.040.516.777

2.915.748.709

2.320.053.030

18.288.991.519

1.303.609.689

1.018.224.958

9.714.502.139

7.022.377.642

31.366.441.724 39.667.758.977

5.294.617.090

154.769.024

345.051.1 t 6

849.301.006

8.858.521.601

1.075.628.817

7.529.026.361

10.741.500

324.143.906

621.141.773

187.816.429

8.347.414.318

1.906.728.058

8. Thu nhflp kh6c

Thu thanh l), TSCD

Xri lj c6ng ng

Thu nhflp tir h6 trg

C6c khoin kh6c

cOng

16.577.888.654 18.927.012.34s

Ntrm 2018

38.2s2.935.996

NIm 2017

432.905.493

23.579.443

204.763.714
'13.839.200

19.281.692

297.884.606

Cdc thuyil minh ndy ld bA phdn hgp thdnh cdc Bdo cdo tdi chlnh hqp nhiit.

38.709.420.932

Trang 34
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nAN TrrrrrEr MrNH nAo cAo rAr cHiNH Hop NHAr
Cho ndm tdi chinh kiit thilc ngdy 3 I thdng I 2 ndm 201 8

vr6u s6 B 09 - DN

Donvi tlnh: D6ng ViQt Nam
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9. Chi phfkh6c

Xri l;i c6ng ng

C6c khodn phat vi truy thu thu6

C6c khodn kh6c

c0ng

10. Chi phisin xu6t, kinh doanh theo y6u t5
Chi phi nguy6n liQu, vQt liQu

Chi phi nhdn c6ng

Chi phi kh6u hao tdi sin c5 Ointr

Chi phi dich vu mua ngodi

Chi phi kh6c bing tiAn

c0ng

11. Chi phi thu6 thu nh$p doanh nghiQp hiQn hAnh

Chi phi thui5 Thu nh{p doanh nghiQp tfnh tren thu
nhfp chiu thu6 hien hdnh

C6ng ty Cd phAn Thriy sAn si5 4

C6ng ty C6 phAn Todn Thdng

T6ng chi phi thu6 thu nh$p doanh nghiQp trong nlm

12. Liitr6n c6 phi6u
Lgi nhu{n tC to6n sau thu6 thu nh$p doanh nghiQp
Cdc khoin didu chinh ttrng ho{c gi6m
- Cdc khodn diiu chinh tdng
- Cdc khodn diiu chinh gidm

Lqi nhu$n ho{c 16 ph6a b6 cho c6 tl6ng s0 hiru c6 phi6u ph6 th6ng
C6 phi6u ph6 th6ng dang luu hinh binh qu6n trong n6m

L6i co bin tr0n c6 phi6u (**)
LEi suy gifrm tr6n cd phi6u (*)

f. Sd titn tli vay thgc thu trong ntrm

- Ti6n thu tir di vay theo khi5 u6c th6ng thudng

Z. 56 ti6n dI thgc tri g5c vay trong n5m

-.1 ^ 
'

- Ti6n tri ng gdc vay theo kh6 u6c thdng thuong

6.817.481.s97 1.108.834.ss9

NIm 2018

388.720.034

200.093.500

6.228.668.063

NIm 2017

416.539.s49

618.950.207

73.344.803

Ntrm 2018

1.721.858.060.468

41.520.654.340

10.591.06s.046

40.481.292.380

s.424.666.470

NEm 2017

574.637.586.323

48.1s 1.799.809

11.573.806.215

54.141.415.015

8.474.261.287

,I
rrE
:H
rH
t6
\'l\

1.819.875.738.704 698.541,762.212

NIm 2018 Ntrm 2017

3.783.320.864

3.783.320.864

Ntrm 2018

9.893.369.967

9.893.369.967

16.051.594

616

Ntrm 2017

5.119.342.711

Q.77s.914.318)

(2.77s.914.318)

2.343.428.393

16.0s l .594

t46
616 146

(*) Kh6ng c6 tdc dQng ndo ldm suy gidm cdc c6 phiilu phii thdng tqi ngdy 31 thdng I2 ndm 2018.

(**): Theo Nghi quyiit sA OltWg-OnCO @i ngdy 26 thdng 4 ndm 2018, trich Qu! khen thudng phtic lgi cia ndm tdi
chtnh 2017 h 2.775.914.318 WD viQc ndy dd tdm cho tdi co bdn tAn cii phiilu cia ndm tdi ch{nh 2017 t* 319 WD
gidmxuiing 146 WD.

C6ng ty ehua c6 dV tinh trich Qu! khen thuong, philc lqi ftAn Lqi nhuQn sau thud cho ndm tdi chinh 2018.

vrr. THONG TrN Bo suNG crro cAc KHoAN MUC TRiNH BAy rRoNG nAo cAo LUtr cHUyEN rrtN
rs

NIm 2018

1 .156.784.r42.169

NIm 2017

1.73 8.315.000.803

N[m 2018

(1.233.6r 8.698.107)

NIm 2017

(r.718.s89.988.874)

Cdc thuy& minh ndy ld bQ phSn hqp thdnh cdc Bdo cdo tdi chinh hqp nhtit. Trang 35



cONG TY cO pnAN rnuy sAN s6 n

NAN THIIYET MINH BAo cAo TAI CHINH HoP NHAT
Cho ndm tdi chinh kilt thtic ngay 31 thdng t2 ndm 20tB

trlSu s6 B 09 - DN

Eon vi tinh: Ddng ViQt Nam

-

vrrr. NrrfNc rHONG rrN xnAc

1. Nhfrng khoin nq ti6m ting, hhoin cam h6t vi nhttng th6ng tin tii chfnh hh6c:

Kh6ng c6 khoin ng tidm ting, khoin cam k6t vd nhirng th6ng tin tdi chinh khdc y6u cAu phdi c6 c6c di6u chinh hoic
thuy6t minh trong 86o c6o tdi chinh hqp nh6t.

2, C6csg kiQn phdt sinh sau ngly tr6t ttrric ntrm tii chinh

Ngdy 26 th6ng 4 nim 2018, Dai hQi d6ng c6 d6ng thuong ni6n n5m 2018 cria Cdng Ty CO pnan Thriy Sdn Sti + - gan

hdnh Nghl Quy6t sO otfNq-oHCD da th6ng qua nQi dung:

+ Th6ng qua phuong 6n ph6t hdnh c6 phi6u ph6 th6ng ri6ng 16 cho mQt (01) Nhd ttAu tu chi6n lugc Philippine s6 tugng

cO phitiu dp ki6n ph6t hinh 45.000.000 c6 phitiu (56 luqng c6 phi6u dang luu hdnh t4i thdi ili6m hiQn tei la 16.051.594
: . .l .

co pnleu)

+ Gi6 chdo b6n dp ki6n: Uy quyCn cho HDQT quy6t aint, nhtmg kh6ng th6p hon gi6 thi truhng binh qu6n tl6ng cria cria

c6 phiiiu TS4 trong 30 phi6n gAn nh6t (kE tri ngdy 2610412018 trd v€ trudc) vd khdng th6p hon 10.000 tl6ng/ c6 phii5u.

+ Th6ng qua phuong 6n phrit hinh tr6i phi6u ri6ng 16 kh6ng chuy6n OOi cO tdi s6n <tim b6o cho Nhd ctAu tu chi6n lugc,

diii tugng ph6t hdnh nhd <lAu tu trong nudc vd ngodi nudc cl6 tang Vdn di6u 16. Tr6i phiiSu c6 m6nh gi6 1.000.000.000

VND (MOt tf d6ng) mQt Tr6i philiu; SO luqng chdo b6n 300 tr6i phi6u; T6ng gi6 tr! chio b6n dU ki6n (theo mQnh gi6

tr6i phiriu) 300.000.000.000 \rND (Ba trlm t! d6ng); Giri ph6t hnnh bAng 100% mQnh gi6; Thdi gian ph6t hdnh n6m

2018; K! h4n 02 ndm k6 ttr ngiy nhi ctAu tu hodn t6t nQp ti6n mua tr6i phi6u ("ngdy ph6t hdnh"). E6ng ti6n ph6t hdnh:

E6ng ViQt Nam (VND); Ngey d6o h4n 02 ndm kii ttr ngiy ph6t hdnh; Ldi su6t flri ndi; Ldi su6t 6p dpng cho 02 k! tfnh
lai dAu ti6n cria Tr6i phitiu la t6i da kh6ng qu63Yolndm. Mr,rc ilich srl dgng v5n: TIng qui m6 ho4t tt$ng.

3. Giao dich vtii cdc b6n li6n quan vi thinh vi6n chfr ch6t

Cdc giao rllch trgng ydu vd sd dr vdi b\n fiAn quan vd cric thdnh viAn chrt chdt trong ndm nhw sau:

BGn li6n quan M5i quan hQ Tinhchdt giao Phdt sinh tron8 
,ff l,ffiirlil,

Ung tiAn diu tu

Vay ddi h4n 78.943.000.000

60.168.000.000Trd vay ddi han

=
0

c(
l

[{

.1,r

c,

c

Ong Nguy6n Vdn Lgc
Chri tich HQid6ng

-:.quan rl - Iong
Gi6m <liic

2.979.938.000

(2 r.697.000.000)

BA D6 Thanh Nga Ph6 T6ng Gi6m d6c
Vay dii hpn 7.862.632.000

7.454.752.000

(7.032.880.000)

Ba Vo ThiThanh Trang Ph6 T6ng Girim <l6c

Trd dei

Vay ddi h4n 21 .73 I .100.000

24.368.600.000

(6.717.438.000)

Tri vay ddi h4n

6ng Cao Hiru Minh
Ch6ng be Vo Thi
Thanh Trang

Vay ng6n h4n (200.000.000)

6ng TrAn Vdn Trf
Em 6ng Nguy6n
Vin Lgc

Tri vay ddi h4n

Cdc rhuyiit minh ndy td b0 phdn hgp thdnh cdc Bdo cdo tdi ch{nh hqp nhtit.

12.483.000.000

Trang j6

6ng TrAn Vin Tdi
Em 6ng Nguy6n
VIn Lgc

Vay ngin h4n (2.000.000.000)



cONc ry c6 pnAN rnty sAN s6 t

sAN THrryET Mrrlg BAo cAo rAr cniNH Hop NHAr
Cho ndm tdt chinh kiit thilc ngdy 31 thdng t2 ndm 2018

trl6u s5 B 09 - DN

Eon vi ttnh: D6ng ViQt Nam

Phft sinh trong
nIm

S5 au cui5i n5m
phii thu (phni trn)+ Thu nh$p cria thAnh vi6n chfr ch5t trong nIm:

HQi d6ng qudn tri, Ban kirim soiit, Ban T6ng Gi6m
-idoc

Tht lao, luong,
thuong 1.794.481.936

-

4. Trinh bAy tii sin, doanh thu, k6t qufr kinh doanh hqp nh6t theo bQ ph{n: (xem trang 40).

5. Th6ng tin vd hogt tlQng li6n tgc: Cdng ty v6n tii5p tpc hopt <lQng trong tuong lai.

NGITfi L+P BITU/ KE ToAN TRI,6NG

D6 THANH NGA

29 thdng 3 ndm 2019

D6C

NGUYIN VAN LL/C

,:

.,

rn0v sAN

sd+

C6NG
co t

*

,o

Cdc thuyiit minh ndy td bA phdn hqp thdnh cdc Bdo cdo tdi chinh hqp nhiit. Trang 37
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III1IIII

cONG rY cO PHiN rHOv sAN s6 l

BAN THUyET MrNH BAo cAo rAr cnirvn Hop NHAr
Cho ndm tdi chinh kh thilc ngay 3 t thdng t 2 ndm 20 I 8

l.tiu sii B o9 - Dx

V.8. Tiri sin c5 tlinh htu hinh

Khoin mgc trric M:iy m6c thi6t bi Phucrng tiQn vQn tii
Thitit b! drlng cg Tiri sin cii tlinh hfru

quin lf hinh khic -lrong cgng

Nguy6n gi6

Si5 du ddu nam

Mua trong ndm

DT XDCB h.thdNh

Tdng khdc do phdn loqi lqi
Thanh li, nhtqng bdn

Gidm khdc do ph,in loqi lqi
Sii du cu6i nam

t 56.4r 1.553.896

8.451.250.000

(6.s34.326.s02)

(641.707.73s)

157.686.769.6s9

(90s.041.040)

(3.371.4ss.177)

2.820.782.572

8.570.3r6.092

4.013.r62.909

(r0.r39.8r3.832)

(4.0r3.162.9r2)

333.144.622.014

148.43 1.300. r 39

47.746.000

824.912.179

(2.700.446.290)

I 19.066.092

2.333.033.416

146.603.5t2.028 23.s91.958.698

1.586.3 8l .743

855.217.314

2.441.599.05't

7.097 .278.789 334.666.373.757

Gii tri hao mdn lfiy k6

St5 du ttiu nam

Khiiu hao trong ndm

Tdng khdc do plain loai lai
Thanh lj, nhrqng bdn

Gidm kfuic do phdn loqi lqi
56 du cutSi nam

32.918.734.290
4.657.024.954

404.453.105

(2.56 r.41s.s98)

l6.l15.803.754
1.403.293.883

535.398.464

3.953.993.219
287.488.020

(896.1 s9.os2)

(1.813.630.s8s)

1.531.691.602

129.637.524.082

10.451.058.378

1.813.630.s8s

(s.80s.007.148)

(1.8r3.630.s8s)

134.283.575.31I35.418.796_751 77.470.119.093 1 8.054.496.101

1.17 5.168.625

186.265.882

447.037.258

1.808.471.765

Giri tr! cdn lgi
Sti du ttiu nam

55 du cu5i nam

123.492.819.606
122.267.972.908

72.957.475.946
69.133.392.935

5.024.055.436
5.s37 .462.597

411.213.1 l8
633.127.292

* Gii tri cdn l4i cria TSCDHII tte dtng tI6 thi! ch6p, cim c6 da* bio c6c khoin vay: (xem thuyiSt minh s5 V.17 - Vay vi ng thu6 tai chinh)

*Nguyengi6taisinctidinhhruhinhcuiiikidekh6uhaohi5tnhLrngvincdnsridung:17.516.351.382VND.

Cdc thuyit ninh ndy ld bQ phan hqp thanh cdc Bdo cdo tdi chinh. Trang 38

Don vi tinh: D6ng ViCt Nam

Nhdr cira, vit ki6n

2r.r39.859.190

75.473.824.r93
3.916.985.639

426.741.758

(2.347.432.498)

3 .143.285 .570

1.289.090.970

20s.028.849.67s
198.861.046.703



IIII

cONG TY cO ruAx rnOv sAN s6 l

BAN rnurEr rdrNH BAo cAo rar cninn Ho.? NrrAr
Cho ndm tdi chinh hit th c ngay 31 thdng 12 ndm 2018

Miu si6 s og - oN

Don v! tinh: Ding Yi€t Nam

V.18. V6n chfr sd hiiu

a. Bing tl6i chi6u biiin tlQng cia Vdn cht s& hiiu

Khoin muc
V5n g6p cia chi Thing duviin c6

sdhftu phin C6 phitlu qui
Quf {tiu tu
phit tri6n

Lgi nhuin sau thu6
chua phin phSi c0ng

16r.606.460.000 88.srr.629.767 (1.975.998.328) s.487.848.ss8 s.r95.000.000 6.863.419.860

5.1 19.342.711

944.000

(230.311.601)

11.753.394.970

265.688.359.857

s.119.342.711

944.000

(230.311.601)

270.s78.334.968161.606.460.000 88.s11.629.767 (r.97s.998.328) s.487.848.558 5.195.000.000

s6 au aAu nIm niy 161.606.460.000 88.s11.629.767 (r.97s.998.328) s.487.848.5s8 s.r9s.000.000 11.753.394.970 270.578.334.968

- Lei trong nem

- Chi tra c6 tric

- Trich IAp c6c qu!

- Trich qu! khen thudng,
phric lqi

- Tdng khdc

- Giim kh6c

^l .t.-
Sd ducu6i nlm niy 161.606.460.000

350.000.000

88.511.629.7 67 5.487.848.ss8 5.545.000.000

9.893.369.967

(8.02s.797.000)

(3s0.000.000)

(2.77s.914.318)

360.000

(54.280.002)

10.441.133.618

9.893.369.967

(8.02s.797.000)

(2.775.914.318')

360.000

(54.280.002)

269.616.073.6rs

Cdc rhuydt ninh nay td bO phin hW thdnh cic Bdo cdo tdi chinh

___tl2z5{2qi2q

Trang 39

Qu! khric thuQc
v5n chi sd hiiu

56 au aiu nlm tnntc

- Lei trong nem

- Tlng kh6c

- Giim khic

56 du cu6i nrm trufc
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cONG TY co Pu,,i.N rq0v sAN s6 l

nAN rnuyEr MrNH BAo cAo rar cHiNH Hop NHAr
Cho ndm tdi chinh kEt th c ngay 31 thdng 12 ndm 2018

trlSu s6 s og - oN/Hx

Don v! tlnh: D6ng YiQt Nam

VIII.4. Trinh biry tii sin, doanh thu, k6t qui kinh doanh theo bQ phfn

C6ng ty chi kinh doanh trong linh vuc thty hii sin, doanh thu thty hii sin cht yilu chiiim tren 90% t6ng doanh thu. Ban T6ng Girim di5c cta C6ng ty xfc ttinh rAng, vi6c ra c6c quyiit
ttlnh qudn lf cht y6u dga tren c6c khu vuc dia lf mi C6ng ty cung c5p sin phAm, dich vr; chri kh6ng dga tr6n linh vr,rc kinh doanh. Do viy, brio c6o bf phdn chinh yiiu cta C6ng ty duoc
lflp theo KIu vgc dia li va kh6ng trinh biy b6o c5o bQ phfn theo llnh vgc kinh doanh

Bdo c{o bQ phin chinh y6u: theo khu vgc ttia If

Chi ti6u
Chi nhdnh Ki6n

Giang
Chi nhinh Ddng C6ng ty CP.

Toin Thing
T6ng cQng Loqi trir T5ng cQng toirn DN

l. Doanh thu thuin
Doanh thu thuin tir b6n hdng b6n ra

b6n ngoii

Doanh thu thuin tir brin hdng brin cho

bQ phin kh6c

Doanh thu ho4t tiQng tai chinh

2. Chi phi
^., 7(Jta von

Chi phi hoat dOng tii chinh

Chi phi bin hing
Chi phi quan tf doanh nghi€p

3. Lqi nhu{n tt hoet dong kinh doanh

4. Tii sin bQ ph{n

5. Ng phni trn bQ phin

48.096.t24.236 1.s23.386.872.391 861.803.018 | .512.344.799.645

2.s76.420 24.741.097.632 4.s76.6s8 2s.026.223.s84 (18.663.276.884) 6.362.946.700277.972.874

36.506.953_000

4.207 .142.387

6.096.530.958

1.401.519.862

161.950.903

61.937.957 .158

53 .690 .727 .813

1.449.030.454.638

36.813.282.550

23.586.812.758

I 1.840.370.51 4

2.118.528.351

| .961 .8r0 .277 .562

1.700.589.210.005

5.860.s22.282

16.560.309.6r 3

1.683.098.008

3.335.998.278

( 1.837.027.s31)

1.t09.825.776

962.049.063

1.491 .397 .929.921

57.580.734.550

31.366.441.724

16.577.888.654

( 18.21s.248.s04)

2.024.858.060.496

1.755.241.986.881

18.663.276.884

I .491 .397 .929 .921

76.244.011.434

31.366.441.724

16.577.888.654

(r8.6s8.700.226) (18.215.248.s04)

2.024.858.060.496

1.755.241.986.881

Cdc thuyit ninh nay h bQ phQn hqp thinh dic 860 cdo tdi chinh.

+ d'c I

H H'$
Trang 40

Tim Vin Phdng

1.572.344.799.645

(18.663.276.884)

+



1. Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018

Tổng giá trị tài sản 1,294,180,124,344           2,024,858,060,496           Tăng 56.46%

Doanh thu thuần 711,379,089,280              1,572,344,799,645           Tăng 121.03%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 5,930,292,664                  (18,215,248,504)               Giảm -407.16%

Lợi nhuận khác (810,949,953)                   31,891,939,335                Tăng 4032.66%

Lợi nhuận trước thuế 5,119,342,711                  13,676,690,831                Tăng 167.16%

Lợi nhuận sau thuế 5,119,342,711                  9,893,369,967                  Tăng 93.25%

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức -                                   -                                    -                 

2. Các chỉ tiêu khác

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Ghi chú

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn:

TSLĐ/Nợ ngắn hạn 1.00                                  1.05                                  

Hệ số thanh toán nhanh:

(TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn 0.34                                  0.59                                  

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0.79                                  0.87                                  

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 3.78                                  6.51

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân 0.94 2.10                                  

Doanh thu thuần/Tổng tài sản 0.55                                  0.78                                  

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 0.01                                  0.01                                  

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 0.02                                  0.04                                  

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 0.00396                            0.00489                            

Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh 
thu thuần 0.01                                  (0.01)                                 

% tăng giảm




