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BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN  

NAÊM 2007 

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

_ Quá trình phát triển và những sự kiện quan trọng : 

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được chuyển đổi từ Công ty TNHH Vĩnh Hoàn hoạt động theo Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5103000069 ngày 17 tháng 4 năm 2007 do Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Tỉnh Đồng Tháp cấp.Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được thừa hưởng quyền lợi và trách 
nhiệm từ Công ty TNHH chuyển sang.Thời điểm khoá sổ kế toán công ty TNHH chuyển giao cho 
công ty Cổ phần là ngày 31/03/2007. 

Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2007: 300.000.000.000 VND 

Các cổ đông bao gồm: 
Cổ đông Vốn góp Tỷ lệ (%) 
Bà Trương Thị Lệ Khanh 179.650.000.000 59,88 
Các cổ đông khác 120.350.000.000 40,12 
Cộng 300.000.000.000 100,00 

 
Trụ sở hoạt động 
Địa chỉ :  QL30, phường 11, TP Cao Lãnh , tỉnh Đồng Tháp. 
Điện thoại :  067 891166   
Fax :  067 891672 
Email :  vh@vinhhoan.com.vn 
Mã số thuế :  1400112623 
 
Hoạt động chính của Công ty là: 
- Nuôi trồng, đánh bắt, chế biến, bảo quản thủy hải sản và các sản phẩm từ thủy hải sản. Mua 

bán thủy hải sản. 
- Mua bán máy móc thiết bị, hóa chất, nông sản thực phẩm, súc sản, nguyên vật liệu phục vụ sản 

xuất, chế biến thủy hải sản; chế biến thức ăn thủy sản. 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

VĨNH HÒAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

 
TP. Cao Lãnh, ngày 31 tháng 03 năm 2008 
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- Sản xuất và mua bán thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản, thuốc thú y thủy sản. Các dịch vụ 
thú y thủy sản (tư vấn sử dụng thuốc, thức ăn và kỹ thuật nuôi trồng thủy sản). 

- Kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái. 
- Sản xuất bao bì giấy, in các loại. 
- Xây dựng nhà các loại, kinh doanh bất động sản. 
- Sản xuất và mua bán thức ăn thủy sản. 
- Mua bán thủy hải sản. 
- Sản xuất bao bì giấy. 
- Xây dựng nhà các loại. 
- Thực hiện các dịch vụ thủy hải sản. 
 
Naêm 2007 laø naêm Coâng ty Vónh Hoaøn ñaùnh daáu moät chaëng ñöôøng 10 naêm phaùt trieån vôùi nhieàu 
söï kieän quan troïng , bao goàm: 

- Ngaøy 19/01/2007 thaønh laäp Coâng ty Vónh Hoaøn USA taïi bang California Hoa Kyø 
vôùi 100% voán cuûa coâng ty Vónh Hoaøn; 

- Ñaàu thaùng 02/2007 xí nghieäp cheá bieán thuûy saûn soá 2 vôùi naêng suaát 100 taán 
nguyeân lieäu/ngaøy chính thöùc ñi vaøo hoaït ñoäng; 

- Ngaøy 17/04/2007 Coâng Ty TNHH Vónh Hoaøn chính thöùc chuyeån ñoåi thaønh Coâng 
Ty Coå Phaàn Vónh Hoaøn theo giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh soá 510 300 0069 do 
Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu tö Tænh Ñoàng Thaùp caáp; 

- Ngaøy 02/05/2007 Coâng ty Coå phaàn Thöùc aên Thuûy saûn Vónh Hoaøn 1 với 70% vốn 
sở hữu của Công ty Cổ Phần chính thöùc hoaït ñoäng theo giaáy Chöùng nhaän ñaêng kyù kinh 
doanh soá 510 300 0070 do Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu tö Tænh Ñoàng Thaùp caáp; 

- Cuoái thaùng 06/2007 khôûi coâng xaây döïng nhaø maùy thöùc aên vieân vaø xí nghieäp cheá 
bieán thuûy saûn soá 3 vôùi naêng suaát 250 taán nguyeân lieäu/ca; 

- Ngaøy 08/11/2007 Hôïp taùc xaõ nuoâi troàng thuûy saûn Vónh Hoaøn Green Fram chính 
thöùc hoaït ñoäng theo giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh soá 5107A 00006 do UBND 
Thaønh Phoá Cao Laõnh caáp; 

- Ngaøy 24/12/2007, theo QĐ số 179/QĐ-SGDHCM của Sở Giao Dịch Chứng Khoán 
TP. Hồ Chí Minh Vónh Hoaøn chính thöùc nieâm yeát coå phieáu treân saøn giao dòch chöùng 
khoaùn Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. 

Töø nhöõng keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh trong naêm coâng ty ñaõ ñaït ñöôïc caùc danh hieäu 
cao quyù sau: 

- Giaûi thöôûng Sao Vaøng Ñaát Vieät 2007; 
- Doanh nghieäp xuaát khaåu uy tín 2007 do Boä Coâng Thöông coâng boá. 

_ Định Hướng phát triển : 
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- Tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hoá thị trường, đa dạng hoá sản phẩm, đẩy mạnh các hoạt động 
quảng bá tiếp thị để ngày càng khẳng định vị thế của công ty trong ngành thuỷ sản nói chung 
và ngành chế biến cá tra basa Việt Nam nói riêng. 

- Tiếp tục đầu tư và hoàn thiện các dự án đang thực hiện, có kế hoạch nâng cấp xí nghiệp cũ để 
nâng cao năng lực và đa dạng hoá sản phẩm sản xuất tăng khả năng cạnh tranh về chất lượng 
và giá cả . 

- Hoàn thiện chương trình nuôi “ Green Farm “, phấn đấu hệ thống nuôi cung cấp 40% nhu cầu 
nguyên liệu trong năm 2008 và khoảng 70% cho những năm tiếp theo góp phần ổn định và 
kiểm soát về mặt chất lượng và giá cả nguồn nguỵên liệu cung cấp cho nhà máy. 

- Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo HACCP, ISO, BRC phấn đấu đạt chứng nhận 
ISO 17025 cho phòng kiểm nghiệm để tăng năng lực sản xuất và tăng uy tính cho Công ty. 

- Tìm kiếm cơ hội đầu tư tài chính ngắn và trung hạn để tối đa hoá lợi ích sử dụng vốn. 

II. BAÙO CAÙO CUÛA HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ 

1.  Nhöõng neùt noåi baät cuûa keát quaû hoaït ñoäng trong naêm vaø tình hình thöïc hieän so vôùi keá 
hoaïch: 

Naêm 2007 Hội ñoàng quaûn trò coâng ty Vónh Hoaøn ñaõ ñaët ra caùc chæ tieâu veà keá hoaïch saûn 
xuaát kinh doanh nhö sau: 

_ Doanh thu naêm 2007: 1.713  tyû ñoàng, taêng 13% so vôùi naêm 2006 
_ Lôïi nhuaän sau thueá naêm 2007:108 tyû ñoàng taêng 38% so vôùi naêm 2006. 

Vôùi caùc chæ tieâu ñöôïc giao noùi treân, Ban Giaùm ñoác, caùc caùn boä quaûn lyù vaø ngöôøi lao 
ñoäng cuûa Coâng ty trong naêm ñaõ coù nhöõng noã löïc raát lôùn, coá gaéng hoaøn thaønh vöôït möùc caùc chæ 
tieâu ñöôïc giao. Cuï theå nhö sau: 

1.1 Keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh naêm 2007 – Baùo Caùo hôïp nhaátï  

Theo keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát vaø kinh doanh naêm 2007 Vónh Hoaøn hoaøn thaønh 
vöôït keá hoaïch 5% veà doanh thu vaø 13% veà lôïi nhuaän sau thueá.  

   Ñôn vò tính: trieäu ñoàng  

STT CHÆ TIEÂU KEÁ 

HOAÏCH 
NAÊM 

2007 

03 thaùng 

ñaàu naêm 
2007 

09 thaùng 

cuoái naêm 
2007 

 NAÊM 

2007 

1 Doanh thu thuaàn baùn 
haøng vaø cung caáp dòch vuï 

  
1,713,357 

     
371,641 

  
1,425,436 

  
1,797,077 

2 Lôïi nhuaän sau thueá thu 
nhaäp doanh nghieäp 

     
108,850 

       
26,874 

       
96,149 

     
123,023 

3 Möùc ñoä hoaøn thaønh keá 

hoaïch 2007 veà DT 

  22% 83% 105% 
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4 Möùc ñoä hoaøn thaønh keá 

hoaïch 2007 veà LNST 

  25% 88% 113% 

 

1.2 Keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa coâng ty meï  

Naêm 2007 Vónh Hoaøn ñaït doanh thu thuaàn gaàn 1.790 tyû ñoàng taêng 18% so vôùi naêm 
2006 vaø vöôït 4% so vôùi keá hoaïch.  Lôïi nhuaän sau thueá ñaït 123 tyû ñoàng taêng 57% so vôùi naêm 
2006 vaø vöôït 13% so vôùi keá hoaïch. 

 
      Ñôn vò tính: trieäu ñoàng  

STT CHÆ TIEÂU  NAÊM 

2006 

KEÁ 

HOAÏCH 
NAÊM 

2007 

03 thaùng 

ñaàu naêm 
2007 

09 thaùng 

cuoái naêm 
2007 

 NAÊM 

2007 

(%) taêng 

giaûm so 
vôùi naêm 

2006 

1 Doanh thu thuaàn baùn 
haøng vaø cung caáp dòch vuï 

  
1,516,245 

 
1,713,357 

     
371,641 

  
1,417,916 

  
1,789,557 

 
18% 

2 Lôïi nhuaän sau thueá thu 
nhaäp doanh nghieäp 

       
78,616 

    
108,850 

       
26,874 

       
96,369 

     
123,243 

 
57% 

3 Möùc ñoä hoaøn thaønh keá 

hoaïch 2007 veà DT 

    22% 83% 104%   

4 Möùc ñoä hoaøn thaønh keá 

hoaïch 2007 veà LNST 

    25% 89% 113%   

*  Coâng ty thöïc hieän coå phaàn vaøo ngaøy 17/04/2007 thôøi ñieåm choát soá lieäu keá toaùn töø coâng ty 
TNHH chuyeån sang Coå Phaàn laø ngaøy 31/03/2007. 

2.  Nhöõng thay ñoåi chuû yeáu trong naêm: 

 _ Naêm 2007 tieáp tuïc laø moät naêm thuaän lôïi cho caùc doanh nghieäp cheá bieán caù tra basa Vieät 
Nam, nhu caàu cuûa thò tröôøng tieáp tuïc taêng cao, maët haøng caù tra basa ngaøy caøng noäi tieáng treân 
thò tröôøng quoác teá.Tuy nhieân ngaønh coâng nghieäp caù tra, basa cuõng khoâng naèm ngoaøi côn loác 
taêng giaù, chi phí cuûa naêm 2007. Giaù thöùc aên, xaêng daàu taêng laøm giaù nguyeân lieäu taêng nhanh 
vaøo nhöõng thaùng cuoái naêm trong khi ñoù giaù USD cuõng baét ñaàu giaûm, gaây khoâng ít khoù khaên 
cho nhaø xuaát khaåu. 

_ Ngaøy 01/04/2007 Coâng ty chính thöùc chuyeån ñoåi hình thöùc sôû höõu töø coâng ty TNHH sang 
coâng ty Coå phaàn taêng voán ñieàu leä töø 17.300.000.000 ñoàng leân 300.000.000.000 ñoàng taïo ñieàu 
kieän cho coâng ty chuû ñoäng nguoàn voán vaø gia taêng hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. 

_ Thaùng 02/2007 coâng ty ñaõ hoaøn thaønh vaø ñöa vaøo söû duïng nhaø maùy cheá bieán thuûy saûn soá 2 
naâng coâng suaát cheá bieán cuûa caû nhaø maùy leân 250 taán nguyeân lieäu ngaøy . 
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3.  Trieån voïng vaø keá hoaïch trong töông lai: 

_ Trieån voïng phaùt trieån cuûa nghaønh: naêm 2007 coù theå noùi laø moät naêm thuaän lôïi vaø toát ñeïp ñoái 
vôùi ngaønh coâng nghieäp caù tra, basa. Neáu nhö caù catfish cuûa Trung Quoác bò taåy chay ôû Myõ vaø ôû 
Vieät Nam con toâm suù vaøo Nhaät, UÙc bò kieåm tra nghieâm ngaët do dö löôïng khaùng sinh lieân tuïc 
ñöôïc phaùt hieän thì con caù tra, basa haàu nhö khoâng gaëp phaûi vaán ñeà nghieâm troïng gì veà tieâu 
chuaån chaát löôïng ôû caùc nöôùc nhaäp khaåu. Naêm 2007 coøn laø naêm ñaùnh daáu moác saûn löôïng nuoâi 
caù tra, basa ñaït 1 trieäu taán, voán laø chæ tieâu ngaønh thuûy saûn ñaët ra cho taän naêm 2010. Ñieàu naøy 
minh chöùng cho moät toác ñoä phaùt trieån thaàn toác cuûa ngaønh coâng nghieäp nuoâi troàng, cheá bieán vaø 
xuaát khaåu caù tra, basa. Beân caïnh ñoù, nhu caàu thuûy saûn treân theá giôùi ngaøy caøng taêng maø nguoàn 
caù bieån ngaøy caøng caïn kieät, ngöôøi tieâu duøng buoäc phaûi döïa vaøo caùc loaïi caù nuoâi vôùi öu ñieåm oån 
ñònh, giaù reû, khoâng taøn phaù nguoàn lôïi töï nhieân. Vì theá con caù tra, basa cuûa Vieät Nam voán ñaõ noåi 
tieáng laø loaïi caù thòt traéng, ngon vaãn coøn tieàm naêng phaùt trieån raát lôùn trong töông lai.  Trong 
naêm qua, moät soá heä thoáng sieâu thò lôùn, caùc nhaø phaân phoái treân theá giôùi nhö Walmart, Sysco, 
Metro, Carrefour ñaõ tieáp caän vaø coù keá hoaïch phaùt trieån moät caùch nghieâm tuùc maët haøng caù tra, 
basa fillet. Naêm 2007 cuõng laø naêm maø raát nhieàu söï quan taâm, chuù yù ñöôïc daønh cho con caù tra, 
basa. Hoäi nghò catfish 2007 ñöôïc toå chöùc taïi Thaønh Phoá Hoà Chí Minh quy tuï nhöõng nhaø khoa 
hoïc, nhöõng cô quan nhaø nöôùc, cô quan nghieân cöùu, caùc toå chöùc baûo veä thieân nhieân cuøng nhau 
thaûo luaän, phaân tích caùc giaûi phaùp veà kyõ thuaät, nuoâi troàng ñeå ñaûm baûo söï phaùt trieån beàn vöõng 
cho caù tra, basa. Loaøi caù naøy ngaøy nay ñaõ ñöôïc tieâu thuï taïi hôn 80 nöôùc treân theá giôùi laø nieàm töï 
haøo cuûa Vieät Nam noùi chung vaø cuûa Vónh Hoaøn noùi rieâng vôùi vò theá laø nhaø xuaát khaåu caù tra, 
basa ñöùng thöù 3 trong toaøn ngaønh. 

_ Keá hoaïch trong töông lai: Coâng ty tieáp tuïc hoaøn thaønh caùc döï aùn lôùn ñaõ trieån khai trong naêm 
2007 nhaèm chuû ñoäng nguoàn nguyeân lieäu saïch vaø oån ñònh, kieåm soaùt chi phí taêng tính caïnh 
tranh cuûa saûn phaåm höôùng tôùi vieäc ña daïng hoaù saûn phaåm, ña daïng hoaù thò tröôøng ñem laïi hieäu 
quaû saøn xuaát kinh doanh ngaøy caøng cao.Veà tieán ñoä thöïc hieän caùc döï aùn nhö sau: 

    Xí nghieäp cheá bieán thuûy saûn soá 3 

Phaàn xaây döïng cô baûn ñaõ thöïc hieän ñöôïc 90% khoái löôïng coâng trình, ñang tieán haønh 
laép ñaët thieát bò cho kho laïnh vaø thieát bò saûn xuaát. Döï kieán xí nghieäp seõ ñi vaøo hoaït ñoäng vaøo 
cuoái thaùng 6 naêm 2008, naâng toång coâng suaát cheá bieán cuûa caû nhaø maùy leân 400 taán nguyeân 
lieäu/ngaøy. 

 Nhaø maùy thöùc aên thuûy saûn Vónh Hoaøn 1 

Coâng trình xaây döïng nhaø maùy thöùc aên thuûy saûn ñaõ hoaøn thaønh caùc haïng muïc chính, 
döï kieán hoaït ñoäng vaøo thaùng 5 naêm 2008. 

    Hôïp Taùc Xaõ Nuoâi Troàng Thuûy Saûn Vónh Hoaøn  

Trong năm 2007 coâng ty phaùt triển mới 107,5ha vuøng nuoâi naâng tổng diện tích vuøng 
nuoâi cuûa coâng ty leân 136,5ha. Caùc vuøng nuoâi môùi ñang ñöôïc xaây döïng, döï kieán ñaït toång dieän 
tích nuoâi 200 ha, ñaûm baûo cung caáp 70% nhu caàu nguyeân lieäu cuûa nhaø maùy vaøo cuoái naêm 2009. 
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Coâng ty ñaõ xaây döïng chöông trình nuoâi saïch Green Farm vôùi caùc tieâu chuaån nuoâi 
quoác teá.  Chöông trình ñang ôû giai ñoaïn tö vaán vaø ñaøo taïo, döï kieán ñaït chöùng chæ vuøng nuoâi do 
toå chöùc Thuïy Só IMO caáp vaøo cuoái naêm 2008. 

III. BAÙO CAÙO CUÛA BAN GIAÙM ÑOÁC 

1. Baùo caùo tình hình taøi chính: 

_ Khaû naêng sinh lôøi, khaû naêng thanh toaùn: 

Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Tập 
đoàn ( số liệu theo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2007 từ ngày 
01/04/2007 đến 31/12/2007) 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm nay 
   
Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn   
Cơ cấu tài sản   
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản %           56,24 

Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản %           43,76 
Cơ cấu nguồn vốn   
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn %           39,54 
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn %           60,46 
Khả năng thanh toán   
Khả năng thanh toán hiện hành Lần            2,53 
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn Lần            1,84 
Khả năng thanh toán nhanh Lần            0,10 
Tỷ suất sinh lời   
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu   
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần %            7,80 
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần %            6,73 
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản   
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản %           16,44 
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản %           14,19 
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu %           24,64 
lãi cơ bản trên cổ phiếu  4.525 

+ Về cơ cấu tài sản cũng như cơ cấu nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2007 là hợp 
lý và an toàn. Nguồn vốn chủ sở hữu chiếm trên 60% tổng nguồn vốn cho thấy khả năng chủ 
động vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty là cao. 

+ Khả năng thanh toán nợ hiện hành cũng như khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là khả quan. 
Công ty luôn thanh toán nợ đúng kỳ hạn không có tồn đọng nợ quá hạn. 
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+ Các chỉ số về khả năng sinh lời ( tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu , tỷ suất lợi nhuận trên 
tổng tài sản, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ) của công ty đều rất cao ch ừng tỏ hiệu 
quả hoạt động trong năm 2007. 

_ Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2007 vốn chủ sở hữu : 389.488.916.765 đồng. 

_ Những thay đổi về vốn cổ đông: vốn cổ đông đầu kỳ là 246.731.456.710 đồng trong năm tăng 
thêm 53.268.543.290 đồng từ việc góp vốn. Vốn cổ đông tại ngày 31/12/2007 là 300.000.000.000 
đồng. 

_ Tổng số cổ phiếu theo từng loại: 

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 30.000.000 
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng 30.000.000 

- Cổ phiếu phổ thông 30.000.000 
- Cổ phiếu ưu đãi - 
Số lượng cổ phiếu được mua lại - 
- Cổ phiếu phổ thông - 
- Cổ phiếu ưu đãi - 
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 30.000.000 
- Cổ phiếu phổ thông 30.000.000 
- Cổ phiếu ưu đãi  - 
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành 10.000 VND. 

_ Cổ tức/ lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn : cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 
28/03/2008 đã thông qua việc chi trả cổ tức năm 2007 cho các cổ đông là 15% trên mệnh giá cổ 
phiếu tức 1.500 đồng/cổ phiếu . Công ty đã thanh toán đợt 1 vào ngày 18/03/2008 10% theo danh 
sách cổ đông chốt quyền ngày 03/03/2008. 

2. Baùo caùo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh : 

2.1  Kim ngaïch xuaát khaåu 
Kim ngaïch xuaát khaåu thuûy saûn Vieät Nam naêm 2007 ñaït khoaûng 3,8 tyû ñoâla Myõ taêng 

12% so vôùi naêm 2006. Tính rieâng xuaát khaåu caù tra caù basa Vieät Nam naêm 2007 ñaït treân 
380.000 taán töông ñöông kim ngaïch xuaát khaåu gaàn 1 tyû ñoâla Myõ taêng hôn 34% so vôùi naêm 2006 
vaø chieám 26% tyû troïng xuaát khaåu thuûy saûn caû nöôùc.   

Ñoùng goùp trong söï phaùt trieån chung ñoù, naêm 2007 Vónh Hoaøn xuaát khaåu gaàn 24.000 
taán saûn phaåm, töông ñöông kim ngaïch gaàn 75 trieäu ñoâla My,õ taêng 38% so vôùi naêm 2006 vaø 
chieám 7% tyû troïng xuaát khaåu caù tra caù basa cuûa caû nöôùc. Keát quaû naøy ñaõ ñöa Vónh Hoaøn leân 
ñöùng thöù 3 trong caùc doanh nghieäp xuaát khaåu caù tra caù basa vaø ñöùng thöù 6 trong caùc doanh 
nghieäp xuaát khaåu thuûy saûn Vieät Nam. 

Thò tröôøng xuaát khaåu chuû yeáu cuûa coâng ty vaãn laø Myõ (47%) vaø Chaâu AÂu (27%). Caùc 
thò tröôøng truyeàn thoáng coøn laïi bao goàm Hoàng Koâng (10%), UÙc (8%). Naêm qua vôùi caùc hoaït 
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ñoäng quaûng baù hieäu quaû coâng ty ñaõ môû ñöôïc caùc thò tröôøng tieàm naêng môùi nhö Israel, Peru, 
Cyprus, Philippines, Indonesia.  

Vôùi 10 naêm phaán ñaáu, noã löïc trong moïi hoaït ñoäng Vónh Hoaøn ñaõ coù ñöôïc moät vò theá 
nhaát ñònh treân thò tröôøng theá giôùi. Ña soá caùc khaùch haøng coù yeâu caàu cao veà chaát löôïng saûn 
phaåm ñaëc bieäc laø caùc khaùch haøng ôû Anh, luoân nghó ñeán Vónh Hoaøn nhö söï löïa choïn haøng ñaàu. 
Coâng ty ñaõ xaây döïng ñöôïc hình aûnh nhaø cung caáp uy tín trong loøng khaùch haøng baèng vieäc luoân 
ñaûm baûo chaát löôïng saûn phaåm, khaû naêng truy xuaát vaø thöïc hieän ñuùng caùc ñieàu khoaûn trong hôïp 
ñoàng.  
 
2.2    Doanh thu vaø lôïi nhuaän  

Naêm 2007 Vónh Hoaøn ñaït doanh thu thuaàn gaàn 1.790 tyû ñoàng taêng 18% so vôùi naêm 
2006 vaø vöôït 4% so vôùi keá hoaïch. Lôïi nhuaän sau thueá ñaït 123 tyû ñoàng taêng 57% so vôùi naêm 
2006 vaø vöôït 13% so vôùi keá hoaïch. 
      Ñôn vò tính: trieäu ñoàng  

STT CHÆ TIEÂU  NAÊM 

2006 

KEÁ 

HOAÏCH 
NAÊM 

2007 

03 thaùng 

ñaàu naêm 
2007 

09 thaùng 

cuoái naêm 
2007 

 NAÊM 

2007 

(%) taêng 

giaûm so 
vôùi naêm 

2006 

1 Doanh thu thuaàn baùn 
haøng vaø cung caáp dòch vuï 

  
1,516,245 

 
1,713,357 

     
371,641 

  
1,417,916 

  
1,789,557 

 
18% 

2 Lôïi nhuaän sau thueá thu 

nhaäp doanh nghieäp 

       

78,616 

    

108,850 

       

26,874 

       

96,369 

     

123,243 

 

57% 

3 Möùc ñoä hoaøn thaønh keá 

hoaïch 2007 veà DT 

    22% 83% 104%   

4 Möùc ñoä hoaøn thaønh keá 
hoaïch 2007 veà LNST 

    25% 89% 113%   

3. Nhöõng tieán boä coâng ty ñaõ ñaït ñöôïc : 

3.1  Saûn xuaát 

Vôùi heä thoáng nhaø cung caáp uy tín laâu naêm vaø chöông trình nuoâi cuûa coâng ty, nguyeân 
lieäu trong naêm luoân ñaùp öùng kòp thôøi keá hoaïch saûn xuaát, phuø hôïp veà size côõ vaø giaù caû. 
Nguoàn nguyeân lieäu chuû yeáu laø töø caùc vuøng nuoâi ôû Ñoàng Thaùp (chieám 54,4%). Ao nuoâi cuûa 
coâng ty cung caáp 17% nhu caàu nguyeàn lieäu cuûa nhaø maùy. 

Giaù nguyeân lieäu caù tra trong naêm thöôøng xuyeân bieán ñoäng, cao nhaát ôû möùc 
18.000ñ/kg vaø thaáp nhaát ôû möùc 12.400ñ/kg. Giaù nguyeân lieäu thaáp nhaát laø vaøo quyù 3 do ña 
soá caùc nhaø maùy bò ñoäng veà saûn xuaát khi Nga quyeát ñònh taïm ngöng nhaäp khaåu ñeå tieán haønh 
ñaùnh giaù, kieåm tra vaø caáp code.   

Nhaø maùy luoân hoaït ñoäng heát coâng suaát do ñôn haøng luùc naøo cuõng doài daøo. Keá hoaïch 
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saûn xuaát ñöôïc chuaån bò chu ñaùo, trieån khai nhòp nhaøng do phaàn lôùn caùc hôïp ñoàng ñeàu ñöôïc 
kyù tröôùc toái thieåu moät thaùng vaø coù söï lieân heä chaëc cheõ vôùi boä phaän kinh doanh. Nhaø maùy 
cheá bieán soá 2 ñi vaøo hoaït ñoäng vaøo ñaàu naêm 2007 ñaõ taêng toång coâng suaát nhaø maùy leân moät 
caùch ñaùng keå, giuùp hoaøn thaønh 100% ñôn ñaët haøng vaø coâng ty ñaït hoaøn thaønh keá hoaïch veà 
doanh thu vaø lôïi nhuaän.  Naêng suaát saûn xuaát cuõng luoân ñöôïc quan taâm vaø naâng cao, taïo 
ñoäng löïc lao ñoäng cho taäp theå, giuùp tieát giaûm chi phí. Thieát bò saûn xuaát ñöôïc caûi taïo, naâng 
caáp goùp phaàn naâng cao naêng suaát vaø oån ñònh chaát löôïng saûn phaåm. Coâng taùc baûo trì baûo 
döôõng thöïc hieän ñuùng keá hoaïch. Phoøng maùy cuûa coâng ty thöôøng xuyeân kieåm tra caùc heä 
thoáng ñieän vaø laïnh, khaéc phuïc vaø söûa chöõa kòp thôøi cho saûn xuaát. 

3.2  Quaûn lyù chaát löôïng 

Coâng ty duy trì thöïc hieän vaø ñaûm baûo tuaân thuû heäâ thoáng quaûn lyù chaát löôïng theo ISO 
9001, ISO 14001, BRC, IFS vaø HACCP. Chæ sau thôøi gian ngaén ñi vaøo hoaït ñoäng, xí nghieäp 
cheá bieán soá 2 ñaõ ñöôïc kieåm tra vaø chöùng nhaän ñuû tieâu chuaån xuaát khaåu vôùi code DL. 61. Caû 
hai xí nghieäp cuûa coâng ty ñeàu ñaït tieâu chuaån A trong caùc ñôït kieåm tra ñònh kyø cuûa Cuïc 
Quaûn Lyù Chaát Löôïng An Toaøn Veä Sinh Vaø Thuù Y Thuûy Saûn. Coâng ty coù moät ñoäi nguõ quaûn 
lyù chaát löôïng treû, coù chuyeân moân cao, taän tuïy, ñaûm baûo söï giaùm saùt chaët cheõ vaø heä thoáng 
truy xuaát chính xaùc töø nguyeân lieäu ñeán thaønh phaåm. Coâng ty luoân töï tin vaø ñaõ vöôït qua 
ñöôïc nhieàu kyø kieåm tra khaéc khe cuûa caùc khaùch haøng lôùn nhö Walmart, Young’s, Sysco. 

3.3  Nhaân söï 

Coâng ty sôû höõu moät ñoäi nguõ lao ñoäng laønh ngheà, oån ñònh. Tính ñeán cuoái naêm 2007 toång soá 
lao ñoäng cuûa coâng ty ñaït khoaûng 3.500 ngöôøi trong ñoù lao ñoäng nöõ chieám 68%. Khi naêng 
suaát cuûa nhaø maùy ñöôïc naâng leân khi xí nghieäp 2 ñi vaøo hoaït ñoäng, coâng ty ñaõ chuû ñoäng 
100% veà nguoàn lao ñoäng nhôø vaøo keá hoaïch tuyeån duïng kòp thôøi, ñaày ñuû. Coâng ty coøn toå 
chöùc khaùm söùc khoûe ñònh kyø caùn boä coâng nhaân vieân, keát quaû ñaït 100% ñuû ñieàu kieän laøm 
vieäc trong lónh vöïc cheá bieán thuûy saûn. 

Naêm 2007 coâng ty toå chöùc 20 khoùa ñaøo taïo.  Trong ñoù cöû ñi ñaøo taïo 15 khoùa taïi caùc 
ñôïn vò chuyeân nghaønh nhö Hieäp Hoäi Cheá Bieán Vaø Xuaát Khaåu Thuûy Saûn Vieät Nam, Trung 
Taâm Ñaøo Taïo Vaø Phaân Tích Saéc Kyù THCM, Cuïc Quaûn Lyù Chaát Löôïng An Toaøn Veä Sinh 
Vaø Thuù Y Thuûy Saûn. Ngoaøi ra coâng ty coøn thöïc hieän ñeàu ñaën caùc khoaù ñaøo taïo noäi boä cho 
coâng nhaân vieân veà kieán thöùc an toaøn veä sinh thöïc phaåm. Coâng ty coøn taïo ñieàu kieän cho caùn 
boä chuû choát tham gia caùc khoùa hoïc ngaén haïn naâng cao trình ñoä chuyeân moân. 

Coâng ty tham gia ñaày ñuû cheá ñoä BHXH, BHYT vaø baûo hieåm tai naïn cho 100% coâng 
nhaân vieân vaø coù caùc chính saùch löông thöôûng thích ñaùng ñeå thu huùt vaø oån ñònh löïc löôïng lao 
ñoäng. 

3.4  Kieåm soaùt chi phí  

Coâng ty thöïc hieän vieäc kieåm soaùt döï toaùn chi phí saûn xuaát vaø chi phí quaûn lyù nhaèm phaân 
boå nguoàn löïc hieäu quaû ñeå ñaït ñöôïc caùc chæ tieâu veà saûn löôïng, doanh thu, lôïi nhuaän ñeà ra. Vieäc 
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kieåm soaùt naøy ñöôïc theå hieän qua baûng so saùnh tyû troïng caùc khoaûn muïc chi phí cuûa coâng ty so 
vôùi doanh thu thuaàn. Tyû troïng caùc khoaûn muïc chi phí naêm 2007 chieám 92,32% treân doanh thu 
giaûm 1,79% so vôùi naêm 2006 : 

                                                Ñôn vò tính: trieäu ñoàng 

STT YẾU TỐ CHI PHÍ  
NĂM 2006 NĂM 2007 

Giá trị 
(triệu đồng) 

% Doanh 
thu 

Giá trị (triệu 
đồng) 

% Doanh 
thu 

1 Giá vốn hàng bán   1.367.578   90,19% 1.565.912 87,50% 
2 Chi phí bán hàng  39.990    2,64% 56.341 3,14% 
3  Chi phí quản lý DN 10.098    0,67% 25.975 1,45% 
4  Chi phí hoạt động tài chính 9.272    0,61% 4.047 0,23% 
 TỔNG CỘNG  1.426.939 94,11% 1.652.275 92,32% 

*  ÑAÙNH GIAÙ CHUNG VEÀ MÖÙC ÑOÄ HOAØN THAØNH KEÁ HOAÏCH 2007 

  Naêm 2007 coâng ty ñaõ hoaøn thaønh caùc muïc tieâu, keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh, ñaëc 
bieät laø vöôït caùc keá hoaïch veà doanh thu vaø lôïi nhuaän. Cuï theå nhö sau: 

Chæ tieâu Keá hoaïch 2007 Möùc ñoä hoaøn thaønh 

Doanh thu 1.713,357 tyû ñoàng 105% 

Lôïi nhuaän 108,850 tyû ñoàng 113% 

Naêng löïc saûn xuaát Hoaït ñoäng 100% coâng suaát cuûa 
nhaø maùy 

100% 

Quaûn lyù chaát löôïng Duy trì caùc chöùng chæ quaûn lyù chaát 
löôïng 

Hoaøn thaønh caùc ñôït kieåm tra 
vaø tieáp tuïc gia haïn caùc chöùng 
chæ quaûn lyù chaát löôïng (ISO, 
BRC, HACCP) 

Tuyeån duïng vaø ñaøo taïo Ñaùp öùng 100% yeâu caàu cuûa nhaø 
maùy 

100% 

Nuoâi troàng Cung caáp 15% nhu caàu nguyeân 
lieäu cuûa nhaø maùy 

113% 

4. Keá hoaïch phaùt trieån trong töông lai : 

Keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh naêm 2008 : 

Naêm 2008 ñöôïc ñaùnh giaù laø naêm coù nhieàu khoù khaên, ñaëc bieät laø khaâu tieàn teä. Laõi suaát 
ngaân haøng taêng cao, thò tröôøng chöùng khoaùn suït giaûm. Ngaønh thuûy saûn cuõng bò taùc ñoäng trong 
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boái caûnh chung cuûa neàn kinh teá vôùi nhieàu khoù khaên veà voán ñaàu tö cho nuoâi troàng vaø môû roäng 
saûn xuaát. Ñoàng ñoâ la Myõ lieân tuïc giaûm giaù laøm aûnh höôûng ñeán möùc lôïi nhuaän cuûa Coâng ty. Giaù 
xaêng daàu vaø vaät tö lieân tuïc taêng laøm cho chi phí saûn xuaát taêng ñaùng keå. Naêm nay seõ laø moät 
naêm coù nhieàu thaùch thöùc lôùn cho caùc ñôn vò saûn xuaát xuaát khaåu. 

Tuy nhieân ngay caû trong tình hình naøy, ngaønh haøng thöïc phaåm ñaëc bieät laø ngaønh thuûy 
saûn vaãn coù nhöõng choã ñöùng vaø tieàm naêng nhaát ñònh. Nhu caàu thuûy saûn döï kieán seõ taêng leân 180 
trieäu taán vaøo naêm 2015 (taêng gaáp 1,4 laàn so vôùi hieän nay). Nuoâi troàng thuûy saûn treân theá giôùi coù 
toác ñoä taêng tröôûng khoaûng 10%/naêm ñeå ñaùp öùng cho nhu caàu thöïc phaåm cuûa con ngöôøi, trong 
ñoù caù tra, basa cuûa Vieät Nam laø söï löïa choïn toát nhaát do caùc öu theá veà giaù caû, saûn löôïng oån ñònh, 
thòt caù traéng vaø ngon. 

Nhu caàu cuûa thò tröôøng ngaøy caøng ña daïng laø ñoäng löïc thuùc ñaåy Vónh Hoaøn ñeà ra muïc 
tieâu taêng naêng löïc saûn xuaát, phaán ñaáu haï giaù thaønh ñeå ñaït ñöôïc keá hoaïch ñeà ra cho naêm 2008. 
Keá hoaïch 2008 cuûa Coâng ty ñöôïc laäp ra döïa treân 3 tieâu chí chính nhö sau: 

 
NAÊNG SUAÁT CAO - CHAÁT LÖÔÏNG TOÁT - TIEÁT KIEÄM CHI PHÍ 

 
 HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT  

 
1. Xuaát khaåu thuûy saûn vaø dòch vuï 

 
 

2. Thöùc aên thuûy saûn:  
                    ÑVT: trieäu ñoàng 

 
 

3. Nuoâi troàng 
- Hôïp taùc xaõ nuoâi troàng thuûy saûn cuûa Coâng ty phaán ñaáu cung caáp ñöôïc 40% nhu caàu nguyeân 
lieäu cuûa nhaø maùy; 
- Ñaït chöùng nhaän AQUAGAP cho vuøng nuoâi cuûa Coâng ty; 
- Hoaøn thieän chöông trình nuoâi “GREEN FARM”; 
- Hoaøn taát thuû tuïc xin caáp ñaát theâm cho vuøng nuoâi, döï kieán khoaûng 50 ha. 
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4. Quaûn lyù chaát löôïng 
_   Duy trì heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng theo HACCP, ISO vaø BRC; 
_ Hoaøn taát hoà sô vaø ñieàu kieän saûn xuaát ñeå ñaêng kyù code xuaát khaåu vaøo Chaâu AÂu cho xí 

nghieäp soá 3; 
_ Phaán ñaáu ñaït nhaän chöùng nhaän ISO 17025 cho phoøng kieåm nghieäm ñeå taêng naêng löïc 

kieåm soaùt ñaït ñieàu kieän töông ñöông vôùi phoøng kieåm nghieäm cuûa Cuïc Quaûn Lyù Chaát 
Löôïng An Toaøn Veä Sinh Vaø Thuù Y Thuûy Saûn vaø taêng uy tín cuûa Vónh Hoaøn treân thöông 
tröôøng. 

 
 HOAÏT ÑOÄNG BAÙN HAØNG VAØ PHAÙT TRIEÅN THÒ TRÖÔØNG 

 
1. Khaùch haøng vaø thò tröôøng 
_   Coù chính saùch öu ñaõi ñeå giöõ vaø hôïp taùc laâu daøi vôùi caùc khaùch haøng hieän taïi; 
_ Tìm kieám theâm khaùch haøng môùi coù quy moâ vöøa nhöng tính oån ñònh vaø trunh thaønh cao; 
_ Ña daïng hoùa thò tröôøng, ñaëc bieät laø môû thò tröôøng Ñoâng AÂu ñeå saûn xuaát saûn phaåm coù 

chaát löôïng cô baûn nhöng saûn löôïng lôùn vaø naêng suaát cao; 
 
2. Hoaït ñoäng quaûng baù vaø tieáp thò 
 Naêm 2008 Coâng ty seõ ñaåy maïnh caùc hoaït ñoäng quaûng baù, tieáp thò taäp trung vaøo (i) ñoäi nguõ 
quaûn lyù chaát löôïng, (ii) heä thoáng truy xuaát nhanh choùng vaø chính xaùc; (iii) chöông trình nuoâi caù 
coù kieåm soaùt vaø ñaït chöùng nhaän quoác teá. Cuï theå Coâng ty seõ thöïc hieän caùc chöông trình sau: 
_ Chöông trình quaûng baù “Green Farm” bao goàm caùc hoaït ñoäng nhö in saùch, giôùi thieäu 

treân phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng; 
_   Laøm phim veà heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng cuûa Coâng ty; 
_   Tham gia caùc hoäi chôï thuûy saûn quoác teá, tham gia caùc cuoäc thi saûn phaåm môùi; 
_   Quaûng caùo treân caùc taïp chí chuyeân ngaønh trong vaø ngoaøi nöôùc. 

 
 THAØNH LAÄP BAN KIEÅM SOAÙT NOÄI BOÄ 

 
Coâng ty seõ thaønh laäp ra Ban kieåm soaùt noäi boä ñeå xaây döïng vaø giaùm saùt caùc ñònh möùc vaø 

chi phí saûn xuaát hôïp lyù, thieát keá caùc chính saùch thöôûng phaït nhaèm taêng cöôøng naêng löïc quaûn lyù. 
Ban kieåm soaùt noäi boä naøy seõ bao goàm caùc thaønh vieân coâng ty hoaït ñoäng trong lónh vöïc saûn xuaát 
vaø taøi chính. 
 
 HOAÏT ÑOÄNG ÑAÀU TÖ 

 
Coâng ty seõ ñaåy nhanh tieán ñoä thöïc hieän caùc döï aùn, cuï theå nhö sau: 

_ Nhaø maùy thöùc aên seõ hoaït ñoäng thöû vaøo thaùng 4 naêm 2008, thaùng 5 seõ chính thöùc ñi vaøo 
hoaït ñoäng, thaùng 6 hoaøn thaønh heát taát caû haïng muïc phuï; 

_ Xí nghieäp soá 3 seõ hoaït ñoäng thöû vaø thaùng 6 naêm 2008, thaùng 7 ñi vaøo saûn xuaát ñaïi traø 
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vaø thaùng 8 hoaøn thaønh phaàn caûnh quan . Xí nghieäp soá 3 hoaøn thaønh seõ naâng toång coâng 
suaát cuûa caû nhaø maùy böôùc ñaàu leân 400 taán nguyeân lieäu/ngaøy; 

_   Naâng caáp xí nghieäp 1 sau khi xí nghieäp 3 ñi vaøo hoaït ñoäng; 
_ Xaây döïng chung cö cho caùn boä coâng nhaân vieân nhaèm oån ñònh nguoàn nhaân löïc cho saûn 

xuaát. 
 
 NHAÂN SÖÏ VAØ ÑAØO TAÏO 

_ Taêng cöôøng caùn boä, kieän toaøn toå chöùc boä maùy caùc phoøng ban, xaây döïng loái soáng vaên 
minh, vaên hoaù coäng ñoàng vaø vaên hoaù doanh nghieäp; 

_ Xaây döïng Chính saùch tieàn löông, thöôûng hôïp lyù nhaèm thu huùt vaø oån ñònh nguoàn nhaân 
löïc; 

_ Xaây döïng keá hoaïch ñaøo taïo cho caùn boä quaûn lyù saûn xuaát, quaûn lyù chaát löôïng, marketing, 
baùn haøng vaø quaûn trò taøi chính; 

_ Taäp huaán cho coâng nhaân veà yù thöùc an toaøn lao ñoäng vaø an toaøn veä sinh thöïc phaåm. 

IV. BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH NAÊM  

 Các báo cáo tài chính hợp nhất năm 2007 đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật 
về kế toán (đính kèm). 

V. BAÛNG GIAÛI TRÌNH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH VAØ BAÙO CAÙO KIEÅM 

TOAÙN  

1. Kiểm toán độc lập: 

- Đơn vị kiểm toán độc lập: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C) 

- Ý kiến của Kiểm toán viên: Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đề 
cập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài 
chính của Tập đoàn tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2007, kết quả hoạt động 
kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời 
phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và 
các quy định pháp lý có liên quan. 

2. Kiểm toán nội bộ 

Không có. 
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VI. CAÙC COÂNG TY COÙ LIEÂN QUAN 

_ Tình hình đầu tư vào các công ty con: 

Tên công ty Địa chỉ 
Lĩnh vực kinh 
doanh 

Tỷ lệ phần 
sở hữu 

theo giấy 
phép 

Tỷ lệ phần 
sở hữu tại 

ngày 
31/12/2007  

Vốn góp tại 
ngày 

31/12/2007 

Công ty Cổ phần 
thức ăn thủy sản 
Vĩnh Hoàn 1  

QL 30, Cụm công 
nghiệp Thanh Bình, 
huyện Thanh Bình, 
tỉnh Đồng Tháp 

Sản xuất - chế 
biến. 

70% 63,42% 
 
 
 

26.002.629.455 
 
 
 

Công ty TNHH 
Vĩnh Hoàn (Hoa 
Kỳ)  

3371, Gostetter-rd, 
San Jose, California 
95132, Hoa Kỳ 

Thương mại 100% 100% 4.034.250.000 

_ Tình hình tài chính và hoạt động của các công ty con năm 2007: 

 Keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa caùc coâng ty con  

-   Keát quaû hoaït ñoäng cuûa Vónh Hoaøn USA 

Coâng ty Vinh Hoan USA do Vónh Hoaøn ñaàu tö 100% ñöôïc thaønh laäp taïi bang California 
(Myõ) ñaàu naêm 2007 laø moät böôùc phaùt trieån taïi thò tröôøng Myõ voán laø thò tröôøng maø coâng ty 
coù lôïi theá lôùn veà möùc thueá choáng baùn phaù giaù (möùc thueá 6.81% thaáp nhaát trong ngaønh). 
Vinh Hoan USA ra ñôøi nhaèm tìm kieám khaùch haøng vaø gia taêng doanh soá baùn haøng taïi Myõ, 
ñoàng thôøi giôùi thieäu moät hình thöùc baùn haøng “troïn goùi, bao thueá” cho caùc khaùch haøng coøn e 
ngaïi veà thuû tuïc khai vaø ñoùng thueá choáng baùn phaù giaù phöùc taïp. Nhôø vaäy maø tuy môùi ñi vaøo 
hoaït ñoäng vôùi nhöõng khoù khaên böôùc ñaàu khi phaûi tieáp caän vôùi nhöõng luaät leä, moâi tröôøng 
kinh doanh cuûa nöôùc ngoaøi, Vinh Hoan USA cuõng ñaõ baùn ñöôïc 17 loâ haøng taïi Myõ vôùi toång 
doanh thu 1.271.298 USD vaø lôïi nhuaän sau thueá laø 18.171 USD , môû roäng phaïm vi baùn 
haøng sang nhieàu bang khaùc nhau ôû bôø Ñoâng cuûa nöôùc Myõ.  

Ñôn vò tính: USD 

STT CHÆ TIEÂU  NAÊM 2007 

1 Doanh thu thuaàn baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 1.271.298 

2 Lôïi nhuaän sau thueá  18.171 

 
 - Keát quaû hoaït ñoäng cuûa Vónh Hoaøn 1 

Coâng ty Coå Phaàn thöùc aên thuûy saûn Vónh Hoaøn 1 ñöôïc thaønh laäp taïi cuïm Coâng Nghieäp 
Thanh Bình, Bình Thaønh, Ñoàng Thaùp vôùi 70% voán cuûa Coâng ty Coå Phaàn Vónh Hoaøn. 
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Naêm 2007 Vónh Hoaøn 1 ñang trong quaù trình xaây döïng cô baûn , doanh thu chính maø coâng ty 
ñaït ñöôïc chuû yeáu töø hoaït ñoäng cheá bieán phuï phaåm caù tra basa ñöôïc cung caáp töø Vónh Hoaøn 
ñeå cheá bieán môõ caù vaø boät caù . Moät soá keát quaû kinh doanh cuûa Coâng ty CP thöùc aên thuûy saûn 
Vónh Hoaøn 1 naêm 2007 nhö sau: 

Ñôn vò tính: trieäu ñoàng   

STT CHÆ TIEÂU  NAÊM 2007 

1 Doanh thu thuaàn baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 58.981 

2 Lôïi nhuaän sau thueá  (468) 

3 Loã phaân boå cho coâng ty Vónh Hoaøn (297) 

VII. TOÅ CHÖÙC VAØ NHAÂN SÖÏ COÂNG TY 

_ Cơ cấu tổ chức của công ty: 

SƠ ĐỒ CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN KIỂM SOÁT  

TỔNG GIÁM ĐỐC 

   
 

   
   

  
   

  
   

PHÒNG 

KINH 

DOANH

  

 

PHÒNG

KẾ 

TOÁN 

   

  

   

  

PHÒNG

TỔ 

CHỨC 

   

     

PHÒNG 

QUẢN LÝ

CHẤT 

LƯỢNG       

 
  

PHÒNG

CƠ 

ĐIỆN 

 

     

XÍ 

NGHIỆP 

01 
 

 

XÍ 

NGHIỆP

NUÔI       

TTDV 

THÚ Y

T.SẢN 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

KINH DOANH 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

TÀI CHÍNH 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

SẢN XUẤT 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

PT.NUÔI 

XÍ 

NGHIỆP 

02 

PHÒNG 

K.HOẠCH 

- KHO VẬN 
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_ Ban Tổng Giám đốc: 

Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm 
Ngày miễn 

nhiệm 
Bà Trương Thị Lệ Khanh Tổng Giám đốc 01 tháng 4 năm 2007 - 
Ông Đặng Văn Viễn Phó Tổng Giám đốc 29 tháng 9 năm 2007 - 
Bà Trương Tuyết Phương Phó Tổng Giám đốc 29 tháng 9 năm 2007 - 
Ông Huỳnh Đức Trung  Phó Tổng Giám đốc 29 tháng 9 năm 2007 - 
Ông Lê Mạnh Đức Phó Tổng Giám đốc 29 tháng 9 năm 2007 - 

_ Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong ban Tổng giám đốc: 

Tổng Giám đốc - Bà TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH: 

- Họ và tên:  TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH     

- Giới tính: Nữ  

- Năm sinh: 1961 

- Nơi sinh: An Giang   

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Quê quán: An Giang  

- Địa chỉ thường trú: 765 Nguyễn Duy Trinh, P.Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM. 

- ĐT liên lạc ở cơ quan: (08) 8.381.087 

- Trình độ văn hóa:  12/12  

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Đại học TCKT TP.HCM 

- Quá trình công tác: 
 1984 - 1985:  Cán bộ Sở Tài chính tỉnh An Giang. 
 1986 - 1987:  Kế toán trưởng Công ty Xuất nhập khẩu Châu Thành An Giang 
 1986 - 1990:  Phó Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Châu Thành An Giang. 
 1991 - 1996: Phó Giám Đốc Công ty Thương Nghiệp Tổng Hợp An Giang  
 1996 – 1997 : Trợ lý Tổng Giám Đốc Công ty FIDECO 
 1997 - 3/2007:  Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh 

Hoàn. 
 4/2007 - hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần 

Vĩnh Hoàn. 
- Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ 

phần Vĩnh Hoàn. 
- Số cổ phiếu nắm giữ: 17.965.000 cổ phiếu 

Trong đó:  + Sở hữu: 17.965.000 cổ phiếu 

 + Đại diện sở hữu:  0 cổ phiếu   
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- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không có. 
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có. 
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không có. 

Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính - Bà TRƯƠNG TUYẾT PHƯƠNG . 

- Họ và tên:  TRƯƠNG TUYẾT PHƯƠNG 
- Giới tính: Nữ  

- Năm sinh: 1974 

- Nơi sinh: An Giang.   

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Quê quán: An Giang. 

- Địa chỉ thường trú: Số 27 Đốc Phú Thu, TX.Châu Đốc, An Giang. 

- ĐT liên lạc ở cơ quan: (067) 891.166 

- Trình độ văn hóa: 12/12  
- Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Kinh tế - Đại học TCKT TP.HCM   

- Quá trình công tác: 

 1998 - 2005: Kế toán trưởng Chi nhánh Công ty TNHH Vĩnh Hoàn. 

 2005 – 3/2007: Phó Giám đốc tài chính Công ty TNHH Vĩnh Hoàn. 

 4/2007 - hiện nay:  Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc tài chính sau đó làm Phó 
Tổng Giám đốc tài chính Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn. 

 Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc tài chính 
Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn. 

- Số cổ phiếu nắm giữ: 10.000 cổ phiếu 

Trong đó:  + Sở hữu: 10.000 cổ phiếu 

 + Đại diện sở hữu:  0 cổ phiếu   

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không có. 

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có. 

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không có. 

Phó Tổng Giám đốc phụ trách nuôi: Ông ĐẶNG VĂN VIỄN 

- Họ và tên:  ĐẶNG VĂN VIỄN    
- Giới tính: Nam  
- Năm sinh: 1975 
- Nơi sinh: Vĩnh Long   
- Quốc tịch: Việt Nam 
- Dân tộc: Kinh 
- Quê quán: Vĩnh Long  
- Địa chỉ thường trú: Ấp Đồng Phú, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, Vĩnh Long. 
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- ĐT liên lạc ở cơ quan: (067) 891.166 
- Trình độ văn hóa: 12/12  
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành Công nghệ thực phẩm.  
- Quá trình công tác: 

 1998 - 1999:  Công tác tại Công ty cổ phần Thủy sản CAFATEX 
 1999 - 2002: Nhân viên phòng Nghiệp vụ Cục quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và 

Thú y thủy sản Cần Thơ. 
 2002 - 3/2007:  Trưởng phòng Kế hoạch Công ty TNHH Vĩnh Hoàn. 
 4/2007- hiện nay:  Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng phòng Kế hoạch Công ty cổ 

phần Vĩnh Hoàn sau đó làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách nuôi trồng 
Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn. 

- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc phụ trách 
nuôi trồng Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn. 

- Số cổ phiếu nắm giữ: 10.000 cổ phiếu 
Trong đó:  + Sở hữu: 10.000 cổ phiếu 
 + Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu   

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không có 
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có. 
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không có. 

Phó Tổng Giám đốc sản xuất: Ông HUỲNH ĐỨC TRUNG  

- Họ và tên:  HUỲNH ĐỨC TRUNG    
- Giới tính: Nam 
- Năm sinh: 1963 
- Nơi sinh: Đồng Tháp    
- Quốc tịch: Việt Nam 
- Dân tộc: Kinh 
- Quê quán: Đồng Tháp 
- Địa chỉ thường trú: Số 358A Trần Hưng Đạo, Phường 1, Sa Đéc, Đồng Tháp. 
- ĐT liên lạc ở cơ quan: (067) 891.166 
- Trình độ văn hóa: 12/12  
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành chế biến công nghệ thực phẩm 
- Quá trình công tác: 

 2001 - 3/2007: Phó Giám đốc sản xuất Công ty TNHH Vĩnh Hoàn.  
 4/2007- hiện nay:  Trưởng ban kiểm soát, Phó Tổng Giám đốc sản xuất Công ty cổ phần 

Vĩnh Hoàn. 
- Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng ban kiểm soát, Phó Tổng Giám đốc sản xuất Công ty 

cổ phần Vĩnh Hoàn. 
- Số cổ phiếu nắm giữ: 10.000 cổ phiếu 
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không có. 
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có. 
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không có. 



     
 
                               

 
  Báo cáo thường niên 2007      19/22    Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn 

 

Phó Tổng Giám đốc kinh doanh: Ông LÊ MẠNH ĐỨC    

1. Họ và tên:  LÊ MẠNH ĐỨC     
2. Giới tính: Nam 
3. Năm sinh: 1956 
4. Nơi sinh: Bình Thuận     
5. Quốc tịch: Việt Nam 
6. Dân tộc: Kinh 
7. Quê quán: Thanh Hóa 
8. Địa chỉ thường trú: Quận Gò Vấp, TPHCM 
9. ĐT liên lạc ở cơ quan: (08) 8381087 
10. Trình độ văn hóa: 12/12  
11. Trình độ chuyên môn: Đại học Nông lâm  
12. Quá trình công tác: 

 Trước 1997:  Giảng viên trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 
 1997 – 4/2007:  Phó Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Vĩnh Hoàn. 
 4/2007 – nay: Phó Tổng Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn. 

13. Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn. 
14. Số cổ phiếu nắm giữ: 10.000 cổ phiếu 
15. Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không có. 
16. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có. 
17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không có.  

_ Thay đổi Tổng giám đốc điều hành trong năm : kể từ khi cổ phần đến ngày 31/12/2007 không 
có.  

_ Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban Giám đốc, kế toán trưởng : kể từ 
khi cổ phần đến ngày 31/12/2007 không có. 

Số lựơng cán bộ , nhân viên và chính sách đối với người lao động : 

Coâng ty sôû höõu moät ñoäi nguõ lao ñoäng laønh ngheà, oån ñònh. Tính ñeán cuoái naêm 2007 toång soá lao 
ñoäng cuûa coâng ty ñaït khoaûng 3.500 ngöôøi trong ñoù lao ñoäng nöõ chieám 68%. Khi naêng suaát cuûa 
nhaø maùy ñöôïc naâng leân khi xí nghieäp 2 ñi vaøo hoaït ñoäng, coâng ty ñaõ chuû ñoäng 100% veà nguoàn 
lao ñoäng nhôø vaøo keá hoaïch tuyeån duïng kòp thôøi, ñaày ñuû. Coâng ty coøn toå chöùc khaùm söùc khoûe 
ñònh kyø caùn boä coâng nhaân vieân, keát quaû ñaït 100% ñuû ñieàu kieän laøm vieäc trong lónh vöïc cheá 
bieán thuûy saûn. 

Naêm 2007 coâng ty toå chöùc 20 khoùa ñaøo taïo.  Trong ñoù cöû ñi ñaøo taïo 15 khoùa taïi caùc ñôïn vò 
chuyeân nghaønh nhö Hieäp Hoäi Cheá Bieán Vaø Xuaát Khaåu Thuûy Saûn Vieät Nam, Trung Taâm Ñaøo 
Taïo Vaø Phaân Tích Saéc Kyù THCM, Cuïc Quaûn Lyù Chaát Löôïng An Toaøn Veä Sinh Vaø Thuù Y 
Thuûy Saûn. Ngoaøi ra coâng ty coøn thöïc hieän ñeàu ñaën caùc khoaù ñaøo taïo noäi boä cho coâng nhaân vieân 
veà kieán thöùc an toaøn veä sinh thöïc phaåm. Coâng ty coøn taïo ñieàu kieän cho caùn boä chuû choát tham 
gia caùc khoùa hoïc ngaén haïn naâng cao trình ñoä chuyeân moân. 
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Coâng ty tham gia ñaày ñuû cheá ñoä BHXH, BHYT vaø baûo hieåm tai naïn cho 100% coâng nhaân vieân 
vaø coù caùc chính saùch löông thöôûng thích ñaùng ñeå thu huùt vaø oån ñònh löïc löôïng lao ñoäng. 

VIII. THOÂNG TIN COÅ ÑOÂNG VAØ QUAÛN TRÒ COÂNG TY 

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 

- Thành phần của HĐQT, Ban kiểm soát: 

Hội đồng quản trị 

Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm 
Ngày miễn 

nhiệm 
Bà Trương Thị Lệ Khanh Chủ tịch 01 tháng 4 năm 2007 - 
Bà Trương Tuyết Phương Thành viên 01 tháng 4 năm 2007 - 
Bà Nguyễn Thị Kim Đào Thành viên 01 tháng 4 năm 2007 - 
Ông Đặng Văn Viễn Thành viên 01 tháng 4 năm 2007 - 
Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm Thành viên 01 tháng 4 năm 2007 - 

Ban kiểm soát 

Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm 
Ngày miễn 

nhiệm 
Ông Huỳnh Đức Trung  Trưởng ban 17 tháng 4 năm 2007 - 
Bà Hà Phương Thủy Hồng 
Nhung 

Thành viên 17 tháng 4 năm 2007 - 

Ông Trần Tần Nhật Thành viên 17 tháng 4 năm 2007 - 

- Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2007: 

Trong năm Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức các phiên họp và thông qua các vấn đề chủ 
yếu sau: 

+ Thống nhất chuyển đổi Công ty TNHH Vĩnh Hoàn thành Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn và 
thông qua bản điều lệ; 

+ Thông qua dự án đầu tư Xí nghiệp chế biến thủy sản số 3 

+ Thông qua dự án đầu tư và góp vốn vào nhà máy thức ăn thủy sản Vĩnh Hoàn 1. 

+ Thông qua việc vay vốn đầu tư cho dự án Xí nghiệp 3 tại ngân hàng ngoại thương 
TPHCM. 

+ Thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty trên Sở giao dịch chứng khoán 
TPHCM. 

+ Thông qua việc trích lập 5% và 2% lợi nhuận sau thuế năm 2007 để trích lập quỹ khen 
thưởng và quỹ phúc lợi. 
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- Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2007: 

+ Thẩm định báo cáo tài chính năm 2007; 

+ Thẩm định báo cáo của HĐQT về việc đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2007 
trước khi trình ĐHĐCĐ trong phiên họp ngày 28/03/2007; 

- Quyền lợi của thành viên HĐQT :tất cả các thành viên Hội đồng quản trị chỉ được hưởng 
thù lao theo công việc phục vụ cho công ty. 

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên 
HĐQT: không có thay đổi trong năm. Số cổ phần các thành viên HĐQT đang nắm giữ: 

 

Họ và tên Chức vụ số cổ phần sở hữu 

Bà Trương Thị Lệ Khanh Chủ tịch 17.965.000 

Bà Trương Tuyết Phương Thành viên 10.000 

Bà Nguyễn Thị Kim Đào Thành viên 10.000 

Ông Đặng Văn Viễn Thành viên 10.000 

Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm Thành viên 5.000 

- Thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2007: Theo qui định của 
nhà nước và theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho Hội đồng 
quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị không vượt quá 50.000.000 đồng/ 
tháng . Trong năm 2007 tổng mức chi thù lao cho HĐQT là 300.000.000 đồng. 

 

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông tại ngày 03/03/2008. 

- Thông tin chung về cơ cấu cổ đông: 

Stt Loại hình cổ đông Số lượng cổ 
đông 

Số cổ phiếu sở 
hữu 

Tỷ lệ sở hữu 
(%) 

I. Trong nước 365 28.850.860 96,17% 

1 Nhà nước 0 0 0,000% 

2 Hội đồng quản trị, BGĐ, BKS 7 18.020.000 60,067% 

3 Cá nhân trong công ty 1 850 0,003% 

4 Cá nhân ngoài công ty 337 6.959.540 23,198% 

5 Tổ chức trong nước 20 3.870.470 12,902% 

6 Tổ chức tự doanh 0 0 0,00% 
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II. Nước ngoài 11 1.149.140 3,83% 

1 Cá nhân  4 31.400 0,10% 

2 Tổ chức 7 1.117.740 3,73% 

 Tổng cộng 376 30.000.000 100% 

- Thông tin chi tiết về cổ đông lớn:  

+ Danh sách cổ đông lớn 

Stt Tên cổ đông Địa chỉ Số cổ phiếu 
sở hữu 

Tỷ lệ sở 
hữu (%) 

1 Trương Thị Lệ Khanh 384 Nguyễn Trãi, Phường 8, 
Quận 5, TP.HCM 

17.965.000 59,88% 

 Tổng cộng  17.965.000 59,88% 

Tình hình giao dịch của các cổ đông lớn : các cổ đông lớn không thực hiện bất kỳ giao dịch mua 
bán nào trong năm, tỷ lệ sở hữu cổ phần không có sự thay đổi trong năm. 

 

 
TM HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ 

 CHUÛ TÒCH HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ 

 

 

TRÖÔNG THÒ LEÄ KHANH 

 


