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nh Đồng Nai.

Kiểm toán viên

Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Việt Nam).
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CÔNG TY CỔPHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Ban Giám đốc chị
u trách nhiệm lập các báo cáo tài chính thểhiện trung thực và hợp lý tình
hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2006 và kết quảhoạt động kinh doanh và
lưu chuyển tiền tệcủa niên độkết thúc vào ngày đó. Trong việc soạn lập các báo cáo tài chính
này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải:

 chọn lựa các chính sách kếtoán phù hợp và áp dụng chúng một cách nhất quán;
 thực hiện các phán đoán và ước lượng một cách hợp lý và thận trọng; và
 soạn lập các báo cáo tài chính trên cơsởdoanh nghiệp hoạt động liên tục trừkhi không
thích hợp đểcho là Công ty sẽtiếp tục hoạt động.

Chúng tôi, Ban Giám đốc chị
u trách nhiệm bảo đảm rằng các sổsách kếtoán đúng đắn đã
được thiết lập và duy trì đểthểhiện tình hình tài chính của Công ty với độchính xác hợp lý tại
mọithời điểm và đểlàm cơsởđểsoạn lập các báo cáo tài chính tuân thủtheo chếđộkếtoán
được nêu ởThuyết minh số2 của các báo cáo tài chính. Chúng tôi cũng chị
u trách nhiệm đối
với việc bảo vệcác tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp hợp lý đểphòng ngừa và
phát hiện các gian lận và các sai qui đị
nh khác.
PHÊ CHUẨN CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Theo đây, chúng tôi phê chuẩn các báo cáo tài chính đính kèm từtrang 5 đến trang 27. Các
báo cáo tài chính này trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tạingày 31
tháng 12 năm 2006 và kết quảhoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệcủa niên độkết thúc
ởngày đó phù hợp với các Chuẩn mực Kếtoán Việt Nam, Hệthống Kếtoán Việt Nam và các
quy đị
nh hiện hành tạinước CHXHCN Việt Nam.
Thay mặt Ban Giám đốc

───────────────
Pang Tee Chiang
Tổng Giám đốc
TP. HồChí Minh, nước CHXHCN Việt Nam
Ngày 30 tháng 3 năm 2007
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BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
GỬI CÁC CỔ ĐÔNG CỦA
CÔNG TY CỔPHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ

PricewaterhouseCoopers (Vietnam) Ltd.
4th Floor, Saigon Tower
29 Le Duan Street, District 1
Ho Chi Minh City
Vietnam
Telephone: (84-8) 823 0796
Facsimile: (84-8) 825 1947

Chúng tôi đã kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty Cổphần Thực phẩm Quốc tế(“
Công
ty”) gồm: bảng cân đốikếtoán tại ngày 31 tháng 12 năm 2006, báo cáo kết quảhoạt động kinh
doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệcủa niên độkết thúc vào ngày nêu trên, và bảng tóm tắt các
chính sách kếtoán chủyếu cùng các thuyết minh.
Trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với các báo cáo tài chính
Ban Giám đốc của Công ty chị
u trách nhiệm soạn lập và trình bày hợp lý các báo cáo tài chính
này theo Các Chuẩn mực Kếtoán Việt Nam, ChếđộKếtoán Việt nam và các qui đị
nh hiện
hành tại nước CHXHCN Việt Nam. Trách nhiệm này bao gồm: thiết lập, thực hiện và duy trì hệ
thống kiểm soát nội bộliên quan tới việc soạn lập và trình bày hợp lý các báo cáo tài chính để
các báo cáo tài chính không bị
sai phạm trọng yếu do gian lận hoặc sai sót; chọn lựa và áp
dụng các chính sách kếtoán thích hợp; và thực hiện các ước tính kếtoán hợp lý đối với từng
trường hợp.
Trách nhiệm của Kiểm toán viên
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến vềcác báo cáo tài chính này căn cứvào việc kiểm
toán của chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm
toán Việt Nam và các Chuẩn mực Kiểm toán Quốc tế. Các chuẩn mực đó yêu cầu chúng tôi
phảituân thủcác tiêu chí đạo đức nghềnghiệp, lập kếhoạch và thực hiện việc kiểm toán để
đạt được sựđảm bảo hợp lý rằng liệu các báo cáo tài chính có sai phạm trọng yếu hay không.
Cuộc kiểm toán bao hàm việc thực hiện các thủtục kiểm toán nhằm thu được các bằng chứng
vềcác sốliệu và thuyết minh trong các báo cáo tài chính. Những thủtục kiểm toán được chọn
lựa phụthuộc vào phán đoán của kiểm toán viên, bao gồm cảviệc đánh giá các rủiro của các
báo cáo tài chính xem có sai phạm trọng yếu do gian lận hoặc sai sót hay không. Khi thực
hiện đánh giá các rủiro đó, kiểm toán viên xem xét hệthống kiểm soát nội bộliên quan tới việc
Công ty soạn lập và trình bày hợp lý các báo cáo tài chính đểthiết lập các thủtục kiểm toán
thích hợp cho từng trường hợp, nhưng không nhằm mục đích đưa ra ý kiến vềtính hữu hiệu
của hệthống kiểm soát nội bộcủa Công ty. Cuộc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá tính
thích hợp của các chính sách kếtoán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kếtoán
mà Ban Giám đốc đã thực hiện, cũng nhưđánh giá cách trình bày tổng thểcác báo cáo tài
chính.
Chúng tôi tin rằng các bằng chứng mà chúng tôi thu được đủvà thích hợp đểlàm cơsởcho
chúng tôi đưa ra ý kiến kiểm toán.
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Ý kiến
Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên mọi phương diện trọng yếu, các báo cáo tài chính thểhiện
hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2006 cũng nhưkết quảkinh
doanh và các dòng lưu chuyển tiền tệcủa Công ty trong niên độkết thúc vào ngày nêu trên,
phù hợp với các Chuẩn mực Kếtoán Việt Nam, Hệthống Kếtoán Việt Nam và các quy đị
nh
hiện hành tại nước CHXHCN Việt Nam.

Ian S. Lydall
Sốchứng chỉKTV: N.0559/KTV
Chữký được ủy quyền

Lê Văn Hòa
Sốchứng chỉKTV: 0248/KTV

Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Việt Nam)
TP. HồChí Minh, nước CHXHCN Việt Nam
Báo cáo kiểm toán sốHCMxxx
Ngày 30 tháng 3 năm 2007

Nhưđã nêu trong thuyết minh 2.1 cho các báo cáo tài chính, các báo cáo tài chính kèm theo
là không nhằm thểhiện tình hình tài chính, kết quảhoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền
tệtheo các nguyên tắc và thông lệkếtoán đã được thừa nhận ởcác nước và các thểchế
khác ngoài nước CHXHCN Việt Nam, và hơn nữa, cũng không dành cho những người sử
dụng nào không biết các nguyên tắc, các thủtục và cách thực hành kếtoán Việt Nam.
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Mẫu sốB 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾTOÁN
TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2006
Thuyết
minh

Mã
số TÀI SẢN

2006
USD

2005
USD

24.577.694

21.938.313

224.800
224.800

204.711
204.711

13.019.266
4.734.774
2.829.550
5.476.078
67.955
(89.091)

14.213.287
8.239.468
1.885.663
4.051.441
56.746
(20.031)

11.152.556
11.311.955
(159.399)

7.335.659
7.364.250
(28.591)

181.072
71.896
109.176

184.656
7.547
145.802
31.307

200 TÀI SẢN DÀI HẠN

14.233.214

13.102.808

220 Tài sản cốđị
nh
221
Tài sản cốđị
nh hữu hình
222
Nguyên giá
223
Giá trị
hao mòn lũy kế

14.193.358
14.193.358
20.282.568
(6.089.210)

11.511.436
11.511.436
16.319.052
(4.807.616)

39.856
─────────
38.810.908
═════════

1.591.372
─────────
35.041.121
═════════

100 TÀI SẢN NGẮN HẠN
110 Tiền và các khoản tương đương tiền
111
Tiền

3

130 Các khoản phải thu ngắn hạn
131
Phảithu khách hàng
132
Trảtrước cho người bán
133
Phảithu nội bộngắn hạn
135
Các khoản phải thu khác
139
Dựphòng phảithu ngắn hạn khó đòi

4
23(b)
5
4

140 Hàng tồn kho
141
Hàng tồn kho
149
Dựphòng giảm giá hàng tồn kho

6

150 Tài sản ngắn hạn khác
151
Chi phí trảtrước ngắn hạn
152
ThuếGTGT được khấu trừ
154
Thuếvà các khoản khác phải thu nhà nước

230

7

8(a)

Chi phí xây dựng cơbản dởdang

8(b)

270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN

Các thuyết minh báo cáo tài chính được trình bày từtrang 9 đến trang 27 là một phần không
tách rời của các báo cáo tài chính này.
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Mẫu sốB 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾTOÁN
TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2006
(tiếp theo)
Mã
số

Thuyết
minh

2006
USD

2005
USD

300 NỢ PHẢI TRẢ

14.100.533

21.827.300

310 Nợngắn hạn
311
Vay và nợngắn hạn
312
Phải trảngười bán
313
Người mua trảtiền trước
314
Thuếvà các khoản phải nộp Nhà nước
315
Phải trảngười lao động
316
Chi phí phải trả
319
Các khoản phải trả, phảinộp ngắn hạn khác

14.033.733
10.811.777
2.437.930
217.034
234.635
95.975
222.235
14.147

19.799.563
8.671.861
8.720.002
75.421
280.135
126.136
111.194
1.814.814

66.800
2.498
64.302

2.027.737
1.978.577
49.160

24.710.375

13.213.821

24.710.375
15.300.000
7.096.759
2.313.616
─────────
38.810.908
═════════

13.213.821
13.000.000
213.821
─────────
35.041.121
═════════

NGUỒN VỐN

330 Nợdài hạn
333
Ký quỹ, ký cược dài hạn nhận được
334
Vay và nợdài hạn
336
Dựphòng trợcấp mất việc làm

9(a)

10
11
12

9(b)

400 VỐN CHỦ SỞ HỮU
410 Vốn chủsởhữu
411
Vốn đầu tưcủa chủsởhữu
412
Thặng dưvốn cổphần
420
Lợi nhuận sau thuếchưa phân phối

13
14
14

430 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

CÁC CHỈTIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾTOÁN
TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2006
Khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền đã bao gồm sốngoại tệkhác với đô la Mỹlà
2.623 triệu đồng Việt Nam (2005: 5.148 triệu đồng Việt Nam).

────────────────
Nguyễn ThịKim Liên
Giám đốc Tài chính

────────────────
Pang Tee Chiang
Tổng Giám đốc
Ngày 30 tháng 3 năm 2007

Các thuyết minh báo cáo tài chính được trình bày từtrang 9 đến trang 27 là một phần không
tách rời của các báo cáo tài chính này.
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Mẫu sốB 02 - DN

KẾT QUẢHOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CHO NIÊN ĐỘ KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2006
Thuyết
minh

Mã
số
01 Doanh thu bán hàng
02

Các khoản giảm trừ

10 Doanh thu thuần vềbán hàng

16(a)

11 Giá vốn hàng bán

17

20 Lợi nhuận gộp vềbán hàng
21
22
24
25

Doanh thu hoạt động tài chính
Chi phí tài chính
Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý doanh nghiệp

16(b)
18

(975.573)
(505.940)
───────── ─────────
39.853.815 31.956.458
(32.092.758) (24.850.303)
───────── ─────────
7.761.057
7.106.155

481.561
────────
4.590.863

22.595
────────
3.768.467

21(a)
21(b)

(892.857)
────────
3.698.006
════════

(563.211)
────────
3.205.256
════════

60 Lợi nhuận sau thuếTNDN

22

────────────────
Nguyễn ThịKim Liên
Giám đốc Tài chính

32.462.398

20

50 Tổng lợi nhuận kếtoán trước thuế

70 Lãi cơbản trên cổphiếu

40.829.388

4.650
(537.577)
(1.614.077)
(1.213.279)
────────
3.745.872

30 Lợi nhuận từhoạt động kinh doanh

51 Chi phí thuếTNDN hiện hành
52 Chi phí thuếTNDN hoãn lại

2005
USD

411.247
(734.131)
(1.757.443)
(1.571.428)
────────
4.109.302

19

40 Thu nhập khác

2006
USD

2006
USD

2005
USD

0,166
═════

0,168
═════

────────────────
Pang Tee Chiang
Tổng Giám đốc
Ngày 30 tháng 3 năm 2007

Các thuyết minh báo cáo tài chính được trình bày từtrang 9 đến trang 27 là một phần không
tách rời của các báo cáo tài chính này.
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Mẫu sốB 03 - DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
CHO NIÊN ĐỘ KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2006
(Theo phương pháp gián tiếp)
Thuyết
minh

Mã
số

2006
USD

2005
USD

4.590.863

3.768.467

1.281.594
199.868
734.131

985.094
4.910
(209)
456.605

09
10
11
12
13
14
20

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Lợi nhuận trước thuế
Điều chỉ
nh cho các khoản:
Khấu hao tài sản cốđị
nh
Các khoản dựphòng
Lãi từhoạt động đầu tư
Chi phí lãi vay
Lợi nhuận từhoạt động kinh doanh trước những thay
đổi vốn lưu động
Giảm/(tăng) các khoản phảithu
Tăng hàng tồn kho
(Giảm)/Tăng các khoản phải trả
Giảm các chi phí trảtrước
Tiền lãi vay đã trả
Thuếthu nhập doanh nghiệp đã nộp
Lưu chuyển tiền thuần từhoạt động kinh doanh

6.806.456
1.124.961
(3.947.705)
(5.826.783)
3.584
(721.831)
(1.166.480)
(3.727.798)

5.214.867
(10.045.946)
(2.233.805)
6.817.964
151.533
(456.605)
(513.497)
(1.065.489)

21
22
30

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
Tiền chi đểmua sắm, xây dựng TSCĐ
Tiền thu từthanh lý, nhượng bán TSCĐ
Lưu chuyển tiền thuần từhoạt động đầu tư

(2.412.000)
(2.412.000)

(3.490.044)
1.988
(3.488.056)

31
33
34
36
40

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
Tiền thu từphát hành cổphiếu
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
Tiền chi trảnợgốc vay
Cổtức đã trả
Lưu chuyển thuần từhoạt động tài chính

50

Lưu chuyển tiền thuần trong năm

9.396.759
26.737.386
(26.576.047)
(3.398.211)
6.159.887
────────
20.089

5.933.488
(1.560.000)
4.373.488
────────
(180.057)

60

Tiền và tương đương tiền đầu năm

3

70

Tiền và tương đương tiền cuối năm

3

204.711
────────
224.800
════════

384.768
───────
204.711
═══════

01
02
03
05
06
08

──────────────
Nguyễn ThịKim Liên
Giám đốc Tài chính

────────────────
Pang Tee Chiang
Tổng Giám đốc
Ngày 30 tháng 3 năm 2007

Các thuyết minh báo cáo tài chính được trình bày từtrang 9 đến trang 27 là một phần không
tách rời của các báo cáo tài chính này.
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CHO NIÊN ĐỘ KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2006
1

ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
Công ty Cổphần Thực phẩm Quốc tế(trước đây gọilà Công ty Công nghiệp Chếbiến
Thực phẩm Quốc tế) - tên tiếng Anh là Interfood Shareholding Company - (“Công ty”)
được thành lập tại nước CHXHCN Việt Nam với thời gian hoạt động là 40 năm theo
Giấy phép Đầu tưsố270/GP ngày 16 tháng 11 năm 1991. Công ty hoàn toàn sởhữu
bởi Trade Ocean Holdings Sdn. Bhd., một công ty được thành lập ởMalaysia.
Giấy phép đầu tưđiều chỉ
nh số270 CPH/GP ngày 9 tháng 8 năm 2005 cho phép Công
ty được chuyển đổi sang hình thức Công ty cổphần với vốn sởhữu nước ngoài dưới
tên gọi Công ty Cổphần Thực phẩm Quốc tế. Tổng vốn đầu tưcủa Công ty là
30.000.000 đô la Mỹvà vốn điều lệlà 13.000.000 đô la Mỹ. Tổng cộng cổphiếu của
Công ty là 13.000.000 cổphiếu với mệnh giá là 1 đô la Mỹtrên một cổphiếu được nắm
giữbởi bốn cổđông sáng lập.
Giấy phép đầu tưđiều chỉ
nh số270 CPH/GPĐC2 ngày 15 tháng 6 năm 2006 cho phép
công ty thay đổi mệnh giá cổphiếu từ1 đô la Mỹthành 10.000 đồng Việt Nam một cổ
phiếu và vốn điều lệcủa Công ty chuyển từ13.000.000 đô la Mỹthành 206.336.000
ngàn đồng Việt Nam. Theo đó, tổng cộng cổphiếu của Công ty chuyển từ13.000.000
cổphiếu với mệnh giá 1 đô la Mỹtrên một cổphiếu thành 20.633.600 cổphiếu với
mệnh giá 10.000 đồng Việt Nam một cổphiếu.
Giấy phép đầu tưđiều chỉ
nh số270 CPH/GCNDDC3 ngày 23 tháng 8 năm 2006 cho
phép Công ty tăng vốn điều lệthành 242.841.600 ngàn đồng Việt Nam. Tổng cộng cổ
phiếu của Công ty tăng thành 24.284.160 cổphiếu thông qua việc đăng ký và phát
hành thêm 3.620.560 cổphiếu mới.
Ngày 17 tháng 10 năm 2006, Công ty niêm yết 3.620.560 cổphần mới đã được đềcập
ởtrên tại Trung tâm Giao dị
ch Chứng khoán Thành phốHồChí Minh sau khi nhận
được Giấy phép Niêm yết số61/UBCK-GPNY cấp bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
ngày 29 tháng 9 năm 2006 cho việc niêm yết. Theo Giấy phép Niêm yết, các cổđông
sáng lập cũng được cho phép bán 2.108.912 cổphiếu ra công chúng. Tổng sốcốphiếu
niêm yết là 5.729.472 cổphiếu.
Hoạt động chính của Công ty là chếbiến nông sản, thủy sản thành sản phẩm đóng hộp,
sấy khô, ướp đông, được muối, được ngâm dấm; sản xuất bánh quy, thức ăn nhẹ,
nước ép trái cây có gas và nước ép trái cây có độcồn thấp dưới 5%, nước tinh lọc
đóng chai và sản xuất chai nhựa PET.
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2006, Công ty có 485 nhân viên (năm 2005: 458 nhân viên).
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2

CHUẨN MỰC VÀ CHẾĐỘ KẾTOÁN ÁP DỤNG

2.1

Cơsởcủa việc soạn lập các báo cáo tài chính

Mẫu sốB 09 - DN

Các báo cáo tài chính đã được soạn lập theo các Chuẩn mực Kếtoán Việt Nam, Hệ
thống Kếtoán Việt Nam và các quy đị
nh hiện hành tạinước CHXHCN Việt Nam. Báo
cáo tài chính được soạn lập dựa theo qui ước giá gốc.
Các báo cáo tài chính kèm theo không nhằm vào việc trình bày tình hình tài chính, kết
quảkinh doanh và lưu chuyển tiền tệtheo các nguyên tắc và thực hành kếtoán thường
được chấp nhận ởcác nước và các thểchếkhác ngoài nước CHXHCN Việt Nam. Các
nguyên tắc và thực hành kếtoán sửdụng tại nước CHXHCN Việt Nam có thểkhác với
các nguyên tắc và thông lệkếtoán tạicác nước và các thểchếkhác.
Trong năm 2006, Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực Kếtoán Việt Nam sau đây:
Chuẩn mực 18 : Các khoản dựphòng, tài sản và nợtiềm tàng
Chuẩn mực 28 : Báo cáo bộphận
Chuẩn mực 30 : Lãi trên cổphiếu
Việc áp dụng các chuẩn mực mới này được trình bày trong những chính sách kếtoán
dưới đây.
2.2

Niên độkếtoán
Niên độkếtoán của Công ty bắt đầu từngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12.

2.3

Đơn vịtiền tệsửdụng trong kếtoán
Các báo cáo tài chính được thểhiện bằng đô la Mỹđược BộTài chính chấp thuận
trong Công văn số550 TC/CĐKT ngày 5 tháng 9 năm 1998.
Các nghiệp vụphát sinh bằng tiền tệkhác ngoài đô la Mỹđược quy đổi theo tỷgiá áp
dụng vào ngày phát sinh nghiệp vụ. Chênh lệch tỷgiá phát sinh từcác nghiệp vụnày
được ghi nhận là thu nhập hoặc chi phí trong báo cáo kết quảhoạt động kinh doanh.
Tài sản và nợphải trảbằng tiền tệkhác ngoài đô la Mỹtại ngày của bảng cân đốikế
toán được đánh giá lại theo tỷgiá áp dụng vào ngày của bảng cân đối kếtoán. Chênh
lệch tỷgiá phát sinh từviệc đánh giá lạinày được ghi nhận là thu nhập hoặc chi phí
trong báo cáo kết quảhoạt động kinh doanh.

2.4

Hệthống và hình thức sổkếtoán áp dụng
Công ty sửdụng hình thức nhật ký chung đểghi sổcác nghiệp vụkinh tếphát sinh.

2.5

Tiền và các khoản tương đương tiền
Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền
đang chuyển, tiền gửi không kỳhạn và các khoản đầu tưngắn hạn khác có thời hạn
đáo hạn ban đầu không quá ba tháng.
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Khoản phải thu khách hàng
Các khoản phảithu khách hàng được thểhiện theo giá trị
của hóa đơn gốc trừdự
phòng các khoản phảithu khó đòi được ước tính dựa trên cơsởxem xét của ban giám
đốc đốivới tất cảcác khoản còn chưa thu tại thời điểm cuối năm. Các khoản nợđược
xác đị
nh là không thểthu hồi sẽđược xóa sổ.

2.7

Hàng tồn kho
Hàng tồn kho được thểhiện theo giá thấp hơn khi so giữa giá gốc và giá trịthuần có
thểthực hiện được. Giá gốc được xác đị
nh theo cơsởbình quân gia quyền và bao
gồm tất cảcác chi phí mua, chi phí chếbiến và các chi phí khác đểmang hàng tồn kho
đến đúng điều kiện và đị
a điểm hiện tại của chúng. Trong trường hợp các sản phẩm
được sản xuất, giá gốc bao gồm tất cảcác chi phí trực tiếp và chi phí sản xuất chung
dựa trên các cấp độhoạt động bình thường. Giá trịthuần có thểthực hiện được là giá
mà theo đó hàng tồn kho có thểđược bán trong chu kỳkinh doanh bình thường trừđi
sốước tính vềchi phí hoàn tất và chi phí bán hàng. Khi cần thiết thì dựphòng được lập
cho hàng tồn kho bịlỗi thời, chậm lưu chuyển và khiếm khuyết.

2.8

Tài sản cốđị
nh
Tài sản cốđị
nh hữu hình
Tài sản cốđị
nh được thểhiện theo nguyên giá trừđi khấu hao lũy kế. Nguyên giá bao
gồm các chi phí liên quan trực tiếp đến việc thụđắc tài sản cốđị
nh.
Khấu hao
Tài sản cốđị
nh được khấu hao theo phương pháp đường thẳng đểtrừdần nguyên giá
tài sản qua suốt thời gian hữu dụng ước tính hoặc thời gian còn lạicủa Giấy phép Đầu
tư. Các tỷlệhàng năm nhưsau:
Tòa nhà
Máy móc và thiết bị
Xe cộ
Thiết bịvăn phòng

15 - 30 năm
10 - 15 năm
6 năm
10 năm

Thanh lý
Lãi và lỗdo thanh lý nhượng bán tài sản cốđị
nh được xác đị
nh bằng sốchênh lệch
giữa sốtiền thu thuần do thanh lý với giá trị
còn lại của tài sản và được ghi nhận là thu
nhập hoặc chi phí trong báo cáo kết quảhoạt động kinh doanh.
2.9

Thuê tài sản cốđị
nh
Thuê hoạt động là loại hình thuê tài sản cốđị
nh mà phần lớn rủiro và lợi ích gắn liền
với quyền sởhữu của tài sản thuộc vềbên cho thuê. Khoản thanh toán dưới hình thức
thuê hoạt động được hạch toán vào báo cáo kết quảhoạt động kinh doanh theo
phương pháp đường thẳng dựa trên thời hạn thuê hoạt động.

2.10

Chi phí vay
Chi phí vay liên quan trực tiếp đối với hoạt động xây dựng hoặc sản xuất bất kỳtài sản
đủtiêu chuẩn sẽđược vốn hóa trong khoảng thời gian mà các tài sản này được hoàn
thành và chuẩn bịđưa vào sửdụng. Chi phí vay khác được ghi nhận trong báo cáo kết
quảhoạt động kinh doanh khi phát sinh.
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2.11

Ghi nhận doanh thu

(a)

Doanh thu bán hàng
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Doanh thu bán hàng được ghi nhận trong báo cáo kết quảhoạt động kinh doanh khi
phần lớn những rủiro và lợi ích vềquyền sởhữu hàng hóa đã được chuyển giao cho
người mua. Doanh thu không được ghi nhận khi có yếu tốkhông chắc chắn mang tính
trọng yếu vềkhảnăng thu vềcác khoản tiền bán hàng hoặc có khảnăng hàng bịtrảlại.
(b)

Thu nhập lãi
Thu nhập lãi được ghi nhận khi được hưởng.

2.12

Thuếthu nhập hoãn lại
Thuếthu nhập hoãn lạiđược tính đầy đủ, sửdụng phương thức công nợ, cho sự
chênh lệch tạm thời giữa giá trị
tính thuếcủa tài sản và nợphảitrảvới giá trị
sổsách
ghi trên báo cáo tài chính. Thuếthu nhập hoãn lại không được tính khi nó phát sinh từ
sựghi nhận ban đầu của một tài sản hay nợphảitrảcủa một giao dị
ch không phảilà
giao dị
ch sát nhập doanh nghiệp, mà giao dị
ch đó không có ảnh hưởng đến lợi
nhuận/lỗkếtoán hoặc lợi nhuận/lỗtính thuếthu nhập tại thời điểm giao dị
ch. Thuếthu
nhập hoãn lại được tính theo thuếsuất dựtính được áp dụng trong niên độmà tài sản
được bán đi hoặc khoản nợphảitrảđược thanh toán dựa trên thuếsuất đã ban hành
hoặc xem nhưcó hiệu lực tại ngày của bảng cân đốikếtoán.
Tài sản thuếthu nhập hoãn lại được ghi nhận tới chừng mực có thểsửdụng được
những chênh lệch tạm thời đểtính vào lợi nhuận chị
u thuếcó thểcó được trong tương
lai.
Tài sản thuếthu nhập hoãn lại liên quan tới các khoản chuyển lỗtính thuếđược ghi
nhận tới chừng mực mà khảnăng thực hiện được các lợi ích vềthuếđối với lợi nhuận
chị
u thuếtrong tương lai là khảthi.

2.13

Chia cổtức
Lợi nhuận thuần sau thuếcủa Công ty có thểđược phân bổcho các cổđông dưới hình
thức cổtức sau khi đã được phê duyệt bởi các cổđông tạiĐại hội Cổđông Thường
niên của Công ty.
Cổtức giữa kỳđược công bốvà được trảdựa trên lợi nhuận ước tính của năm. Cổtức
cuối kỳđược trảvào năm tiếp theo trích từsốlợi nhuận giữlại tại ngày của bảng cân
đốikếtoán, dựa trên sựphê duyệt của các cổđộng tạiĐại hội Cổđông Thường niên
của Công ty.

2.14

Các bên liên quan
Được coi là các bên liên quan là các doanh nghiệp - kểcảcông ty mẹ, công ty con các cá nhân, trực tiếp hay gián tiếp qua một hoặc nhiều trung gian, có quyền kiểm soát
Công ty hoặc chị
u sựkiểm soát của Công ty, hoặc cùng chung sựkiểm soát với Công
ty. Các bên liên kết, các cá nhân nào trực tiếp hoặc gián tiếp nắm quyền biểu quyết
của Công ty mà có ảnh hưởng đáng kểđốivới Công ty, những chức trách quản lý chủ
chốt nhưgiám đốc, viên chức của Công ty, những thành viên thân cận trong gia đình
của các cá nhân hoặc các bên liên kết này hoặc những công ty liên kết với các cá nhân
này cũng được coi là bên liên quan.
Trong việc xem xét mối quan hệcủa từng bên liên quan, bản chất của mốiquan hệ
được chú ý chứkhông phải chỉlà hình thức pháp lý.
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Các khoản dựphòng
Các khoản dựphòng được ghi nhận khi: Công ty có một nghĩ
a vụ- pháp lý hoặc liên
đới - hiện tạiphát sinh từcác sựkiện đã qua; Có thểđưa đến sựgiảm sút những lợi ích
kinh tếcần thiết đểthanh toán nghĩ
a vụnợ; Giá trịcủa nghĩ
a vụnợđó được ước tính
một cách đáng tin cậy. Dựphòng không được ghi nhận cho các khoản lỗhoạt động
trong tương lai.
Khi có nhiều nghĩ
a vụnợtương tựnhau thì khảnăng giảm sút lợi ích kinh tếdo việc
thanh toán nghĩ
a vụnợđược xác đị
nh thông qua việc xem xét toàn bộnhóm nghĩ
a vụ
nói chung. Dựphòng cũng được ghi nhận cho dù khảnăng giảm sút lợi ích kinh tếdo
việc thanh toán từng nghĩ
a vụnợlà rất nhỏ.
Dựphòng được tính ởgiá trị
hiện tại của các khoản chi phí dựtính đểthanh toán nghĩ
a
vụnợvới suất chiết khấu trước thuếvà phản ánh những đánh giá theo thịtrường hiện
tại vềthời giá của tiền tệvà rủi ro cụthểcủa khoản nợđó. Khoản tăng lên trong dự
phòng do thời gian trôi qua được ghi nhận là chi phí tiền lãi.

2.16

Dựphòng trợcấp thôi việc
Theo Luật Lao động Việt Nam, người lao động của Công ty được hưởng khoản trợcấp
thôi việc căn cứvào sốnăm làm việc. Khoản trợcấp này được trảmột lần khi người
lao động thôi làm việc cho Công ty. Dựphòng trợcấp thôi việc được lập trên cơsở
ước tính sốtiền phải trảkhi chấm dứt hợp đồng lao động căn cứvào khoảng thời gian
làm việc cho Công ty tính đến ngày lập bảng cân đốikếtoán. Khoản dựphòng được
tính bằng nửa tháng lương cho mỗi năm làm việc của người lao động tại Công ty, dựa
trên mức lương tại thời điểm lập bảng cân đốikếtoán.

2.17

Báo cáo bộphận
Công ty xác đị
nh bộphận kinh doanh dựa trên thịtrường, theo đó có sựkhác biệt về
mức độrủiro và lợi ích kinh tếtrong từng thịtrường. Trong các giai đoạn báo cáo này,
Công ty trình bày báo cáo bộphận kinh doanh theo ba bộphận: doanh thu nội đị
a,
doanh thu xuất khẩu và doanh thu sản phẩm sản xuất theo hợp đồng.

3

TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN
2006
USD
Tiền mặt
Tiền gửi ngân hàng

22.718
202.082
───────
224.800
═══════
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2005
USD
5.750
198.961
───────
204.711
═══════
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KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG
2006
USD
Các khoản phảithu khách hàng
Dựphòng nợkhó đòi

4.734.774
(89.091)
────────
4.645.683
════════

2005
USD
8.239.468
(20.031)
────────
8.219.437
════════

Khoản phảithu khách hàng bao gồm khoản tiền 3,9 triệu đô la Mỹ(2005: 7,4 triệu đô la
Mỹ
) từmột khách hàng.
5

CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC
2006
USD
Tạm ứng
Các khoản ký quỹvà phải thu khác

6

57.123
10.832
──────
67.955
══════

48.060
8.686
──────
56.746
══════

HÀNG TỒN KHO
2006
USD
Hàng mua đang đi trên đường
Nguyên vật liệu tồn kho
Công cụ, dụng cụtrong kho
Chi phí SXKD dởdang
Thành phẩm tồn kho
Dựphòng giảm giá hàng tồn kho

7

2005
USD

1.156.918
4.927.022
20.469
2.168.263
3.039.283
(159.399)
─────────
11.152.556
═════════

2005
USD
1.934.266
2.221.836
3.208.148
(28.591)
────────
7.335.659
════════

CÁC KHOẢN THUẾPHẢI THU KHÁC
2006
USD
Thuếthu nhập doanh nghiệp nộp thừa
Các khoản thuếkhác

89.945
19.231
──────
109.176
══════
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2005
USD
31.307
──────
31.307
══════
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TÀI SẢN CỐ ĐỊ
NH

(a)

Tài sản cốđị
nh hữu hình

Toà nhà
USD
Nguyên giá
Tạingày 1 tháng 1 năm 2006
Mua trong năm
Xây dựng cơbản mới hoàn
thành
Tạingày 31 tháng 12 năm 2006

Khấu hao lũy kế
Tạingày 1 tháng 1 năm 2006
Khấu hao trong năm
Tạingày 31 tháng 12 năm 2006

Giá trịcòn lại
Tạingày 1 tháng 1 năm 2006
Tạingày 31 tháng 12 năm 2006

Máy móc
Phương
và thiết bịtiện vận tải
USD
USD

645.558 15.064.990
1.096.963

394.221
32.595

Thiết bị
quản lý
Tổng cộng
USD
USD

214.283
1.871

16.319.052
1.131.429

2.832.087
─────── ─────────
645.558 18.994.040
─────── ─────────

2.832.087
─────── ─────── ─────────
426.816
216.154 20.282.568
─────── ─────── ─────────

182.900
4.265.874
25.398
1.187.014
─────── ────────
208.298
5.452.888
─────── ────────

257.198
101.644
47.690
21.492
─────── ───────
304.888
123.136
─────── ───────

462.658 10.799.116
═══════ ═════════
437.260 13.541.152
═══════ ═════════

137.023
112.639 11.511.436
═══════ ═══════ ═════════
121.928
93.018 14.193.358
═══════ ═══════ ═════════

4.807.616
1.281.594
────────
6.089.210
────────

Tạingày 31 tháng 12 năm 2006, những tài sản với giá trị
còn lại 6.681.130 đô la Mỹ
(2005: 8.939.407 đô la Mỹ) đã được thếchấp đểđảm bảo cho khoản vay ngắn hạn cấp
bởi Ngân hàng Ngoại thương tỉ
nh Đồng Nai (thuyết minh 9(a)).
Tổng chi phí vay đã được vốn hóa trong năm là 50.194 đô la Mỹ(2005: 107.812 đô la
Mỹ). Lãi suất trung bình dùng đểxác đị
nh khoản chi phí vay được vốn hóa là 6,9%/năm
(2005: 5,93%).
Khoản mục máy móc và thiết bịbao gồm dây chuyền sản xuất bánh quy với nguyên giá
là 2.347.508 đô la Mỹvà giá trịcòn lại 1.321.225 tại ngày 31 tháng 12 năm 2006 đang
được sửdụng bởi công ty Công ty Công nghiệp Thực phẩm Ava cho việc sản xuất bánh
quy theo hợp đồng gia công được ký kết giữa Công ty và Công ty Công nghiệp Thực
phẩm Ava.
Nguyên giá của những tài sản đã hết khấu hao tại ngày 31 tháng 12 năm 2006 là
158.152 đô la Mỹ(2005: Không).
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TÀI SẢN CỐ ĐỊ
NH (tiếp theo)

(b)

Chi phí xây dựng cơbản dởdang
2006
USD
Tại ngày 1 tháng 1
Tăng
Chuyển vào tài sản cốđị
nh hữu hình

1.591.372
1.280.571
(2.832.087)
────────
39.856
════════

Tại ngày 31 tháng 12

2005
USD
3.129.091
(1.537.719)
────────
1.591.372
════════

Chi phí xây dựng cơbản hoàn thành và chuyển vào tài sản cốđị
nh hữu hình chủyếu
liên quan đến dây chuyền sản xuất chai PET.
9

CÁC KHOẢN VAY

(a)

Vay và nợngắn hạn
2006
USD
Vay từNgân hàng Ngoại thương tỉ
nh Đồng Nai
Vay từNgân hàng ANZ
Nợdài hạn đến hạn trả

(i)

(i)
(ii)

8.931.856
1.879.921
─────────
10.811.777
═════════

2005
USD
6.978.291
693.569
1.000.001
────────
8.671.861
════════

Vay từNgân hàng Ngoại thương tỉ
nh Đồng Nai
2006
USD
Vay bằng đô la Mỹ
Vay bằng đồng Việt Nam

4.303.297
4.628.559
────────
8.931.856
════════

2005
USD
2.804.274
4.174.017
────────
6.978.291
════════

Công ty có một hạn mức tín dụng ngắn hạn với sốtiền là 9.000.000 đô la Mỹtừ
Ngân hàng Ngoạithương tỉ
nh Đồng Nai. Tổng khoản vay ngắn hạn bao gồm khoản
nợcó đảm bảo với sốtiền là 6.932.352 đô la Mỹ(2005: 6.978.290 đô la Mỹ
).
Khoản vay được được đảm bảo bằng tòa nhà, máy móc, thiết bịvà dây chuyền
chếbiến cộng với khoản tiền bảo hiểm cho những tài sản này.
Lãi suất vay từ6,4% đến 7,3%/năm (2005: từ5,2% đến 6,0%/năm) cho các khoản
giải ngân bằng đô la Mỹ
, và 9,6%/năm (2005: 9,96%/năm) cho các khoản giải ngân
bằng đồng Việt Nam.
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CÁC KHOẢN VAY (tiếp theo)

(a)

Vay và nợngắn hạn (tiếp theo)
(ii) Vay từngân hàng ANZ
2006
USD
Vay bằng đô la Mỹ
Vay bằng đồng Việt Nam

1.762.000
117.921
────────
1.879.921
════════

2005
USD
693.569
───────
693.569
═══════

Công ty có hạn mức tín dụng ngắn hạn với sốtiền là 2.000.000 đô là Mỹtừngân
hàng ANZ. Lãi suất là SIBOR cộng 1,5%/năm cho các khoản giải ngân bằng đô la
Mỹ
, và VNIBOR cộng 1,5%/năm cho các khoản giải ngân bằng đồng Việt Nam. Có
một thỏa thuận thanh toán bù trừgiữa khoản vay và các tài khoản tiền gửi của
Công ty tạingân hàng.
(b)

Vay và nợdài hạn
2006
USD
Các khoản vay dài hạn
Trừ: Nợdài hạn đến hạn trả

────────
════════

2005
USD
2.978.578
(1.000.001)
────────
1.978.577
════════

Công ty có một khoản vay tại chi nhánh ngân hàng Ngoạithương tỉ
nh Đồng Nai thời
hạn 3 năm với sốtiền là 3.000.000 đô la Mỹ. Lãi suất là 5,93%/năm. Khoản vay đã tất
toán trong tháng 8 năm 2006.
10

THUẾVÀ CÁC KHOẢN KHÁC PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC
2006
USD
Thuếthu nhập doanh nghiệp – hiện hành
ThuếGTGT đầu ra
Thuếnhập khẩu
Thuếthu nhập cá nhân

17

187.681
43.770
3.184
───────
234.635
═══════

2005
USD
183.678
94.168
2.289
───────
280.135
═══════
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CHI PHÍ PHẢI TRẢ
2006
USD
Chi phí vận chuyển
Chi phí tiện ích
Chi phí lãi vay
Chi phí khác

12

139.091
26.467
12.300
44.377
───────
222.235
═══════

57.264
17.746
36.184
───────
111.194
═══════

CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP NGẮN HẠN KHÁC
2006
USD
Cổtức phải trả
Phí Công đoàn, Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế
Các khoản phảitrả, phải nộp khác

13

2005
USD

2005
USD

14.147
──────
14.147
══════

1.800.000
8.851
5.963
────────
1.814.814
════════

Sốlượng cổ
phiếu

Vốn cổphần
phổthông
USD

20.633.600
3.650.560
─────────
24.284.160
═════════

13.000.000
2.300.000
─────────
15.300.000
═════════

2006
Cổphiếu
phổthông

2005
Cổphiếu
phổthông

Sốlượng cổphiếu đã đăng ký

24.284.160
═════════

20.633.600
═════════

Sốlượng cổphiếu đã phát hành và đang lưu thông

24.284.160
═════════

20.633.600
═════════

VỐN GÓP CỦA CHỦSỞ HỮU

Tại ngày 1 tháng 1 năm 2006
Mệnh giá của cổphiếu phát hành trong năm
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2006

Theo Nghịđị
nh số144/2003/NĐ-CP vềChứng khoán và Thịtrường Chứng khoán do
Chính Phủban hành, cổphiếu niêm yết phảicó mệnh giá là 10.000 đồng Việt Nam.
Theo đó, mệnh giá cốphiếu của Công ty thay đổi từ1 đô la Mỹthành 10.000 đồng Việt
Nam khi niêm yết và tổng cộng sốlượng cổphiếu phổthông Công ty đã phát hành
trước ngày 1 tháng 1 năm 2006 thay đổitừ13.000.000 thành 20.633.600 cổphiếu.
Những cổphiếu được phát hành trong năm 2006 tạimệnh giá 10.000 đồng Việt Nam
một cổphiếu.
18
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TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM NGUỒN VỐN CHỦSỞ HỮU

Vốn góp
USD
Tạingày 1 tháng 1 năm 2005
Vốn tăng trong năm
Lợi nhuận trong năm
Chia cổtức
Cổtức công bố
Tạingày 31 tháng 12 năm 2005
Vốn tăng trong năm
Lợi nhuận trong năm
Chia cổtức
Tạingày 31 tháng 12 năm 2006

15

11.400.000
1.600.000
─────────
13.000.000
2.300.000
─────────
15.300.000
═════════

Thặng dư
Lợi nhuận
vốn cổ sau thuếchưa
phần
phân phối
USD
USD
────────
7.096.759
────────
7.096.759
════════

1.968.565
(1.600.000)
3.205.256
(1.560.000)
(1.800.000)
────────
213.821
3.698.006
(1.598.211)
────────
2.313.616
════════

Tổng cộng
USD
13.368.565
3.205.256
(1.560.000)
(1.800.000)
─────────
13.213.821
9.396.759
3.698.006
(1.598.211)
─────────
24.710.375
═════════

CỔTỨC
Ngày 5 tháng 6 năm 2006, Hội Đồng Quản Trị
của Công ty công bốcổtức giữa kỳvới
sốtiền 1.598.211 đô la Mỹtrảcho các cổđông sáng lập. Cổtức được chi trảtrong
tháng 12 năm 2006.
Ngày 14 tháng 12 năm 2006, Hội Đồng Quản Trịđưa ra mức cổtức cuốikỳdựkiến với
sốtiền là 1.407.187 đô la Mỹ. Cổtức cuốikỳcần được chấp thuận bởi các cổđông
trong Đại hội Cổđông Thường niên của Công ty sẽđược tổchức vào năm 2007. Theo
đó, cổtức cuốikỳkhông được ghi nhận trong báo cáo tài chính.
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DOANH THU

(a)

Doanh thu thuần
2006
USD
Doanh thu
Nộiđị
a
Xuất khẩu
Sản xuất theo hợp đồng

Các khoản giảm trừ
Chiết khấu thương mại
Hàng bán bị
trảlại

19

2005
USD

26.045.397
3.283.991
11.500.000
─────────
40.829.388
─────────

21.028.884
3.015.508
8.418.006
─────────
32.462.398
─────────

(958.709)
(16.864)
─────────
(975.573)
─────────
39.853.815
═════════

(487.270)
(18.670)
─────────
(505.940)
─────────
31.956.458
═════════
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DOANH THU (tiếp theo)

(b)

Doanh thu từhoạt động tài chính
2006
USD
Lãi tiền gửi
Lãi từkhoản cho vay bên liên quan
Lãi từchênh lệch tỷgiá hốiđoái

17

17.543
359.314
34.390
───────
411.247
═══════

Chi phí nguyên vật liệu
Chi phí nhân công
Chi phí khấu hao tài sản cốđị
nh
Các chi phí khác

28.159.712
756.601
1.212.413
1.964.032
─────────
32.092.758
═════════

2005
USD
21.541.067
747.545
934.413
1.627.278
─────────
24.850.303
═════════

CHI PHÍ TÀI CHÍNH
2006
USD
Chi phí lãi
Lỗdo chênh lệch tỷgiá hối đoái

19

4.650
─────
4.650
═════

GIÁ VỐN HÀNG BÁN
2006
USD

18

2005
USD

734.131
───────
734.131
═══════

2005
USD
456.605
80.972
───────
537.577
═══════

CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG
Những chỉ
tiêu sau đây được đưa vào chi phí quản lý doanh nghiệp:
2006
USD
Khấu hao tài sản cốđị
nh hữu hình
Chi phí nhân viên
Dựphòng nợkhó đòi

60.936
573.121
24.333
══════

20

2005
USD
45.770
485.468
══════

CÔNG TY CỔPHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
Mẫu sốB 09 - DN
20

THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC
2006
USD
Thu nhập khác
Thuếthu nhập doanh nghiệp được hoàn
Thu nhập khác

Chi phí khác
Chi phí khác
Thu nhập khác – Sốthuần

(i)

2005
USD

400.392
132.519
───────
532.911
───────

120.895
──────
120.895
──────

(51.350)
───────
481.561
═══════

(98.300)
──────
22.595
══════

(i) Thuếthu nhập doanh nghiệp được cơquan thuếhoàn lại với sốtiền là 400.392 đô
la Mỹđã được chấp thuận và nhận bằng tiền trong năm 2006 là kết quảtừviệc
Công ty tái đầu tưlợi nhuận giữlạivới sốtiền 4,3 triệu đô la Mỹgồm năm 2001 (2,9
triệu đô la Mỹ) và năm 2002 (1,4 triệu đô la Mỹ
). Do yêu cầu thời gian tái đầu tưtừ
lợi nhuận giữlại là 3 năm trước khi việc hoàn thuếđược xem xét nên Công ty chỉ
ghi nhận khoản thuếđược hoàn trong năm nhận được chấp thuận từBộTài chính
sau thời gian yêu cầu là 3 năm.
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THUẾ

(a)

Trích lập thuếthu nhập doanh nghiệp
Công ty được chấp thuận mức thuếthu nhập doanh nghiệp (“
TTNDN”
) ởmức thuếsuất
15% trong giai đoạn 12 năm từnăm 1994, năm đầu tiên bắt đầu hoạt động kinh doanh.
Mức thuếsuất TTNDN 25% được áp dụng từnăm 2006 trởđi.
Theo Nghịđị
nh số164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 ban hành bởi Văn
phòng Thủtướng, Công ty được ưu đãi thuếliên quan đến việc di dời hoạt động kinh
doanh ra khỏi đô thị
. Trong năm 2006, Công ty di dời một trong những dây chuyền sản
xuất từthành phốBiên Hòa đến khu công nghiệp Tam Phước, huyện Long Thành.
Theo đó, các khoản thu nhập phát sinh từdây chuyền này được miễn TTNDN trong 2
năm và được giảm 50% trong 2 năm tiếp theo. Cũng theo Nghị
đị
nh này, Công ty đươc
ưu đãi thuếliên quan đến việc đầu tưvào dây chuyền mới theo những tiêu chuẩn được
nêu ởNghị
đị
nh này. Ưu đãi thuếbao gồm việc 1 năm miễn TTNDN và giảm 50% trong
4 năm tiếp theo áp dụng đốivới thu nhập phát sinh từdây chuyền sản xuất mới.
Theo Công văn số11924/TC-CST ngày 20 tháng 10 năm 2004, ban hành bởi BộTài
chính, Công ty được giảm TTNDN 50% trong 2 năm sau khi niêm yết tại Trung tâm
Giao dị
ch Chứng khoán Thành phốHồChí Minh. Công ty đang trong quá trình đăng ký
với cơquan thuếcho việc thực hiện ưu đãi thuếtừnăm 2007. Việc đăng ký vẫn chưa
hoàn tất tại ngày của báo cáo này.
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THUẾ(tiếp theo)

(a)

Trích lập thuếthu nhập doanh nghiệp (tiếp theo)
Sốthuếtrên lợi nhuận trước thuếcủa Công ty khác với sốthuếkhi được tính theo thuế
suất 25% qui đị
nh trong Giấy phép Đầu tưcủa Công ty và được thểhiện nhưsau:
2006
USD
Lợi nhuận kếtoán trước thuế
Thuếtính ởthuếsuất 25% (2005:15%)
Điều chỉ
nh:
Thu nhập không chị
u thuế
Chi phí không được khấu trừ
Chi phí thuếthu nhập doanh nghiệp

2005
USD

4.590.863
────────
1.147.716

3.768.467
────────
565.270

(304.628)
49.769
───────
892.857
═══════

(2.546)
487
───────
563.211
═══════

Chi phí thuếthu nhập doanh nghiệp cho niên độđược tính dựa vào thu nhập chị
u thuế
ước tính và tùy thuộc vào sựkiểm tra và có thểcó những điều chỉ
nh của cơquan thuế.
(b)

Thuếthu nhập hoãn lại
Không có tài sản thuếthu nhập hoãn lại hay thuếthu nhập hoãn lạiphảitrảđược ghi
nhận do không có các khoản chênh lệch tạm thời lớn giữa giá trịtính thuếcủa các
khoản mục tài sản và nợphải trảvà giá trị
ghi sổcủa các khoản mục đó trong báo cáo
tài chính. Thuếsuất TTNDN thực tếcủa Công ty trong năm 2007 là không đáng kểdo
có được ưu đãi vềthuế, do đó tài sản thuếthu nhập hoãn lại và thuếthu nhập hoãn lại
phảitrảliên quan đến các chênh lệch tạm thời xác đị
nh trong năm không có ảnh hưởng
trọng yếu đến báo cáo tài chính của Công ty.
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LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔPHIẾU
Lãi cơbản trên cổphiếu được tính bằng cách chia lợi nhuận thuần phân bổcho cổ
đông cho sốlượng bình quân gia quyền của sốcổphiếu phổthông đang lưu hành trong
năm:
2006
USD
Lợi nhuận thuần phân bổcho cổđông
Sốbình quân gia quyền sốcổphiếu

3.698.006
22.306.773
─────────
0,166
═════════

Lãi cơbản trên cổphiếu
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2005
USD
3.205.256
19.046.400
─────────
0,168
═════════
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NGHIỆP VỤVỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN
Công ty được kiểm soát bởi Trade Ocean Holdings Sdn. Bhd., một công ty được thành
lập ởMalaysia chiếm 57% vốn cổphẩn của công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2006.
Các bên liên quan khác có phát sinh giao dị
ch với Công ty trong năm bao gồm:
 Công ty Công nghiệp Thực phẩm Ava, một công ty được thành lập ởViệt Nam và
thuộc sởhữu hoàn toàn bởi Chủtị
ch và Tổng Giám đốc của Công ty.
 Công ty Công nghiệp Chếbiến Thực phẩm Quốc tế(Cần Thơ), một công ty được
thành lập ởViệt Nam và được sởhữu hoàn toàn bởi Chủtị
ch và Tổng Giám đốc của
Công ty.
 Trade Ocean Exporters Sdn. Bhd., một công ty được thành lập ởMalaysia và được
kiểm soát bởi Trade Ocean Holdings Sdn. Bhd.
 Wonderfarm Biscuits & Confectionery Sdn. Bhd., một công ty được thành lập ở
Malaysia và được kiểm soát bởi Chủtị
ch và Tổng Giám đốc của Công ty.

(a)

Nghiệp vụvới các bên liên quan
Trong năm, các nghiệp vụsau đây được thực hiện với các bên liên quan:
i)

Cho Công ty Công Nghiệp Thực phẩm Ava vay
2006
USD
Sốđầu năm
Cho vay trong năm
Lãi vay trong năm
Thu tiền trong năm

2.984.919
4.931.297
359.314
(3.776.175)
────────
4.499.355
════════

Sốcuối năm

2005
USD
246.720
4.012.360
(1.274.161)
────────
2.984.919
════════

Trong năm 2006, Công ty chính thức chuyển khoản tạm ứng cho Công ty Công
nghiệp Thực phẩm Ava thành khoản cho vay với hạn mức 4.000.000 đô la Mỹvà
chị
u lãi suất 9,6%/năm. Khoản giải ngân vượt quá hạn mức chị
u cùng mức lãi suất.
Tổng cộng sốdưtại ngày 31 tháng 12 năm 2006 được bảo đảm không điều kiện và
không thểhủy ngang bởi Chủtị
ch và Tổng Giám đốc của Công ty.
ii)

Mua hàng hóa và dị
ch vụtừCông ty Công nghiệp Thực phẩm Ava
2006
USD
Tiền thuê văn phòng, nhà kho và phân xưởng
Tiền mua hàng và phí gia công
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416.688
1.177.630
────────
1.594.318
════════

2005
USD
────────
════════
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NGHIỆP VỤVỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo)

(a)

Nghiệp vụvới các bên liên quan (tiếp theo)
iii) Tạm ứng cho Công ty Công nghiệp Chếbiến Thực phẩm Quốc tế(Cần Thơ)
2006
USD
Sốđầu năm
Tạm ứng trong năm
Tiền hoàn tạm ứng thu được

75.382
977.101
(75.760)
───────
976.723
═══════

Sốcuối năm

2005
USD
75.382
──────
75.382
══════

Khoản tạm ứng cho Công ty Công nghiệp Chếbiến Thực phẩm Quốc tế(Cần Thơ)
không chị
u lãi suất và không có thời hạn trảcốđị
nh. Sốdưtạm ứng tại ngày 31
tháng 12 năm 2006 được bảo đảm không điều kiện và không thểhủy ngang bởi
Chủtị
ch và Tổng Giám đốc của Công ty.
iv)

Cổtức chi trảtrong năm
2006
USD
Trade Ocean Holdings Sdn. Bhd.
Cổđông sáng lập/Các Giám đốc của Công ty

v)

2.289.870
1.108.341
════════

2005
USD
1.051.200
508.800
════════

Khác
2006
USD
Nhận hoàn tạm ứng từ:
Trade Ocean Exporters Sdn. Bhd.
Wonderfarm Biscuits & Confectionery Sdn. Bhd.

88.241
902.899
═══════

2005
USD
436.500
══════

vi) Các khoản chi cho các chức trách quản lý chủchốt
2006
USD
Lương và các quyền lợi gộp khác

92.671
══════

24

2005
USD
79.903
══════
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NGHIỆP VỤVỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo)

(b)

Sốdưcuối năm với các bên liên quan

Các khoản phải thu
Trade Ocean Exporters Sdn. Bhd.
Wonderfarm Biscuits & Confectionery Sdn. Bhd.
Công ty Công nghiệp Thực Phẩm Ava
Công ty Công nghiệp Chếbiến Thực Phẩm Quốc Tế
(Cần Thơ)

24

2006
USD

2005
USD

4.499.355

88.241
902.899
2.984.919

976.723
────────
5.476.078
════════

75.382
────────
4.051.441
════════

THÔNG TIN BỘPHẬN
Tạingày 31 tháng 12 năm 2006, Ban Giám đốc xác đị
nh báo cáo bộphận theo doanh
thu nộiđị
a, doanh thu xuất khẩu và doanh thu sản xuất theo hợp đồng. Công ty phân
tích doanh thu và giá vốn hàng bán theo bộphận.
Các các kết quảcủa bộphận tạingày 31 tháng 12 năm 2006 được trình bày nhưsau:

Nội đị
a
USD
Doanh thu bán hàng
Giá vốn hàng bán
Lợi nhuận gộp

Xuất khẩu
USD

25.069.824
(19.580.461)
─────────
5.489.363
═════════

3.283.991
(2.564.797)
────────
719.194
════════

Sản xuất theo
hợp đồng
USD
11.500.000
(9.947.500)
────────
1.552.500
════════

Tổng cộng
USD
39.853.815
(32.092.758)
─────────
7.761.057
═════════

Hàng hóa sản xuất theo hợp đồng được bán bên ngoài nước Việt Nam.
Các các kết quảcủa bộphận tạingày 31 tháng 12 năm 2005 được trình bày nhưsau:
Nội đị
a
USD
Doanh thu bán hàng
Chi phí bán hàng
Lợi nhuận gộp

Xuất khẩu
USD

20.522.944
(15.318.254)
─────────
5.204.690
═════════

3.015.508
(2.250.474)
────────
765.034
════════

Sản xuất theo
hợp đồng
USD
8.418.006
(7.281.575)
────────
1.136.431
════════

Hàng hóa sản xuất theo hợp đồng được bán bên ngoài nước Việt Nam.
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Tổng cộng
USD
31.956.458
(24.850.303)
─────────
7.106.155
═════════
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CAM KẾT THUÊ HOẠT ĐỘNG
Các hợp đồng thuê hoạt động không hủy ngang, Công ty phải trảmức tốithiểu trong
tương lai nhưsau:
Bất động sản
2006
2005
USD
USD
Dưới 1 năm
Từ1 đến 5 năm
Trên 5 năm
Tổng cộng các khoản thanh toán tốithiểu

397.300
1.549.005
1.755.940
────────
3.702.245
════════

385.988
1.543.953
2.141.928
────────
4.071.869
════════

Khoản cam kết thuê hoạt động bao gồm thuê đất, văn phòng, nhà kho và phân xưởng
cho các nhà máy và chi nhánh của Công ty.
26

CAM KẾT VỐN
Các cam kết vềchi tiêu tạo lập tài sản cốđị
nh đã ký hợp đồng tại ngày lập bảng cân đối
kếtoán nhưng chưa được hạch toán vào báo cáo tài chính nhưsau:
2006
USD
Nhà xưởng, máy móc và thiết bị

27

28.229
══════

══════

CÁC CAM KẾT KHÁC
2006
USD
Cam kết mua
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2005
USD

965.120
═══════

2005
USD
══════

SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Tại ngày 5 tháng 3 năm 2007, Hội Đồng Quản Trịcủa Công ty đã thông qua nghị
quyết đểtiến hành đàm phán đểmua lại90% cổphần của Công ty Công nghiệp
Thực Phẩm Ava. Kết quảcủa việc đàm phán sẽđược trình tới các cổđông chấp
thuận trong Đại hội Cổđông Thường niên của Công ty sẽđược tổchức vào ngày 25
tháng 4 năm 2007.
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SỐ LIỆU SO SÁNH
Một vài sốliệu so sánh trong các báo cáo tài chính đã được phân loại lại cho phù
hợp với việc trình bày của niên độhiện hành.

Báo cáo tài chính đã được Ban Giám đốc duyệt Ngày 30 tháng 3 năm 2007.

────────────────
Nguyễn ThịKim Liên
Giám đốc Tài chính

────────────────
Pang Tee Chiang
Tổng Giám đốc
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