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I- THÔNG TIN CHUNG
1- Thông tin khái quát
- Tên giao dịch: Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:
- Vốn điều lệ:
VND (Một trăm mười chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu,
tám trăm tám mươi ngàn đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:
VND (Một trăm mười chín tỷ, chín trăm chín
mươi chín triệu, tám trăm tám mươi ngàn đồng)
- Địa chỉ: xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
- Số điện thoại :(
)
- Số fax
:(
)
- Website:vikoda.com.vn
- Mã cổ phiếu:VKD
Quá trình hình thành và phát triển
- Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hoà (tên cũ trước ngày /
là Công ty cổ phần
nước khoáng Khánh Hoà - FIT Beverage) , tiền thân là Xí nghiệp nước khoáng Diên Khánh được
thành lập vào ngày
thuộc địa bàn xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà,
- Ngày 07/09/1995 Xí nghiệp được đổi tên thành “Công ty nước khoáng Khánh Hoà”theo quyết
định số
QĐ UB của Chủ Tịch UBND tỉnh Khánh Hoà
- Với phương thức kinh doanh đa dạng hoá sản phẩm, từ năm
công ty đã không ngừng đổi
mới công nghệ, hoàn thiện dây chuyền sản xuất hiện đại Với phương châm “Chất lượng vì cuộc
sống” , các loại sản phẩm của công ty đã được tổ chức quốc tế QMS đánh giá cao và cấp giấy
chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO
vào năm
và đến nay đã nâng cấp lên phiên bản ISO
:
.
- Cùng với công cuộc phát triển kinh tế của đất nước, ngày
UBND Tỉnh Khánh Hòa
ra Quyết định số
QĐ-UB chuyển Công ty Nước khoáng Khánh Hòa thành Công ty cổ phần
Nước khoáng Khánh Hòa . Ngày 0
công ty nước khoáng Khánh Hoà chính thức đi vào
hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần với tên gọi là Công Ty Cổ Phần Nước Khoáng Khánh
Hoà; từ ngày
tên Công ty thay đổi thành Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa - FIT
Beverage, từ ngày
Công ty thay đổi tên lại như trước đây là Công ty CP Nước khoáng
Khánh Hòa.
- Nhờ đổi mới công nghệ sản xuất nên chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao, sản phẩm
đa dạng, mẩu mã cải tiến phù hợp với người tiêu dùng, hiện nay Công ty CP Nước Khoáng Khánh
Hoà đã có hơn
sản phẩm với
chủng loại và mẩu mã đa dạng
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- Hiện nay, công ty có trụ sở chính đóng tại Thôn Cây Sung, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh,tỉnh
Khánh Hòa.
- Cổ phiếu của Công ty đang giao dich trên thị trường UPCOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà
Nội với mã chứng khoán là VKD theo Quyết định số
QĐ – SGDHN ngày
của Sở
giao dịch chứng khoán Hà Nội Ngày giao dịch chính thức là
với giá trị đăng ký giao
dịch là 21.600.000.000 VND; số lượng đăng ký giao dịch bổ sung là
cổ phiếu, ngày
giao dịch chính thức đối với chứng khoán đăng ký bổ sung là ngày
Tổng số lượng cổ
phiếu VKD đang lưu hành là
cổ phiếu, mệnh giá
VND cổ phiếu
2- Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
- Ngành nghề kinh doanh : chủ yếu là sản xuất nước khoáng và các sản phẩm từ nước khoáng
- Địa bàn kinh doanh : chủ yếu trong nước, sản phẩm của Công ty có mặt ở hầu hết các tỉnh,
thành phố trong cả nước Các thị trường chủ lực của Công ty gồm : Khánh Hòa, Đà Nẵng, Dăklăk
3- Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý : Cơ cấu tổ chức của công
ty được thực hiện theo mô hình công ty cổ phần gồm các bộ phận sau:
Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của
Công ty theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty ĐHĐCĐ là cơ quan thông qua chủ trương chính
sách đầu tư dài hạn trong việc phát triển Công ty, quyết định cơ cấu vốn, bầu ra cơ quan quản lý và
điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty
Hội đồng quản trị:
-

Là cơ quan quản lý Công ty có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan
đến mục đích quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc ĐHĐCĐ quyết định
Định hướng các chính sách tồn tại và phát triển để thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông
thông qua việc hoạch định chính sách, ra nghị quyết hành động cho từng thời điểm phù hợp với tình
hình sản xuất kinh doanh của Công ty
Ban kiểm soát: Do ĐHĐCĐ bầu, thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và
điều hành của Công ty

-

Ban điều hành: do HĐQT bổ nhiệm ,gồm có
Tổng Giám đốc,
Phó Giám đốc Tổng Giám
đốc Công ty chịu trách nhiệm trước HĐQT, có quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt
động hàng ngày của Công ty Phó Giám đốc và Kế toán trưởng do HĐQT bổ nhiệm theo đề xuất của
Tổng Giám đốc
Tham mưu giúp việc cho các lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ cho Giám đốc bao gồm
phòng
nghiệp vụ chuyên môn chính là :
+ Phòng Hành chính - Nhân sự
+ Phòng Kế toán -Tài chính
+ Phòng Mua hàng
+ Phòng Kỹ thuật
+ Phòng Quản lý chất lượng
+ Phòng Hậu cần (Logisttics)
+ Phòng Marketing
+ Phòng Tác nghiệp Kinh doanh
+ Phòng sản xuất
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Các phân xưởng sản xuất của Công ty bao gồm :
+ Phân xưởng sản xuất sản phẩm thủy tinh, lon và nước ngọt các loại ;
+ Phân xưởng sản xuất sản phẩm bình galon;
+ Phân xưởng sản xuất sản phẩm Vikoda

Các công ty con, công ty liên kết:
+ Công ty con : không có
+ Công ty liên kết : Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nghệ An được thành lập theo
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số
điều chỉnh lần thứ ngày
nâng
mức vốn điều lệ lên thành
tỷ VND (tương đương
cổ phiếu) Hoạt động chủ yếu
của công ty là xây dựng chuyên dụng

4- Định hướng phát triển :
4 - Các mục tiêu chủ yếu của Công ty :
-

Đảm bảo đạt và vượt mức kế hoạch về các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như: doanh thu, lợi nhuận, thu
nhập của người lao động, cổ tức, nộp ngân sách
Đảm bảo việc làm và thực hiện tốt chính sách đối với người lao động, hoàn thành tốt các nghĩa
vụ của doanh nghiệp với nhà nước và cộng đồng

4.2- Chiến lược phát triển trung và dài hạn :
- Chiến lược trung hạn:
+ Có kế hoạch đào tạo và đào tạo lại để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
+ Đầu tư bổ sung và đổi mới công nghệ các máy móc, thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất
- Chiến lược dài hạn:
+ Nghiên cứu đổi mới cơ cấu tổ chức ; tăng cường công tác quản lý, điều hành sản xuất của công
ty cho phù hợp với sự hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.
+ Đầu tư phát triển mở rộng sản xuất theo hướng đa dạng hóa ngành nghề có tính chọn lọc, tập
trung ưu tiên đầu tư các ngành nghề là thế mạnh của Công ty
4.3- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty :
-

-

Đối với môi trường : Phương châm hoạt động của Công ty là phát triển hước tới sự bền vững
Công ty luôn chủ động trong việc khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên hiệu quả, bảo vệ môi
trường, sử dụng nguồn nguyên vật liệu an toàn cho môi trường, đồng thời Công ty cũng đã xây
dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải, chất thải
Đối với xã hội và cộng đồng : Công ty luôn đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn
cán bộ -công nhân viên, đóng góp các quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến
học, đóng góp xây dựng các công trình quan trọng tại địa phương.
5- Các rủi ro :

-

-

Rủi ro về kinh tế :Mặc dù trong năm qua tình hình kinh tế thế giới và trong nước dần dần ổn định
sau đợt suy thoái kéo dài nhiều năm liền, tuy vậy vẫn tiềm ẩn một số rủi ro nhưtiến trình xử lý nợ
xấu chuyển biến chậm sẽ làm ảnh hưởng đến niềm tin của các nhà đầu tư, kinh tế tăng trưởng
thấp sẽ tạo áp lực phải nới lỏng hơn nữa chính sách tiền tệ ,tỷ lệ lạm phát có khả năng tăng lên
Rủi ro về giá nguyên liệu đầu vào : tình hình giá nguyên liệu đầu vào vẫn chưa ổn định, đã làm
ảnh hưởng khá lớn đối với chính sách giá bán của Công ty vì phải vừa đảm bảo có lãi, vừa giữ
được khách hàng
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Rủi ro cạnh tranh và thị trường : Thị trường nước giải khát ngày càng đa dạng,phức tạp,nhiều
chủng loại và giá cả chênh lệch nhau nhiều làm cho người tiêu dùng khó phân biệt được sản
phẩm nào có chất lượng và giá cả phù hợp, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt làm cho việc giữ và
phát triển thị trường khó khăn hơn
II-TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 201 :
1- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh :

-

Doanh thu thuần đạt
, tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế đạt
triệu đồng Các thị trường chủ
lực của Công ty gồm Đà Nẵng , ĐăkLăk , Khánh Hoà .
Sản phẩm chủ yếu của Công ty là nước khoáng và các sản phẩm từ nước khoáng (nước ngọt,
nước tăng lực) đóng chai thủy tinh, chai pet các loại, bình nhựa gallon, gallon
Nguồn nguyên liệu chính là nước khoáng, các loại nguyên vật liệu khác gồm bao bì ,nhãn, nắp,
đường Nguồn cung cấp chủ yếu là trong nước
2- Tổ chức và nhân sự :
2.1 - Danh sách Ban điều hành và tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ :

TT

Họ tên

năm
sinh

Chức danh

Phạm Công Sinh

Tổng Giám đốc
Phó Giám đốc
Trần Văn Phú
phụ trách sản xuất
Phó Giám đốc phụ trách tài
Nguyễn Văn Trung
chính kiêm Kế toán trưởng
Ngô Minh Việt
Giám đốc Marketing
Giám đốc Kinh doanh
(từ
được bổ
Nguyễn Nhật Hoàng
nhiệm làm Tổng Giám đốc
thay ông Phạm Công Sinh)

Trình độ
chuyên môn
Thạc sĩ QTKD
kỹ sư Hóa thực
phẩm

Số CP
nắm giữ

Tỷ lệ
(%)

cử nhân kinh tế
cử nhân QTKD
cử nhân QTKD

2.2 - Những thay đổi trong Ban điều hành trong năm :
Họ tên

Nguyễn Tiến Sâm
Trần Văn Phú
Ngô Minh Việt
Nguyễn Nhật Hoàng
Phạm Công Sinh

Chức danh

Phó Giám đốc sản xuất
Phó Giám đốc sản xuất
Giám đốc Marketing
- Giám đốc Kinh doanh
- Tổng Giám đốc
Tổng Giám đốc

Bổ nhiệm/Miễn nhiệm

Ngày hiệu lực

Miễn nhiệm
Bổ nhiệm
Bổ nhiệm
Bổ nhiệm
Bổ nhiệm
Miễn nhiệm

3- Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án :
-

Các khoản đầu tư lớn : Tổng giá trị đầu tư trong năm , tỷ đồng, trong đó đầu từ TSCĐ hữu
hình
triệu đồng và TSCĐ vô hình (phần mềm quản lý DN) , tỷ đồng
Các Công ty con : không có
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Công ty liên kết : Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nghệ An được thành lập theo Giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh số
điều chỉnh lần thứ ngày
nâng mức
vốn điều lệ lên thành
tỷ VND (tương đương
cổ phiếu) Hoạt động chủ yếu của
công ty là xây dựng chuyên dụng
4- Tình hình tài chính :
a) Tình hình tài chính :
Chỉ tiêu
Tổng giá trị tài sản
Doanh thu thuần
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
Lợi nhuận khác
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế

Năm

Năm

-

-

(

)

(

)

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu :
Chỉ tiêu
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn
(TSLĐ nợ ngắn hạn)
+ Hệ số thanh toán nhanh
(TSLĐ-hàng tồn kho) nợ ngắn hạn
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
+ Hệ số nợ Tổng tài sản
+ Hệ số nợ nguồn vốn CSH
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
+ Vòng quay hàng tồn kho:
(GVHB hàng tồn kho b quân)
+ Doanh thu thuần tổng TS:
Chỉ tiêu khả năng sinh lời
+ Hệ số LN sau thuế DT thuần
+ Hệ số LN sau thuế vốn CSH
+ Hệ số LN sau thuế tổng TS
+ Hệ số LN từ hoạt động KD doanh thu thuần

Năm 201

Năm 201

,

,

,

,

,
,

,
,
,

,

,

,

-

,
,
,
,

-

Ghi chú

,
,
,
,

5- Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
a- Cổ phần:
- Tổng số cổ phần đang lưu hành
- Loại cổ phần đang lưu hành
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng

:
:
:
:

cổ phần
phổ thông ( %)
cổ phần
cổ phần
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- Chứng khoán giao dịch tại nước ngoài hay bảo trợ việc phát hành và niêm yết chứng khoán tại
nước ngoài : không có
b- Cơ cấu cổ đông: Tổng số cổ đông tại thời điểm

là

cổ đông

- Theo tỷ lệ sở hữu :
+ Cổ đông sở hữu<
+ Cổ đông sở hữu
+ Cổ đông sở hữu
+ Cổ đông sở hữu
+ Cổ đông sở hữu

% vốn điều lệ
- < % vốn điều lệ
- < % vốn điều lệ
- < % vốn điều lệ
> % vốn điều lệ

:
cổ đông, chiếm tỷ lệ , %
:
cổ đông, chiếm tỷ lệ
, %
: không có
:
cổ đông, chiếm tỷ lệ
, %
: không có

- Theo tư cách pháp nhân :
+ Cổ đông tổ chức trong nước
+ Cổ đông cá nhân trong nước
+ Cổ đông cá nhân ngoài nước
+ Cổ đông tổ chức ngoài nước
+ Cổ đông nhà nước
+ Cổ đông khác

:
:
:
:
:
:

cổ đông
cổ đông
cổ đông
không có
không có
không có

c- Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu trong năm :
- Vốn CSH đầu năm :
,
tỷ đồng
- Vốn CSH cuối năm :
,
tỷ đồng.
- Giảm trong năm : ,
tỷ đồng
d- Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có
- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại : không có
e- Các chứng khoán khác đã thực hiện trong năm : không có
6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty
6

Quản lý nguồn nguyên vật liệu :

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ
chính của tổ chức trong năm:
Tên NVL
Chai nhựa
Chai thủy tinh
Thùng carton
Ga CO2
Đường RE
Nắp phéng
Nắp nhựa
Nhãn các loại

đơn vị tính
chai
chai
cái
kg
kg
cái
cái
cái

Số lượng

b) Nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ
chức: không có
6 2 Tiêu thụ năng lượng :
a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp : Tổng điện năng tiêu thụ trong năm :
Kw
b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả : không có
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c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng : không có
6 3 Tiêu thụ nước (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm) :
a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng:
- Nước khoáng
- Nước giếng đã xử lý

: 73.214.000 lít
:
lít

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: không có
6 4 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:
a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không
có
6 5 Chính sách liên quan đến người lao động :
a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động :
- Tổng số lao động tại thời điểm
- Lương bình quân người lao động :

,

:
người
triệu đồng người

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động : Người
lao động làm việc không quá giờ ngày; hàng tháng được nghỉ ít nhất ngày, chất lượng suất ăn
giữa ca đảm bảo đủ dinh dưỡng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; Công ty có Trạm y tế
phục vụ công tác cấp phát thuốc và sơ cấp cứu cho CBCNV ; hàng năm người lao động được
khám sức khỏe định kỳ đầy đủ; được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động ; tất cả
CBCNV được tham gia đầy đủ các khoản BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; hàng năm CBCNV
được thưởng vào các dịp Lễ, Tết đầy đủ
c) Hoạt động đào tạo người lao động :
- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên :
+ Công nhân cơ khí bảo trì máy
+ Công nhân vận hành thiết bị
+ Nhân viên nghiệp vụ các phòng ban

: bình quân
: bình quân
: bình quân

giờ người năm
giờ người năm
giờ người năm

- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có
việc làm và phát triển sự nghiệp :
+ Đào tạo nội bộ : Thực hiện S trong quản lý và sản xuất; nâng cao kỹ thuật vận hành và
bảo trì các loại thiết bị trong sản xuất
+ Đầo tạo bên ngoài : Tập huấn nghiệp vụ Quản lý sản xuất, phân tích chất lượng, Kỹ năng
quản lý điều hành, nhận thức về năng suất-chất lượng
6 6 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương :
- Hàng năm Công ty tham gia đóng góp các quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ
khuyến học, đóng góp xây dựng các công trình quan trọng tại địa phương Tổng số tiền đóng
góp ủng hộ trong năm là
triệu đồng.
III - BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC
1- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
-

Mặc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước trong năm
vẫn còn nhiều khó khăn, tuy
nhiên trong năm qua Công ty đã có những giải pháp đúng đắn,hợp lý trong kinh doanh nên trong
năm Công ty vẫn đạt được mục tiêu về doanh thu và phát triển thị trường Những thị trường chủ
lực của Công ty gồm : Đà Nẵng; ĐăkLăk; Khánh Hoà...
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2- Tình hình tài chính
a- Tình hình tài sản :
-

-

Tổng giá trị tài sản của Công ty tại thời điểm
là
tỷ đồng, giảm , tỷ đồng so với
năm
, trong đó tài sản ngắn hạn tăng , tỷ đồng, tài sản dài hạn giảm , tỷ đồng
b- Tình hình nợ phải trả:
Nợ phải trả tại thời điểm
Các khoản nợ xấu : không có

là

,

tỷ đồng, so với năm

giảm , tỷ đồng.

3- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý : Trong năm
Công ty đã rà soát
sửa đổi và ban hành mới nhiều quy chế,quy định nhằm nâng cao hiệu quả quản lý các nguồn lực với
mục tiêu chính là giảm thiểu chi phí, tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty Hệ thống các quy chế quy
định của Công ty đang từng bước phát huy tác dụng tốt trong công tác quản lý
4- Kế hoạch phát triển trong tương lai: Năm
Công ty sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp và đại tu
một số thiết bị phục vụ sản xuất ; Về sản phẩm, Công ty sẽ nghiên cứu thêm nhiều sản phẩm mới
phù hợp nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.
IV - ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
1- Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty
Nhìn chung tình hình kinh tế năm
có cải thiện so với năm
nhưng nền kinh tế vĩ mô
vẫn còn nhiều khó khăn thử thách đối với doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp trong ngành nước
giải khát Mặc dù chưa đạt được các mục tiêu đã đề ra về doanh thu và lợi nhuận, tuy nhiên Công ty
cũng đã có tăng trưởng về doanh thu và từng bước ổn định thị phần
2- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty
Ban Giám đốc thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình, thực hiện tốt mọi chỉ đạo của
HĐQT, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có nhiều cố gắng trong công tác quản
lý, tiết kiệm chi phí, giữ được thị trường.
3- Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị :
-

-

Tình hình kinh tế Việt nam năm
được dự báo có dấu diệu tích cực tuy nhiên vẫn tiềm ẩn
nhiều khó khăn như vấn đề biến đổi khí hậu, gia tăng thất nghiệp, nguy cơ lạm phát Mục tiêu
Công ty đề ra là phải giữ được hệ thống khách hàng hiện tại và phát triển thêm khách hàng mới
để đảm bảo sự phát triển bền vững
Về các chỉ tiêu cơ bản, HĐQT đề ra mục tiêu tăng trưởng các chỉ tiêu chính như sau :
+ Doanh thu tiêu thụ : phấn đấu đạt
tỷ đồng, tăng % so thực hiện năm
+ Lãi trước thuế : phấn đấu đạt
tỷ đồng, tăng
% so thực hiện năm
.

-

.

Về công tác sản xuất, kinh doanh : HĐQT sẽ chỉ đạo tập trung đảm bảo sản xuất ổn định, duy trì
các thị trường chủ lực, mở rộng các thị trường còn tiềm năng
Về tài chính : HĐQT sẽ có định hướng phù hợp trong từng thời điểm đảm bảo tài chính lành
mạnh, sử dụng nguồn vốn hiệu quả nhất

V- QUẢN TRỊ CÔNG TY :
1- Hội đồng quản trị
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a- Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

TT Họ tên

Chức danh
trong
HĐQT
Công ty

tỷ lệ cổ phần
sở hữu,đại
diện

TV độc lập
không điều
hành

- Sở hữu :
- Đại diện :

Nguyễn
Văn
Sang

Phạm
Công
Sinh

Đỗ Thế
Cao

Chủ tịch
HĐQT

- Sở hữu :
- Đại diện :
thành viên

- Sở hữu :
thành viên - Đại diện :

chức danh tại
tổ chức, Công ty khác
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư F I T
- Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP
Dược phẩm Cửu Long
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Dũng
Tâm
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chế biến thực
phẩm xuất khẩu Miền Tây
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP FIT Consumer
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hạt giống TSC
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công ty Giống
- Cây trồng Nông Tín
- Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP
Thiết bị Y tế Benovas
- Chủ tịch HĐQT Kiêm TGĐ Công ty CP
Thuốc ung thư Benovas
- Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP
dược phẩm Benovas
- Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty dược
phẩm Euvipharm
- Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP FIT
Cosmetics
- Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư F I T
- Thành viên HĐQT Công ty Vật tư Kỹ thuật
Nông nghiệp Cần Thơ
- TV HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP FIT
Consumer
- Chuyên viên Tài chính Tập đoàn F I T
- Thành viên HĐQT Công ty CP Dược phẩm
Cửu Long

b- Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có
c- Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm :
-

Trong năm HĐQT duy trì chế độ họp thường xuyên để nghe Ban điều hành báo cáo công việc,
đồng thời có phương án chỉ đạo kịp thời cho công tác sản xuất của Công ty HĐQT
d- Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Trong thành phần

HĐQT Công ty ( thành viên) không có thành viên hoạt động độc lập không trực tiếp điều hành.
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e- Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty, danh
sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm:
không có
2- Ban Kiểm soát
a- Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:
TT

Họ tên
Phan Thị Hòa
Lê Hồng Phượng
Đào Thị Hải Yến

Chức danh
Trưởng Ban
Thành viên
Thành viên

Tỷ lệ sở hữu CP

b- Hoạt động của Ban kiểm soát:
Trong năm
, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động sau:
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Phối hợp làm việc với Hội
đồng quản trị và Ban điều hành góp phần thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm
.
- Xem xét hệ thống văn bản pháp lí của Công ty và việc tuân thủ các quy định pháp luật Nhà
nước
Thông qua hoạt động kiểm soát năm tài chính 20 Ban Kiểm Soát đánh giá như sau:
- Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ đúng các
quy định pháp luật, quy chế và Điều lệ Công ty
- Hội đồng quản trị đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, bám sát các diễn biến của nền kinh tế để đưa ra
những quyết định đúng đắn và phù hợp nhằm triển khai tốt các mục tiêu Đại hội đồng Cổ đông đề
ra.
- Hệ thống tổ chức kế toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam Báo cáo Tài chính được kiểm toán
theo quy định
- Công ty đã quản lí, sử dụng vốn và các nguồn lực khác đúng mục đích và phát triển theo nhu cầu
cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh
3- Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban
kiểm soát
a- Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản
trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và các cán bộ quản lý:
Tiền lương :
- Tổng Giám đốc
- Phó Giám đốc, Kế toán trưởng
- Trưởng phòng

:
:
:

.

đồng tháng
đồng tháng
đồng tháng

Thù lao HĐQT, BKS : Được trích theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm
đồng Mức phân phối như sau :
- Chủ tịch HĐQT
- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS
- Thành viên BKS

:
:
:

đồng người/tháng
đồng người tháng
đồng người tháng

Tiền thưởng : không có
b- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm: không có

, tổng số trích là
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c- Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không có
VI - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (xin vui lòng xem toàn văn báo cáo tài chính năm 20
toán bởi Công ty kiểm toán VACO trên website vikoda.com.vn )
Khánh Hòa, ngày 30 tháng 3 năm 201
Xác nhận của người
đại diện theo pháp luật của Công ty
Tổng Giám đốc

Nguyễn Nhật Hoàng

đã kiểm

