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THÔNG TIN V
 DOANH NGHI�P 
 
 
Gi�y phép �u t�  S� 270/GP ngày 16 tháng 11 nm 1991. 

 
Gi�y phép ��u t� và các gi�y phép �i�u ch�nh do B� K� ho
ch 
và ��u t� c�p. Th�i h
n ho
t ��ng c�a Công ty là 40 nm k� t� 
ngày c�a gi�y phép ��u tiên. 
 

 
H�i �ng Qu�n tr�  Ông Pang Tee Chiang Ch� t�ch 
 Ông Yau Hau Jan Thành viên 
 Bà Nguy�n Th� Kim Liên Thành viên  
 Bà Pang Tze Yi Thành viên  
 Ông Teng Po Wen Thành viên  
 
 
Ban Giám �c Ông Pang Tee Chiang T�ng Giám ��c  
 Ông Yau Hau Jan Phó T�ng Giám ��c 
 Bà Nguy�n Th� Kim Liên Giám ��c Tài chính 
 
 
Tr� s� chính  Lô 13 Khu Công Nghi�p Tam Ph��c, Huy�n Long Thành,  
  t�nh ��ng Nai. 

 
 

Ki�m toán viên Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Vi�t Nam). 
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TRÁCH NHI�M C�A BAN GIÁM ��C ��I V�I CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
 
Ban Giám ��c ch�u trách nhi�m l�p các báo cáo tài chính th� hi�n trung th�c và h�p lý tình 
hình tài chính c�a Công ty t
i ngày 31 tháng 12 nm 2006 và k�t qu� ho
t ��ng kinh doanh và 
l�u chuy�n ti�n t� c�a niên �� k�t thúc vào ngày �ó.  Trong vi�c so
n l�p các báo cáo tài chính 
này, Ban Giám ��c ���c yêu c�u ph�i:                                     
 
• ch�n l�a các chính sách k� toán phù h�p và áp d�ng chúng m�t cách nh�t quán; 
• th�c hi�n các phán �oán và ��c l��ng m�t cách h�p lý và th�n tr�ng; và 
• so
n l�p các báo cáo tài chính trên c� s� doanh nghi�p ho
t ��ng liên t�c tr� khi không 

thích h�p �� cho là Công ty s  ti�p t�c ho
t ��ng. 
 
Chúng tôi, Ban Giám ��c ch�u trách nhi�m b�o ��m r!ng các s� sách k� toán �úng �"n �ã 
���c thi�t l�p và duy trì �� th� hi�n tình hình tài chính c�a Công ty v�i �� chính xác h�p lý t
i 
m�i th�i �i�m và �� làm c� s� �� so
n l�p các báo cáo tài chính tuân th� theo ch� �� k� toán 
���c nêu � Thuy�t minh s� 2 c�a các báo cáo tài chính.  Chúng tôi c#ng ch�u trách nhi�m ��i 
v�i vi�c b�o v� các tài s�n c�a Công ty và th�c hi�n các bi�n pháp h�p lý �� phòng ng�a và 
phát hi�n các gian l�n và các sai qui ��nh khác. 
 
PHÊ CHU�N CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
 
Theo �ây, chúng tôi phê chu$n các báo cáo tài chính �ính kèm t� trang 5 ��n trang 27.  Các 
báo cáo tài chính này trình bày trung th�c và h�p lý tình hình tài chính c�a Công ty t
i ngày 31 
tháng 12 nm 2006 và k�t qu� ho
t ��ng kinh doanh và l�u chuy�n ti�n t� c�a niên �� k�t thúc 
� ngày �ó phù h�p v�i các Chu$n m�c K� toán Vi�t Nam, H� th�ng K� toán Vi�t Nam và các 
quy ��nh hi�n hành t
i n��c CHXHCN Vi�t Nam. 
 
Thay m%t Ban Giám ��c 
 
 
 
 
 
&&&&&&&&&&&&&&&    
Pang Tee Chiang     
T�ng Giám ��c 
 
TP. H� Chí Minh, n��c CHXHCN Vi�t Nam 
Ngày 30 tháng 3 nm 2007
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   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  

    

BÁO CÁO KI�M TOÁN ��C L�P 
G�I CÁC C� �ÔNG C�A  
CÔNG TY C� PH�N TH�C PH�M QU�C T� 
 
 
Chúng tôi �ã ki�m toán các báo cáo tài chính c�a Công ty C� ph�n Th�c ph$m Qu�c t� (“Công 
ty”) g�m: b�ng cân ��i k� toán t
i ngày 31 tháng 12 nm 2006, báo cáo k�t qu� ho
t ��ng kinh 
doanh, báo cáo l�u chuy�n ti�n t� c�a niên �� k�t thúc vào ngày nêu trên, và b�ng tóm t"t các 
chính sách k� toán ch� y�u cùng các thuy�t minh. 
 
Trách nhi�m c�a Ban Giám �c �i v�i các báo cáo tài chính 
 
Ban Giám ��c c�a Công ty ch�u trách nhi�m so
n l�p và trình bày h�p lý các báo cáo tài chính 
này theo Các Chu$n m�c K� toán Vi�t Nam, Ch� �� K� toán Vi�t nam và các qui ��nh hi�n 
hành t
i n��c CHXHCN Vi�t Nam. Trách nhi�m này bao g�m: thi�t l�p, th�c hi�n và duy trì h� 
th�ng ki�m soát n�i b� liên quan t�i vi�c so
n l�p và trình bày h�p lý các báo cáo tài chính �� 
các báo cáo tài chính không b� sai ph
m tr�ng y�u do gian l�n ho%c sai sót; ch�n l�a và áp 
d�ng các chính sách k� toán thích h�p; và th�c hi�n các ��c tính k� toán h�p lý ��i v�i t�ng 
tr��ng h�p. 
 
Trách nhi�m c�a Ki�m toán viên 
 
Trách nhi�m c�a chúng tôi là ��a ra ý ki�n v� các báo cáo tài chính này cn c' vào vi�c ki�m 
toán c�a chúng tôi. Chúng tôi �ã th�c hi�n công vi�c ki�m toán theo các Chu$n m�c Ki�m 
toán Vi�t Nam và các Chu$n m�c Ki�m toán Qu�c t�.  Các chu$n m�c �ó yêu c�u chúng tôi 
ph�i tuân th� các tiêu chí �
o �'c ngh� nghi�p, l�p k� ho
ch và th�c hi�n vi�c ki�m toán �� 
�
t ���c s� ��m b�o h�p lý r!ng li�u các báo cáo tài chính có sai ph
m tr�ng y�u hay không.   
 
Cu�c ki�m toán bao hàm vi�c th�c hi�n các th� t�c ki�m toán nh!m thu ���c các b!ng ch'ng 
v� các s� li�u và thuy�t minh trong các báo cáo tài chính. Nh(ng th� t�c ki�m toán ���c ch�n 
l�a ph� thu�c vào phán �oán c�a ki�m toán viên, bao g�m c� vi�c �ánh giá các r�i ro c�a các 
báo cáo tài chính xem có sai ph
m tr�ng y�u do gian l�n ho%c sai sót hay không.  Khi th�c 
hi�n �ánh giá các r�i ro �ó, ki�m toán viên xem xét h� th�ng ki�m soát n�i b� liên quan t�i vi�c 
Công ty so
n l�p và trình bày h�p lý các báo cáo tài chính �� thi�t l�p các th� t�c ki�m toán 
thích h�p cho t�ng tr��ng h�p, nh�ng không nh!m m�c �ích ��a ra ý ki�n v� tính h(u hi�u 
c�a h� th�ng ki�m soát n�i b� c�a Công ty. Cu�c ki�m toán c#ng bao g�m vi�c �ánh giá tính 
thích h�p c�a các chính sách k� toán ���c áp d�ng và tính h�p lý c�a các ��c tính k� toán 
mà Ban Giám ��c �ã th�c hi�n, c#ng nh� �ánh giá cách trình bày t�ng th� các báo cáo tài 
chính.   
 
Chúng tôi tin r!ng các b!ng ch'ng mà chúng tôi thu ���c �� và thích h�p �� làm c� s� cho 
chúng tôi ��a ra ý ki�n ki�m toán. 
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Ý ki n 
 
Theo ý ki�n c�a chúng tôi, xét trên m�i ph��ng di�n tr�ng y�u, các báo cáo tài chính th� hi�n 
h�p lý tình hình tài chính c�a Công ty t
i ngày 31 tháng 12 nm 2006 c#ng nh� k�t qu� kinh 
doanh và các dòng l�u chuy�n ti�n t� c�a Công ty trong niên �� k�t thúc vào ngày nêu trên, 
phù h�p v�i các Chu$n m�c K� toán Vi�t Nam, H� th�ng K� toán Vi�t Nam và các quy ��nh 
hi�n hành t
i n��c CHXHCN Vi�t Nam. 
 
 
 
 
 
Ian S. Lydall Lê Vn Hòa 
S� ch'ng ch� KTV: N.0559/KTV S� ch'ng ch� KTV: 0248/KTV 
Ch( ký ���c �y quy�n  
 
Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Vi�t Nam) 
TP. H� Chí Minh, n��c CHXHCN Vi�t Nam 
Báo cáo ki�m toán s� HCMxxx 
Ngày 30 tháng 3 nm 2007 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nh� �ã nêu trong thuy�t minh 2.1 cho các báo cáo tài chính, các báo cáo tài chính kèm theo 
là không nh!m th� hi�n tình hình tài chính, k�t qu� ho
t ��ng kinh doanh và l�u chuy�n ti�n 
t� theo các nguyên t"c và thông l� k� toán �ã ���c th�a nh�n � các n��c và các th� ch� 
khác ngoài n��c CHXHCN Vi�t Nam, và h�n n(a, c#ng không dành cho nh(ng ng��i s) 
d�ng nào không bi�t các nguyên t"c, các th� t�c và cách th�c hành k� toán Vi�t Nam. 
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 M!u s� B 01 - DN 
 
B"NG CÂN ��I K� TOÁN   
T#I NGÀY 31 THÁNG 12 N	M 2006 

 
Mã  
s� 

 
TÀI S"N 

Thuy t 
minh 

2006 
VND 

2005 
VND 

 
100 

 
TÀI S"N NG$N H#N 

 

395,725,451,094 348,204,903,936 

     

110 Ti%n và các kho�n t�&ng �&ng ti%n 3 3,619,504,800 3,249,172,992 

111 Ti�n  3,619,504,800 3,249,172,992 

    

130 Các kho�n ph�i thu  ng'n h(n  209,623,201,866 225,593,291,264 

131 Ph�i thu khách hàng 4 76,234,596,174 130,776,836,096 

132 Tr� tr��c cho ng��i bán  45,558,584,550 29,929,243,136 

133 Ph�i thu n�i b� ng"n h
n 23(b) 88,170,331,878 64,304,471,552 

135 Các kho�n ph�i thu khác 5 1,094,143,455 900,672,512 

139 D� phòng ph�i thu ng"n h
n khó �òi 4 -1,434,454,191 -317,932,032 

    

140 Hàng t�n kho 6 179,567,304,156 116,431,579,648 

141 Hàng t�n kho  182,133,787,455 116,885,376,000 

149 D� phòng gi�m giá hàng t�n kho  -2,566,483,299 -453,796,352 

    

150 Tài s�n ng'n h(n khác  2,915,440,272 2,930,860,032 

151 Chi phí tr� tr��c ng"n h
n   119,785,984 

152 Thu� GTGT ���c kh�u tr�  1,157,597,496 2,314,169,344 

154 Thu� và các kho�n khác ph�i thu nhà n��c 7 1,757,842,776 496,904,704 
     

200 TÀI S"N DÀI H#N  229,168,978,614 207,967,768,576 
    

220 Tài s�n c� �nh  228,527,257,158 182,709,512,192 
���� ������	�
���	��������	�� 8(a) 228,527,257,158 182,709,512,192 
���� � �����	�����  326,569,627,368 259,015,993,344 
223  Giá tr� hao mòn l#y k�  -98,042,370,210 -76,306,481,152 
    

230    Chi phí xây d�ng c� b�n d� dang  8(b) 641,721,456 25,258,256,384 
 
270 

 
T�NG C�NG TÀI S"N 

 ���������

624,894,429,708 

���������

���������

556,172,672,512 

���������

 
 

 
 

  
 
 

Các thuy�t minh báo cáo tài chính ���c trình bày t� trang 9 ��n trang 27 là m�t ph�n không 
tách r�i c�a các báo cáo tài chính này. 
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 M!u s� B 01 - DN 
 
B"NG CÂN ��I K� TOÁN   
T#I NGÀY 31 THÁNG 12 N	M 2006 
(ti p theo) 
  

Mã 
s� 

 
NGU)N V�N 

Thuy t 
minh 

2006 

VND 

2005 

VND 

 
300 

 
N* PH"I TR" 

 
227,032,681,833 346,442,905,600 

     

310 N+ ng'n h(n  225,957,135,033 314,258,663,936 
311 Vay và n� ng"n h
n 9(a) 174,080,421,477 137,639,777,792 
312 Ph�i tr� ng��i bán  39,253,110,930 138,403,871,744 
313 Ng��i mua tr� ti�n tr��c  3,494,464,434 1,197,082,112 
314 Thu� và các kho�n ph�i n�p Nhà n��c 10 3,777,858,135 4,446,302,720 
315 Ph�i tr� ng��i lao ��ng  1,545,293,475 2,002,030,592 
316 ����������������� 11 3,578,205,735 1,764,871,168 
319 Các kho�n ph�i tr�, ph�i n�p ng"n h
n khác 12 227,780,847 28,804,727,808 
     

330 N+ dài h(n  1,075,546,800 32,184,241,664 
���� ����� !�"��
#$
�%����&	�	�'	��#$
�  40,220,298  
334 Vay và n� dài h
n 9(b)  31,403,974,144 
336  D� phòng tr� c�p m�t vi�c làm  1,035,326,502 780,267,520 
     

400 V�N CH� S, H-U  397,861,747,875 209,729,766,912 
     

410 V�n ch� s� h.u  397,861,747,875 209,729,766,912 
411 V�n ��u t� c�a ch� s� h(u 13 242,841,600,000 206,336,000,000 
412 Th%ng d� v�n c� ph�n 14 113,626,208,349  
416 Chênh l�ch t* giá h�i �oái  4,191,373,319  
420 L�i nhu�n sau thu� ch�a phân ph�i 14 37,202,566,207 3,393,766,912 
 
430 

 
T�NG C�NG NGU)N V�N 

 ��������� 

624,894,429,708 

��������� 

��������� 

556,172,672,512 

��������� 

 
CÁC CH/ TIÊU NGOÀI B"NG CÂN ��I K� TOÁN   
T#I NGÀY 31 THÁNG 12 N	M 2006 
  
Kho�n m�c ti�n và các kho�n t��ng ���ng ti�n �ã bao g�m s� ngo
i t� khác v�i �ô la M+ là 
2.623 tri�u ��ng Vi�t Nam (2005: 5.148 tri�u ��ng Vi�t Nam). 
 
 
 
 
 

&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&& 
Nguy�n Th� Kim Liên Pang Tee Chiang 
Giám ��c Tài chính T�ng Giám ��c 
 Ngày 30 tháng 3 nm 2007 
 
 

Các thuy�t minh báo cáo tài chính ���c trình bày t� trang 9 ��n trang 27 là m�t ph�n không 
tách r�i c�a các báo cáo tài chính này. 
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 M!u s� B 02 - DN 
 
K�T QU" HO#T ��NG KINH DOANH   
CHO NIÊN �� K�T THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 N	M 2006 
 

Mã 
s� 

 Thuy t 
minh 

2006 
VND 

2005 
VND 

     

01 Doanh thu bán hàng   657,393,976,188 515,243,181,056 

     

02  Các kho�n gi�m tr�   -15,707,700,873 -8,030,279,680 

 
10 

 
Doanh thu thu�n v% bán hàng  

 
16(a) 641,686,275,315 507,212,901,376 

   
11 Giá v�n hàng bán 17 

-516,725,496,558 
-

394,424,009,216 

20 L+i nhu0n g�p v% bán hàng   124,960,778,757 112,788,892,160 

     

21  Doanh thu ho
t ��ng tài chính 16(b) 6,621,487,947 73,804,800 

22  Chi phí tài chính 18 -11,820,243,231 -8,532,422,144 

24  Chi phí bán hàng  -28,296,589,743 -25,618,630,144 

25  Chi phí qu�n lý doanh nghi�p 19 -25,301,562,228 -19,257,164,288 

 
30 

 
L+i nhu0n t1 ho(t �ng kinh doanh 

 
66,163,871,502 59,454,480,384 

     

40 Thu nh0p khác 20 7,753,613,661 358,627,840 

 
50 

 
T2ng l+i nhu0n k  toán tr��c thu  

 
73,917,485,163 59,813,108,224 

     

51 Chi phí thu  TNDN hi�n hành 21(a) -14,375,890,557 -8,939,284,992 

52 Chi phí thu  TNDN hoãn l(i 21(b)   

 
60 

 
L+i nhu0n sau thu  TNDN 

 
59,541,594,606 50,873,823,232 

    
   2006 

VND 
2005 

             VND 
     
70 Lãi c& b�n trên c2 phi u 

 
22 2,673 

  ����� 
2,666 

�����

 
 
 

 
 
&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&& 
Nguy�n Th� Kim Liên Pang Tee Chiang 
Giám ��c Tài chính T�ng Giám ��c 
 Ngày 30 tháng 3 nm 2007 
 

Các thuy�t minh báo cáo tài chính ���c trình bày t� trang 9 ��n trang 27 là m�t ph�n không 
tách r�i c�a các báo cáo tài chính này. 
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  M!u s� B 03 - DN 
 
BÁO CÁO L3U CHUY�N TI
N T�   
CHO NIÊN �� K�T THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 N	M 2006 
(Theo ph�&ng pháp gián ti p) 
 

Mã 
s� 

 Thuy t 
minh 

2006 2005 

   VND VND 
 L3U CHUY�N TI
N T4 HO#T ��NG KINH DOANH     
01 L+i nhu0n tr��c thu   73,917,485,163 59,813,108,224 
 �i�u ch�nh cho các kho�n:  
02 Kh�u hao tài s�n c� ��nh  20,634,944,994 15,635,411,968 
03 Các kho�n d� phòng  3,218,074,668 77,931,520 
05 Lãi t� ho
t ��ng ��u t�   -3,317,248 
06 Chi phí lãi vay  11,820,243,231 7,247,234,560 
08 L+i nhu0n t1 ho(t �ng kinh doanh tr��c nh.ng 

thay 2i v�n l�u �ng 
 

109,590,748,056 82,770,369,024 
09 Gi�m/(tng) các kho�n ph�i thu  

18,112,997,061 
-

159,449,254,912 
10 Tng hàng t�n kho  -63,561,998,205 -35,454,952,960 
11 (Gi�m)/Tng các kho�n ph�i tr�  -93,817,033,083 108,214,724,608 
12 Gi�m các chi phí tr� tr��c  57,705,984 2,405,131,776 
13 Ti�n lãi vay �ã tr�  -11,622,200,931 -7,247,234,560 
14 Thu� thu nh�p doanh nghi�p �ã n�p  -18,781,494,480 -8,150,224,384 
20 L�u chuy�n ti%n thu�n t1 ho(t �ng kinh doanh  -60,021,275,598 -16,911,441,408 
     
 L3U CHUY�N TI
N T4 HO#T ��NG ��U T3  
21 Ti�n chi �� mua s"m, xây d�ng TSC�  -38,835,612,000 -55,393,978,368 
22 Ti�n thu t� thanh lý, nh��ng bán TSC�   31,553,536 
30 L�u chuy�n ti%n thu�n t1 ho(t �ng �u t�  -38,835,612,000 -55,362,424,832 
     
 L3U CHUY�N TI
N T4 HO#T ��NG TÀI CHÍNH  
31 Ti�n thu t� phát hành c� phi�u  151,297,216,659  
33 Ti�n vay ng"n h
n, dài h
n nh�n ���c  430,498,651,986 94,176,321,536 
34 Ti�n chi tr� n� g�c vay  -427,900,932,747  
36 C� t'c �ã tr�   -54,714,595,311 -24,760,320,000 
40 L�u chuy�n thu�n t1 ho(t �ng tài chính  99,180,340,587 69,416,001,536 
 
50 

 
L�u chuy�n ti%n thu�n trong n5m 

 
323,452,989 -2,857,864,704 

     
  60 Ti%n và t�&ng �&ng ti%n �u n5m 3 3,296,051,811 6,107,037,696 

 
70 

 
Ti%n và t�&ng �&ng ti%n cu�i n5m 

 
3 3,619,504,800 3,249,172,992 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&& 
Nguy�n Th� Kim Liên Pang Tee Chiang 
Giám ��c Tài chính T�ng Giám ��c 
 Ngày 30 tháng 3 nm 2007 
 
 
 
 

Các thuy�t minh báo cáo tài chính ���c trình bày t� trang 9 ��n trang 27 là m�t ph�n không 
tách r�i c�a các báo cáo tài chính này. 
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THUY�T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
CHO NIÊN �� K�T THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 N	M 2006 
 
1 �6C �I�M HO#T ��NG C�A CÔNG TY 
    

Công ty C� ph�n Th�c ph$m Qu�c t� (tr��c �ây g�i là Công ty Công nghi�p Ch� bi�n 
Th�c ph$m Qu�c t�) - tên ti�ng Anh là Interfood Shareholding Company - (“Công ty”) 
���c thành l�p t
i n��c CHXHCN Vi�t Nam v�i th�i gian ho
t ��ng là 40 nm theo 
Gi�y phép ��u t� s� 270/GP ngày 16 tháng 11 nm 1991. Công ty hoàn toàn s� h(u 
b�i Trade Ocean Holdings Sdn. Bhd., m�t công ty ���c thành l�p � Malaysia. 
 
Gi�y phép ��u t� �i�u ch�nh s� 270 CPH/GP ngày 9 tháng 8 nm 2005 cho phép Công 
ty ���c chuy�n ��i sang hình th'c Công ty c� ph�n v�i v�n s� h(u n��c ngoài d��i 
tên g�i Công ty C� ph�n Th�c ph$m Qu�c t�. T�ng v�n ��u t� c�a Công ty là 
30.000.000 �ô la M+ và v�n �i�u l� là 13.000.000 �ô la M+. T�ng c�ng c� phi�u c�a 
Công ty là 13.000.000 c� phi�u v�i m�nh giá là 1 �ô la M+ trên m�t c� phi�u ���c n"m 
gi( b�i b�n c� �ông sáng l�p. 
 
Gi�y phép ��u t� �i�u ch�nh s� 270 CPH/GP�C2 ngày 15 tháng 6 nm 2006 cho phép 
công ty thay ��i m�nh giá c� phi�u t� 1 �ô la M+ thành 10.000 ��ng Vi�t Nam m�t c� 
phi�u và v�n �i�u l� c�a Công ty chuy�n t� 13.000.000 �ô la M+ thành 206.336.000 
ngàn ��ng Vi�t Nam.  Theo �ó, t�ng c�ng c� phi�u c�a Công ty chuy�n t� 13.000.000 
c� phi�u v�i m�nh giá 1 �ô la M+ trên m�t c� phi�u thành 20.633.600 c� phi�u v�i 
m�nh giá 10.000 ��ng Vi�t Nam m�t c� phi�u. 
 
Gi�y phép ��u t� �i�u ch�nh s� 270 CPH/GCNDDC3 ngày 23 tháng 8 nm 2006 cho 
phép Công ty tng v�n �i�u l� thành 242.841.600 ngàn ��ng Vi�t Nam. T�ng c�ng c� 
phi�u c�a Công ty tng thành 24.284.160 c� phi�u thông qua vi�c �ng ký thêm 
3.620.560 c� phi�u m�i. 
 
Ngày 17 tháng 10 nm 2006, Công ty niêm y�t 3.620.560 c� ph�n m�i �ã ���c �� c�p 
� trên t
i Trung tâm Giao d�ch Ch'ng khoán Thành ph� H� Chí Minh sau khi nh�n 
���c Gi�y phép Niêm y�t s� 61/UBCK-GPNY c�p b�i ,y ban Ch'ng khoán Nhà n��c 
ngày 29 tháng 9 nm 2006 cho vi�c niêm y�t. Theo Gi�y phép Niêm y�t, các c� �ông 
sáng l�p c#ng ���c cho phép bán 2.108.912 c� phi�u ra công chúng. T�ng s� c� phi�u 
niêm y�t là 5.729.472 c� phi�u. 
 
Ho
t ��ng chính c�a Công ty là ch� bi�n nông s�n, th�y s�n thành s�n ph$m �óng h�p, 
s�y�khô, ��p �ông, ���c mu�i, ���c ngâm d�m; s�n xu�t bánh quy, th'c n nh-, 
n��c ép trái cây�có gas và n��c ép trái cây có �� c�n th�p d��i 5%, n��c tinh l�c 
�óng chai và s�n xu�t chai nh�a PET.   
 
T
i ngày 31 tháng 12 nm 2006, Công ty có 485 nhân viên (nm 2005: 458 nhân viên). 
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2 CHU�N M�C VÀ CH� �� K� TOÁN ÁP D7NG  
 
2.1 C& s� c�a vi�c so(n l0p các báo cáo tài chính 
 
 Các báo cáo tài chính �ã ���c so
n l�p theo các Chu$n m�c K� toán Vi�t Nam, H� 

th�ng K� toán Vi�t Nam và các quy ��nh hi�n hành t
i n��c CHXHCN Vi�t Nam.  Báo 
cáo tài chính ���c so
n l�p d�a theo qui ��c giá g�c. 

 
Các báo cáo tài chính kèm theo không nh!m vào vi�c trình bày tình hình tài chính, k�t 
qu� kinh doanh và l�u chuy�n ti�n t� theo các nguyên t"c và th�c hành k� toán th��ng 
���c ch�p nh�n � các n��c và các th� ch� khác ngoài n��c CHXHCN Vi�t Nam.  Các 
nguyên t"c và th�c hành k� toán s) d�ng t
i n��c CHXHCN Vi�t Nam có th� khác v�i 
các nguyên t"c và thông l� k� toán t
i các n��c và các th� ch� khác. 

 
 Trong nm 2006, Công ty �ã áp d�ng các Chu$n m�c K� toán Vi�t Nam sau �ây:   
 

 Chu$n m�c 18 : Các kho�n d� phòng, tài s�n và n� ti�m tàng 
Chu$n m�c 28 : Báo cáo b� ph�n 
Chu$n m�c 30 : Lãi trên c� phi�u 

    
Vi�c áp d�ng các chu$n m�c m�i này ���c trình bày trong nh(ng chính sách k� toán 
d��i �ây. 

 
2.2 Niên � k  toán 
 

Niên �� k� toán c�a Công ty b"t ��u t� ngày 1 tháng 1 ��n ngày 31 tháng 12. 
 
2.3 �&n v� ti%n t� s8 d�ng trong k  toán 
 

Các báo cáo tài chính ���c th� hi�n b!ng �ô la M+ ���c B� Tài chính ch�p thu�n 
trong Công vn s� 550 TC/C�KT ngày 5 tháng 9 nm 1998. 

 
Các nghi�p v� phát sinh b!ng ti�n t� khác ngoài �ô la M+ ���c quy ��i theo t* giá áp 
d�ng vào ngày phát  sinh nghi�p v�.  Chênh l�ch t* giá phát sinh t� các nghi�p v� này 
���c ghi nh�n là thu nh�p ho%c chi phí trong báo cáo k�t qu� ho
t ��ng kinh doanh. 
 
Tài s�n và n� ph�i tr� b!ng ti�n t� khác ngoài �ô la M+ t
i ngày c�a b�ng cân ��i k� 
toán ���c �ánh giá l
i theo t* giá áp d�ng vào ngày c�a b�ng cân ��i k� toán.  Chênh 
l�ch t* giá phát sinh t� vi�c �ánh giá l
i này ���c ghi nh�n là thu nh�p ho%c chi phí 
trong báo cáo k�t qu� ho
t ��ng kinh doanh. 

 
2.4 H� th�ng và hình th9c s2 k  toán áp d�ng 
 
 Công ty s) d�ng hình th'c nh�t ký chung �� ghi s� các nghi�p v� kinh t� phát sinh. 
 
2.5 Ti%n và các kho�n t�&ng �&ng ti%n 
 

Ti�n và các kho�n t��ng ���ng ti�n bao g�m ti�n m%t t
i qu+, ti�n g)i ngân hàng, ti�n 
�ang chuy�n, ti�n g)i không k. h
n và các kho�n ��u t� ng"n h
n khác có th�i h
n 
�áo h
n ban ��u không quá ba tháng.    
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2.6 Kho�n ph�i thu khách hàng 
 

Các kho�n ph�i thu khách hàng ���c th� hi�n theo giá tr� c�a hóa ��n g�c tr� d� 
phòng các kho�n ph�i thu khó �òi ���c ��c tính d�a trên c� s� xem xét c�a ban giám 
��c ��i v�i t�t c� các kho�n còn ch�a thu t
i th�i �i�m cu�i nm. Các kho�n n� ���c 
xác ��nh là không th� thu h�i s  ���c xóa s�. 

 
2.7 Hàng t�n kho 

 
Hàng t�n kho ���c th� hi�n theo giá th�p h�n khi so gi(a giá g�c và giá tr� thu�n có 
th� th�c hi�n ���c. Giá g�c ���c xác ��nh theo c� s� bình quân gia quy�n và bao 
g�m t�t c� các chi phí mua, chi phí ch� bi�n và các chi phí khác �� mang hàng t�n kho 
��n �úng �i�u ki�n và ��a �i�m hi�n t
i c�a chúng. Trong tr��ng h�p các s�n ph$m 
���c s�n xu�t, giá g�c bao g�m t�t c� các chi phí tr�c ti�p và chi phí s�n xu�t chung 
d�a trên các c�p �� ho
t ��ng bình th��ng. Giá tr� thu�n có th� th�c hi�n ���c là giá 
mà theo �ó hàng t�n kho có th� ���c bán trong chu k. kinh doanh bình th��ng tr� �i 
s� ��c tính v� chi phí hoàn t�t và chi phí bán hàng. Khi c�n thi�t thì d� phòng ���c l�p 
cho hàng t�n kho b� l/i th�i, ch�m l�u chuy�n và khi�m khuy�t.   
 

2.8 Tài s�n c� �nh 
 
 Tài s�n c� ��nh h�u hình 
 
 Tài s�n c� ��nh ���c th� hi�n theo nguyên giá tr� �i kh�u hao l#y k�. Nguyên giá bao 

g�m các chi phí liên quan tr�c ti�p ��n vi�c th� �"c tài s�n c� ��nh. 
 
 Kh�u hao 
 

Tài s�n c� ��nh ���c kh�u hao theo ph��ng pháp ���ng th0ng �� tr� d�n nguyên giá 
tài s�n qua su�t th�i gian h(u d�ng ��c tính ho%c th�i gian còn l
i c�a Gi�y phép ��u 
t�.  Các t* l� hàng nm nh� sau: 

 
 Tòa nhà 15 - 30 nm 

Máy móc và thi�t b� 10 - 15 nm 
 Xe c� 6 nm 
 Thi�t b� vn phòng 10 nm 

 
Thanh lý  
 
Lãi và l/ do thanh lý nh��ng bán tài s�n c� ��nh ���c xác ��nh b!ng s� chênh l�ch 
gi(a s� ti�n thu thu�n do thanh lý v�i giá tr� còn l
i c�a tài s�n và ���c ghi nh�n là thu 
nh�p ho%c chi phí trong báo cáo k�t qu� ho
t ��ng kinh doanh. 
 

2.9 Thuê tài s�n c� �nh 
 
 Thuê ho
t ��ng là lo
i hình thuê tài s�n c� ��nh mà ph�n l�n r�i ro và l�i ích g"n li�n 

v�i quy�n s� h(u c�a tài s�n thu�c v� bên cho thuê.  Kho�n thanh toán d��i hình th'c 
thuê ho
t ��ng ���c h
ch toán vào báo cáo k�t qu� ho
t ��ng kinh doanh theo 
ph��ng pháp ���ng th0ng d�a trên th�i h
n thuê ho
t ��ng. 

 
2.10 Chi phí vay  
 

Chi phí vay liên quan tr�c ti�p ��i v�i ho
t ��ng xây d�ng ho%c s�n xu�t b�t k. tài s�n 
�� tiêu chu$n s  ���c v�n hóa trong kho�ng th�i gian mà các tài s�n này ���c hoàn 
thành và chu$n b� ��a vào s) d�ng.  Chi phí vay khác ���c ghi nh�n trong báo cáo k�t 
qu� ho
t ��ng kinh doanh khi phát sinh. 
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2.11 Ghi nh0n doanh thu 

(a) Doanh thu bán hàng 

Doanh thu bán hàng ���c ghi nh�n trong báo cáo k�t qu� ho
t ��ng kinh doanh khi 
ph�n l�n nh(ng r�i ro và l�i ích v� quy�n s� h(u hàng hóa �ã ���c chuy�n giao cho 
ng��i mua.  Doanh thu không ���c ghi nh�n khi có y�u t� không ch"c ch"n mang tính 
tr�ng y�u v� kh� nng thu v� các kho�n ti�n bán hàng ho%c có kh� nng hàng b� tr� l
i. 

(b) Thu nh�p lãi 

Thu nh�p lãi ���c ghi nh�n khi ���c h��ng.  

2.12 Thu  thu nh0p hoãn l(i 

 Thu� thu nh�p hoãn l
i ���c tính ��y ��, s) d�ng ph��ng th'c công n�, cho s� 
chênh l�ch t
m th�i gi(a giá tr� tính thu� c�a tài s�n và n� ph�i tr� v�i giá tr� s� sách 
ghi trên báo cáo tài chính.  Thu� thu nh�p hoãn l
i không ���c tính khi nó phát sinh t� 
s� ghi nh�n ban ��u c�a m�t tài s�n hay n� ph�i tr� c�a m�t giao d�ch không ph�i là 
giao d�ch sát nh�p doanh nghi�p, mà giao d�ch �ó không có �nh h��ng ��n l�i 
nhu�n/l/ k� toán ho%c l�i nhu�n/l/ tính thu� thu nh�p t
i th�i �i�m giao d�ch.  Thu� thu 
nh�p hoãn l
i ���c tính theo thu� su�t d� tính ���c áp d�ng trong niên �� mà tài s�n 
���c bán �i ho%c kho�n n� ph�i tr� ���c thanh toán d�a trên thu� su�t �ã ban hành 
ho%c xem nh� có hi�u l�c t
i ngày c�a b�ng cân ��i k� toán. 

 Tài s�n thu� thu nh�p hoãn l
i ���c ghi nh�n t�i ch�ng m�c có th� s) d�ng ���c 
nh(ng chênh l�ch t
m th�i �� tính vào l�i nhu�n ch�u thu� có th� có ���c trong t��ng 
lai. 

 Tài s�n thu� thu nh�p hoãn l
i liên quan t�i các kho�n chuy�n l/ tính thu� ���c ghi 
nh�n t�i ch�ng m�c mà kh� nng th�c hi�n ���c các l�i ích v� thu� ��i v�i l�i nhu�n 
ch�u thu� trong t��ng lai là kh� thi.  

2.13 Chia c2 t9c 

 L�i nhu�n thu�n sau thu� c�a Công ty có th� ���c phân b� cho các c� �ông d��i hình 
th'c c� t'c sau khi �ã ���c phê duy�t b�i các c� �ông t
i �
i h�i C� �ông Th��ng 
niên c�a Công ty. 

 C� t'c gi(a k. ���c công b� và ���c tr� d�a trên l�i nhu�n ��c tính c�a nm. C� t'c 
cu�i k. ���c tr� vào nm ti�p theo trích t� s� l�i nhu�n gi( l
i t
i ngày c�a b�ng cân 
��i k� toán, d�a trên s� phê duy�t c�a các c� ��ng t
i �
i h�i C� �ông Th��ng niên 
c�a Công ty. 

2.14 Các bên liên quan 

���c coi là các bên liên quan là các doanh nghi�p - k� c� công ty m-, công ty con - 
các cá nhân, tr�c ti�p hay gián ti�p qua m�t ho%c nhi�u trung gian, có quy�n ki�m soát 
Công ty ho%c ch�u s� ki�m soát c�a Công ty, ho%c cùng chung s� ki�m soát v�i Công 
ty.  Các bên liên k�t, các cá nhân nào tr�c ti�p ho%c gián ti�p n"m quy�n bi�u quy�t 
c�a Công ty mà có �nh h��ng �áng k� ��i v�i Công ty, nh(ng ch'c trách qu�n lý ch� 
ch�t nh� giám ��c, viên ch'c c�a Công ty, nh(ng thành viên thân c�n trong gia �ình 
c�a các cá nhân ho%c các bên liên k�t này ho%c nh(ng công ty liên k�t v�i các cá nhân 
này c#ng ���c coi là bên liên quan. 

Trong vi�c xem xét m�i quan h� c�a t�ng bên liên quan, b�n ch�t c�a m�i quan h� 
���c chú ý ch' không ph�i ch� là hình th'c pháp lý. 
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2.15 Các kho�n d: phòng 
 

Các kho�n d� phòng ���c ghi nh�n khi: Công ty có m�t ngh1a v� - pháp lý ho%c liên 
��i - hi�n t
i phát sinh t� các s� ki�n �ã qua; Có th� ��a ��n s� gi�m sút nh(ng l�i ích 
kinh t� c�n thi�t �� thanh toán ngh1a v� n�; Giá tr� c�a ngh1a v� n� �ó ���c ��c tính 
m�t cách �áng tin c�y.  D� phòng không ���c ghi nh�n cho các kho�n l/ ho
t ��ng 
trong t��ng lai. 
 
Khi có nhi�u ngh1a v� n� t��ng t� nhau thì kh� nng gi�m sút l�i ích kinh t� do vi�c 
thanh toán ngh1a v� n� ���c xác ��nh thông qua vi�c xem xét toàn b� nhóm ngh1a v� 
nói chung.  D� phòng c#ng ���c ghi nh�n cho dù kh� nng gi�m sút l�i ích kinh t� do 
vi�c thanh toán t�ng ngh1a v� n� là r�t nh2. 
 
D� phòng ���c tính � giá tr� hi�n t
i c�a các kho�n chi phí d� tính �� thanh toán ngh1a 
v� n� v�i su�t chi�t kh�u tr��c thu� và ph�n ánh nh(ng �ánh giá theo th� tr��ng hi�n 
t
i v� th�i giá c�a ti�n t� và r�i ro c� th� c�a kho�n n� �ó.  Kho�n tng lên trong d� 
phòng do th�i gian trôi qua ���c ghi nh�n là chi phí ti�n lãi. 

 
2.16 D: phòng tr+ c�p thôi vi�c 
 
 Theo Lu�t Lao ��ng Vi�t Nam, ng��i lao ��ng c�a Công ty ���c h��ng kho�n tr� c�p 

thôi vi�c cn c' vào s� nm làm vi�c.  Kho�n tr� c�p này ���c tr� m�t l�n khi ng��i 
lao ��ng thôi làm vi�c cho Công ty.  D� phòng tr� c�p thôi vi�c ���c l�p trên c� s� 
��c tính s� ti�n ph�i tr� khi ch�m d't h�p ��ng lao ��ng cn c' vào kho�ng th�i gian 
làm vi�c cho Công ty tính ��n ngày l�p b�ng cân ��i k� toán.  Kho�n d� phòng ���c 
tính b!ng n)a tháng l��ng cho m/i nm làm vi�c c�a ng��i lao ��ng t
i Công ty, d�a 
trên m'c l��ng t
i th�i �i�m l�p b�ng cân ��i k� toán. 

2.17 Báo cáo b� ph0n 
 
 Công ty xác ��nh b� ph�n kinh doanh d�a trên th� tr��ng, theo �ó có s� khác bi�t v� 

m'c �� r�i ro và l�i ích kinh t� trong t�ng th� tr��ng. Trong các giai �o
n báo cáo này, 
Công ty trình bày báo cáo b� ph�n kinh doanh theo ba b� ph�n: doanh thu n�i ��a, 
doanh thu xu�t kh$u và doanh thu s�n ph$m s�n xu�t theo h�p ��ng. 
 

3 TI
N VÀ CÁC KHO"N T3;NG �3;NG TI
N 
 

 2006 2005 
 VND VND 
   
Ti�n m%t 365,782,518 91,264,000 
Ti�n g)i ngân hàng 3,253,722,282 3,157,908,992 
 3,619,504,800 3,249,172,992 
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4 KHO"N PH"I THU KHÁCH HÀNG 
 

 2006 2005 
 VND VND 
  
Các kho�n ph�i thu khách hàng 76,234,596,174 130,776,836,096 
D� phòng n� khó �òi  -1,434,454,191 -317,932,032 
 74,800,141,983 130,458,904,064 

 
Kho�n ph�i thu khách hàng bao g�m kho�n ti�n 3,9 tri�u �ô la M+ (2005: 7,4 tri�u �ô la 
M+) t� m�t khách hàng. 

 
5 CÁC KHO"N PH"I THU KHÁC 

 
 2006 2005 
 VND VND 
  
T
m 'ng 919,737,423 762,808,320 
Các kho�n ký qu+ và ph�i thu khác  174,406,032 137,864,192 
 1,094,143,455 900,672,512 

 
6 HÀNG T)N KHO 

 
 2006 2005 
 VND VND 
  
Hàng mua �ang �i trên ���ng 18,627,536,718  
Nguyên v�t li�u t�n kho 79,329,981,222 30,700,669,952 
Công c�, d�ng c� trong kho 329,571,369  
Chi phí SXKD d� dang 34,911,202,563 35,264,980,992 
Thành ph$m t�n kho 48,935,495,583 50,919,725,056 
D� phòng gi�m giá hàng t�n kho -2,566,483,299 -453,796,352 
 179,567,304,156 116,431,579,648 

 
7 CÁC KHO"N THU� PH"I THU KHÁC 

 
 2006 2005 
 VND VND 
   
Thu� thu nh�p doanh nghi�p n�p th�a  1,448,204,445  
Các kho�n thu� khác 309,638,331 496,904,704 
 1,757,842,776 496,904,704 
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8 TÀI S"N C� �<NH 
 
(a) Tài s�n c� �nh h.u hình 
 

  
 

Toà nhà 

 
Máy móc và 

thi t b� 

 
Ph�&ng ti�n 

v0n t�i 

 
Thi t b� 
qu�n lý 

 
 

T2ng c�ng 
 VND VND VND VND VND 
      
Nguyên giá      
T
i ngày 1 tháng 1 nm 2006 10,246,296,576 239,111,521,280 6,257,075,712 3,401,099,776 259,015,993,344 

Chênh l�ch t* giá h�i �oái 147,832,782 3,449,882,710 90,276,609 49,070,807 3,737,062,908 

Mua trong nm  17,662,201,263 524,812,095 30,124,971 18,217,138,329 

Xây d�ng c� b�n m�i hoàn 

thành  45,599,432,787   45,599,432,787 

  

T
i ngày 31 tháng 12 nm 2006 10,394,129,358 305,823,038,040 6,872,164,416 3,480,295,554 326,569,627,368 

      

Kh�u hao l=y k       

T
i ngày 1 tháng 1 nm 2006 2,902,988,800 67,707,952,128 4,082,246,656 1,613,293,568 76,306,481,152 

Chênh l�ch t* giá h�i �oái 41,884,100 976,885,146 58,898,342 23,276,476 1,100,944,064 

Kh�u hao trong nm 408,933,198 19,112,112,414 767,856,690 346,042,692 20,634,944,994 

 

T
i ngày 31 tháng 12 nm 2006 3,353,806,098 87,796,949,688 4,909,001,688 1,982,612,736 98,042,370,210 

      

Giá tr� còn l(i      

T
i ngày 1 tháng 1 nm 2006 7,343,307,776 171,403,569,152 2,174,829,056 1,787,806,208 182,709,512,192 

 

T
i ngày 31 tháng 12 nm 2006 7,040,323,260 218,026,088,352 1,963,162,728 1,497,682,818 228,527,257,158 

 
T
i ngày 31 tháng 12 nm 2006, nh(ng tài s�n v�i giá tr� còn l
i 6.681.130 �ô la M+ 
(2005: 8.939.407 �ô la M+) �ã ���c th� ch�p �� ��m b�o cho kho�n vay ng"n h
n c�p 
b�i Ngân hàng Ngo
i th��ng t�nh ��ng Nai (thuy�t minh 9(a)). 
 
T�ng chi phí vay �ã ���c v�n hóa trong nm là 50.194 �ô la M+ (2005: 107.812 �ô la 
M+). Lãi su�t trung bình dùng �� xác ��nh kho�n chi phí vay ���c v�n hóa là 6,9%/nm 
(2005: 5,93%). 
 
Bao g�m trong ph�n máy móc và thi�t b� là dây chuy�n s�n xu�t bánh quy v�i nguyên 
giá là 2.347.508 �ô la M+ và giá tr� còn l
i 1.321.225 t
i ngày 31 tháng 12 nm 2006 
�ang ���c s) d�ng b�i công ty Công ty Công nghi�p Th�c ph$m Ava cho vi�c s�n xu�t 
bánh quy theo h�p ��ng gia công ���c ký k�t gi(a Công ty và Công ty Công nghi�p 
Th�c ph$m Ava. 
 
Nguyên giá c�a nh(ng tài s�n �ã h�t kh�u hao t
i ngày 31 tháng 12 nm 2006 là 
158.152 �ô la M+ (2005: Không). 
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8 TÀI S"N C� �<NH (ti p theo) 
 
(b) Chi phí xây d:ng c& b�n d� dang 

 
 2006 2005 
 VND VND 

   
T
i ngày 1 tháng 1 25,258,256,384  
Chênh l�ch t* giá h�i �oái 364,424,188  
Tng 20,618,473,671 49,664,932,352 
Chuy�n vào tài s�n c� ��nh h(u hình -45,599,432,787 -24,406,675,968 
 
T
i ngày 31 tháng 12 641,721,456 25,258,256,384 

 
Chi phí xây d�ng c� b�n hoàn thành và chuy�n vào tài s�n c� ��nh h(u hình ch� y�u 
liên quan ��n dây chuy�n s�n xu�t chai PET. 

 
9 CÁC KHO"N VAY 
 
(a) Vay và n+ ng'n h(n 
 

  2006 2005 
  VND VND 

    
Vay t� Ngân hàng Ngo
i th��ng t�nh ��ng 

Nai 
(i) 

143,811,813,456 110,759,434,752 
Vay t� Ngân hàng ANZ  (ii) 30,268,608,021 11,008,327,168 
N� dài h
n ��n h
n tr�  15,872,015,872 
 
 174,080,421,477 137,639,777,792 

 
(i) Vay t� Ngân hàng Ngo�i th	
ng t�nh �ng Nai 

  
 2006 2005 

 VND VND 
  

Vay b!ng �ô la M+ 69,287,384,997 44,509,436,928 
Vay b!ng ��ng Vi�t Nam 74,524,428,459 66,249,997,824 

   143,811,813,456 110,759,434,752 
 

Công ty có m�t h
n m'c tín d�ng ng"n h
n v�i s� ti�n là 9.000.000 �ô la M+ t� 
Ngân hàng Ngo
i th��ng t�nh ��ng Nai. T�ng kho�n vay ng"n h
n bao g�m kho�n 
n� có ��m b�o v�i s� ti�n là 6.932.352 �ô la M+ (2005: 6.978.290 �ô la M+). 
Kho�n vay ���c ���c ��m b�o b!ng tòa nhà, máy móc, thi�t b� và dây chuy�n 
ch� bi�n c�ng v�i kho�n ti�n b�o hi�m cho nh(ng tài s�n này. 
 
Lãi su�t vay t� 6,4% ��n 7,3%/nm (2005: t� 5,2% ��n 6,0%/nm) cho các kho�n 
gi�i ngân b!ng �ô la M+, và 9,6%/nm (2005: 9,96%/nm) cho các kho�n gi�i ngân 
b!ng ��ng Vi�t Nam. 
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9 CÁC KHO"N VAY (ti p theo) 
 
(a) Vay và n+ ng'n h(n (ti p theo) 

 
(ii) Vay t� ngân hàng ANZ 

  
 2006 2005 

 VND VND 
  

Vay b!ng �ô la M+ 28,369,962,000  
Vay b!ng ��ng Vi�t Nam 1,898,646,021 11,008,327,168 

   30,268,608,021 11,008,327,168 
 

Công ty có h
n m'c tín d�ng ng"n h
n v�i s� ti�n là 2.000.000 �ô là M+ t� ngân 
hàng ANZ. Lãi su�t là SIBOR c�ng 1,5%/nm cho các kho�n gi�i ngân b!ng �ô la 
M+, và VNIBOR c�ng 1,5%/nm cho các kho�n gi�i ngân b!ng ��ng Vi�t Nam. Có 
m�t th2a thu�n thanh toán bù tr� gi(a kho�n vay và các tài kho�n ti�n g)i c�a 
Công ty t
i ngân hàng. 

 
(b) Vay và n+ dài h(n 
 

 2006 2005 
 VND VND 

   
Các kho�n vay dài h
n - 47,275,990,016 
Tr�: N� dài h
n ��n h
n tr� - -15,872,015,872 
 
 

 
31,403,974,144 

 
Công ty có m�t kho�n vay t
i chi nhánh ngân hàng Ngo
i th��ng t�nh ��ng Nai th�i 
h
n 3 nm v�i s� ti�n là 3.000.000 �ô la M+. Lãi su�t là 5,93%/nm. Kho�n vay �ã t�t 
toán trong tháng 8 nm 2006.  
 

10 THU� VÀ CÁC KHO"N KHÁC PH"I N�P NHÀ N3�C 
 

 2006 2005 
 VND VND 

   
Thu� thu nh�p doanh nghi�p – hi�n hành  2,915,337,216 
Thu� GTGT ��u ra 3,021,851,781 1,494,634,496 
Thu� nh�p kh$u 704,740,770  
Thu� thu nh�p cá nhân 51,265,584 36,331,008 
 
 3,777,858,135 4,446,302,720 
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11 CHI PHÍ PH"I TR"  
 

 2006 2005 
 VND VND 

   
Chi phí v�n chuy�n  2,239,504,191 908,894,208 
Chi phí ti�n ích 426,145,167 281,664,512 
Chi phí lãi vay 198,042,300  
Chi phí khác 714,514,077 574,312,448 
 
 3,578,205,735 1,764,871,168 

 
12 CÁC KHO"N PH"I TR", PH"I N�P NG$N H#N KHÁC 
 

 2006 2005 
 VND VND 

   
C� t'c ph�i tr�  28,569,600,000 
Phí Công �oàn, B�o hi�m xã h�i và b�o hi�m y t� 227,780,847 140,483,072 
Các kho�n ph�i tr�, ph�i n�p khác  94,644,736 
 
 227,780,847 28,804,727,808 

 
13 V�N GÓP C�A CH� S, H-U 
 

 S� l�+ng c2 
phi u  

V�n c2 ph�n 
ph2 thông 

  VND 
   
T
i ngày 1 tháng 1 nm 2006 20.633.600 206,336,000,000 
M�nh giá c�a c� phi�u phát hành trong nm 3.650.560 36,505,600,000 
 
T
i ngày 31 tháng 12 nm 2006 

���������

24.284.160 
���������

��������� 
242,841,600,000 

��������� 
  

 2006 2005 
 C2 phi u 

ph2 thông 
C2 phi u  

ph2 thông 
   
S� l��ng c� phi�u �ã �ng ký 24.284.160 

��������� 
20.633.600 
��������� 

  
S� l��ng c� phi�u �ã phát hành và �ang l�u thông  24.284.160 

��������� 
20.633.600 
��������� 

 
Theo Ngh� ��nh s� 144/2003/N�-CP v� Ch'ng khoán và Th� tr��ng Ch'ng khoán do 
Chính Ph� ban hành, c� phi�u niêm y�t ph�i có m�nh giá là 10.000 ��ng Vi�t Nam. 
Theo �ó, m�nh giá c� phi�u c�a Công ty thay ��i t� 1 �ô la M+ thành 10.000 ��ng Vi�t 
Nam khi niêm y�t và t�ng c�ng s� l��ng c� phi�u ph� thông Công ty �ã phát hành 
tr��c ngày 1 tháng 1 nm 2006 thay ��i t� 13.000.000 thành 20.633.600 c� phi�u. 
Nh(ng c� phi�u ���c phát hành trong nm 2006 t
i m�nh giá 10.000 ��ng Vi�t Nam 
m�t c� phi�u. 
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14 TÌNH HÌNH T	NG GI"M NGU)N V�N CH� S, H-U  
 

  
 

V�n góp 

Th>ng d� 
v�n c2 ph�n 

L+i nhu0n 
 sau thu  ch�a 

phân ph�i 

 
 

T2ng c�ng 
 VND VND VND VND 
     
T
i ngày 1 tháng 1 nm 2005  179.424.600.000  -   30.983.244.535 210.407.844.535 

V�n tng trong nm           
25.395.200.000  

 
 -25.395.200.000 

                           
-  

L�i nhu�n trong nm   
   50.873.823.232  

   
50.873.823.232  

Chia c� t'c   -24,760,320,000 -24,760,320,000 

C� t'c công b�   -28,569,600,000 -28,569,600,000 

Ch�����������	
������        
1.516.200.000  

 
261,819,145 1,778,019,145 

 
T
i ngày 31 tháng 12 nm 2005 206.336.000.000 

 

3,393,766,912 209,729,766,912 

V�n tng trong nm 36,505,600,000 113,626,208,349 150,131,808,349 

L�i nhu�n trong nm   59,541,594,606 59,541,594,606 

Chia c� t'c   -25,732,795,311 -25,732,795,311 

Ch�����������	
�����   4,191,373,319 4,191,373,319 

 
T
i ngày 31 tháng 12 nm 2006 242,841,600,000 113,626,208,349 41,393,939,526 397,861,747,875 

 
15 C� T?C 
 

 Ngày 5 tháng 6 nm 2006, H�i ��ng Qu�n Tr� c�a Công ty công b� c� t'c gi(a k. v�i 
s� ti�n 1.598.211 �ô la M+ tr� cho các c� �ông sáng l�p. C� t'c ���c chi tr� trong 
tháng 12 nm 2006. 
 
Ngày 14 tháng 12 nm 2006, H�i ��ng Qu�n Tr� ��a ra m'c c� t'c cu�i k. d� ki�n v�i 
s� ti�n là 1.407.187 �ô la M+. C� t'c cu�i k. c�n ���c ch�p thu�n b�i các c� �ông 
trong �
i h�i C� �ông Th��ng niên c�a Công ty s  ���c t� ch'c vào nm 2007. Theo 
�ó, c� t'c cu�i k. không ���c ghi nh�n trong báo cáo tài chính. 

 
16 DOANH THU  
 
(a) Doanh thu thu�n 

 
 2006 2005 

 VND VND 
   

Doanh thu    

N�i ��a 419,356,937,097 333,770,446,848 
Xu�t kh$u  52,875,539,091 47,862,142,976 
S�n xu�t theo h�p ��ng 185,161,500,000 133,610,591,232 
 657,393,976,188 515,243,181,056 
Các kho�n gi�m tr1   

Chi�t kh�u th��ng m
i -15,436,173,609 -7,733,949,440 
Hàng bán b� tr� l
i -271,527,264 -296,330,240 

 -15,707,700,873 -8,030,279,680 
 641,686,275,315 507,212,901,376 
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16 DOANH THU (ti p theo) 
 
 (b) Doanh thu t1 ho(t �ng tài chính 

 
 2006 2005 
 VND VND 

   
Lãi ti�n g)i  282,459,843 73,804,800 
Lãi t� kho�n cho vay bên liên quan 5,785,314,714  
Lãi t� chênh l�ch t* giá h�i �oái 553,713,390  
 6,621,487,947 73,804,800 

 
17 GIÁ V�N HÀNG BÁN  
  

 2006 2005 
 VND VND 
   
Chi phí nguyên v�t li�u 453,399,522,912 341,899,815,424 
Chi phí nhân công 12,182,032,701 11,865,034,240 
Chi phí kh�u hao tài s�n c� ��nh 19,521,061,713 14,831,003,136 
Các chi phí khác 31,622,879,232 25,828,156,416 
 516,725,496,558 394,424,009,216 

 
18 CHI PHÍ TÀI CHÍNH  
  

 2006 2005 
 VND VND 
   
Chi phí lãi 11,820,243,231 7,247,234,560 
L/ do chênh l�ch t* giá h�i �oái  1,285,187,584 
 11,820,243,231 8,532,422,144 

 
19 CHI PHÍ QU"N LÝ CHUNG 

 
Nh(ng ch� tiêu sau �ây ���c ��a vào chi phí qu�n lý doanh nghi�p: 
 

 2006 2005 
 VND VND 

   
Kh�u hao tài s�n c� ��nh h(u hình 981,130,536 726,461,440 
Chi phí nhân viên 9,227,821,221 7,705,348,096 
D� phòng n� khó �òi 391,785,633  
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20 THU NH�P VÀ CHI PHÍ KHÁC 
 

 2006 2005 
 VND VND 
   

Thu nh0p khác   
Thu� thu nh�p doanh nghi�p ���c hoàn (i) 6,359,366,435  
����������	��
������� 87,345,157  
Thu nh�p khác 2,133,688,419 1,918,845,440 
 8,580,400,011 1,918,845,440 
   
Chi phí khác   
Chi phí khác -826,786,350 -1,560,217,600 
 
Thu nh�p khác – S� thu�n 7,753,613,661 358,627,840 
 
(i) Thu� thu nh�p doanh nghi�p ���c c� quan thu� hoàn l
i v�i s� ti�n là 400.392 �ô 

la M+ �ã ���c ch�p thu�n và nh�n b!ng ti�n trong nm 2006 là k�t qu� t� vi�c 
Công ty tái ��u t� l�i nhu�n gi( l
i v�i s� ti�n 4,3 tri�u �ô la M+ g�m nm 2001 (2,9 
tri�u �ô la M+) và nm 2002 (1,4 tri�u �ô la M+). Do yêu c�u th�i gian tái ��u t� t� 
l�i nhu�n gi( l
i là 3 nm tr��c khi vi�c hoàn thu� ���c xem xét nên Công ty ch� 
ghi nh�n kho�n thu� ���c hoàn trong nm nh�n ���c ch�p thu�n t� B� Tài chính 
sau th�i gian yêu c�u là 3 nm.  

 
21 THU� 

 
(a) Trích l0p thu  thu nh0p doanh nghi�p 
 

 Công ty ���c ch�p thu�n m'c thu� thu nh�p doanh nghi�p (“TTNDN”) � m'c thu� su�t 
15% trong giai �o
n 12 nm t� nm 1994, nm ��u tiên b"t ��u ho
t ��ng kinh doanh. 
M'c thu� su�t TTNDN 25% ���c áp d�ng t� nm 2006 tr� �i. 
 
Theo Ngh� ��nh s� 164/2003/N�-CP ngày 22 tháng 12 nm 2003 ban hành b�i Vn 
phòng Th� t��ng, Công ty ���c �u �ãi thu� liên quan ��n vi�c di d�i ho
t ��ng kinh 
doanh ra kh2i �ô th�. Trong nm 2006, Công ty di d�i m�t trong nh(ng dây chuy�n s�n 
xu�t t� thành ph� Biên Hòa ��n khu công nghi�p Tam Ph��c, huy�n Long Thành. 
Theo �ó, các kho�n thu nh�p phát sinh t� dây chuy�n này ���c mi�n TTNDN trong 2 
nm và ���c gi�m 50% trong 2 nm ti�p theo. C#ng theo Ngh� ��nh này, Công ty ���c 
�u �ãi thu� liên quan ��n vi�c ��u t� vào dây chuy�n m�i. 3u �ãi thu� bao g�m vi�c 1 
nm mi�n TTNDN và gi�m 50% trong 4 nm ti�p theo áp d�ng ��i v�i thu nh�p phát 
sinh t� dây chuy�n s�n xu�t m�i. 
 
Theo Công vn s� 11924/TC-CST ngày 20 tháng 10 nm 2004, ban hành b�i B� Tài 
chính, Công ty ���c gi�m TTNDN 50% trong 2 nm sau khi niêm y�t t
i Trung tâm 
Giao d�ch Ch'ng khoán Thành ph� H� Chí Minh. Công ty �ang trong quá trình �ng ký 
v�i c� quan thu� cho vi�c th�c hi�n �u �ãi thu� t� nm 2007. Vi�c �ng ký v	n ch�a 
hoàn t�t t
i ngày c�a báo cáo này. 
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21 THU� (ti p theo) 

 
(a) Trích l0p thu  thu nh0p doanh nghi�p (ti p theo) 

 
S� thu� trên l�i nhu�n tr��c thu� c�a Công ty khác v�i s� thu� khi ���c tính theo thu� 
su�t 25% qui ��nh trong Gi�y phép ��u t� c�a Công ty và ���c th� hi�n nh� sau:  

 
 2006 2005 

 VND VND 
   
L�i nhu�n k� toán tr��c thu� 73,917,485,163 59,813,108,224 
Thu� tính � thu� su�t 25% (2005:15%) 18,479,375,316 8,971,965,440 
�i�u ch�nh:  

Thu nh�p không ch�u thu� -4,904,815,428 -40,410,112 
Chi phí không ���c kh�u tr� 801,330,669 7,729,664 

 
Chi phí thu� thu nh�p doanh nghi�p 14,375,890,557 8,939,284,992 

 
Chi phí thu� thu nh�p doanh nghi�p cho niên �� ���c tính d�a vào thu nh�p ch�u thu� 
��c tính và tùy thu�c vào s� ki�m tra và có th� có nh(ng �i�u ch�nh c�a c� quan thu�. 
 

(b) Thu  thu nh0p hoãn l(i 
 

Không có tài s�n thu� thu nh�p hoãn l
i hay thu� thu nh�p hoãn l
i ph�i tr� ���c ghi 
nh�n do không có các kho�n chênh l�ch t
m th�i l�n gi(a c� s� tính thu� c�a các 
kho�n m�c tài s�n và n� và giá tr� ghi s� c�a các kho�n m�c �ó trong báo cáo tài chính. 
Thu� su�t TTNDN th�c t� c�a Công ty trong nm 2007 là không �áng k� do có ���c 
�u �ãi v� thu�, do �ó tài s�n thu� thu nh�p hoãn l
i và thu� thu nh�p hoãn l
i ph�i tr� 
liên quan ��n các chênh l�ch t
m th�i xác ��nh trong nm không có �nh h��ng tr�ng 
y�u ��n báo cáo tài chính c�a Công ty. 

 
22 LÃI C; B"N TRÊN C� PHI�U 
 

Lãi c� b�n trên c� phi�u ���c tính b!ng cách chia l�i nhu�n thu�n phân b� cho c� 
�ông cho s� l��ng bình quân gia quy�n c�a s� c� phi�u ph� thông �ang l�u hành trong 
nm: 
 

 2006 2005 
 VND VND 
   
L�i nhu�n thu�n phân b� cho c� �ông 59,541,594,606 50,873,823,232 
S� bình quân gia quy�n s� c� phi�u 22,306,773 19,046,400 
 
Lãi c� b�n trên c� phi�u                2,669                   2,671  
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23 NGHI�P V7 V�I CÁC BÊN LIÊN QUAN 
 

 Công ty ���c ki�m soát b�i Trade Ocean Holdings Sdn. Bhd., m�t công ty ���c thành 
l�p � Malaysia chi�m 57% v�n c� ph$n c�a công ty t
i ngày 31 tháng 12 nm 2006. 
 
Các bên liên quan khác có phát sinh giao d�ch v�i Công ty trong nm bao g�m: 

 
• Công ty Công nghi�p Th�c ph$m Ava, m�t công ty ���c thành l�p � Vi�t Nam và 

thu�c s� h(u hoàn toàn b�i Ch� t�ch và T�ng Giám ��c c�a Công ty. 
 

• Công ty Công nghi�p Ch� bi�n Th�c ph$m Qu�c t� (C�n Th�), m�t công ty ���c 
thành l�p � Vi�t Nam và ���c s� h(u hoàn toàn b�i Ch� t�ch và T�ng Giám ��c c�a 
Công ty. 

 
• Trade Ocean Exporters Sdn. Bhd., m�t công ty ���c thành l�p � Malaysia và ���c 

ki�m soát b�i Trade Ocean Holdings Sdn. Bhd. 
 

• Wonderfarm Biscuits & Confectionery Sdn. Bhd., m�t công ty ���c thành l�p � 
Malaysia và ���c ki�m soát b�i Ch� t�ch và T�ng Giám ��c c�a Công ty. 

 
(a) Nghi�p v� v�i các bên liên quan 

 
 Trong nm, các nghi�p v� sau �ây ���c th�c hi�n v�i các bên liên quan: 

 
i) Cho Công ty Công Nghi�p Th�c ph�m Ava vay  

   
 2006 2005 

 VND VND 
   
S� ��u nm 48,060,180,819 3,915,939,840 
Cho vay trong nm 79,398,812,997 63,684,177,920 
Lãi vay trong nm 5,785,314,714  
Thu ti�n trong nm -60,800,193,675 -20,223,483,392 

 
S� cu�i nm 72,444,114,855 47,376,634,368 

 
Trong nm 2006, Công ty chính th'c chuy�n kho�n t
m 'ng cho Công ty Công 
nghi�p Th�c ph$m Ava thành kho�n cho vay v�i h
n m'c 4.000.000 �ô la M+ và 
ch�u lãi su�t 9,6%/nm. Kho�n gi�i ngân v��t quá h
n m'c ch�u cùng m'c lãi su�t. 
T�ng c�ng s� d� t
i ngày 31 tháng 12 nm 2006 ���c b�o ��m không �i�u ki�n và 
không th� h�y ngang b�i Ch� t�ch và T�ng Giám ��c c�a Công ty. 
 

 ii) Mua hàng hóa và d�ch v� t� Công ty Công nghi�p Th�c ph�m Ava 
   
 2006 2005 

 VND VND 
  
Ti�n thuê vn phòng, nhà kho và phân x��ng 6,709,093,488 - 
Ti�n mua hàng và phí gia công 18,961,020,630 - 

 25,670,114,118  
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23 NGHI�P V7 V�I CÁC BÊN LIÊN QUAN (ti p theo) 
  
(a) Nghi�p v� v�i các bên liên quan (ti p theo) 

 
iii) T�m �ng cho Công ty Công nghi�p Ch	 bi	n Th�c ph�m Qu
c t	 (C�n Th�) 
   
 2006 2005 
 VND VND 

   
S� ��u nm 1,213,725,582  
T
m 'ng trong nm 15,732,303,201 1,196,463,104 
Ti�n hoàn t
m 'ng thu ���c -1,219,811,760  

 
S� cu�i nm 15,726,217,023 1,196,463,104 
 
Kho�n t
m 'ng cho Công ty Công nghi�p Ch� bi�n Th�c ph$m Qu�c t� (C�n Th�) 
không ch�u lãi su�t và không có th�i h
n tr� c� ��nh.  S� d� t
m 'ng t
i ngày 31 
tháng 12 nm 2006 ���c b�o ��m không �i�u ki�n và không th� h�y ngang b�i 
Ch� t�ch và T�ng Giám ��c c�a Công ty. 
 

iv) C t�c chi tr� trong n�m 
  
 2006 2005 

 VND VND 
  

 Trade Ocean Holdings Sdn. Bhd. 36,869,196,870 16,684,646,400 
  C� �ông sáng l�p/Các Giám ��c c�a Công ty 17,845,398,441 8,075,673,600 

 
v) Khác  

   
 2006 2005 

 US$ US$ 
Nh�n hoàn t
m 'ng t�:   

Trade Ocean Exporters Sdn. Bhd. 1,420,768,341 6,928,128,000 
Wonderfarm Biscuits & Confectionery Sdn. 
Bhd. 14,537,576,799  

 
vi) Các kho�n chi cho các ch�c trách qu�n lý ch� ch
t   

   
 2006 2005 

 VND VND 
   
L��ng và các quy�n l�i g�p khác 1,492,095,771 1,268,220,416 

 



CÔNG TY C� PH�N TH�C PH�M QU�C T� 

 25 

Form B 09 – DN 
 

23 NGHI�P V7 V�I CÁC BÊN LIÊN QUAN (ti p theo) 
  
 (b) S� d� cu�i n5m v�i các bên liên quan 
 

 2006 2005 
 VND VND 

   
Các kho�n ph�i thu   
Trade Ocean Exporters Sdn. Bhd.  1,400,561,152 
Wonderfarm Biscuits & Confectionery Sdn. Bhd.  14,330,812,928 
Công ty Công nghi�p Th�c Ph$m Ava 72,444,114,855 47,376,634,368 
Công ty Công nghi�p Ch� bi�n Th�c Ph$m Qu�c 

T� (C�n Th�) 15,726,217,023 1,196,463,104 
 88,170,331,878 64,304,471,552 

 
24 THÔNG TIN B� PH�N 

 
T
i ngày 31 tháng 12 nm 2006, Ban Giám ��c xác ��nh báo cáo b� ph�n theo doanh 
thu n�i ��a, doanh thu xu�t kh$u và doanh thu s�n xu�t theo h�p ��ng. Công ty phân 
tích doanh thu và giá v�n hàng bán theo b� ph�n. 

 
Các các k�t qu� c�a b� ph�n t
i ngày 31 tháng 12 nm 2006 ���c trình bày nh� sau: 

   
  

N�i �a 
 

Xu�t kh@u 
S�n xu�t 
theo h+p 

�ng 

 
T2ng c�ng 

 VND VND VND VND 

     
Doanh thu bán hàng 403,649,236,224 52,875,539,091 185,161,500,000 641,686,275,315 

Giá v�n hàng bán 
-315,265,002,561 -41,295,796,497 -160,164,697,500 

-
516,725,496,558 

 
L�i nhu�n g�p 88,384,233,663 11,579,742,594 24,996,802,500 124,960,778,757 

 
S�n xu�t theo h�p ��ng là ph�n doanh thu bên ngoài n��c Vi�t Nam. 

 
Các các k�t qu� c�a b� ph�n t
i ngày 31 tháng 12 nm 2005 ���c trình bày nh� sau: 

  
  

N�i �a 
 

Xu�t kh@u 
S�n xu�t 
theo h+p 

�ng 

 
Total 

 VND VND VND VND 
     
Doanh thu bán hàng 325,740,167,168 47,862,142,976 133,610,591,232 507,212,901,376 

Chi phí bán hàng -243,131,327,488 -35,719,523,328 -115,573,158,400 -394,424,009,216 

 
L�i nhu�n g�p 82,608,839,680 12,142,619,648 18,037,432,832 112,788,892,160 

 
S�n xu�t theo h�p ��ng là ph�n doanh thu bên ngoài n��c Vi�t Nam. 
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25 CAM K�T THUÊ HO#T ��NG 
 

Các h�p ��ng thuê ho
t ��ng không h�y ngang, Công ty ph�i tr� m'c t�i thi�u trong 
t��ng lai nh� sau: 

  
                       B�t �ng s�n 
 2006 2005 

 VND VND 
   

D��i 1 nm           6,396,927,300         6,126,401,536  

T� 1 ��n 5 nm        24,940,529,505       24,505,622,016  

Trên 5 nm        28,272,389,940       33,996,681,216  

 
T�ng c�ng các kho�n thanh toán t�i thi�u 

       
59,609,846,745  

     
64,628,704,768  

 
Kho�n cam k�t thuê ho
t ��ng bao g�m thuê ��t, vn phòng, nhà kho và phân x��ng 
cho các nhà máy và chi nhánh c�a Công ty. 

 
26 CAM K�T V�N 
 

Các cam k�t v� chi tiêu t
o l�p tài s�n c� ��nh �ã ký h�p ��ng t
i ngày l�p b�ng cân ��i 
k� toán nh�ng ch�a ���c h
ch toán vào báo cáo tài chính nh� sau: 
 

 2006 2005 
 VND VND 
   
Nhà x��ng, máy móc và thi�t b� 454,515,129 

 
27 CÁC CAM K�T KHÁC 
 

 2006 2005 
 VND VND 
   
Cam k�t mua 15,539,397,120  

 
28 S� KI�N PHÁT SINH SAU NGÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
 

T
i ngày 5 tháng 3 nm 2007, H�i ��ng Qu�n Tr� c�a Công ty �ã thông qua ngh� 
quy�t �� ti�n hành �àm phán �� mua l
i 90% c� ph�n c�a Công ty Công nghi�p 
Th�c Ph$m Ava. K�t qu� c�a vi�c �àm phán s  ���c trình t�i các c� �ông ch�p 
thu�n trong �
i h�i C� �ông Th��ng niên c�a Công ty s  ���c t� ch'c vào ngày 25 
tháng 4 nm 2007. 
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29 S� KI�N PHÁT SINH SAU NGÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
 

T
i ngày 5 tháng 3 nm 2007, H�i ��ng Qu�n Tr� c�a Công ty �ã thông qua ngh� 
quy�t �� ti�n hành �àm phán �� mua l
i 90% c� ph�n c�a Công ty Công nghi�p 
Th�c Ph$m Ava. K�t qu� c�a vi�c �àm phán s  ���c trình t�i các c� �ông ch�p 
thu�n trong �
i h�i C� �ông Th��ng niên c�a Công ty s  ���c t� ch'c vào ngày 25 
tháng 4 nm 2007. 

 
30 S� LI�U SO SÁNH 
 

M�t vài s� li�u so sánh trong các báo cáo tài chính �ã ���c phân lo
i l
i cho phù 
h�p v�i vi�c trình bày c�a niên �� hi�n hành. 

 
Báo cáo tài chính �ã ���c Ban Giám ��c duy�t Ngày 30 tháng 3 nm 2007. 
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Nguy�n Th� Kim Liên  Pang Tee Chiang 
Giám ��c Tài chính T�ng Giám ��c 
  
 
 


