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CORPORATE INFORMATION 
 
 
Investment Certificate No.  472033000328 dated 28 November 2007. 
 

The Investment Certificate was issued by the Ministry of Planning 
and Investment covering a period of 40 years from the date of the 
initial investment licence, 16 November 1991. 

 
 
Board of Management  Mr Pang Tee Chiang Chairman 
 Mr Yau Hau Jan Member 
 Ms Nguyen Thi Kim Lien Member  
 Ms Pang Tze Yi Member 
 Mr Teng Po Wen Member 
 
 
Board of Directors Mr Pang Tee Chiang General Director 
 Mr Yau Hau Jan Deputy General Director 
 Ms Nguyen Thi Kim Lien Finance Director 
 
 
Registered Office Lot 13 Tam Phuoc Industrial Zone, Long Thanh District,  

Dong Nai Province, Vietnam. 
 

 
Auditors PricewaterhouseCoopers (Vietnam) Limited 
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STATEMENT OF THE RESPONSIBILITY OF THE BOARD OF DIRECTORS IN RESPECT 
OF THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS 
 
The Board of Directors is responsible for separate financial statements which give a true and 
fair view of the financial position of the Company as at 31 December 2007 and of the results of 
its operations and cash flows for the year then ended.In preparing these separate financial 
statements, the Board of Directors is required to: 
 
• select suitable accounting policies and then apply them consistently; 
• make judgments and estimates that are reasonable and prudent; and 
• prepare the separate financial statements on a going concern basis unless it is 

inappropriate to presume that the Company will continue in business. 
 
We, the Board of Directors are responsible for ensuring that proper accounting records are kept 
which disclose, with reasonable accuracy at any time, the financial position of the Company 
and which enable separate financial statements to be prepared which comply with the basis of 
accounting set out in Note 2 to the separate financial statements. We are also responsible for 
safeguarding the assets of the Company and hence for taking reasonable steps for the 
prevention and detection of fraud and other irregularities. 
 
APPROVAL OF THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS 
 
We hereby approve the accompanying separate financial statements as set out on pages 5 to 
31 which give a true and fair view of the financial position of the Company as at 31 December 
2007 and of the results of its operations and cash flows for the year then ended in accordance 
with Vietnamese Accounting Standards, the Vietnamese Accounting System and prevailing 
regulations in SR Vietnam. 
 
On behalf of the Board of Directors 
 
 
 
 
 
 
───────────────── 
YAU HAU JAN 
Deputy General Director 
 
Ho Chi Minh City, SR Vietnam 
4 April 2008 
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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  
    

INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT TO THE SHAREHOLDERS  
OF INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY 
 
 
We have audited the accompanying separate financial statements of Interfood Shareholding 
Company (“the Company”), which comprise the balance sheet as at 31 December 2007, the 
income statement and cash flow statement for the year then ended, and a summary of 
significant accounting policies and other explanatory notes.  
 
Management’s Responsibility for the Separate financial statements 
 
Management of the Company is responsible for the preparation and fair presentation of these 
separate financial statements in accordance with Vietnamese Accounting Standards, the 
Vietnamese Accounting System and prevailing regulations in SR Vietnam.This responsibility 
includes: designing, implementing and maintaining internal controls relevant to the preparation 
and fair presentation of separate financial statements that are free from material misstatement, 
whether due to fraud or error; selecting and applying appropriate accounting policies and 
making accounting estimates that are reasonable in the circumstances. 
 
Auditor’s Responsibility 
 
Our responsibility is to express an opinion on these separate financial statements based on our 
audit. We conducted our audit in accordance with Vietnamese and International Standards on 
Auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and 
perform the audit in order to obtain reasonable assurance as to whether the separate financial 
statements are free from material misstatement. 
 
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and 
disclosures in the separate financial statements. The procedures selected depend on the 
auditor’s judgment, including an assessment of the risks of material misstatement of the 
separate financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, 
the auditor considers internal controls relevant to the entity’s preparation and fair presentation 
of the separate financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in 
the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the 
entity’s internal controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting 
policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well 
as evaluating the overall presentation of the separate financial statements. 
 
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a 
basis for our audit opinion.  
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Opinion 
 
In our opinion, the separate financial statements give a true and fair view, in all material 
respects, of the financial position of the Company as at 31 December 2007, and of its financial 
performance and cash flows for the year then ended in accordance with Vietnamese 
Accounting Standards, the Vietnamese Accounting System and prevailing regulations in SR 
Vietnam. 
 

 

 
 
 
John J. Gavin Quach Thanh Chau 
AC No. N.0293/KTV AC No. N.0875/KTV 
Authorised signatory  
 
PricewaterhouseCoopers (Vietnam) Limited 
Ho Chi Minh City, SR Vietnam 
Audit report number HCM2008 
1 April 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As indicated in Note 2.1 to the separate financial statements, the accompanying separate 
financial statements are not intended to present the financial position and results of 
operations and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally 
accepted in countries and jurisdictions other than SR Vietnam, and furthermore their 
utilisation is not designed for those who are not informed about SR Vietnam's accounting 
principles, procedures and practices. 
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 Form B 01 – DN 
 
BALANCE SHEET 

 
   As at 31 December 

 
Code 

 
ASSETS 

 
Note 

2007 
VND 

2006 
VND 

 
100 

 
CURRENT ASSETS 

 
278,042,574,194  395,725,451,094  

   
110 Cash and cash equivalents 3 6,681,476,732  3,619,504,800  
111 Cash   6,681,476,732  3,619,504,800  
   
130 Accounts receivable   109,569,415,074  209,623,201,866  
131 Trade accounts receivable 4 16,923,406,220  76,234,596,174  
132 Prepayments to suppliers  28,067,606,910  45,558,584,550  
133 Intercompany receivables 26(b) 64,918,246,204  88,170,331,878  
135 Other receivables 5 1,095,768,114  1,094,143,455  
139 Provision for doubtful debts 4 (1,435,612,374) (1,434,454,191) 
   
140 Inventories 6 158,544,518,020  179,567,304,156  
141 Inventories  162,759,972,648  182,133,787,455  
149 Provision for decline in value of inventories  (4,215,454,628) (2,566,483,299) 
   
150 Other current assets  3,247,164,368  2,915,440,272  
151 Short-term prepayments  118,921,320   
152 VAT to be reclaimed  83,808,914  1,157,597,496  
154 Other taxes receivable 7 3,044,434,134  1,757,842,776  
   
200 LONG-TERM ASSETS  599,093,785,010  229,168,978,614  
   
220 Fixed assets   

 212,757,202,728  
 

228,527,257,158  
221 Tangible fixed assets 8(a)  212,757,202,728  228,527,257,158  
222 Cost   332,743,368,076  326,569,627,368  
223 Accumulated depreciation   (119,986,165,348) (98,042,370,210) 
   
230 Construction in progress 8(b) 55,616,745,870  641,721,456  

   
250 Long-term investments 9 72,513,000,000  
251 Investments in subsidiaries  72,513,000,000  
   
260 Other long-term assets   258,206,836,412  
268 Other long-term assets 10  258,206,836,412  

 
270 

 
TOTAL ASSETS 

 
877,136,359,204  624,894,429,708  

 
 

The notes on pages 10 to 31 are an integral part of these separate financial statements 
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  Form B 01 – DN 
 
BALANCE SHEET 
(continued)  
  
   As at 31 December 

 
Code 

 
RESOURCES 

 
Note 

2007 
VND 

2006 
VND 

 
300 

 
LIABILITIES 

 
478,619,494,374  227,032,681,833  

     

310 Current liabilities   477,158,470,222  225,957,135,033  

311 Short-term borrowings 11 405,335,197,764  174,080,421,477  

312 Trade accounts payable  57,179,320,450  39,253,110,930  

313 Advances from customers  4,837,825,650  3,494,464,434  

314 Taxes and other payables to the State Budget 12 70,724,346  3,777,858,135  

315 Payable to employees  2,469,744,438  1,545,293,475  

316 Accrued expenses 13 6,700,781,304  3,578,205,735  

319 Other payables 14 564,876,270  227,780,847  

     

330 Long-term liabilities   1,461,024,152  1,075,546,800  

333  Long-term deposits  20,223,070  40,220,298  

336 Provision for severance allowances  1,440,801,082  1,035,326,502  

     

400 OWNERS’ EQUITY  398,516,864,830  397,861,747,875  

     

410 Capital and reserves  398,516,864,830  397,861,747,875  

411 Share capital  15 291,409,840,000  242,841,600,000  

412 Share premium 16 65,057,888,349  113,626,208,349  

416   Different on exchange rate  4,433,565,607  4,191,373,319  

420 Retained earnings 16 37,615,570,874  37,202,566,207  

 
440 

 
TOTAL RESOURCES 

 
877,136,359,204  624,894,429,708  

 
OFF BALANCE SHEET ITEMS 
 
Included in cash and cash equivalents are balances held in currencies other than US$ of  
VND4,701 million (2006: VND2,623 million).  
 
 
 
 
 
 
 
──────────────── ──────────────── 
TRUONG VAN THANH YAU HAU JAN 
Chief Accountant Deputy General Director 
 4 April 2008 

 
The notes on pages 10 to 31 are an integral part of these separate financial statements 
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 Form B 02 – DN 
 
INCOME STATEMENT 
 
   Year ended 31 December 

Code 
 

Note 
 2007 

VND 
 2006 

VND 
     
01 Sales   757,993,987,352   657,393,976,188  

   
02 Less deductions    (36,711,913,868) (15,707,700,873) 

 
10 

 
Net sales 

 
18(a)  721,282,073,484 641,686,275,315  

   
11 Cost of sales  19  (576,464,653,100)  (516,725,496,558) 

20 Gross profit    144,817,420,384   124,960,778,757  

   
21 Financial income 18(b)  8,045,559,060   6,621,487,947  

22 Financial expenses 20  (15,995,030,338)  (11,820,243,231) 

24 Selling expenses  21  (40,777,282,700)  (28,296,589,743) 

25 General and administration expenses 22  (26,126,546,698)  (25,301,562,228) 

 
30 

 
Operating profit 

 
69,964,119,708 66,163,871,502 

   
40 Net other income 23  2,283,563,282   7,753,613,661  

 
50 

 
Net accounting profit before tax  

 
 72,247,682,990 73,917,485,163 

   
51 Business income tax – current 24  (6,535,612,804)  (14,375,890,557) 

52 Business income tax – deferred  
 
60 

 
Net profit after tax 

 
 65,712,070,186  59,541,594,606  

     

   
 VND 

 VND 
Restated 

70 Basic earnings per share  
 

25 2,256 
═════ 

2,222 
═════ 

 
 
 
 
 
──────────────── ──────────────── 
TRUONG VAN THANH YAU HAU JAN 
Chief Accountant Deputy General Director 
 4 April 2008 

 
The notes on pages 10 to 31 are an integral part of these separate financial statements 
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 Form B 03 – DN 
 
CASH FLOW STATEMENT  
(Indirect method) 

   Year ended 31 December 
   2007 2006 
Code  Note VND VND 
 CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES    
01 Net profit before tax  72,247,682,990  73,917,485,163  

 Adjustments for:  
02 Depreciation 8(a) 21,938,276,388  20,634,944,994  

03 Provisions  2,051,537,796  3,218,074,668  

04         Different on exchange rate  2,922,400  

05 Profits from disposal of fixed assets  (126,253,190)  

06 Interest expense 20 15,233,982,232  11,820,243,231  

08 Operating profit before changes in working 
capital 

 
111,348,148,616  109,590,748,056  

09 Decrease in receivables  998,971,316  18,112,997,061  

10 Decrease/(increase) in inventories   19,520,886,336   (63,561,998,205) 

11 Increase/(decrease) in payables   76,863,699,430   (93,817,033,083) 

12 (Increase)/decrease in prepaid expenses   (56,060,606) 57,705,984  

13 Interest paid  (14,694,050,434)  (11,622,200,931) 

14 Business income tax paid  (6,808,938,472)  (18,781,494,480) 

20 Net cash inflows/(outflows) from operating 
activities 

 
187,172,656,186   (60,021,275,598) 

   
 CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES  
21  Purchases of fixed assets and other long-term assets (320,466,820,492)  (38,835,612,000) 

22 Proceeds from disposals of fixed assets   1,428,022,680  

25 Investment in other entities  (31,217,893,910) 

30 Net cash outflows from investing activities  (350,256,691,722)  (38,835,612,000) 

   
  CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES  
31  Proceeds from issuance of shares   151,297,216,659  

32 Payment for shares repurchases   (80,000)  

33 Proceeds from borrowings  953,862,412,276  430,498,651,986  

34 Repayments of borrowings   (722,748,189,660)  (427,900,932,747) 

36 Dividends paid  (64,968,135,148)  (54,714,595,311) 

40 Net cash inflows from financing activities  166,146,007,468  99,180,340,587  

 
50 

 
Net increase in cash and cash equivalents 

 
 3,061,971,932  323,452,989  

   
60 Cash and cash equivalents at beginning of 

year 
3 

 3,619,504,800  3,296,051,811  

 
70 

 
Cash and cash equivalents at end of year 

 
3 

 6,681,476,732  3,619,504,800  

 
The notes on pages 10 to 31 are an integral part of these separate financial statements 
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CASH FLOW STATEMENT  
(Indirect method)  
(continued) 
 
Major non-cash transactions in the year were: 
 
- Acquisition of 90% of the paid-up share capital of AvaFood Shareholding Company at par 

value per share from Wonderfarm Biscuits & Confectionery Sdn. Bhd., partially via contra-
account with loan balance to AvaFood Shareholding Company: US$1,662,685 (Note 9). 

 
- Additional capital contribution in AvaFood Shareholding Company: US$900,000 (Note 9). 
 
- Contra-account between payable to one supplier and receivable from one customer: 

US$2,496,890. 
 
- Contra-account between prepayment to one supplier and payable to others: US$1,098,056. 
 
- Issuance of bonus shares of US$3,014,000 from share premium account (Note 16). 
 
 
 
 
 
 
 
 
──────────────── ──────────────── 
TRUONG VAN THANH YAU HAU JAN 
Chief Accountant Deputy General Director 
 4 April 2008 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The notes on pages 10 to 32 are an integral part of these separate financial statements 
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NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2007 
 
1 GENERAL INFORMATION 
 

Interfood Shareholding Company (formerly Interfood Processing Industry Ltd.)- 
Vietnamese name is Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“the Company”) was 
established in SR Vietnam for a period of 40 years pursuant to Investment Licence No. 
270/GP, dated 16 November 1991.The Company was wholly owned by Trade Ocean 
Holdings Sdn. Bhd., a company incorporated in Malaysia.  
 
The amended Investment Licence No. 270 CPH/GP dated 9 August 2005 allowed the 
Company to convert into a shareholding company with foreign owned capital under the 
name of Interfood Shareholding Company with the total investment capital and charter 
capital of US$30,000,000 and US$13,000,000, respectively.The Company’s total 
number of shares were 13,000,000 with par value of US$1 per share and held by four 
founding shareholders. 
 
The amended Investment Licence No. 270 CPH/GPDC2 dated 15 June 2006 allowed 
the Company to change the par value of its shares from US$1 per share to VND10,000 
per share and the Company’s charter capital changed from US$13,000,000 to 
VND206,336,000 thousand.As a result, the total shares of the Company changed from 
13,000,000 shares with par value of US$1 per share to 20,633,600 shares with par 
value of VND10,000 per share. 
 
The amended Investment Licence No. 270 CPH/GCNDC3 dated 23 August 2006 
allowed the Company to increase its charter capital to VND242,841,600 thousand.The 
total shares of the Company increased to 24,284,160 by registering and issuing 
3,620,560 new shares. 
 
On 17 October 2006, the Company listed the 3,620,560 new shares mentioned above 
on the Ho Chi Minh City Securities Trading Centre after receiving Listing Licence No. 
61/UBCK-GPNY issued by the State Securities Commission on 29 September 
2006.According to the Listing Licence, the founding shareholders were also allowed to 
sell 2,108,912 shares held by them to the public.The number of shares listed totalled 
5,729,472.  
 
The amended Investment Certificate No. 472033000328 dated 28 November 2007 
allowed the Company to increase its charter capital to VND291,049,920 thousand.The 
total shares of the Company increased to 29,104,992 by registering and issuing 
4,820,832 new shares, in which 1,145,887 shares were allowed to be listed.This 
resulted in 6,875,359 shares being listed.  
 
The principal activities of the Company are to process agricultural and aquatic products 
into canned, dried, frozen, salted, and pickled products and the production of biscuits 
and snack food, carbonated fruit juice and fruit juice with 5% alcohol content, bottled 
filtered water and PET bottle; to manufacture packaging for foods and beverages. 

  
As at 31 December 2007, the Company had 875 employees (2006: 485 employees). 
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2  ACCOUNTING SYSTEM AND ACCOUNTING POLICIES 
 
2.1 Basis of preparation of separate financial statements 
 
 The separate financial statements have been prepared in accordance with Vietnamese 

Accounting Standards, the Vietnamese Accounting System and prevailing regulations in 
SR Vietnam.The separate financial statements have been prepared under the historical 
cost convention. 
 
The accompanying separate financial statements are not intended to present the 
financial position and financial performance and cash flows in accordance with 
accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions 
other than SR Vietnam.The accounting principles and practices utilised in SR Vietnam 
may differ from those generally accepted in countries and jurisdictions other than SR 
Vietnam. 

 
2.2 Fiscal year 
 

The Company’s fiscal year is from 1 January to 31 December. 
 
2.3 Currency 
 

The separate financial statements are measured and presented using United States 
dollar (US$) as approved by the Ministry of Finance in Official Letter No. 550 TC/CDKT 
dated 5 September 1998.  

 
Transactions arising in currencies other than US$ are translated at exchange rates 
ruling at the transaction dates.Exchange differences arising from these transactions are 
recognised in the income statement.  

 
Monetary assets and liabilities denominated in currencies other than US$ at the balance 
sheet date are translated at the rates of exchange ruling at the balance sheet 
date.Exchange differences arising from these translations are recognised in the income 
statement. 

 
2.4  Form of records applied 
 

The Company uses the general journal form to record its transactions. 
 

2.5 Cash and cash equivalents 
 

Cash and cash equivalents comprise cash on hand, cash at bank, cash in transit, 
demand deposits and other short-term investments with an original maturity of three 
months or less. 

 
2.6 Trade receivables 
 

Trade receivables are carried at original invoice amount less an estimate made for 
doubtful receivables based on a review by management of all outstanding amounts at 
the year end.Bad debts are written off when identified. 
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2.7 Inventories 
 
 Inventories are stated at the lower of cost and net realisable value.Cost is determined 

by the weighted average method and includes all costs of purchase, costs of conversion 
and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and 
condition.In the case of manufactured products, cost includes all direct expenditure and 
production overheads absorbed based on normal levels of operating activity.Net 
realisable value is the estimated selling price in the normal course of business, less the 
estimated costs of completion and selling expenses.Provision is made, where 
necessary, for obsolete, slow-moving and defective inventory items. 

 
2.8 Fixed assets  
  

Tangible fixed assets 
 
Fixed assets are stated at historical cost less accumulated depreciation.Historical cost 
includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the fixed assets. 

 
Depreciation 
 
Fixed assets are depreciated on the straight-line method to write off the cost of the 
assets over the shorter of their estimated useful lives and the remaining period of the 
Investment Certificate.The principal annual rates used are:  
  
Buildings 15 - 30 years 
Machinery and equipment 10 - 15 years 
Motor vehicles 6 years 
Office equipment 10 years 
 
Disposals 
 
Gains and losses on disposals are determined by comparing net disposal proceeds with 
the carrying amount and are recognised as income or expense in the income statement. 
 

2.9 Investments in subsidiaries 
 
 Subsidiaries 

 
Subsidiaries are all entities (including special purpose entities) over which the Company 
has the power to govern the financial and operating policies generally accompanying a 
shareholding of more than one half of the voting rights.  
 
In the Company’s separate financial statements, investments in subsidiaries are 
accounted for at cost. 
 
The Company’s 90% owned subsidiary as at 31 December 2007 is AvaFood 
Shareholding Company. 

 
 In accordance to the Investment Certificate No. 472033000355 dated 31 December 

2007 issued by Board of Management of Dong Nai Industrial Park, the total investment 
and charter capital of AvaFood Shareholding Company are US$16,000,000 and 
US$5,000,0000 respectively.As at 31 December 2007, charter capital of AvaFood 
Shareholding Company has been fully contributed by Interfood Shareholding Company. 
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2.10  Leased assets 
 

Leases where a significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by 
the lessor are classified as operating leases.Payments made under operating leases 
are charged to the income statement on a straight-line basis over the period of the 
lease. 
 

2.11 Borrowing costs 
 
 Borrowing costs that are directly attributable to the construction or production of any 

qualifying assets are capitalised during the period of time that is required to complete 
and prepare the asset for its intended use.Other borrowing costs are recognised in the 
income statement when incurred. 

 
2.12 Revenue recognition 
 
(a) Sales of goods 
 
 Revenue from the sale of goods is recognised in the income statement when the 

significant risks and rewards of ownership have been transferred to the buyer.No 
revenue is recognised if there are significant uncertainties regarding recovery of the 
consideration due or the likely return of goods.  

 
(b) Interest income 
 
 Interest income is recognised on an earned basis.  
 
2.13 Deferred income tax 
 

Deferred income tax is provided in full, using the liability method, on temporary 
differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying 
amounts in the separate financial statements.However, the deferred income tax is not 
accounted for if it arises from initial recognition of an asset or liability in a transaction 
other than a business combination that at the time of the transaction affects neither 
accounting nor taxable profit or loss.Deferred income tax is determined at the tax rates 
that are expected to apply to the financial year when the asset is realised or the liability 
is settled, based on tax rates that have been enacted or substantially enacted by the 
balance sheet date.  
 
Deferred income tax assets are recognised to the extent that it is probable that future 
taxable profits will be available against which the temporary differences can be utilised. 
 
Deferred income tax assets relating to tax loss carry-forwards are recognised to the 
extent that the realisation of the related tax benefit through future taxable profits is 
probable. 
 

2.14 Dividend distribution 
 
 The Company’s net profit after tax is available for appropriation to shareholders as 

dividends after approval by shareholders at the Company’s Annual General Meeting. 
 
 Dividends may be declared and paid based on the estimated earnings of the year to 

date.Dividends also may be declared and paid in the following year from undistributed 
earnings as at the balance sheet date based on the approval of shareholders at the 
Company’s Annual General Meeting. 
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2.15 Related parties 
 

Enterprises and individuals that directly, or indirectly through one or more 
intermediaries, control, or are controlled by, or are under common control with, the 
Company, including holding companies, subsidiaries and fellow subsidiaries are related 
parties of the Company.Associates and individuals owning, directly or indirectly, an 
interest in the voting power of the Company that gives them significant influence over 
the enterprise, key management personnel, including directors and officers of the 
Company and close members of the family of these individuals and companies 
associated with these individuals also constitute related parties. 
 

 In considering each possible related party relationship, attention is directed to the 
substance of the relationship, and not merely the legal form. 

 
2.16 Provisions 

 
Provisions are recognised when: the Company has a present legal or constructive 
obligation as a result of past events; it is probable that an outflow of resources will be 
required to settle the obligation; and the amount has been reliably estimated.Provisions 
are not recognised for future operating losses. 
 
Where there are a number of similar obligations, the likelihood that an outflow will be 
required in settlement is determined by considering the class of obligations as a whole. 
A provision is recognised even if the likelihood of an outflow with respect to any one 
item included in the same class of obligations may be small. 
 
Provisions are measured at the expenditures expected to be required to settle the 
obligation.If the time value of money is material, provisions will be measured at their 
present value using a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time 
value of money and the risks specific to the obligation.The increase in the provision due 
to passage of time is recognised as interest expenses.  

 
2.17 Provision for severance allowances 
 
 In accordance with Vietnamese labour laws, employees of the Company are entitled to 

a severance allowance based on their years of service.This will be paid as a lump sum 
when the employee leaves the Company.A provision for severance allowances is made 
for the estimated liability for employment termination as a result of services rendered by 
employees up to the balance sheet date.The provision is calculated on the basis of a 
half-month’s salary for each employee for each year of service with the Company, 
based on salary levels at the balance sheet date. 
 

2.18 Segmental reporting 
 
 The Company identifies its operating segments based on market segments where the 

risks and returns are different in each of the markets.For all periods presented, the 
Company operated in three segments: domestic sales, export sales and sales of 
contract manufactured goods.In addition, there are 2 main kinds of product: Drinks and 
Biscuits. 
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3 CASH AND CASH EQUIVALENTS 
 

 2007 2006 
 VND VND 
   
Cash on hand  729,819,174   365,782,518  
Cash at bank 5,951,657,558   3,253,722,282  
 6,681,476,732   3,619,504,800  

 
4 TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE 

 
 2007 2006 
 VND VND 
   
Trade accounts receivable  16,923,406,220   76,234,596,174  
Provision for doubtful debts  (1,435,612,374)  (1,434,454,191) 

 15,487,793,846   74,800,141,983  
 
The trade accounts receivable balance at 31 December 2006 included US$3.9 million due 
from one customer.At 31 December 2007 the balance from this customer has been fully 
paid. 

 
5 OTHER RECEIVABLES 

 
 2007 2006 
 VND VND 
   
Advances 604,484,482  919,737,423  
Deposits and others  491,283,632  174,406,032  

 1,095,768,114   1,094,143,455  
 
6 INVENTORIES 

 
 2007 2006 
 VND VND 
   
Goods in transit  20,151,604,410   18,627,536,718  
Raw materials  61,136,773,824   79,329,981,222  
Tools and supplies 3,691,475,690   329,571,369  
Work in progress  25,809,020,328   34,911,202,563  
Finished goods  51,971,098,396   48,935,495,583  
Provision for decline in value of inventories  (4,215,454,628) (2,566,483,299) 

  158,544,518,020   179,567,304,156  
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7 OTHER TAXES RECEIVABLE 

 
 2007 2006 
 VND VND 
   
Advanced payment of business income tax   1,722,699,398   1,448,204,445  
Import duties to be deducted  1,049,440,364   
Other taxes  272,294,372   309,638,331  

  3,044,434,134   1,757,842,776  
 
8  FIXED ASSETS 
 
(a) Tangible fixed assets 
 

  
 

Buildings 

Machinery 
and 

equipment 

 
Motor 

 vehicles 

 
Office 

equipment 

 
 

Total 
 VND VND VND VND VND 
      
Historical cost      
At 1 January 2007 10,394,129,358 305,823,038,040 6,872,164,416 3,480,295,554 326,569,627,368 
Different on exchange rate 8,392,254 246,922,520 5,548,608 2,810,002 263,673,384 
New purchases 0 4,024,278,132  2,122,648,878  1,138,550,784  7,285,477,794  
Disposal    (1,375,410,470)  (1,375,410,470) 

  
At 31 December 2007 10,402,521,612 310,094,238,692 7,624,951,432 4,621,656,340 332,743,368,076 

      
Accumulated depreciation     
At 1 January 2007 3,353,806,098 87,796,949,688 4,909,001,688 1,982,612,736 98,042,370,210 
Different on exchange rate 2,707,874 70,887,544 3,963,544 1,600,768 79,159,730 
Charge for the year 409,263,372 20,254,975,720 867,078,226  406,959,070 21,938,276,388  
Disposal    (73,640,980)   (73,640,980) 
 
At 31 December 2007 3,765,777,344 108,122,812,952 5,706,402,478 2,391,172,574 119,986,165,348 
      
Net book value      
At 1 January 2007 7,040,323,260 218,026,088,352 1,963,162,728 1,497,682,818 228,527,257,158 
 
At 31 December 2007 6,636,744,268 201,971,425,740 1,918,548,954 2,230,483,766 212,757,202,728 

 
As at 31 December 2007, machinery and equipment with a carrying value of 
US$5,989,241 (2006: US$6,681,130) have been pledged with banks as security for 
short-term borrowings granted to the Company by Vietcombank Dong Nai (Note 11). 
 
Included in machinery and equipment is the biscuit production line with historical cost of 
US$2,347,508 and net book value, as at 31 December 2007, of US$1,164,724 (2006: 
US$1,321,225) being used by AvaFood Shareholding Company for the production of 
biscuit products as part of the processing contract the Company entered into with 
AvaFood Shareholding Company. 
 
Historical cost of fully depreciated fixed assets as at 31 December 2007 was 
 US$363,435 (2006: US$158,152). 
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8  FIXED ASSETS (continued) 
 
(b) Construction in progress 

 
 2007 2006 
 VND VND 
   
At 1 January 641,721,456 25,622,680,572 
Different on exchange rate 518,128  

Additions 54,974,506,286 20,618,473,671 
Transferred to tangible fixed assets   (45,599,432,787) 
 
At 31 December 55,616,745,870 641,721,456 
 
Construction in progress was mainly related to two new canning fruit juice lines with 
production capacities of 700 cans per minute located at Lot 13, Tam Phuoc Industrial 
Zone, Long Thanh District, Dong Nai Province. 

 
9 LONG-TERM INVESTMENTS 
 

  2007 2006 
  VND VND 

    
Investments in AvaFood Shareholding Company  72,513,000,000  

 
   

In June 2007, the Company acquired 90% of the paid-up share capital of AvaFood 
Shareholding Company at par value per share from Wonderfarm Biscuits & 
Confectionery Sdn. Bhd., partially via contra-account with loan balance to AvaFood 
Shareholding Company. The purchase consideration totalled US$3,600,000.In 
December 2007, AvaFood Shareholding Company increased its charter capital from 
US$4 million to US$5 million.As a result, the Company made an additional 
contribution of US$900,000 to AvaFood Shareholding Company, which was also 
executed via contra-account with loan balance to AvaFood Shareholding Company. 
 

10 OTHER LONG-TERM ASSETS 
 

  2007 2006 
  VND VND 

    
Northern Interfood Shareholding Company  (a) 96,344,397,450  - 
Interfood Packaging Shareholding Company (a) 154,791,486,850  - 
An Phu My Trading Service Construction  
 Company Limited 

 
(b) 

 
7,070,952,112  

 

 
- 

 
 

   
258,206,836,412 
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10 OTHER LONG-TERM ASSETS (continued) 
 
 (a) Northern Interfood Shareholding Company and Interfood Packaging Shareholding 

Company 
 

Pursuant to the Company’s Resolution No. EGM01150907 dated 15 September 
2007, the Company began investing in two 90% - owned subsidiaries: (1) Northern 
Interfood Shareholding Company, and (2) Interfood Packaging Shareholding 
Company.The balances above represent the prepayments to two suppliers to lease 
land and purchase fixed assets under the Company’s title.These assets shall be 
transferred to the subsidiaries as capital contribution when the subsidiaries receive 
the investment certificates from the authorities. 
 
US$3,800,000 of the investment in Interfood Packaging Shareholding Company has 
been pledged with Vietcombank as security for the short-term borrowings granted to 
the Company by Vietcombank Dong Nai (Note 11). 
 
Total borrowing costs that have been capitalised and included in the fixed assets to 
be contributed to Northern Interfood Shareholding Company and Interfood 
Packaging Shareholding Company are US$60,559 and US$86,025 respectively.The 
average interest rate used to determine the amount of borrowing cost capitalised is 
6.5% per annum. 
 
On 14 February 2008, Northern Interfood Shareholding Company received the 
approval from Bac Ninh Province’s People’s Committee to be established for a 
period of 50 years pursuant to Investment Certificate No.212032.000111 with total 
investment capital and charter capital of US$36 million and US$11 million 
respectively. 
 

(b) An Phu My Trading Service Construction Company Limited 
 
In November 2007, the Company entered into an agreement with An Phu My 
Trading Service Construction Company Limited to establish a two-member limited 
company with total investment capital and charter capital of US$43 million and 
US$10 million respectively.As at 31 December 2007, the Company advanced 
US$438,808 to An Phu My Trading Service Construction Company Limited, which is 
partially-owned and managed by an employee of the Company. 
 

11 SHORT-TERM BORROWINGS 
 

  2007 2006 
  VND VND 

    
Loans from Vietcombank, Dong Nai (a)  

203,622,675,662   143,811,813,456  
Loans from ANZ Bank (b)  90,247,923,374   30,268,608,021  
Loans from Citibank, N.A, HCMC (c)  30,894,598,728   
Loans from Asia Commercial Bank (d)  80,570,000,000   
 
 

  
405,335,197,764   174,080,421,477  
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11 SHORT-TERM BORROWINGS (continued) 

 
(a) Loans from Vietcombank Dong Nai 
 

 2007 2006 
 VND VND 
   

Denominated in US$  157,255,671,958  69,287,384,997 
Denominated in VND  46,367,003,704  74,524,428,459 

    203,622,675,662  143,811,813,456 
 
The Company has short-term credit facilities of US$14,000,000 from Vietcombank 
Dong Nai.Total short-term borrowings include secured liabilities of US$12,636,383 
(2006: secured loan of US$6,932,352, and unsecured loan: US$1,999,504).The 
borrowings are secured by the factory building, machinery and equipment, 
processing line plus the insured amounts on these properties, and part of the 
investment in Interfood Packaging Shareholding Company (Note 10(a)). 
 
The interest is charged at SIBOR 3 months plus 1.2% per annum (2006: ranged 
from 6.4% to 7.3% per annum) on drawdowns in US$, and 9.6% per annum (2006: 
9.6% per annum) on drawdowns in VND. 

 
(b) Loans from ANZ Bank 

 
 2007 2006 

 VND VND 
   

Denominated in US$  43,447,920,376  28,369,962,000 
Denominated in VND  46,800,002,998  1,898,646,021 

    90,247,923,374  30,268,608,021 
 

The Company has short-term credit facilities of US$6,000,000 from ANZ 
Bank.Interest is charged at US$ SIBOR plus 1.5% per annum for drawdowns in 
US$, and at VNIBOR plus 1.5% per annum for drawdowns in VND.In the event of 
default, there is a set-off arrangement over all of the Company’s bank accounts 
with the Bank. 

 
(c) Loans from Citibank, N.A, HCMC 

 
 2007 2006 

 VND VND 
   

Denominated in US$ 30,894,598,728   
 

The Company has short-term credit facilities of US$2,500,000 from Citibank, N.A, 
HCMC.Interest rate ranged from 5.9% to 6.73% per annum for drawdowns in 
US$.In the event of default, there is a set-off arrangement over all of the 
Company’s bank accounts with the Bank. 



INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY  

 20 

Form B 09 – DN 
 

11 SHORT-TERM BORROWINGS (continued) 
 
(d) Loans from Asia Commercial Bank 

 
 2007 2006 

 VND VND 
   

Denominated in US$     80,570,000,000  
 

The Company has short-term credit facilities of US$5,000,000 from Asia 
Commercial Bank.Interest is charged at 6.3% per annum for drawdowns in 
US$.The loan is granted on the clean basis. 

 
12 TAXES AND OTHER PAYABLES TO THE STATE BUDGET 

 
 2007 2006 
 VND VND 

   
VAT output payable   3,021,851,781  
Import duties   704,740,770  
Personal income tax  70,724,346   51,265,584  
 
  70,724,346   3,777,858,135  

 
13  ACCRUED EXPENSES 

 
 2007 2006 
 VND VND 

   
Transportation   2,909,108,762   2,239,504,191  
Utilities  649,813,164   426,145,167  
Interest expense  738,133,998   198,042,300  
Trade discount  1,602,472,844   
Others  801,252,536   714,514,077  
 
  6,700,781,304   3,578,205,735  

 
14 OTHER PAYABLES 

 
 2007 2006 
 VND VND 

   
Dividends payable  409,972,388  - 
Trade Union, Social and Health Insurance  154,903,882   227,780,847  
 
  564,876,270   227,780,847  

 



INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY  

 21 

Form B 09 – DN 
 
15 SHARE CAPITAL  

 Number of 
shares  

Number of 
shares  

Ordinary  
Shares 

     VND 
    
At 1 January 2007 24,284,160 242,841,600 242,841,600,000  
Nominal value of shares issued 

during the year 4,856,832 48,568,320 48,568,320,000  
Treasury shares (8) (80)           (80,000) 
 
At 31 December 2007 

 
29,140,984 291,409,840 

 
291,409,840,000  

 
 

 2007 2006 
 Ordinary 

shares 
Ordinary 

shares 
   
Number of shares registered 29,140,992 

═════════ 
24,284,160 
═════════ 

   
Number of shares issued and existing 29,140,984 

═════════ 
24,284,160 
═════════ 

Treasury share balance represented the odd lot shares, which resulted from the 
issuance of bonus shares in October 2007. 

 
16 MOVEMENTS IN OWNERS’ EQUITY  
  
 Share 

 capital 
Share 

premium 
Retained 
earnings 

 
Total 

 VND VND VND VND 
At 1 January 2006 206.336.000.000  3,393,766,912 209,729,766,912 
Different on exchange rate   4,191,373,319 4,191,373,319 
Capital increase during the year 36,505,600,000 113,626,208,349  150,131,808,349 
Profit for the year  - - 59,541,594,606 59,541,594,606 
Dividends paid - - (25,732,795,311) (25,732,795,311) 
At 31 December 2006  242,841,600,000 113,626,208,349 41,393,939,526 397,861,747,875 

     
At 1 January 2007 242,841,600,000 113,626,208,349 41,393,939,526 397,861,747,875 
Different on exchange rate   321,234,305  321,234,305  
Issuance of bonus shares from  
share premium 48,568,320,000  (48,568,320,000)   
Treasury shares (80,000)  -   -   (80,000) 
Profit for the year  -   -   65,712,070,186   65,712,070,186  
Dividends declared  -   -   (65,378,107,536) 

 
(65,378,107,536) 

At 31 December 2007 
291,409,840,000   65,057,888,349   42,049,136,481  

 
398,516,864,830  

 
 During the year, the Company used the share premium account to issue 4,856,832 

bonus shares at a conversion rate of one new share for every five shares held, as 
approved by the Letter No 936/UBCK-QLPH dated 27 June 2007 issued by the State 
Securities Commission. 
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17 DIVIDENDS 

 
In April and May 2007, the Company paid final dividends for 2006 of US$1,407,187. 

 
On 15 June 2007, the Company’s Board of Management declared interim dividends of 
8%, equivalent to US$1,204,198, for the first six months of 2007 payable to all 
shareholders on record as of 1 July 2007.The dividends were paid in July and August 
2007. 

 
On 15 December 2007, the Company’s Board of Management declared interim 
dividends of 8%, equivalent to US$1,445,839, for the last six months of 2007 payable to 
all shareholders on record as of 16 December 2007. As at 31 December 2007, 
dividends of US$25,442 have not been paid and are included in other payables (Note 
14). 

 
18 REVENUE 
 
(a) Net sales 

 
 2007 2006 

 VND VND 
   
Sales   
Domestic  647,631,844,048  419,356,937,097 
Export  63,868,467,446  52,875,539,091 
Contract manufactured goods  46,493,675,858  185,161,500,000 
  757,993,987,352  657,393,976,188 
  
Sales deductions  
Sales discounts  (36,258,014,716)  (15,436,173,609) 
Sales returns  (453,899,152)  (271,527,264) 
  (36,711,913,868)  (15,707,700,873) 
 
 

 
 

 721,282,073,484  641,686,275,315 
 
(b) Financial income 
 

 2007 2006 
 VND VND 
   
Interest income from bank deposits   189,903,490  282,459,843 
Interest income from loan to a related party  7,855,655,570  5,785,314,714 
Foreign exchange gains   553,713,390 
  8,045,559,060 6,621,487,947 
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19 COST OF SALES 
  

 2007 2006 
 VND VND 
   
Raw materials  515,229,616,104  453,399,522,912 
Labour costs  14,216,979,350  12,182,032,701 
Depreciation expense  18,207,563,108  19,521,061,713 
Other expenses      28,810,494,538  31,622,879,232 
  576,464,653,100  516,725,496,558 

 
20 FINANCIAL EXPENSES 

 
 2007 2006 

 VND VND 
   

Interest expense  15,233,982,232   11,820,243,231  
Foreign exchange losses  761,048,106   
  15,995,030,338   11,820,243,231  

 
21  SELLING EXPENSES 
 

The following items have been included in selling expenses: 
 

 2007 2006 
 VND VND 
   

Transportation expenses  25,666,282,516   17,090,164,935  
Staff costs  8,749,531,378   4,468,446,126  

 
 
22 GENERAL AND ADMINISTRATION EXPENSES 

 
The following items have been included in general and administration expenses: 
 

 2007 2006 
 VND VND 
   

Depreciation of tangible fixed assets  1,133,571,558   981,130,536  
Staff costs  9,698,742,662   9,227,821,221  
Doubtful debts charge in the year   391,785,633  
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23 NET OTHER INCOME 
 

 2007 2006 
 VND VND 
   
Other income   
Business income tax refund (i)   6,446,711,592  
Sundry income   2,957,531,332   2,133,688,419  

  2,957,531,332   8,580,400,011  
  

Other expenses  
Sundry expenses  (673,968,050)  (826,786,350) 
 
Net other income  2,283,563,282   7,753,613,661  

 
(i)  Business income tax refund of US$400,392 was granted and received in cash from 

the tax authority in 2006 as a result of the Company reinvesting US$4.3 million of its 
retained earnings (US$2.9 million in 2001 and US$1.4 million in 2002). The 
Company recognised the tax refund in the year it received the approval from the 
Ministry of Finance. 

 
24 TAXATION 
 
 Provision for business income tax 
 

The Company was granted a business income tax (“BIT”) rate of 15% for a period of 12 
years from 1994, the first year it commenced commercial operations. BIT rate of 25% is 
applied from 2006 onwards. 
 
According to Decree No.24/2007/NĐ-CP dated 14 February 2007 (replaced Decree No. 
164/2003/NĐ-CP dated 22 December 2003) issued by the Office of the Prime Minister, 
the Company is entitled to tax incentives in relation to the relocation of its business 
activities out of an urban area.In 2006, the Company relocated one of its production 
lines from Bien Hoa City to Tam Phuoc Industrial Zone, Long Thanh District.As a result, 
income derived from this line is exempt from BIT for two years and a reduction of 50% 
for the following two years.Also stated in this Decree, the Company is entitled to tax 
incentives in relation to investments made in new production lines that are qualified 
under this Decree. The tax incentives include one year of exemption from BIT and a 
reduction of 50% for the following four years applied to income derived from the new 
production lines. 
 
In accordance to Letter No. 11924/TC-CST dated 20 October 2004 issued by the 
Ministry of Finance, the Company is entitled to a 50% reduction for two years after 
listing its shares in Ho Chi Minh City Securities Trading Centre.The Company has 
completed the registration with the tax authority to apply the incentives commencing 
from 2007 at the date of this report. 
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24 TAXATION (continued) 
 

The tax on the Company’s profit before tax differs from the theoretical amount that 
would arise using the reduced tax rate of 12.5% as follows. 
 
 2007 2006 
 VND VND 
   

Net accounting profit before tax  72,247,682,990   73,917,485,163  
Tax calculated at a reduced rate of 12.5% (2006: 25%)  9,030,962,388   18,479,375,316  
Effect of: 

Income not subject to tax  
(2,896,588,184) 

 
(4,904,815,428) 

Expenses not deductible for tax purposes  401,238,600   801,330,669  
 
Business income tax charge  6,535,612,804   14,375,890,557  
 
The business income tax charge for the year is based on estimated taxable income and 
is subject to review and possible adjustment by the tax authorities. 

  
25 EARNINGS PER SHARE 
 

Basic earnings per share is calculated by dividing the net profit attributable to 
shareholders by the weighted average number of ordinary shares in issue during the 
year, excluding ordinary shares purchased by the Company and held as treasury 
shares: 
 

 2007 2006 
  Restated 
   
Net profit attributable to shareholders (VND)  65,712,070,186  59,541,594,606 
Weighted average number of ordinary shares in 

issue (shares)  

 
  29,140,991 

 
 26,768,128 

 
Basic earnings per share (VND) 2,256 

 
2,222 

 
The weighted average number of shares in issue during 2006 has been restated on the 
assumption that the bonus shares issued in 2007 were issued on 1 January 2006.  
 
There has been no potential dilutive ordinary share in issue during the year.  

 
26 RELATED PARTY TRANSACTIONS  
 
 The Company is controlled by Trade Ocean Holdings Sdn. Bhd., a company 

incorporated in Malaysia which owns 57% of the Company’s share capital as at 31 
December 2007 (2006: 57%). 
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26 RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued) 
  

Other related parties that the Company conducted business with during the year 
included: 

 
• AvaFood Shareholding Company, a company incorporated in SR Vietnam and was 

90% acquired by the Company in June 2007 (Note 9). 
 

• Trade Ocean Exporters Sdn. Bhd., a company incorporated in Malaysia and 
controlled by Trade Ocean Holdings Sdn. Bhd. 

 
• Wonderfarm Biscuits & Confectionery Sdn. Bhd., a company incorporated in 

Malaysia and controlled by the Company’s Chairman and General Director. 
 

• Interfood Processing Industry (Can Tho) Ltd., a company incorporated in SR 
Vietnam, 90% owned by Wonderfarm Biscuits & Confectionery Sdn. Bhd. and 
managed by the Company’s Chairman and General Director. 

 
• Chuan Li Can Manufacturing (Vietnam) Limited Company, a company incorporated 

in SR Vietnam and managed by a member of the Company’s Board of Management. 
 
(a) Related party transactions  

 
 During the year, the following transactions were carried out with related parties: 
 
i) Loans to AvaFood Shareholding Company  

   
 2007 2006 

 VND VND 
   
Opening balance  72,502,606,470  48,060,180,819 
Loans granted in the year  109,153,899,470  77,718,931,263 
Interest charged in the year  7,855,655,570  5,785,314,714 
Depreciation of biscuits production line 
charged back to AvaFood  2,521,857,114  1,679,881,734 

Receivables from sales of drinks products 
toAvaFood Branch  491,815,394 - 

Repayments received in the year  (14,879,877,082)  (33,290,008,974) 
Contra-account with purchases of goods &  
services from AvaFood Shareholding 
Company  (71,432,604,642)  (27,510,184,701) 
Contra-account with acquisition and additional  
capital contribution 

 
 (41,295,106,090) 

 - 
 

Closing balance  64,918,246,204  72,444,114,855 
 

In 2006, the Company formalised the amounts it advanced to AvaFood 
Shareholding Company into a loan facility of US$4,000,000 charging interest at a 
rate of 9.6% per annum.Drawdown amounts that exceeded the facility limit are 
subject to the same interest rate.  
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26 RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued) 
  
(a) Related party transactions (continued) 

 
ii) Purchases of goods and services from AvaFood Shareholding Company 

   
 2007 2006 

 VND VND 
   
Office, warehouse and workshop rentals 6,658,820,448 6,709,093,488 
Materials purchased and processing fees charged  62,954,062,402  18,961,020,630 

  69,612,882,850  25,670,114,118 
 

iii) Advances to Interfood Processing Industry (Can Tho) Ltd. 
   
 2007 2006 
 VND VND 

   
Opening balance  15,726,217,023  1,213,725,582 
Different on exchange rate 12,697,399  
Advances made during the year  19,577,478,704  15,732,303,201 
Repayments received during the year  (35,316,393,126)  (1,219,811,760) 

 
Closing balance 

  
 15,726,217,023 

  
Advances to Interfood Processing Industry (Can Tho) Ltd. are interest free and have 
no fixed terms of repayment.The balance was fully repaid at 31 December 2007. 
 

iv) Dividends paid  
   
 2007 2006 

 VND VND 
   

 Trade Ocean Holdings Sdn. Bhd.  37,448,597,606  36,869,196,870 
  Founding shareholders/Company’s directors  15,358,156,716  17,845,398,441 

 
v) Other related party transactions   
  2007 2006 
  VND VND 
    
Related companies Description of transactions   
    
 Trade Ocean Holdings 
Sdn. Bhd. (“TOH”) 

Advance received from TOH  
 in the year 

 
16,114,000,000 

 
- 

 Repayments of advance to  
 TOH in the year 

 
16,114,000,000 

 
- 
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26 RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued) 
  
(a) Related party transactions (continued) 
 

v) Other related party transactions (continued)   
  2007 2006 
  VND VND 
    
Related companies Description of transactions   
    
Wonderfarm Biscuits & 
Confectionery Sdn. Bhd. 

Payment for acquisition of  
 AvaFood in cash 

 
 
31,217,893,910  
 

 
- 

 Contra-account with  
 AvaFood 

 
26,792,506,090  
 

 
- 

 Repayments received from  
 advance made to  
 Wonderfarm Biscuits &  
 Confectionery Sdn. Bhd.. 

   
 
14,537,576,799  
 

    
Trade Ocean Exporters 
Sdn. Bhd 

Repayments received from  
 advances made to Trade  
 Ocean Exporters Sdn. Bhd. 

  
 1,420,768,341  
 

    
Chuan Li Can  
 Manufacturing (Vietnam)  
 Limited Company 

Purchases of goods and  
 Services  

18,264,171,590  

 
 

 23,182,235,901  
 

vi) Compensation of key management  
   
 2007 2006 

 VND VND 
   
Gross salaries and other benefits     1,345,051,694       1,492,095,771 

 
(b) Year end balances with related parties  

 
 2007 2006 

 VND VND 
   

Receivables   
AvaFood Shareholding Company (Note 26 (a) (i))  64,918,246,204  72,444,114,855 
Interfood Processing Industry (Can Tho) Ltd.  -  15,726,217,023 
  64,918,246,204  88,170,331,878 
   
Payables (included in trade accounts payable)   
Chuan Li Can Manufacturing (Vietnam) Limited  
 Company  2,597,270,634  2,227,573,350 
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27 SEGMENTAL INFORMATION 

 
 At 31 December 2007, management determined the following reportable segments by 

categories of sales: (1) domestic sales, (2) export sales, and (3) sales of contract 
manufactured goods.The Company analyses segment revenue and cost of sales. 
     

 The segment results for the year ended 31 December 2007 are as follows: 
   

  
 

Domestic 

 
 

Export 

Contract 
manufactured 

goods 

 
 

Total 
 VND VND VND VND 
     
Sales revenue - net 608,891,918,824  65,896,478,802   46,493,675,858  721,282,073,484  

Cost of sales (486,198,601,476) (50,049,020,476) (40,217,031,148) (576,464,653,100) 

 
Gross profit 122,693,317,348  15,847,458,326   6,276,644,710  144,817,420,384  

 
Contract manufactured goods are for sales outside Vietnam. 

 
 The segment results for the year ended 31 December 2006 are as follows: 

   
  

 
Domestic 

 
 

Export 

Contract 
manufactured 

goods 

 
 

Total 
 VND VND VND VND 
     
Sales revenue - net 403,649,236,224  52,875,539,091   185,161,500,000  641,686,275,315  

Cost of sales (315,265,002,561) (41,295,796,497) (160,164,697,500) (516,725,496,558) 

 
Gross profit 88,384,233,663  11,579,742,594   24,996,802,500  124,960,778,757  

 
Management also determined the following reportable segments by categories of 
products: (1) drinks, (2) biscuits, (3) others.The Company analyses segment revenue 
and cost of revenue. 

  
 The segment results for the year ended 31 December 2007 are as follows: 

 
 Drinks Biscuit Others Total 
 VND VND VND VND 
     
Sales revenue - net 649,230,256,164  65,605,750,014   6,446,067,306  721,282,073,484  

Cost of sales (519,598,218,188) (52,095,981,896) (4,770,453,016) (576,464,653,100) 

 
Gross profit 129,632,037,976  13,509,768,118   1,675,614,290  144,817,420,384  
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27 SEGMENTAL INFORMATION (continued) 
  
 The segment results for the year ended 31 December 2006 are as follows: 

 
 Drinks Biscuit Others Total 
 VND VND VND VND 
     
Sales revenue 536,004,286,524  27,128,961,324   78,553,027,467  641,686,275,315  

Cost of sales (428,803,425,999) (20,499,100,857) (67,422,969,702) (516,725,496,558) 

 
Gross profit 107,200,860,525  6,629,860,467   11,130,057,765  124,960,778,757  

 
28 COMMITMENTS UNDER OPERATING LEASES 
 

The future minimum lease payments under non-cancellable operating leases are as follows: 
  

  Property 
 2007 2006 

 VND VND 
   
Within 1 year  8,468,438,762   6,396,927,300  

Between 1 and 5 years 26,056,483,026   24,940,529,505  

Over 5 years 22,214,019,156   28,272,389,940  

 
Total minimum payments 
 56,738,940,944   59,609,846,745  

 
Operating lease commitments represent land, office, warehouse and workshop rentals 
for the Company’s factories and branches. 

 
29 CAPITAL COMMITMENTS 

 
 Capital expenditure contracted for at the balance sheet date but not recognised in the 
separate financial statements is as follows: 

 
 2007 2006 

 VND VND 
    
Property, plant and equipment  406,996,615,620     454,515,129 

 
Capital commitments represent the purchase of machinery and equipment from one 
supplier to invest in the two subsidiaries (Note 10(b)). 
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30 COMPARATIVE FIGURES 
 

Certain comparative figures in the separate financial statements have been 
reclassified to conform with the current year’s presentation. 

 
 
The separate financial statements were approved by the Board of Directors on 3 April 2008. 
 
 
 
 
 
 
──────────────── ──────────────── 
TRUONG VAN THANH YAU HAU JAN 
Chief Accountant Deputy General Director 
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THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP 
 
 
Giấy chứng nhận đầu tư  Số 472033000328 ngày 28 tháng 11 năm 2007 

 
Giấy chứng nhận đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp. Thời 
hạn hoạt động của Công ty là 40 năm kể từ ngày của giấy phép 
đầu tư đầu tiên- ngày 16 tháng 11 năm 1991. 
 

 
Hội đồng Quản trị  Ông Pang Tee Chiang Chủ tịch 
 Ông Yau Hau Jan Thành viên 
 Bà Nguyễn Thị Kim Liên Thành viên  
 Bà Pang Tze Yi Thành viên  
 Ông Teng Po Wen Thành viên  
 
 
Ban Giám đốc Ông Pang Tee Chiang Tổng Giám đốc  
 Ông Yau Hau Jan Phó Tổng Giám đốc 
 Bà Nguyễn Thị Kim Liên Giám đốc Tài chính 
 
 
Trụ sở chính  Lô 13 Khu Công Nghiệp Tam Phước, Huyện Long Thành,  
  Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

 
 

Kiểm toán viên Công tyTNHH PricewaterhouseCoopers (Việt Nam) 
 
 



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ 
 
 

 2 

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG 
 
Ban Giám đốc chịu trách nhiệm lập các báo cáo tài chính riêng thể hiện trung thực và hợp lý 
tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 và kết quả hoạt động kinh 
doanh và lưu chuyển tiền tệ của niên độ kết thúc vào ngày đó. Trong việc soạn lập các báo cáo 
tài chính riêng này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải: 
 
• chọn lựa các chính sách kế toán 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 riêng trên cơ sở doanh nghiệp hoạt động liên tục trừ khi 

không thích hợp để cho là Công ty sẽ tiếp tục hoạt động. 
 
Chúng tôi, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm bảo đảm rằng các sổ sách kế toán đúng đắn đã 
được thiết lập và duy trì để thể hiện tình hình tài chính của Công ty với độ chính xác hợp lý tại 
mọi thời điểm và để làm cơ sở để soạn lập các báo cáo tài chính riêng tuân thủ theo chế độ kế 
toán được nêu ở Thuyết minh số 2 của các báo cáo tài chính riêng. Chúng tôi cũng chịu trách 
nhiệm đối với việc bảo vệ các tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp hợp lý để phòng 
ngừa và phát hiện các gian lận và các sai qui định khác. 
 
PHÊ CHUẨN CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG 
 
Theo đây, chúng tôi phê chuẩn các báo cáo tài chính riêng đính kèm từ trang 5 đến trang 31. 
Các báo cáo tài chính riêng này trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty 
tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 và kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của niên 
độ kết thúc ở ngày đó phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt 
Nam và các quy định hiện hành tại nước CHXHCN Việt Nam. 
 
Thay mặt Ban Giám đốc 
 
 
 
 
 
───────────────    
YAU HAU JAN     
Phó tổng Giám đốc 
 
TP. Hồ Chí Minh, nước CHXHCN Việt Nam 
Ngày 04 tháng 4 năm 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 KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP GỬI CÁC CỔ ĐÔNG  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ 
 
 

Chúng tôi đã kiểm toán các báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế 
(“Công ty”) gồm: bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2007, báo cáo kết quả hoạt 
động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ của niên độ kết thúc vào ngày nêu trên, và bảng 
tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu cùng các thuyết minh. 
 
Trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với các báo cáo tài chính riêng 
 
Ban giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm soạn lập và trình bày hợp lý các báo cáo tài chính 
riêng này theo Các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và các qui định 
hiện hành tại nước CHXHCN Việt Nam. Trách nhiệm này bao gồm: thiết lập, thực hiện và duy 
trì hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan tới việc soạn lập và trình bày hợp lý các báo cáo tài 
chính riêng để các báo cáo tài chính riêng không bị sai phạm trọng yếu do gian lận hoặc sai 
sót; chọn lựa và áp dụng các chính sách kế toán thích hợp; và thực hiện các ước tính kế toán 
hợp lý đối với từng trường hợp. 
 
Trách nhiệm của Kiểm toán viên 
 
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các báo cáo tài chính riêng này căn cứ vào 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 phải tuân thủ các tiêu chí đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện việc kiểm toán để 
đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng liệu các báo cáo tài chính riêng có sai phạm trọng yếu hay 
không.  
 
Cuộc kiểm toán bao hàm việc thực hiện các thủ tục kiểm toán nhằm thu được các bằng chứng 
về các số liệu và thuyết minh trong các báo cáo tài chính riêng. Những thủ tục kiểm toán được 
chọn lựa phụ thuộc vào phán đoán của kiểm toán viên, bao gồm cả việc đánh giá các rủi ro 
của các báo cáo tài chính riêng xem có sai phạm trọng yếu do gian lận hoặc sai sót hay không. 
Khi thực hiện đánh giá các rủi ro đó, kiểm toán viên xem xét hệ thống kiểm soát nội bộ liên 
quan tới việc đơn vị soạn lập và trình bày hợp lý các báo cáo tài chính riêng để thiết lập các thủ 
tục kiểm toán thích hợp cho từng trường hợp, nhưng không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về 
tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị. Cuộc kiểm toán cũng bao gồm việc 
đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước 
tính kế toán mà ban giám đốc đã thực hiện, cũng như đánh giá cách trình bày tổng thể các báo 
cáo tài chính riêng.  
 
Chúng tôi tin rằng các bằng chứng mà chúng tôi thu được đủ và thích hợp để làm cơ sở cho 
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 riêng thể 
hiện trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 cũng 
như kết quả kinh doanh và các dòng lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong niên độ kết thúc vào 
ngày nêu trên, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và 
các quy định hiện hành tại nước CHXHCN Việt Nam. 
 
 
 
 
 
John J. Gavin Quách Thành Châu 
Số chứng chỉ KTV: N.0293/KTV Số chứng chỉ KTV: N.0875/KTV 
Chữ ký được ủy quyền  
 
Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Việt Nam) 
TP. Hồ Chí Minh, nước CHXHCN Việt Nam 
Báo cáo kiểm toán số HCM2008 
Ngày 04 tháng 04 năm 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Như đã nêu trong thuyết minh 2.1 cho các báo cáo tài chính riêng, các báo cáo tài chính riêng 
kèm theo là không nhằm thể hiện tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu 
chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán đã được thừa nhận ở các nước và các 
thể chế khác ngoài nước CHXHCN Việt Nam, và hơn nữa, cũng không dành cho những 
người sử dụng nào không biết các nguyên tắc, các thủ tục và cách thực hành kế toán Việt 
Nam. 
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 Mẫu số B 01 - DN 
 
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN   
 

  Tại ngày 31 tháng 12 
Mã
s

 
TÀI SẢN 

Thuyết 
minh 

2007 
VND 

2006 
VND 

 
100 

 
TÀI SẢN NGẮN HẠN 

 
278,042,574,194  395,725,451,094  

   
110 Tiền và các khoản tương đương tiền 3 6,681,476,732  3,619,504,800  

111 Tiền  6,681,476,732  3,619,504,800  

   
130 Các khoản phải thu ngắn hạn  109,569,415,074  209,623,201,866  

131 Phải thu khách hang 4 16,923,406,220  76,234,596,174  

132 Trả trước cho người bán  28,067,606,910  45,558,584,550  

133 Phải thu nội bộ ngắn hạn 26(b) 64,918,246,204  88,170,331,878  

135 Các khoản phải thu khác 5 1,095,768,114  1,094,143,455  

139 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 4 (1,435,612,374) (1,434,454,191) 

   
140 Hàng tồn kho 6 158,544,518,020  179,567,304,156  

141 Hàng tồn kho  162,759,972,648  182,133,787,455  

149 Dự phòng giảm giá hang tồn kho  (4,215,454,628) (2,566,483,299) 

   
150 Tài sản ngắn hạn khác  3,247,164,368  2,915,440,272  

151 Chi phí trả trước ngắn hạn  118,921,320   

152 Thuế GTGT được khấu trừ  83,808,914  1,157,597,496  

154 Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước 7 3,044,434,134  1,757,842,776  

   
200 TÀI SẢN DÀI HẠN  599,093,785,010  229,168,978,614  

   
220 Tài sản cố định  212,757,202,728  228,527,257,158  

221 Tài sản cố định hữu hình 8(a) 212,757,202,728  228,527,257,158  

222  Nguyên giá  332,743,368,076  326,569,627,368  

223  Giá trị hao mòn lũy kế  (119,986,165,348) (98,042,370,210) 

   
230 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang  8(b) 55,616,745,870  641,721,456  

   
250 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 9 72,513,000,000 

251 Đầu tư vào công ty con  72,513,000,000 

260 Tài sản dài hạn khác  258,206,836,412  

268  Phải thu dài hạn khác 10 258,206,836,412  

 
270 

 
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 

 877,136,359,204  624,894,429,708  

 
Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 31 là một phần cấu thành các báo cáo tài chính riêng này. 
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 Mẫu số B 01 - DN 
 
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN   
(tiếp theo) 
 

  Tại ngày 31 tháng 12 
Mã 
số 

 
NGUỒN VỐN 

Thuyết 
minh 

2007 
VND 

2006 
VND 

 
300 

 
NỢ PHẢI TRẢ 

 478,619,494,374  227,032,681,833  

     
310 Nợ ngắn hạn  477,158,470,222  225,957,135,033  
311 Vay và nợ ngắn hạn 11 405,335,197,764  174,080,421,477  
312 Phải trả người bán  57,179,320,450  39,253,110,930  
313 Người mua trả tiền trước  4,837,825,650  3,494,464,434  
314 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 12 70,724,346  3,777,858,135  
315 Phải trả người lao động  2,469,744,438  1,545,293,475  
316 Chi phí phải trả 13 6,700,781,304  3,578,205,735  
319 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 14 564,876,270  227,780,847  
     
330 Nợ dài hạn  1,461,024,152  1,075,546,800  
333 Phải trả dài hạn khác  20,223,070  40,220,298  
336  Dự phòng trợ cấp mất việc làm  1,440,801,082  1,035,326,502  
     
400 VỐN CHỦ SỞ HỮU  398,516,864,830  397,861,747,875  
     

410 Vốn chủ sở hữu  398,516,864,830  397,861,747,875  
411 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 15 291,409,840,000  242,841,600,000  
412 Thặng dư vốn cổ phần 16 65,057,888,349  113,626,208,349  
416 Cheânh leäch tyû giaù  4,433,565,607  4,191,373,319  
420 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 16 37,615,570,874  37,202,566,207  
 
440 

 
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 

 
877,136,359,204  624,894,429,708  

 
 
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN   
 
 
Khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền đã bao gồm số ngoại tệ 4.701 đô la Mỹ  
(2006: 2.623 đô la Mỹ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
──────────────── ──────────────── 
TRÖÔNG VAÊNTHAØNH YAU HAU JAN 
Kế toán trưởng Phó tổng Giám đốc 
  
 
 
Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 31 là một phần cấu thành các báo cáo tài chính này. 
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 Mẫu số B 02 - DN 
 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH   
 

  Niên độ kết thúc ngày 
Mã 
số 

 Thuyết 
minh 

31.12.2007 
VND 

31.12.2006 
VND 

     
01 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  757,993,987,352  657,393,976,188 

    -  - 
02  Các khoản giảm trừ doanh thu  (36,711,913,868) (15,707,700,873)

 
10 

 
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 
18(a) 721,282,073,484  641,686,275,315 

     
11 Giá vốn hàng bán 19 (576,464,653,100) (516,725,496,558)

 
20 

 
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 
144,817,420,384  124,960,778,757 

     
21  Doanh thu hoạt động tài chính 18(b) 8,045,559,060 6,621,487,947 

22  Chi phí tài chính 20 (15,995,030,338) (11,820,243,231)

24  Chi phí bán hang 21 (40,777,282,700) (28,296,589,743)

25  Chi phí quản lý doanh nghiệp 22 (26,126,546,698) (25,301,562,228)

 
30 

 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 

 
69,964,119,708  66,163,871,502 

     
40 Thu nhập khác 23 2,283,563,282  7,753,613,661 

 
50 

 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 

 
72,247,682,990  73,917,485,163 

     
51 Chi phí thuế TNDN hiện hành 24(a)  (6,535,612,804)  (14,375,890,557) 

52 Chi phí thuế TNDN hoãn lại  - - 
60  Lợi nhuận sau thuế TNDN  65,712,070,186  59,541,594,606  

     

     

   VND VND 

 
70 

 
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 

 
25  2,256  2,222  

 
 
 
 
 
 
 
──────────────── ──────────────── 
TRƯƠNG VĂN THÀNH YAU HAU JAN 
Kế toán Trưởng Phó tổng Giám đốc 
  
Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 31 là một phần cấu thành các báo cáo tài chính này. 
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  Mẫu số B 03 - DN 
 
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ   
(Theo phương pháp gián tiếp) 
 

  Niên độ kết thúc ngày 
Mã 
số 

 Thuyết 
minh 

31.12.2007 
VND 

31.12.2006 
VND 

     
 LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH     
01 Lợi nhuận trước thuế  72,247,682,990  73,917,485,163  

 Điều chỉnh cho các khoản:  
02 Khấu hao tài sản cố định 8(a) 21,938,276,388  20,634,944,994  
03 Các khoản dự phòng  2,051,537,796  3,218,074,668  
04 Chênh lệch tỷ giá  2,922,400  

05 Lãi từ hoạt động đầu tư  (126,253,190)  
06 Chi phí lãi vay 20 15,233,982,232  11,820,243,231  
08 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những 

thay đổi vốn lưu động 
 

111,348,148,616  109,590,748,056  
09 Giảm/(tăng) các khoản phải thu  998,971,316  18,112,997,061  
10 Tăng hàng tồn kho   19,520,886,336   (63,561,998,205) 

11 Giảm/(tăng) các khoản phải trả   76,863,699,430   (93,817,033,083) 
12 Tăng các chi phí trả trước   (56,060,606) 57,705,984  
13 Tiền lãi vay đã trả  (14,694,050,434)  (11,622,200,931) 

14 Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp  (6,808,938,472)  (18,781,494,480) 
20 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh  187,172,656,186   (60,021,275,598) 

   
 LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ  

21 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài 
sản dài hạn khác 

 
 

(320,466,820,492)  (38,835,612,000) 

22 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ   1,428,022,680   
25 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác  (31,217,893,910)  
30 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư   

(350,256,691,722)  (38,835,612,000) 
   
 LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH  

31 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu   151,297,216,659  
32 Trả tiền mua lại cổ phiếu quỹ   (80,000)  
33 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được  953,862,412,276  430,498,651,986  

34 Tiền chi trả nợ gốc vay   
(722,748,189,660)  (427,900,932,747) 

36 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu  (64,968,135,148)  (54,714,595,311) 

40 Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính  166,146,007,468  99,180,340,587  
 

50 
 
Lưu chuyển tiền thuần trong năm 

 
 3,061,971,932  323,452,989  

   
60 Tiền và tương đương tiền đầu năm 3  3,619,504,800  3,296,051,811  
 

70 
 
Tiền và tương đương tiền cuối năm 

 
3  6,681,476,732  3,619,504,800  

 
 
 
Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 31 là một phần cấu thành các báo cáo tài chính này. 
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 Mẫu số B 09 - DN 
 
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ   
(Theo phương pháp gián tiếp)  
(tiếp theo) 
 
Các giao dịch quan trọng không sử dụng tiền mặt trong niên độ bao gồm: 
 
- Mua 90% vốn góp cổ phần của Công ty Cổ phần Thực phẩm AVA theo mệnh giá từ công ty 

Wonderfarm Biscuits & Confectionery Sdn. Bhd., bằng cách cấn trừ một phần vào số dư nợ 
cho công ty Cổ Phần Thực Phẩm AVA vay: 1.662.685 đô la Mỹ (Thuyết minh số 9).  

 
- Góp thêm vốn vào công ty Cổ phần Thực Phẩm AVA: 900.000 đô la Mỹ (Thuyết minh số 9). 
 
- Cấn trừ giữa khoản phải trả cho người bán và khoản phải thu khách hàng: 2.496.890 đô la 

Mỹ. 
 
- Cấn trừ giữa khoản trả trước cho người bán và khoản phải trả cho người bán: 1.098.056 đô 

la Mỹ. 
 
- Phát hành cổ phiếu thưởng với tổng trị giá 3.014.000 đô la Mỹ từ nguồn thặng dư vốn cổ 

phần (Thuyết minh số 16). 
 
 
 
 
 
 
 
──────────────── ──────────────── 
TRƯƠNG VĂN THÀNH YAU HAU JAN 
Kế toán trưởng Phó tổng Giám đốc 
 Ngày 4 tháng 4 năm 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 31 là một phần cấu thành các báo cáo tài chính riêng này. 



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ 

 10 

Mẫu số B 09 – DN 
 
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG  
CHO NIÊN ĐỘ KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2007 
 
1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 
   

Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (trước đây gọi là Công ty Công nghiệp Chế biến 
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 tư số 270/GP ngày 16 tháng 11 năm 1991. Công ty hoàn toàn sở hữu 
bởi Trade Ocean Holdings Sdn. Bhd., một công ty được thành lập ở Malaysia. 
 
Giấy phép Đầu tư điều chỉnh số 270 CPH/GP ngày 9 tháng 8 năm 2005 cho phép Công 
ty được chuyển đổi sang hình thức Công ty cổ phần với vốn sở hữu nước ngoài dưới 
tên gọi Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế. Tổng vốn đầu tư của Công ty là 
30.000.000 đô la Mỹ và vốn điều lệ là 13.000.000 đô la Mỹ. Tổng cộng cổ phiếu của 
Công ty là 13.000.000 cổ phiếu với mệnh giá là 1 đô la Mỹ trên một cổ phiếu được nắm 
giữ bởi bốn cổ đông sáng lập. 
 
Giấy phép Đầu tư điều chỉnh số 270 CPH/GPĐC2 ngày 15 tháng 6 năm 2006 cho phép 
công ty thay đổi mệnh giá cổ phiếu từ 1 đô la Mỹ thành 10.000 đồng Việt Nam một cổ 
phiếu và vốn điều lệ của Công ty chuyển từ 13.000.000 đô la Mỹ thành 206.336.000 
ngàn đồng Việt Nam. Theo đó, tổng cộng cổ phiếu của Công ty chuyển từ 13.000.000 
cổ phiếu với mệnh giá 1 đô la Mỹ trên một cổ phiếu thành 20.633.600 cổ phiếu với 
mệnh giá 10.000 đồng Việt Nam một cổ phiếu. 
 
Giấy phép Đầu tư điều chỉnh số 270 CPH/GCNDDC3 ngày 23 tháng 8 năm 2006 cho 
phép Công ty tăng vốn điều lệ thành 242.841.600 ngàn đồng Việt Nam. Tổng cộng cổ 
phiếu của Công ty tăng thành 24.284.160 cổ phiếu thông qua việc đăng ký và phát 
hành thêm 3.620.560 cổ phiếu mới. 
 
Ngày 17 tháng 10 năm 2006, Công ty niêm yết 3.620.560 cổ phần mới đã được đề cập 
ở trên tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi nhận 
được Giấy phép Niêm yết số 61/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 cổ đông 
sáng lập cũng được cho phép bán 2.108.912 cổ phiếu ra công chúng. Tổng số cố phiếu 
niêm yết là 5.729.472 cổ phiếu. 
 
Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 472033000328 ngày 28 tháng 11 năm 2007 cho 
phép Công ty tăng vốn điều lệ thành 291.049.920 ngàn đồng Việt Nam. Tổng cộng cổ 
phiếu của Công ty tăng thành 29.104.992 cổ phiếu thông qua việc đăng ký và phát 
hành thêm 4.820.832 cổ phiếu mới, trong số đó có 1.145.887 cổ phiếu được phép niêm 
yết. Theo đó, tổng số cổ phiếu đang được niêm yết là 6.875.359 cổ phiếu. 
 
Hoạt động chính của Công ty là chế biến 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 độ cồn thấp dưới 5%, nước tinh lọc 
đóng chai và sản xuất chai nhựa PET; sản xuất bao bì dùng cho thực phẩm và nước 
giải khát.  
 
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007, Công ty có 875 nhân viên (năm 2006: 485 nhân viên). 
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Mẫu số B 09 – DN  
 
2 CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG  
 
2.1 Cơ sở của việc soạn lập các báo cáo tài chính riêng 
 
 Các báo cáo tài chính riêng đã được soạn lập theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, 

Chế độ Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành tại nước CHXHCN Việt Nam. Báo 
cáo tài chính riêng được soạn thảo dựa theo qui ước giá gốc. 

 
Các báo cáo tài chính riêng kèm theo không nhằm vào việc trình bày tình hình tài chính, 
kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thực hành kế toán 
thường được chấp nhận ở các nước và các thể chế khác ngoài nước CHXHCN Việt 
Nam. Các nguyên tắc và thực hành kế toán sử dụng tại nước CHXHCN Việt Nam có 
thể khác với các nguyên tắc và thông lệ kế toán tại các nước và các thể chế khác. 
 

2.2 Niên độ kế toán 
 

Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12. 
 

2.3Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 
 

Các báo cáo tài chính riêng được tính và thể hiện bằng đô la Mỹ do Bộ Tài chính chấp 
thuận theo công văn số 550 TC/CDKT ngày 5 tháng 9 năm 1998. 

 
Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá áp dụng vào ngày phát 
sinh nghiệp vụ. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ các nghiệp vụ này được ghi nhận là thu 
nhập hoặc chi phí trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 
 
Tài sản và nợ phải trả bằng tiền gốc ngoại tệ tại ngày của bảng cân đối kế toán được 
đánh giá lại theo tỷ giá áp dụng vào ngày của bảng cân đối kế toán. Chênh lệch tỷ giá 
phát sinh từ việc đánh giá lại này được ghi nhận là thu nhập hoặc chi phí trong báo cáo 
kết quả hoạt động kinh doanh. 

 
2.4Hệ thống và hình thức sổ kế toán áp dụng 
 
 Công ty sử dụng hình thức nhật ký sổ cái chung để ghi sổ các nghiệp vụ kinh tế phát 

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 kỳ hạn và các khoản đầu tư ngắn hạn khác có thời hạn 
đáo hạn ban đầu không quá ba tháng. 

 
2.6 Khoản phải thu khách hàng 
 

Các khoản phải thu khách hàng được thể hiện theo giá trị của hóa đơn gốc trừ dự 
phòng các khoản phải thu khó đòi được ước tính dựa trên cơ sở xem xét của ban giám 
đốc đối với tất cả các khoản còn chưa thu tại thời điểm cuối năm. Các khoản nợ được 
xác định là không thể thu hồi sẽ được xóa sổ. 
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Mẫu số B 09 – DN 
 
2.7 Hàng tồn kho 

 
Hàng tồn kho được thể hiện theo giá thấp hơn khi so giữa giá gốc và giá trị thuần có 
thể thực hiện được. Giá gốc được xác định theo cơ sở bình quân gia quyền và bao 
gồm tất cả các chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí khác để mang hàng tồn kho 
đến đúng điều kiện và địa điểm hiện tại của chúng. Trong trường hợp các sản phẩm 
được sản xuất, giá gốc bao gồm tất cả các chi phí trực tiếp và chi phí sản xuất chung 
dựa trên các cấp độ hoạt động bình thường. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá 
mà theo đó hàng tồn kho có thể bán được trong chu kỳ kinh doanh bình thường trừ đi 
số ước tính về chi phí hoàn tất và chi phí bán hàng. Khi cần thiết thì dự phòng được lập 
cho hàng tồn kho bị lỗi thời, chậm lưu chuyển và khiếm khuyết.  

 
2.8 Tài sản cố định 
 
 Tài sản cố định hữu hình 
 
 Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế. Nguyên giá bao 

gồm các chi phí liên quan trực tiếp đến việc thụ đắc tài sản cố định. 
 
 Khấu hao 
 

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá 
tài sản qua thời gian ngắn hơn khi so giữa thời gian hữu dụng ước tính và thời gian còn 
lại của giấy chứng nhận đầu tư. Các tỷ lệ hàng năm như sau: 

 
 Tòa nhà 15 - 30 năm 

Máy móc và thiết bị 10 - 15 năm 
 Phương tiện vận tải 6 năm 
 Thiết bị văn phòng 10 năm 

 
Thanh lý  
 
Lãi và lỗ do thanh lý nhượng bán tài sản cố định được xác định bằng số chênh lệch 
giữa số tiền 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 quả hoạt động kinh doanh. 
 

2.9 Hợp nhất 
 

 Công ty con 
 
Các công ty con là những đơn vị (bao gồm cả những công ty có mục đích đặc biệt) mà 
Công ty có quyền kiểm soát chính sách tài chính và hoạt động, thường thể hiện qua 
việc nắm giữ quá bán quyền biểu quyết. 
 
Trên báo cáo tài chính riêng của Công ty, các khoản đầu tư vào công ty con được trình 
bày theo giá gốc. 
 
Công ty sở hữu 90% công ty con là Công ty Cổ phần Thực Phẩm AVA.  
 
Theo giấy chứng nhận đầu tư số 472033000355 ngày 31 tháng 12 năm 2007 do Ban 
Quản Lý Khu Công nghiệp Đồng Nai cấp, tổng vốn đầu tư và vốn pháp định của Công 
ty Cổ phần Thực Phẩm AVA lần lượt là 16.000.000 đô la Mỹ và 5.000.000 đô la Mỹ. Tại 
ngày 31 tháng 12 năm 2007, vốn pháp định của Công ty Cổ phần Thực phẩm AVA đã 
được Công ty góp đủ. 
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Mẫu số B 09 – DN 
 
2.10 Thuê tài sản cố định 
 
 Thuê hoạt động là loại hình thuê tài sản cố định mà phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền 

với quyền sở hữu của tài sản thuộc về bên cho thuê. Khoản thanh toán dưới hình thức 
thuê hoạt động được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo 
phương pháp đường thẳng dựa trên thời hạn thuê hoạt động. 

 
2.11 Chi phí vay  
 
 Chi phí vay liên quan trực tiếp đối với hoạt động xây dựng hoặc sản xuất bất kỳ tài sản 

đủ tiêu chuẩn sẽ được vốn hóa trong khoảng thời gian mà các tài sản này được hoàn 
thành và chuẩn bị đưa vào sử dụng. Chi phí vay khác được ghi nhận trong báo cáo kết 
quả hoạt động kinh doanh khi phát sinh. 

 
2.12 Ghi nhận doanh thu 
 
(a) Doanh thu bán hàng 
 

Doanh thu bán hàng được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi 
phần lớn những rủi ro và lợi ích về quyền sở hữu hàng hóa đã được chuyển giao cho 
người mua. Doanh thu không được ghi nhận khi có yếu tố không chắc chắn mang tính 
trọng yếu về khả năng thu về các khoản tiền bán hàng hoặc có khả năng hàng bị trả lại. 

 
(b) Thu nhập lãi 
 

Thu nhập lãi được ghi nhận khi được hưởng.  
 
2.13 Thuế thu nhập hoãn lại 
 
 Thuế thu nhập hoãn lại được tính đầy đủ, sử dụng phương thức công nợ, cho sự 

chênh lệch tạm thời giữa giá trị tính thuế của tài sản và nợ phải trả với giá trị sổ sách 
ghi trên báo cáo tài chính riêng. Thuế thu nhập hoãn lại không được tính khi nó phát 
sinh từ sự ghi nhận ban đầu của một tài sản hay nợ phải trả của một giao dịch không 
phải là giao dịch sát nhập doanh nghiệp, mà giao dịch đó không có ảnh hưởng đến lợi 
nhuận/lỗ kế toán hoặc lợi nhuận/lỗ tính thuế thu nhập tại thời điểm giao dịch. Thuế thu 
nhập hoãn lại được tính theo thuế suất dự tính được áp dụng trong niên độ mà tài sản 
được bán đi hoặc khoản nợ phải trả được thanh toán dựa trên thuế suất đã ban hành 
hoặc xem như có hiệu lực tại ngày của bảng cân đối kế toán. 

  
 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận tới chừng mực có thể sử dụng được 

những chênh lệch tạm thời để tính vào lợi nhuận chịu thuế có thể có được trong tương 
lai. 

 
 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan tới các khoản chuyển lỗ tính thuế được ghi 

nhận tới chừng mực mà khả năng thực hiện được các lợi ích về thuế đối với lợi nhuận 
chịu thuế trong tương lai là khả thi.  

 
2.14 Chia cổ tức 
 
 Lợi nhuận thuần sau thuế của Công ty có thể được phân bổ cho các cổ đông dưới hình 

thức cổ tức sau khi đã được phê duyệt bởi các cổ đông tại Đại hội Cổ đông Thường 
niên của Công ty. 

 
Cổ tức giữa kỳ được công bố và được trả dựa trên lợi nhuận ước tính của năm. Cổ tức 
cuối kỳ được trả vào năm tiếp theo trích từ số lợi nhuận giữ lại tại ngày của bảng cân 
đối kế toán, dựa trên sự phê duyệt của các cổ động tại Đại hội Cổ đông Thường niên 
của Công ty.  
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2.15 Các bên liên quan 
 

Được coi là các bên liên quan là các doanh nghiệp – kể cả công 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 chịu sự kiểm soát của Công ty, hoặc cùng chung sự kiểm 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 kể đối với Công ty, những chức trách quản lý chủ chốt 
như giám 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 hệ của từng bên liên quan, bản chất của mối quan hệ 
được chú ý chứ không phải chỉ là hình thức pháp lý. 

 
2.16 Các khoản dự phòng 
 

Các khoản dự phòng được ghi nhận khi: Công ty có một nghĩa vụ- pháp lý hoặc liên 
đới- hiện tại phát sinh từ các sự kiện đã qua; Có thể đưa đến sự giảm sút những lợi ích 
kinh tế cần thiết để thanh toán nghĩa vụ nợ; Giá trị của nghĩa vụ nợ đó được ước tính 
một cách đáng tin cậy. Dự phòng không được ghi nhận cho các khoản lỗ hoạt động 
trong tương lai. 
 
Khi có nhiều nghĩa vụ nợ tương tự nhau thì khả năng giảm sút lợi ích kinh tế do việc 
thanh toán nghĩa vụ nợ được xác định thông qua việc xem xét toàn bộ nhóm nghĩa vụ 
nói chung. Dự phòng cũng được ghi nhận cho dù khả năng giảm sút lợi ích kinh tế do 
việc thanh toán từng nghĩa vụ nợ là rất nhỏ. 
 
Dự phòng được tính theo các khoản chi phí dự tính phải thanh toán nghĩa vụ nợ. Nếu 
yếu tố thời giá của tiền tệ là quan trọng thì dự phòng được tính ở giá trị hiện tại với suất 
chiết khấu trước thuế và phản ánh những đánh giá theo thị trường hiện tại về thời giá 
của tiền tệ và rủi ro cụ thể của khoản nợ đó. Khoản tăng lên trong dự phòng do thời 
gian trôi qua được ghi nhận là chi phí tiền lãi. 

 
2.17 Dự phòng trợ cấp thôi việc 
 
 Theo Luật Lao động Việt Nam người lao động của Công ty được hưởng khoản trợ cấp 

thôi việc căn cứ vào số năm làm việc. Khoản trợ cấp này được trả một lần khi người lao 
động thôi làm việc cho Công ty. Dự phòng trợ cấp thôi việc được lập trên cơ sở ước 
tính số tiền phải trả khi chấm dứt hợp đồng lao động căn cứ vào khoảng thời gian làm 
việc cho Công ty tính đến ngày lập bảng cân đối kế toán. Khoản dự phòng 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 đối kế toán. 

 
2.18 Báo cáo bộ phận 
 
 Công ty xác định bộ phận kinh doanh dựa trên thị trường, theo đó có sự khác biệt về 

mức độ rủi ro và lợi ích kinh tế trong từng thị trường. Trong các giai đoạn báo cáo này, 
Công ty trình bày báo cáo bộ phận kinh doanh theo ba bộ phận: doanh thu nội địa, 
doanh thu xuất khẩu và doanh thu sản phẩm sản xuất theo hợp đồng. Ngoài ra, công ty 
còn có thêm báo cáo kinh doanh theo hai loại sản phẩm chính: nước giải khát và bánh 
quy. 
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3 TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 
 

 2007 2006 
 VND VND 

   
Tiền mặt  729,819,174   365,782,518  
Tiền gửi ngân hàng 5,951,657,558   3,253,722,282  
 6,681,476,732   3,619,504,800  

 
4 KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG 
 

 2007 2006 
 VND VND 

   
Các khoản phải thu khách hàng  16,923,406,220   76,234,596,174  
Dự phòng nợ khó đòi   (1,435,612,374)  (1,434,454,191) 
 15,487,793,846   74,800,141,983  

 
Khoản phải thu khách hàng tại ngày 31 tháng 12 năm 2006 bao gồm khoản tiền  
3,9 triệu đô la Mỹ từ một khách hàng. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 khoản này đã 
được trả hết. 

 
5 CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC 
 

 2007 2006 
 VND VND 

   
Tạm ứng 604,484,482  919,737,423  
Các khoản ký quỹ và phải thu khác  491,283,632  174,406,032  
 1,095,768,114   1,094,143,455  

 
6 HÀNG TỒN KHO 
 

 2007 2006 
 VND VND 
   
Hàng mua đang đi trên đường  20,151,604,410   18,627,536,718  
Nguyên vật liệu tồn kho  61,136,773,824   79,329,981,222  
Công cụ, dụng cụ trong kho 3,691,475,690   329,571,369  
Chi phí SXKD dở dang  25,809,020,328   34,911,202,563  
Thành phẩm tồn kho  51,971,098,396   48,935,495,583  
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho  (4,215,454,628) (2,566,483,299) 
 

 158,544,518,020  
 

179,567,304,156  
 
 
 
 
 
 



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ 

 16 

 
Mẫu số B 09 – DN 

7 CÁC KHOẢN THUẾ PHẢI THU KHÁC 
 

 2007 2006 
 VND VND 

   
Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa   1,722,699,398   1,448,204,445  
Thuế nhập khẩu được cấn trừ  1,049,440,364   
Các khoản thuế khác  272,294,372   309,638,331  
  3,044,434,134   1,757,842,776  

 
 
8 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 
 
(a) Tài sản cố định hữu hình 
 

  
 

Toà nhà 

Nhà xưởng và 
máy móc thiết 

bị 

 
Phương 

tiện vận tải 

Thiết bị 
văn phòng 

 
 

Tổng cộng 
 VND VND VND VND VND 

      
Nguyên giá      

Tại ngày 1 tháng 1 năm 2007 10,394,129,358 305,823,038,040 6,872,164,416 3,480,295,554 326,569,627,368 
Cheânh leäch tyû giaù 8,392,254 246,922,520 5,548,608 2,810,002 263,673,384 
Mua trong năm 0 4,024,278,132  2,122,648,878  1,138,550,784  7,285,477,794  

Thanh lý, nhượng bán   
 

(1,375,410,470)  (1,375,410,470) 
  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 10,402,521,612 310,094,238,692 7,624,951,432 4,621,656,340 332,743,368,076 

    
Khấu hao lũy kế    
Tại ngày 1 tháng 1 năm 2007 3,353,806,098 87,796,949,688 4,909,001,688 1,982,612,736 98,042,370,210 
Cheânh leäch tyû giaù 2,707,874 70,887,544 3,963,544 1,600,768 79,159,730 
Khấu hao trong năm 409,263,372 20,254,975,720 867,078,226  406,959,070 21,938,276,388  
Thanh lý, nhượng bán    (73,640,980)   (73,640,980) 
 
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 3,765,777,344 108,122,812,952 5,706,402,478 2,391,172,574 119,986,165,348 

    

Giá trị còn lại    
Tại ngày 1 tháng 1 năm 2007 7,040,323,260 218,026,088,352 1,963,162,728 1,497,682,818 228,527,257,158 
 
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 6,636,744,268 201,971,425,740 1,918,548,954 2,230,483,766 212,757,202,728 

 
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007, máy móc và thiết bị của Công ty với tổng giá trị còn lại 
là 5.989.241 đô la Mỹ (2006: 6.681.130 đô la Mỹ) đã được thế chấp để đảm bảo cho 
khoản vay ngắn hạn cấp bởi Ngân hàng Ngoại thương tỉnh Đồng Nai (Thuyết minh số 
11). 
 
Khoản mục máy móc và thiết bị bao gồm dây chuyền sản xuất bánh quy với nguyên giá 
là 2.347.508 đô la Mỹ và giá trị còn lại 1.164.724 đô la Mỹ tại ngày 31 tháng 12 năm 
2007 (2006: 1.321.225 đô la Mỹ) đang được sử dụng bởi Công ty Cổ phần Thực phẩm 
AVA cho việc sản xuất bánh quy theo hợp đồng gia công được ký kết giữa Công ty và 
Công ty Cổ phần Thực phẩm AVA. 
 
Nguyên giá của những tài sản đã hết khấu hao tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 là 
363.435 đô la Mỹ (2006: 158.152 đô la Mỹ). 
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8 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (tiếp theo) 
 
(b)  Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 

 
 2007 2006 
 VND VND 
   
Tại ngày 1 tháng 1 641,721,456 25,622,680,572 
Cheânh leäch tyû giaù 518,128  
Tăng 54,974,506,286 20,618,473,671 
Chuyển vào tài sản cố định   (45,599,432,787) 
 
Tại ngày 31 tháng 12 55,616,745,870 641,721,456 

 
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang chủ yếu liên quan đến hai dây chuyền sản xuất nước 
trái cây đóng hộp với công suất sản xuất là 700 lon trên một phút, đặt tại Lô 13 Khu 
Công Nghiệp Tam Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai. 

 
9 CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ DÀI HẠN 
 

 2007 2006 
 VND VND 
    
Đầu tư vào Công ty Cổ phần Thực phẩm AVA   72,513,000,000   

 
 Đầu tư vào Công ty Cổ phần Thực phẩm AVA 

 
Tháng 6 năm 2007, Công ty mua 90% vốn góp cổ phần của Công ty Cổ phần Thực 
phẩm AVA theo mệnh giá từ công ty Wonderfarm Biscuits & Confectionery Sdn. Bhd., 
bằng cách cấn trừ một phần vào số dư nợ cho công ty Cổ Phần Thực Phẩm AVA vay. 
Tổng giá trị của giao dịch này là 3.600.000 đô la Mỹ. Vào tháng 12 năm 2007, Công ty 
Cổ phần Thực phẩm AVA tăng vốn điều lệ từ 4 triệu đô la Mỹ lên 5 triệu đô la Mỹ. Do 
đó, Công ty đã góp thêm phần vốn là 900.000 đô la Mỹ, cũng bằng cách cấn trừ vào số 
dư nợ cho Công ty Cổ phần Thực phẩm AVA vay. 

 
10 CÁC TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC 
 

 2007 2006 
 VND VND 

    
Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế Miền Bắc (a) 96,344,397,450  - 
Công ty Cổ phần Bao bì Thực phẩm Quốc tế (a) 154,791,486,850  - 
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng An 

Phú Mỹ 
 
(b) 

 
7,070,952,112  

 

 
- 

 
 

   
258,206,836,412 

- 
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10 CÁC TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC (tiếp theo) 
 

(a) Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế Miền Bắc và Công ty Cổ phần Bao bì Thực 
phẩm Quốc tế 

 
Theo Nghị quyết của Công ty số EGM01150907 ngày 15 tháng 9 năm 2007, Công 
ty bắt đầu đầu tư vào hai công ty con là (1) Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế 
Miền Bắc và (2) Công ty Cổ phần Bao bì Thực phẩm Quốc tế, trong đó Công ty sẽ 
nắm giữ 90 % vốn cổ phần của mỗi công ty. Số dư trên thể hiện khoản trả trước 
cho hai nhà cung cấp để thuê đất và mua tài sản cố định dưới danh nghĩa Công ty. 
Những tài sản này sẽ được chuyển giao cho các công ty con dưới hình thức là vốn 
góp khi các công ty con nhận được giấy chứng nhận đầu tư từ chính quyền. 
 
Một phần của khoản tài sản cố định dùng để đầu tư có giá trị 3.800.000 đô la Mỹ đã 
được thế chấp để đảm bảo cho khoản vay ngắn hạn cấp bởi Ngân hàng Ngoại 
thương tỉnh Đồng Nai (Thuyết minh 11). 
 
Tổng chi phí vay được vốn hóa và bao gồm trong các tài sản dùng để đầu tư vào 
Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế Miền Bắc và Công ty Cổ phần Bao bì Thực 
phẩm Quốc tế lần lượt là 60.559 đô la Mỹ và 86.025 đô la Mỹ. Lãi suất trung bình 
dùng để xác định khoản chi phí vay được vốn hóa là 6.5%/năm. 
 
Vào ngày 14 tháng 2 năm 2008, Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế Miền Bắc 
được thành lập với thời gian hoạt động là 40 năm theo giấy chứng nhận đầu tư số 
212032.000111 ngày 14 tháng 2 năm 2008 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cấp 
với tổng vốn đầu tư và vốn điều lệ lần lượt là 36 triệu đô la Mỹ và 11 triệu đô la Mỹ. 

 
(b) Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng An Phú Mỹ 
 
 Vào tháng 11 năm 2007, Công ty đã ký thỏa thuận nguyên tắc với Công ty TNHH 

Thương mại Dịch vụ Xây dựng An Phú Mỹ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 
hai thành viên trở lên với tổng vốn đầu tư và vốn điều lệ lần lượt là 43 triệu đô la Mỹ 
và 10 triệu đô la Mỹ. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007, Công ty đã ứng trước cho 
công ty An Phú Mỹ 438.808 Đô la Mỹ. Công ty An Phú Mỹ được sở hữu một phần 
và điều hành bởi một nhân viên của Công ty. 

 
11 CÁC KHOẢN VAY 
 

  2007 2006 
  VND VND 
    
Vay từ Ngân hàng Ngoại thương, tỉnh Đồng Nai (a)  203,622,675,662   143,811,813,456  
Vay từ Ngân hàng ANZ  (b)  90,247,923,374   30,268,608,021  
Vay từ Ngân hàng Citibank, N.A, TP. Hồ Chí Minh (c)  30,894,598,728   
Vay từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (d)  80,570,000,000   
 
 

 
 405,335,197,764   174,080,421,477  
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11 CÁC KHOẢN VAY (tiếp theo) 
 
(a) Vay từ Ngân hàng Ngoại thương, tỉnh Đồng Nai 
 2007 2006 
 VND VND 

Vay bằng đô la Mỹ  157,255,671,958  69,287,384,997 
Vay bằng đồng Việt Nam  46,367,003,704  74,524,428,459 

    203,622,675,662  143,811,813,456 
 
Công ty có hạn mức tín dụng ngắn hạn với số tiền là 14.000.000 đô la Mỹ từ Ngân 
hàng Ngoại thương, tỉnh Đồng Nai. Tổng khoản vay ngắn hạn bao gồm khoản vay 
có đảm bảo với số tiền là 12.636.383 đô la Mỹ (2006: khoản vay có đảm bảo: 
6.932.352 đô la Mỹ khoản vay không có đảm bảo là 1.999.504 đô la Mỹ). Khoản 
vay này được đảm bảo bằng tòa nhà, máy móc, thiết bị và dây chuyền chế biến 
cộng với khoản tiền bảo hiểm cho những tài sản này, và một phần khoản đầu tư 
vào Công ty Cổ phần Bao bì Thực phẩm Quốc tế (Thuyết minh 10(a)). 
 
Lãi suất là SIBOR 3 tháng cộng 1,2%/năm (2006: từ 6,4% đến 7,3%/năm) cho các 
khoản giải ngân bằng đô la Mỹ, và 9,6%/năm (2006: 9,6%/năm) cho các khoản giải 
ngân bằng đồng Việt Nam. 

 
(b) Vay từ ngân hàng ANZ 
   

 2007 2006 
 VND VND 

Vay bằng đô la Mỹ  43,447,920,376  28,369,962,000 
Vay bằng đồng Việt Nam  46,800,002,998  1,898,646,021 

    90,247,923,374  30,268,608,021 
 

Công ty có hạn mức tín dụng ngắn hạn với số tiền là 6.000.000 đô la Mỹ từ ngân 
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. 
Trong trường hợp Công ty không hoàn trả được khoản vay, các khoản vay được 
thỏa thuân cấn trừ với tất cả tài khoản tiền gửi của Công ty tại ngân hàng. 

 
(c) Vay từ ngân hàng Citibank, N.A, TP. Hồ Chí Minh 
   
 2007 2006 
 VND VND 
   

Vay bằng đô la Mỹ    30,894,598,728   
 

Công ty có hạn mức tín dụng ngắn hạn với số tiền là 2.500.000 đô la Mỹ từ ngân 
hàng Citibank, N.A, TP. Hồ Chí Minh. Lãi suất vay từ 5,9% đến 6,73%/năm cho các 
khoản giải ngân bằng đô la Mỹ. Trong trường hợp Công ty không hoàn trả được 
khoản vay, các khoản vay này được thỏa thuân cấn trừ với tất cả tài khoản tiền gửi 
của Công ty tại ngân hàng. 
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11 CÁC KHOẢN VAY (tiếp theo) 
 

(d) Vay từ ngân hàng Thương mại CP Á Châu 
   
 2007 2006 
 VND VND 
   

Vay bằng đô la Mỹ 80,570,000,000  
 

Công ty có hạn mức tín dụng ngắn hạn với số tiền là 5.000.000 đô la Mỹ từ ngân 
hàng Thương mại CP Á Châu. Lãi suất vay là 6,3%/năm cho các khoản giải ngân 
bằng đô la Mỹ. Khoản vay này được cấp trên cơ sở tín chấp. 
 

12 THUẾ VÀ CÁC KHOẢN KHÁC PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC 
 

 2007 2006 
 VND VND 
   
Thuế GTGT đầu ra   3,021,851,781  
Thuế nhập khẩu   704,740,770  
Thuế thu nhập cá nhân  70,724,346   51,265,584  
 
  70,724,346   3,777,858,135  

 
13 CHI PHÍ PHẢI TRẢ  
 

 2007 2006 
 VND VND 
   
Chi phí vận chuyển   2,909,108,762   2,239,504,191  
Chi phí tiện ích  649,813,164   426,145,167  
Chi phí lãi vay  738,133,998   198,042,300  
Chi phí chiết khấu  1,602,472,844   
Chi phí khác  801,252,536   714,514,077  
 
  6,700,781,304   3,578,205,735  

 
14 CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP NGẮN HẠN KHÁC 
 

 2007 2006 
 VND VND 
   
Cổ tức phải trả  409,972,388   
Phí Công đoàn, Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế 154,903,882   227,780,847  
 
  564,876,270   227,780,847  
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15 VỐN CỔ PHẦN 
 

 Số lượng cổ 
phiếu 

Vốn cổ phần 
phổ thông 
1.000 đồng 

Vốn cổ phần 
phổ thông 

   VND 
Tại ngày 1 tháng 1 năm 2007 24,284,160 242,841,600 242,841,600,000  
Mệnh giá của cổ phiếu phát hành 

trong năm 4,856,832 48,568,320 48,568,320,000  
Cổ phiếu quỹ (8) (80)           (80,000) 
 
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 

 
29,140,984 291,409,840 

 
291,409,840,000  

 
 

 2007 2006 
 Cổ phiếu phổ 

thông 
Cổ phiếu 

phổ thông 
Số lượng cổ phiếu đã đăng ký 29,140,992 24,284,160 
   Số lượng cổ phiếu đã phát hành và đang lưu 
thông  

29,140,984 24,284,160 

 
Số dư cổ phiếu quỹ là số cổ phiếu lẻ phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu thưởng vào 
tháng 10 năm 2007. 

 
16 TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU  
 

  
 

Vốn góp 

Thặng dư 
vốn cổ phần 

Lợi nhuận 
 sau thuế 

chưa phân 
phối 

 
 

Tổng cộng 

 VND VND VND VND 
     
Tại ngày 1 tháng 1 năm 2006 206.336.000.000  3,393,766,912 209,729,766,912 
Cheânh leäch tyû giaù   4,191,373,319 4,191,373,319 
Vốn tăng trong năm 36,505,600,000 113,626,208,349  150,131,808,349 
Lợi nhuận trong năm - - 59,541,594,606 59,541,594,606 
Cổ tức đã trả - - (25,732,795,311) (25,732,795,311) 
 
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2006 242,841,600,000 113,626,208,349 41,393,939,526 397,861,747,875 
     
Tại ngày 1 tháng 1 năm 2007 242,841,600,000 113,626,208,349 41,393,939,526 397,861,747,875 
Cheânh leäch tyû giaù   321,234,305  321,234,305  
Phát hành cổ phiểu thưởng từ 
 thặng dư vốn cổ phần 48,568,320,000 

 
(48,568,320,000)   

Cổ phiếu quỹ (80,000)  -   -   (80,000) 
Lợi nhuận trong năm  -   -   65,712,070,186   65,712,070,186  

Cổ tức đã công bố và đã trả  -   -  
 

(65,378,107,536) 
 

(65,378,107,536) 
 
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 291,409,840,000   65,057,888,349   42,049,136,481  

 
398,516,864,830  

 
Trong năm, Công ty dùng thặng dư vốn cổ phần để phát hành 4.856.832 cổ phiếu 
thưởng với tỉ lệ quy đổi là 1 cổ phiểu thưởng cho 5 cổ phiểu đang nắm giữ, theo như 
thư chấp thuận số 936/UBCK-QLPH ngày 27 tháng 6 năm 2007 của Ủy Ban Chứng 
Khoán Nhà Nước. 
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17 CỔ TỨC 
 

Tháng 4 và 5 năm 2007, Công ty đã trả cổ tức cuối kỳ của năm 2006 với số tiền là 
1.407.187 đô la Mỹ.  
 
Vào ngày 15 tháng 6 năm 2007, Hội Đồng Quản Trị của Công ty công bố cổ tức giữa kỳ 
là 8% trên mệnh giá, tương đương với số tiền 1.204.198 đô la Mỹ cho sáu tháng đầu 
năm 2007, trả cho tất cả các cổ đông đang nắm giữ cổ phiểu tại ngày 1 tháng 7 năm 
2007. Cổ tức được chi trả trong tháng 7 và 8 năm 2007. 
 
Ngày 15 tháng 12 năm 2007, Hội Đồng Quản Trị của Công ty công bố cổ tức cuối kỳ là 
8% trên mệnh giá, tương đương với số tiền là 1.445.839 đô la Mỹ, cho sáu tháng cuối 
năm 2007. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007, 25.442 đô la Mỹ tiền cổ tức chưa trả và 
được ghi nhận trong phần phải trả khác (Thuyết minh số 14). 
 
 

18 DOANH THU  
 
(a) Doanh thu thuần 

 
 2007 2006 
 VND VND 
Doanh thu    
Nội địa  647,631,844,048  419,356,937,097 
Xuất khẩu   63,868,467,446  52,875,539,091 
Sản xuất theo hợp đồng  46,493,675,858  185,161,500,000 
  757,993,987,352  657,393,976,188 
   
Các khoản giảm trừ   
Chiết khấu thương mại  (36,258,014,716)  (15,436,173,609) 
Hàng bán bị trả lại  (453,899,152)  (271,527,264) 
  (36,711,913,868)  (15,707,700,873) 
  

 
 721,282,073,484  641,686,275,315 

 
(b) Doanh thu từ hoạt động tài chính 

 
 2007 2006 
 VND VND 
Lãi tiền gửi   189,903,490  282,459,843 
Lãi từ khoản cho vay bên liên quan  7,855,655,570  5,785,314,714 
Lãi từ chênh lệch tỷ giá hối đoái   553,713,390 
  8,045,559,060 6,621,487,947 
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19 GIÁ VỐN HÀNG BÁN  
  

 2007 2006 
 VND VND 
   
Chi phí nguyên vật liệu  515,229,616,104  453,399,522,912 
Chi phí nhân công  14,216,979,350  12,182,032,701 
Chi phí khấu hao tài sản cố định  18,207,563,108  19,521,061,713 
Các chi phí khác      28,810,494,538  31,622,879,232 
  576,464,653,100  516,725,496,558 

 
20 CHI PHÍ TÀI CHÍNH  
  

 2007 2006 
 VND VND 
   
Chi phí lãi  15,233,982,232  11,820,243,231 
Lỗ do chênh lệch tỷ giá hối đoái  761,048,106  
  15,995,030,338  11,820,243,231 

 
21 CHI PHÍ BÁN HÀNG 
 

Những chỉ tiêu sau đây được đưa vào chi phí bán hàng: 
 

 2007 2006 
 VND VND 

   
Chí phí vận chuyển   25,666,282,516   17,090,164,935  
Chi phí nhân viên  8,749,531,378   4,468,446,126  

 
22 CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG 

 
Những chỉ tiêu sau đây được đưa vào chi phí quản lý doanh nghiệp: 
 
 2007 2006 
 VND VND 

   
Khấu hao tài sản cố định hữu hình  1,133,571,558   981,130,536  
Chi phí nhân viên  9,698,742,662   9,227,821,221  
Dự phòng nợ khó đòi   391,785,633  
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23 THU NHẬP KHÁC 
 

 2007 2006 
 VND VND 
   

Thu nhập khác   
Thuế thu nhập doanh nghiệp được hoàn (i)   6,446,711,592  
Thu nhập khác  2,957,531,332   2,133,688,419  
  2,957,531,332   8,580,400,011  

 
Chi phí khác   
Chi phí khác  (673,968,050)  (826,786,350) 
 
Thu nhập/chi phí khác – Số thuần  2,283,563,282   7,753,613,661  
 
(i) Thuế thu nhập doanh nghiệp được cơ quan thuế hoàn lại với số tiền là 400.392 đô 

la Mỹ đã được chấp thuận và nhận bằng tiền trong năm 2006 là kết quả từ việc 
Công ty tái đầu tư lợi nhuận giữ lại với số tiền 4,3 triệu đô la Mỹ (gồm năm 2001 2,9 
triệu đô la Mỹ và năm 2002 1,4 triệu đô la Mỹ). Công ty chỉ ghi nhận khoản thuế 
được hoàn trong năm nhận được chấp thuận từ Bộ Tài chính.  

 
24 THUẾ 

 
 Trích lập thuế thu nhập doanh nghiệp 
 

 Công ty được chấp thuận mức thuế thu nhập doanh nghiệp (“TTNDN”) ở mức thuế suất 
15% trong giai đoạn 12 năm từ năm 1994, năm đầu tiên bắt đầu hoạt động kinh doanh. 
Mức thuế suất TTNDN 25% được áp dụng từ năm 2006 trở đi. 
 
Theo Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày14 tháng 2 năm 2007 của Chính phủ ( thay thế 
cho Nghị Định số 164/2003/ NĐ-CP ngày22 tháng 12 năm 2003), Công ty được ưu đãi 
thuế liên 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 từ thành phố Biên Hòa đến khu 
công nghiệp Tam Phước, huyện Long Thành. Theo đó, các khoản thu nhập phát sinh từ 
dây chuyền này được miễn TTNDN trong 2 năm và được giảm 50% trong 2 năm tiếp 
theo. Cũng theo Nghị định này, Công ty đươc ưu đãi thuế liên quan đến việc đầu tư vào 
dây chuyền mới theo những tiêu chuẩn được nêu ở Nghị định này. Ưu đãi thuế bao 
gồm việc 1 năm miễn TTNDN và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo áp dụng đối với thu 
nhập phát sinh từ dây chuyền sản xuất mới. 
 
Theo Công văn số 11924/TC-CST ngày 20 tháng 10 năm 2004, ban hành bởi Bộ Tài 
chính, Công ty được giảm TTNDN 50% trong 2 năm sau khi niêm yết tại Trung tâm 
Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty đã hoàn tất việc đăng ký với 
cơ quan thuế về việc thực hiện ưu đãi thuế bắt đầu từ năm 2007 tại ngày báo cáo.  
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24 THUẾ (tiếp theo) 

 
 Trích lập thuế thu nhập doanh nghiệp (tiếp theo) 

 
Số thuế trên lợi nhuận trước thuế của Công ty khác với số thuế khi được tính theo thuế 
suất ưu đãi 12,5% như sau:  

 
 2007 2006 
 VND VND 

   
Lợi nhuận kế toán trước thuế  72,247,682,990   73,917,485,163  
Thuế tính ở thuế suất 12.5% (2006: 25%)  9,030,962,388   18,479,375,316  
Điều chỉnh: 

Thu nhập không chịu thuế  (2,896,588,184)  (4,904,815,428) 
Chi phí không được khấu trừ  401,238,600   801,330,669  

 
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp  6,535,612,804   14,375,890,557  

 
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp cho niên độ được tính dựa vào thu nhập chịu thuế 
ước tính và tùy thuộc vào sự kiểm tra và có thể có những điều chỉnh của cơ quan thuế. 
 

25 LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU 
 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính bằng cách chia lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ 
đông cho số lượng bình quân gia quyền của số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong 
năm, loại trừ cổ phiếu thường công ty mua lại và nằm giữ như cổ phiếu quỹ: 
 
 2007 2006 
 VND VND 
Lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông (VND)  65,712,070,186  59,541,594,606 
Số bình quân gia quyền số cổ phiếu phổ thông 
 (cổ phiếu) 

 
  29,140,991 

 
 26,768,128 

 
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND)  2,256  2,222 
 
Số bình quân gia quyền cổ phiếu phổ thông phát hành năm 2006 đã được đánh giá lại 
dựa trên giả định là cổ phiếu thưởng phát hành năm 2007 đã được phát hành vào ngày 
1 tháng 1 năm 2006. 
 
Trong niên độ, Công ty không phát hành cổ phiếu phổ thông có tiềm năng pha loãng. 
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26 NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN 
 

 Công ty được kiểm soát bởi Trade Ocean Holdings Sdn. Bhd., một công ty được thành 
lập ở Malaysia chiếm 57% vốn cổ phần của công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 
(2006: 57%). 
 
Các bên liên quan khác có phát sinh giao dịch với Công ty trong năm bao gồm: 

 
• Công ty Cổ phần Thực phẩm AVA, một công ty được thành lập tại Việt Nam và được 

công ty mua lại 90% vào tháng 6 năm 2007 (Thuyết minh số 9(a)). 
 
• Trade Ocean Exporters Sdn. Bhd., một công ty được thành lập ở Malaysia 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 Chủ tịch và Tổng Giám đốc của Công ty. 

 
• Công ty Công nghiệp Chế biến Thực phẩm Quốc tế (Cần Thơ), một công ty được 

thành lập ở Việt Nam và được sở hữu 90% bởi công ty Wonderfarm Biscuits & 
Confectionery Sdn. Bhd và kiểm soát bởi Chủ tịch và Tổng Giám đốc của Công ty. 

 
• Công ty TNHH Việt Nam Chuan Li Can Manufacturing, một công ty được thành lập 

tại Việt Nam và được quản lý bởi một thành viên của Hội đồng Quản trị của Công ty. 
 
(a) Nghiệp vụ với các bên liên quan 

 
 Trong năm, các nghiệp vụ sau đây được thực hiện với các bên liên quan: 

 
i) Cho Công ty Công Nghiệp Thực phẩm Ava vay  
   
 2007 2006 
 VND VND 

Số đầu năm  72,502,606,470  48,060,180,819 
Cho vay trong năm  109,153,899,470  77,718,931,263 
Lãi vay trong năm  7,855,655,570  5,785,314,714 
Chi phí khấu hao dây chuyền sản xuất bánh quy 
 Công ty Cổ phần Thực phẩm AVA phải trả  2,521,857,114  1,679,881,734 
Phải thu từ việc bán thức uống cho Công ty Cổ  
 phần Thực phẩm AVA  491,815,394 - 
 
Trả lại khoản đã thu trong năm  (14,879,877,082) 

 
(33,290,008,974) 

Cấn trừ việc mua hàng hóa và dịch vụ từ Công 
ty Cổ phần Thực phẩm AVA.  (71,432,604,642) 

 
(27,510,184,701) 

 
Cấn trừ việc mua và góp thêm vốn  

 
 (41,295,106,090) 

 - 
 

Số cuối năm  64,918,246,204  72,444,114,855 
 

Trong năm 2006, Công ty chính thức chuyển số tạm ứng cho Công ty Cổ phần 
Thực phẩm AVA thành khoản cho vay với hạn mức 4.000.000 đô la Mỹ và chịu lãi 
suất 9,6%/năm. Khoản giải ngân vượt quá hạn mức chịu cùng mức lãi suất.  
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26 NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo) 

 
 (a) Nghiệp vụ với các bên liên quan (tiếp theo) 
 

ii) Mua hàng hóa và dịch vụ từ Công ty Cổ phần Thực phẩm AVA 
 2007 2006 
 VND VND 

   
Tiền thuê văn phòng, nhà kho và phân xưởng 6,658,820,448 6,709,093,488 
Mua nguyên liệu và phí gia công  62,954,062,402  18,961,020,630 

  69,612,882,850  25,670,114,118 
 

iii) Tạm ứng cho Công ty Công nghiệp Chế biến Thực phẩm Quốc tế (Cần Thơ) 
   
 2007 2006 
 VND VND 

   
Số đầu năm  15,726,217,023  1,213,725,582 
Chênh lệch tỷ giá 12,697,399  
Tạm ứng trong năm  19,577,478,704  15,732,303,201 
Tiền hoàn tạm ứng thu được  (35,316,393,126)  (1,219,811,760) 

 
Số cuối năm 

  
 15,726,217,023 

 
Khoản tạm ứng cho Công ty Công nghiệp Chế biến Thực phẩm Quốc tế (Cần Thơ) 
không chịu lãi suất và không có thời hạn trả cố định. Toàn bộ số dư của khoản tạm 
ứng này đã được trả lại vào ngày 31 tháng 12 năm 2007.  
 

iv) Cổ tức chi trả trong năm 
   
 2007 2006 
 VND VND 

   
 Trade Ocean Holdings Sdn. Bhd.  37,448,597,606  36,869,196,870 
 Cổ đông sáng lập/Các Giám đốc của Công ty  15,358,156,716  17,845,398,441 

 
v) Nghiệp vụ với các bên liên quan khác   

  2007 2006 
  VND VND 
    
Các công ty có liên quan Diễn giải các nghiệp vụ   
    
Trade Ocean Holdings Sdn. 

Bhd. (“TOH”) 
Nhận tạm ứng từ TOH  
 trong năm 

16,114,000,000   
- 

 Trả lại khoản tạm ứng cho  
 TOH trong năm 

16,114,000,000  
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26 NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo) 

 
 (a) Nghiệp vụ với các bên liên quan (tiếp theo) 

    
Wonderfarm Biscuits & 

Confectionery Sdn. Bhd. 
Trả tiền mua công ty cổ  
 phần thực phẩm AVA  
 bằng tiền mặt 
 

 
 
31,217,893,910  
 

 
 

- 

 Cấn trừ công nợ với công  
 ty cổ phần thực phẩm AVA 
 

 
26,792,506,090  
 

 
- 

 Nhận hoàn tạm ứng từ  
 Wonderfarm Biscuits &  
 Confectionery Sdn. Bhd. 
 

   
 
14,537,576,799  
 

Trade Ocean Exporters 
Sdn. Bhd. 

Trả lại các khoản ứng  
 trước cho Trade Ocean  
 Exporters Sdn. Bhd. 

  
 1,420,768,341  
 

    
 Công ty TNHH Việt Nam 

Chuan Li Can 
Manufacturing  

 
Mua hàng hóa và dịch vụ 

 
18,264,171,590  

 
23,182,235,901  
 

 
vi) Các khoản chi cho các chức trách quản lý chủ chốt   
   
 2007 2006 
 VND VND 

   
Lương và các quyền lợi gộp khác 

1,345,051,694 
   

1,492,095,771 
 
(b) Soá dö cuoái  naêm vôùi caùc beân lieân quan 
 

 2007 2006 
 VND VND 

   
Các khoản phải thu   
Công ty Cổ phần Thực phẩm AVA  
 (Thuyết minh số 26 (a) (i))  64,918,246,204  72,444,114,855 
Công ty Công nghiệp Chế biến Thực Phẩm  
Quốc Tế (Cần Thơ)  -  15,726,217,023 
  64,918,246,204  88,170,331,878 
Các khoản phải trả   
Công ty TNHH Việt Nam Chuan Li  
Can Manufacturing  2,597,270,634  2,227,573,350 
 ═══════ ═══════ 
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27 THÔNG TIN BỘ PHẬN 

 
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007, Ban Giám đốc xác định báo cáo bộ phận theo: (1) 
doanh thu nội địa, (2) doanh thu xuất khẩu và (3) doanh thu sản xuất theo hợp đồng. 
Công ty phân tích doanh thu và giá vốn hàng bán theo bộ phận. 
 
Các kết quả của bộ phận tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 được trình bày như sau: 

   
  

Nội địa 
 

Xuất khẩu 
Sản xuất 
theo hợp 
đồng 

 
Tổng cộng 

 VND VND VND VND 
     
Doanh thu bán hàng  
 thuần   608,891,918,824   65,896,478,802   46,493,675,858   721,282,073,484  
Giá vốn hàng bán  

(486,198,601,476) 
        

(50,049,020,476)  (40,217,031,148)  (576,464,653,100) 
 
Lợi nhuận gộp  122,693,317,348  

     
15,847,458,326   6,276,644,710   144,817,420,384  

 
Hàng hóa sản xuất theo hợp đồng được bán bên ngoài nước Việt Nam. 

 
Các kết quả của bộ phận tại ngày 31 tháng 12 năm 2006 được trình bày như sau: 

  
  

Nội địa 
 

Xuất khẩu 
Sản xuất 
theo hợp 
đồng 

 
Tổng cộng 

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

 (315,265,002,561) 
 

(41,295,796,497) 
 

(160,164,697,500) 
 

(516,725,496,558) 
 
Lợi nhuận gộp  88,384,233,663   11,579,742,594   24,996,802,500   124,960,778,757  

 
Ban giám đốc cũng quyết định phân tích báo cáo bộ phận theo từng loại sản phẩm, lần 
lượt là: (1) thức uống, (2) bánh quy và (3) các sản phẩm khác. Công ty phân tích doanh 
thu và giá vốn hàng bán theo bộ phận.  
 
Các kết quả của bộ phận tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 được trình bày như sau: 

 
 Nước giải 

khát 
Bánh quy Khác Tổng cộng 

 VND VND VND VND 
     
Doanh thu bán  
 hàng thuần 649,230,256,164   65,605,750,014   6,446,067,306   721,282,073,484  
Giá vốn hàng bán (519,598,218,188)  (52,095,981,896)  (4,770,453,016) (576,464,653,100) 
 
Lợi nhuận gộp 129,632,037,976   13,509,768,118   1,675,614,290   144,817,420,384  
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Các kết quả của bộ phận tại ngày 31 tháng 12 năm 2006 được trình bày như sau: 

 
 Nước giải khát Bánh quy Khác Tổng cộng 
 VND VND VND VND 
     
Doanh thu  
bán hàng thuần 536,004,286,524   27,128,961,324  78,553,027,467   641,686,275,315  
Giá vốn hàng bán  (428,803,425,999)  (20,499,100,857) (67,422,969,702) (516,725,496,558) 
 
Lợi nhuận gộp 107,200,860,525  6,629,860,467  11,130,057,765   124,960,778,757  

 
 
28 CAM KẾT THUÊ HOẠT ĐỘNG 
 

Các hợp đồng thuê hoạt động không hủy ngang, Công ty phải trả mức tối thiểu trong 
tương lai như sau: 

  
  Bất động sản 

 2007 2006 
 VND VND 

   
Dưới 1 năm   8,468,438,762   6,396,927,300  
Từ 1 đến 5 năm  26,056,483,026   24,940,529,505  
Trên 5 năm  22,214,019,156   28,272,389,940  
 
Tổng cộng các khoản thanh toán tối thiểu  56,738,940,944   59,609,846,745  

 
 

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. 
 

 
29 CAM KẾT VỐN 
 

Các cam kết về chi tiêu tạo lập tài sản cố định đã ký hợp đồng tại ngày lập bảng cân đối 
kế toán nhưng chưa được hạch toán vào báo cáo tài chính riêng như sau: 
 
 2007 2006 
 VND VND 
   
Nhà xưởng, máy móc và thiết bị 406,996,615,620 454,515,129 
 
Các cam kết về chi tiêu tạo lập tài sản cố định trình bày về việc mua sắm máy móc thiết 
bị từ một nhà cung cấp để đầu tư vào 2 công ty con (Thuyết minh số 10(b)). 
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30 SỐ LIỆU SO SÁNH 
 

Một vài số liệu so sánh trong các báo cáo tài chính riêng đã được phân loại lại cho 
phù hợp với việc trình bày của niên độ hiện hành. 

  
  
Báo cáo tài chính riêng đã được Ban Giám đốc duyệt ngày 04 tháng 4 năm 2008. 
 
 
 
 
 
──────────────── ──────────────── 
TRƯƠNG VĂN THÀNH  YAU HAU JAN 
Kế toán tưởng                                                                        Phó Tổng Giám đốc 
  


