
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NƢỚC KHOÁNG KHÁNH HÕA 

--------------------------------------------- 

Khánh Hòa, ngày  12 tháng 5 năm 2015 

 

THƢ MỜI HỌP 

----------------------- 

 

BAN TỔ CHỨC 

Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên  

Công ty Cổ phần Công ty CP Nƣớc khoáng Khánh Hòa 

Năm 2015 

 

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham gia cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường 

niên Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa năm 2015 

 

1- Thời gian họp: 8h30  ngày 30/6/2015 

2- Địa điểm họp:  Phòng họp hội nghị Khách sạn TROPICANA – 40 Trần Phú, Nha Trang, 

Khánh Hòa 

3. Nội dung Đại hội: Theo Thông báo họp ĐHĐCĐ thƣờng niên 2015 

 

 

Sự hiện diện của quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội. 

 

Rất mong quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội. 

 

 Trân trọng kính mời ! 

 

 

        TM.HĐQT 

     KT.CHỦ TỊCH  

   PHÓ CHỦ TỊCH 
 

            (đã ký) 
 

                   PHẠM ĐÌNH KHƢƠNG 

 

 

 

 

 

 



   
        CÔNG TY CỔ PHẦN  

NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA 

 

 
 

CHƢƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2015 

 
 Thời gian : Ngày 30/6/2015 

 Địa điểm : Khách sạn TROPICANA - 40 Trần Phú-Nha Trang-Khánh Hòa 

 
 

TT Nội dung thực hiện 

I Thủ tục khai mạc  

1 Đón tiếp đại biểu, ổn định chỗ ngồi Ban TC Đại hội 

2 Chào cờ, tuyên bố lý do,giới thiệu thành phần tham dự A.Khải 

3 Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội A.Phú 
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- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban chủ toạ, Ban thư ký  

- Mời Ban chủ toạ lên điều hành Đại hội, Ban thư ký   lên vị trí làm 

việc 

 

A.Khải 

II Nội dung Đại hội  

1 Phát biểu khai mạc Đại hội và Báo cáo của HĐQT về kết quả thực 

hiêṇ công tác năm 2014, điṇh hướng năm 2015 

A.Khương  

- P. Chủ tịch HĐQT 

2 Báo cáo của BKS về hoạt động trong năm và kết quả thẩm tra báo 

cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014  

Trưởng BKS 

3 Đại hội thảo luận góp ý các báo cáo của HĐQT,BKS Ban chủ tọa 

4 Biểu quyết các vấn đề theo Tờ trình của Đại hội trình Đại hội đồng 

cổ đông 

Tổ kiểm phiếu 

 GIẢI LAO ,  KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  

5 Công bố kết quả biểu quyết Ban Thư ký 

6 Đọc đơn từ nhiệm của ô.Lê Thanh Tuấn (Chủ tịch HĐQT) và bà Đỗ 

Thanh Hương (thành viên HĐQT) 

Ban chủ tọa 

7 Giới thiệu nhân sự đề cử bầu bổ sung vào HĐQT,BKS Ban chủ tọa 

8 Thực hiện bầu cử - Kiểm phiếu Tổ bầu cử 

 GIẢI LAO ,  KIỂM PHIẾU  

9 Công bố kết quả Tổ bầu cử 

III Tổng kết Đại hội  

1 Thông qua dự thảo nghị quyết Ban Thư ký 

2 Phát biểu tổng kết Đại hội -  Bế mạc Chủ tọa 
 

        

       TM.HĐQT 

     KT.CHỦ TỊCH  

   PHÓ CHỦ TỊCH 

                   (đã ký) 

    PHẠM ĐÌNH KHƢƠNG 

 

 

 

 

 

 



  CÔNG TY CỔ PHẦN  

NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HOÀ 

                                     Diên Khánh, ngày  5  tháng 4 năm 2015 

 

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 
VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014   

VÀ ĐỊNH HƢỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2015 
 
 

Kính gởi: HỘI  ĐỒNG  QUẢN  TRỊ CÔNG TY 

 

 Để chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, nay Ban điều hành báo cáo 

tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014 và xây dựng kế hoạch năm 2015 trình HĐQT xem xét. 

Cụ thể như sau : 
 

I .TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 
 

1. Về công tác tổ chức - quản lý:   
 

- Công ty duy trì chế độ họp giao ban định kỳ và họp phân công việc đột xuất theo yêu cầu sản 

xuất kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo triển khai kịp thời những vấn đề quan trọng trong 

SXKD cũng như kịp thời nghe những thông tin phản ánh từ các phòng ban,bộ phận để có 

những biện pháp xử lý phù hợp. 

- Cơ cấu tổ chức của Công ty tương đối  ổn định, bố trí lao động hợp lý theo hướng tiết kiệm 

nhất để tăng năng suất lao động; tổ chức rà soát và ban hành nhiều văn bản, quyết định trong 

công tác quản lý nhân sự, tài chính, quản lý nguyên liệu vật tư...nhằm  mang lại hiệu quả cao . 

- Công tác đạo tạo-bồi dưỡng : Để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý và sản xuất-kinh doanh, 

trong năm qua, Công ty đã tổ chức cho CBCNV tham gia các khóa đào tạo,dồi dưỡng qua các 

chuyên đề, nội dung sau : 
 

  + Tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm  : 166 người 

  + Tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh lao động   : 201 người 

  + Tập huấn về thiết kế - thương hiệu    :     2 người 

  + Tập huấn nghiệp vụ thuế      :     4 người 

  + Tập huấn về Lao động tiền lương    :     3 người 

  + An toàn hóa chất       :     1 người 

  + Bồi dường nghiệp vụ Ban Kiểm soát    :     3 người 
 

2. Về sản xuất - chất lƣợng sản phẩm  :  
 

- Trong năm qua, tình hình máy móc thiết bị ổn định, vật tư bao bì đầy đủ nên công tác sản xuất 

thuận lợi, hàng hóa đáp ứng kịp thời cho thị trường. 

- Chất lượng sản phẩm luôn ổn định. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 

9001:2008, HACCP được duy trì và cải tiến liên tục phù hợp điều kiện thực tế của Công ty 

trong từng thời điểm. 
 

3. Công tác phát triển sản phẩm mới:  

- Nghiên cứu sản phẩm nước yến sản xuất từ nước khoáng thiên nhiên 

- Điều chỉnh các thành phần sản phẩm nước chanh muối giống sản phẩm Revive và có nét đặc 

trưng của Công ty 



 

4. Công tác kinh doanh -marketing :  
 

- Năm 2014 tình hình kinh tế thế giới và trong nước có những chuyển biến tích cực hơn , tuy 

nhiên thị trường vẫn chưa ổn định, sức mua vẫn còn yếu; sự cạnh tranh trong ngành nước giải 

khát, đặt biệt là nước khoáng , ngày càng gay gắt đã ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của 

Công ty. 

- Việc phát triển và giữ thị phần của Công ty ngày càng khó khăn hơn do thị trường nước giải 

khát ngày càng đa dạng và sôi động; một số thị trường có chiều hướng đi xuống như Phú Yên, 

thành phố Hồ Chí Minh... 

- Hoạt động marketing trong năm qua vẫn chưa có những thay đổi lớn , những  hoạt động chính 

cũng chỉ là quảng cáo ngoài trời, trên các báo, tạp chí , tham gia các kỳ Hội chợ ,tài trợ các 

chương trình thể thao, văn hóa, trang bị máy nóng lạnh, tủ lạnh cho khách hàng,  tặng vật phẩm 

quảng cáo, khuyến mãi bằng sản phẩm ...; chưa có phim quảng cáo trên truyền hình . 

- Tổng chi phí cho hoạt động marketing năm 2014 là 3,364 tỷ đồng (bằng 60,08 % kế hoạch chi 

phí Marketing, chiếm  2,46% doanh thu), trong đó : 
 

5. Về đầu tƣ và tình hình triển khai các dự án :   
 

Được sự chỉ đạo của HĐQT và căn cứ nghị quyết Đại hội cổ đông, trong năm 2014 Ban điều 

hành thực hiện đầu tư các hạng mục sau : 
 

5-1 - Các dự án đã hoàn thành : 
   

- Tháng 1/2014 hoàn thành nghiệm thu và đưa vào sử dụng dây chuyền sản xuất nước khoáng 

bình 5 galon trị giá 5,097 tỷ đồng, hoàn thành cải tạo xây dựng lại phân xưởng sản xuất nước 

khoáng bình trị giá 356 triệu đồng. 
   

5-2 - Các dự án dở dang : 
 

5.2.1- Dự án đầu tư hệ thống thu gom và xử lý nước thải  :  

- Đã triển khai chào giá cạnh tranh chọn nhà thầu xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải 

với tổng giá trị xây dựng 990 triệu đồng; trong năm 2014 đã tạm ứng vốn xây dựng 297 triệu 

đồng. Dự kiến hoàn thành trong quý 2/2015. 

5.2.2 Về  hồ sơ mỏ khoáng Suối Dầu và việc xin gia hạn giấy phép khai thác mỏ nước khoáng 

Đảnh Thạnh :  Công ty đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp cho Bộ Tài nguyên Môi trường và đang 

chờ xem xét giải quyết. 
 

5.2.3- Đối với dự án khách sạn Vikoda và Trung tâm thương mại - chung cư Vikoda :   

- Dự án khách sạn Vikoda : UBND Tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định thu hồi (do Công ty 

không thực hiện đầu tư xây dựng đúng thời hạn quy định) 

- Dự án Trung tâm thương mại - chung cư Vikoda : UBND Tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định 

cho phép tiếp tục thuê để làm Trạm phân phối nước khoáng. 

6. Công tác tài chính :   

- Trong năm Công ty thực hiện trích lập và sử dụng các quỹ theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng 

cổ đông năm 2014. 

- Thực hiện rà soát, ban hành định mức công nợ bao bì, tiền hàng năm 2014 cho khách hàng , 

đồng thời đôn đốc nhắc nhở thu hồi các khoản nợ vượt định mức và nợ tồn đọng. 

 - Thực hiện kiểm tra, đánh giá, ban hành bổ sung các định mức chi phí, định mức tiêu 

hao nguyên-nhiên-vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh.  

- Hàng tháng tiến hành quyết toán tình hình sử dụng chi phí tại các Trạm, Chi nhánh trực thuộc, 

thực hiện quyết toán tình hình sử dụng chi phí, tiêu hao nguyên vật liệu trong Công ty theo 



từng quý, tính toán xác định giá thành cụ thể từng loại sản phẩm làm cơ sở xây dựng, điều 

chỉnh giá bán và chính sách bán hàng phù hợp trong từng thời điểm.      

- Công ty đã ban hành Quy chế Quản lý tài chính (áp dụng từ tháng 6/2014) và Quy chế chi tiêu 

nội bộ (áp dụng từ tháng 10/2014)   . 

- Việc sử dụng vốn của Công ty để phục vụ các nhu cầu sản xuất kinh doanh đảm bảo nguyên 

tắc bảo toàn vốn và sinh lời : 
             

           ĐVT : VND 
 

Chỉ tiêu Số đầu năm Số cuối năm 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu 21.600.000.000 21.600.000.000 

- Quỹ đầu tư phát triển 8.911.170.450 10.947.165.852 

- Quỹ dự phòng tài chính 2.102.771.920 2.160.000.000 

- Lợi nhuận chưa phân phối 6.801.223.482 9.378.447.353 

- Vốn chủ sở hữu 39.415.165.852 44.085.613.205 
 

7. Kết quả thực hiện các mục tiêu cơ bản :   

 

Chỉ tiêu 

 

đvt 

kế 

hoạch 

2014 

th. hiện  

năm 2014 

% hoàn 

thành 

th hiện 

2013 

tăng/ giảm 

so 2013 

-Sản lương sản xuất triệu lít 46,5 48,185 103,6% 44,205 + 9% 

-Sản lương tiêu thụ triệu lít 46,5 47,594 102,3% 43,805 + 8,6% 

- Doanh thu tỷ đồng 140 136,6 97,8% 130,626 + 4,8% 

- Lãi trước thuế  tỷ đồng 12,5 12,474 99,8% 12,119 + 2,9% 

 

V . CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 2015 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN : 
 

A-  KẾ HOẠCH NĂM 2015: 
 

 1. Các chỉ tiêu chính : 
 

Chỉ tiêu đơn vị tính KH 2015 thực hiện  

năm 2014 

% tăng trưởng  

Sản lượng  tiêu thụ triệu lít 50,0 47,594 + 5% 

Doanh thu tỷ động 145,0 136,9 + 5,9% 

Lãi trước thuế tỷ đồng 12,5 12,474 + 0,2% 

 Giải trình mục tiêu lãi trước thuế năm 2015 : 
 

 - Lợi nhuận trước thuế năm 2014 là 12,474tỷ đồng, bao gồm lợi nhuận từ hoạt động 

SXKD là 10,782 tỷ đồng và lợi nhuận khác 1,691 tỷ đồng (chủ yếu là lãi tiền gửi NH và bán 

thanh lý bao bì hỏng không còn sử dụng được). 
 

 - Năm 2015 Công ty dự kiến thực hiện thanh quyết toán dự án đầu tư hệ thống xử lý 

nước thải (dự án dở dang của năm 2014), đồng thời tiến hành đầu tư mới dây chuyền sản xuất 

nước khoáng chai thủy tinh, đại tu máy rữa chai (tổng cộng khoảng 15 tỷ đồng), do đó nguồn 



tiền gởi trong năm 2015 sẽ giảm nhiều so với năm 2014; đồng thời năm 2015 Công ty sẽ đầu tư 

một khoản chi phí khá lớn cho công tác quảng cáo trên truyền hình .  Các yếu tố trên sẽ ảnh 

hưởng đến kế hoạch lợi nhuận năm 2015. 
 

 

 2- Kế hoạch sản lƣợng tiêu thụ năm 2015 theo các dòng sản phẩm : 
 

TT Dòng sản phẩm đvt th hiện 2014 KH 2015 % tăng/giảm 

1 SP lon các loại thùng 10.880 11.000 101,04% 

2 SP pet các loại thùng 869.651 914.000 105,09% 

3 Bình các loại bình 1.147.721 1.230.000 107,17% 

4 Két thủy tinh két 1.607.243 1.745.000 104,30% 

cộng : 3.695.000 3.900.000 105,53% 

 

 3. Kế hoạch đầu tƣ, các dự án  năm 2015 và các năm tiếp theo :   
 

      Căn cứ tình hình dây chuyền thiết bị hiện có và căn cứ nhu cầu sản xuất kinh doanh trong 

thời gian đến, trong năm 2015 Công ty sẽ triển khai thực hiện việc đầu tư các dự án sau (đã 

được HĐQT và Đại hội đồng cổ đông năm 2014 thông qua):  

- Hoàn thành việc xây dựng hệ thống thu gom nước thải  và đầu tư lắp đặt hệ thống xử lý nước 

thải, dự toán 750 triệu đồng  

- Đầu tư dây chuyền chiết nước khoáng chai thủy tinh. công suất 10.000 chai/giờ, thiết bị Italia 

hoặc Đài Loan (dự toán khoảng 18 tỷ đồng). 

- Sửa chữa đại tu máy rữa chai KRONESS (dự toán khoảng 5 tỷ đồng)  

- Cải tạo mặt bằng Trạm phân phối Vĩnh Hải (dự toán khoảng 4 tỷ đồng) 

- Đầu tư thiết bị xử lý flo trong nước khoáng (dự toán khoảng 1,8 tỷ đồng) 

- Xây dựng nhà ăn tập thể (dự toán 1,2 tỷ đồng)  
 

 4. Kế hoạch marketing-quảng cáo năm 2015 :  
 

Công ty xác định năm 2015 sẽ có đầu tư mạnh cho công việc phát triển thương hiệu, thị phần ở 

các thì trường tiềm năng nhưng còn yếu, đặt biệt là thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, 

Công ty xây dựng kế hoạch ngân sách marketing năm 2015 là 6,5 tỷ đồng, tăng 3,13 tỷ đồng so 

với tổng ngân sách marketing thực hiện năm 2014. Cụ thể như sau : 
 

Khoản mục Thực hiện 2014 Kế hoạch 2015 Tăng 

Quảng cáo ngoài trời 1.374.567.259 2.000.000.000 625.432.741 

Truyền hình - 2.000.000.000 2.000.000.000 

Báo chí 115.127.266 200.000.000 84.872.734 

Hội chợ 96.396.000 180.000.000 83.604.000 

Tài trợ (thể thao,văn hóa) 597.607.600 700.000.000 102.392.400 

Máy nóng lạnh,tủ ướp 397.968.136 300.000.000 - 97.968.136 

Quảng cáo trên Internet 47.710.000 200.000.000 152.290.000 

Vật phẩm quảng cáo 599.646.056 650.000.000 50.353.944 

Quảng cáo bằng sản phẩm 135.214.980 200.000.000 64.785.020 

Dự phòng chi - 70.000.000 70.000.000 

Cộng 3.364.237.297 6.500.000.000 3.135.762.703 
 



 5. Kế hoạch  đào tạo năm 2015 :  
 

- Năm 2015 Công ty sẽ ưu tiên chú trọng việc đào tạo tập huấn kỹ năng bán hàng và quản lý 

bán hàng (dành cho cán bộ nhân viên phòng Tiêu thụ, các thị trường) , ngoài ra sẽ cử cán 

bộ,chuyên viên các phòng nghiệp vụ  tham các khóa quản lý tài chính,kinh tế (dành cho cán bộ 

quản lý cấp cao gồm Ban Giám đốc, kế toán trưởng),  các lớp quản lý lao động,tiền lương, các 

chế độ chính sách (dành cho phòng nhân sự và kế toán tiền lương, BHXH) , các lớp tập huấn 

kỹ năng đàm phán,thương lượng trong việc ký kết Hợp đồng và theo dõi thực hiện Hợp đồng 

(dành cho cán bộ chuyên viên  các phòng Kế toán, Tiêu thụ, Marketing...) 
 

B-  CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN : 
 

1- Về công tác sản xuất - quản lý : 
 

- Tiếp tục rà soát tất cả các chi phí, đảm bảo mọi chi phí cho hoạt động SXKD của Công ty ở 

mức tiết kiệm nhất; 

- Kiểm tra đánh giá việc thực hiện định mức tiêu hao vật tư, chi phí sản xuất; Xác định hệ 

thống phân bổ chỉ tiêu chi phí sản xuất phù hợp đảm bảo công tác quyết toán, xác định gía 

thành của từng loại sản phẩm được chính xác; từ đó xây dựng định hướng chính sách tiêu thụ 

và phát triển cho từng loại sản phẩm . 

- Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm, vật tư nhập kho nhằm nâng cao chất 

lượng sản phẩm sản xuất ra, hạn chế thiệt hại trong khâu sản xuất. 

- Tiếp tục rà soát đánh giá chọn lựa nhà cung cấp vật tư, nguyên liệu phù hợp. 
 

 2- Về công tác kinh doanh-marketing: 
 

 - Phấn đấu giữ vững thị phần tại các thị trường trọng điểm như  Khánh Hoà; Đà Nẵng; 

ĐăkLăk; chọn lọc những nhà phân phối năng động và đủ tiềm kinh doanh ; tăng cường chất 

lượng nhân viên giám sát thị trường và hỗ trợ công tác tiếp thị bán hàng. 

- Thường xuyên rà soát đánh giá hiệu quả hoạt động từng thị trường, nhất là các Chi nhánh, 

trạm để có định hướng phù hợp. 

- Tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ tại nhưng nơi chưa có sản phẩm của Công ty, chủ yếu tập 

trung tiếp thị và bán hàng sản phẩm chai Pet các loại và lon. 

- Có kế hoạch bổ sung nguồn nhân lực thị trường trẻ có năng lực dự phòng, để bổ sung thay thế 

dần những nhân viên kém năng động hiện nay. 

-  Thuê công ty quảng cáo có uy tín để tư vấn kế hoạch quảng cáo trên truyền hình 

-  Tham gia các hội chợ quan trọng có tính quảng bá thiết thực đối với Công ty. 
 

 Qua báo cáo tình hình SXKD năm 2014 và định hướng kế hoạch năm 2015 như trên,  

kính trình HĐQT xem xét và góp ý kiến. 

 

Nơi nhận :           GIÁM ĐỐC CÔNG TY 
 

-  Hội đồng Quản trị           
-  Ban Giám đốc               Phạm Đình Khƣơng 

-  Lưu VT                     (đã ký) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



         CÔNG TY CỔ PHẦN 

 NƢỚC KHOÁNG KHÁNH HÕA  

 

BÁO CÁO CUẢ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015 

 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016 

 
Kính thƣa quý vị cổ đông ! 

 
 Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP nước khoáng Khánh Hòa, hôm nay, 

tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty báo cáo 

trước ĐHĐCĐ về hoạt động cuả HĐQT trong năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 

như sau : 

 

I- VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT : 

 

HĐQT gồm 6 thành viên, được phân công nhiệm vụ như sau : 

 

 Ông  Phan Minh Sáng : Chủ tịch HĐQT. 

 Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó Chủ tịch HĐQT  

 Ông Nguyễn Văn Sang - thành viên HĐQT  

 Ông  Phạm Công Sinh - thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, trực tiếp điều hành 

hoạt động SXKD tại Công ty 

 Ông Trần Hà - thành viên HĐQT 

 Ông Phạm Đình Khương - thành viên HĐQT 
 

1- Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2015: 

 

 Mặc dù có những thuận lợi từ tình hình kinh tế trong nước đã phục hồi và chuyển biến 

tích cực, tuy vậy ngành nước uống vẫn là ngành cạnh tranh ngày càng gay gắt.  

  

 Trong những tháng cuối năm 2015 Hội đồng Quản trịđã tăng cường chỉđạo Ban điều 

hành đẩy mạnh các hoạt động sản xuất  kinh doanh của Công ty nhưổn định cơ cấu tổ chức, xây 

dựng thêm xưởng máy, kho bãi; xây dựng lại hệ thống kênh phân phối, nghiên cứu phát triển 

sản phẩm mới, mở rộng thêm nhiều thị trường. 

 

 Về các mục tiêu cơ bản Công ty đạtđược như sau : 

 

Chỉ tiêu đvt TH 2015 TH 2014 tăng /giảm (%) 

- Tổng doanh thu tỷ đồng 163,7 136,6  

- Tổng chi phí tỷ đồng 150,7 124,1  

- Lãi trước thuế  tỷ đồng 12,975 12,474  

 

2- Hoạt động của HĐQT : 

 

- HĐQT duy trì chế độ họp định kỳ chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết Đại hội cổ 

đông đề ra và nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chỉ đạo Ban điều 

hành tiếp tục ổn định cơ cấu tổ chức , bố trí lao động hợp lý để tăng năng suất lao động; rà soát 



và ban hành nhiều văn bản, quyết định trong công tác quản lý nhân sự, tài chính, quản lý 

nguyên liệu vật tư...nhằm  mang lại hiệu quả cao . 

 

 2.1- Các cuộc họp HĐQT trong năm : 
 

Ngày Nội dung họp 

16/4/2015 - Chốt thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 

08/07/2015 - Bầu ông Phan Minh Sáng làm Chủ tịch HĐQT Công ty 

22/07/2015 - Thông qua Quy chế Quản lý tài chính Công ty 

- Chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 

- Bổ nhiệm ông Phạm Công Sinh làm Giám đốc Công ty (thay ông Phạm 

Đình Khương nghỉ hưu) 

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Khoa làm Phó Giám đốc phụ trách Kinh 

doanh-Marketing 

- Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc đối với ông Nguyễn Ngọc Dũng 

31/08/2015 - Dừng hoạt động các Chi nhánh Công ty 

- Bổ sung nhân sự HĐQT và thay đổi phương án trích quỹ lương 

06/10/2015 - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015 

10/12/2015 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2015 

 

 2.2- Hoạt động giám sát của HĐQT : 

 

 - HĐQT giám sát chặt chẻ hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện 

nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đúng theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, đảm bảo 

mọi hoạt động cuả Công ty đúng theo Điều lệ và quy định của pháp luật, hoạt động SXKD của 

Công ty thuận lợi và đạt các mục tiêu đề ra. 

 - Về công tác tài chính của Công ty : HĐQT chỉ đạo chặt chẻ công tác quản lý tài chính 

nên tình hình tài chính Công ty trong năm đảm bảo lành mạnh, Công ty không phải vay Ngân 

hàng, không phát sinh nợ xấu. Việc bảo toàn và phát triển vốn thể hiện qua bảng số liệu sau : 

          ĐVT : VND 

Chỉ tiêu Số đầu năm Số cuối năm 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu 21.600.000.000 21.600.000.000 

- Quỹ đầu tư phát triển 13.107.165.852 13.107.165.852 

- Quỹ dự phòng tài chính - - 

- Lợi nhuận chưa phân phối 9.378.447.353 19.375.236.070 

- Vốn chủ sở hữu 44.085.613.205 54.082.401.922 

  

 - HĐQT chỉ đạo Ban điều hành phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát 

Công ty thực hiện tốt công tác giám sát, kiểm soát mọi hoạt động của Công ty theo đúng chức 

năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát Công ty. 

 

II - ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016 : 

 

 1- Những mục tiêu cơ bản : 

 

 Trên cơ sở xem xét tốc độ phát triển hàng năm của Công ty qua những năm trước và xu 

thế phát triển, cạnh tranh trong ngành sản xuất-kinh doanh nước uống như hiện nay, HĐQT đề 

ra mục tiêu cho năm 2016 như sau : 



 

Chỉ tiêu đơn vị tính KH 2016 
thực hiện  

năm 2015 

% tăng 

trưởng  

Sản lượng  tiêu thụ triệu lít 80 55 + 45% 

Doanh thu tỷ động 226 163 + 38% 

Lãi trước thuế tỷ đồng 23,4 12,9 + 81% 

 

 2- Những định hướng cụ thể : 

 

 2.1 - Về công tác quản lý  :  Tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ hàng quý để nắm sát 

tình hình sản xuất kinh doanh , từ đó có những chỉ đạo phù hợp đối với Ban điều hành Công ty, 

đồng thời các thành viên HĐQT giữ liên hệ thường xuyên qua bằng nhiều hình thức để có ý 

kiến trao đổi và thống nhất kịp thời các sách lược trong sản xuất kinh doanh. 

 

 2.2 - Về đầu tư - xây dựng cơ bản : 
 

 Ưu tiên việc đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất thay thế các dây chuyền thiết bị đã xuống 

cấp, đảm bảo đủ năng lực sản xuất để cung ứng hàng hóa. 

 2.3- Chiến lược quảng bá thương hiệu : 
 

- Tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm cho phù hợp nhu cầu thị 

trường; phát triển những sản phẩm mới có xu thế tiêu thụ tốt.   

- Chỉ đạo công tác marketing đi sâu nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược quảng bá 

hiệu quả hơn , thực hiện quảng bá sản phẩm trên các truyền hình có hiệu quả . 

 

 2.4- Chiến lược định hướng sản phẩm : 

 

- Tập trung phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm chủ lực có doanh thu và hiệu quả 

cao;  

- Chỉ đạo tập trung các nhóm sản phẩm theo hướng tinh gọn nhưng đảm bảo hiệu quả và 

vẫn giữ được thị trường. 

  

Thay mặt HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét góp ý báo cáo  hoạt động của 

HĐQT trong năm 2015 và những định hướng năm 2016. 
 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

  KT/CHỦ TỊCH 

           PHÓ CHỦ TỊCH  

                  

 

    PHẠM ĐÌNH KHƢƠNG 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
CÔNG TY CP NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÕA CÔNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN KIỂM SOÁT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 -------***------- 

       Diên Khánh, ngày 08 tháng 04 năm 2015 

 
 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

CÔNG TY CỔ PHẦN NƢỚC KHOÁNG KHÁNH HÕA, NĂM 2014 

 
 

  Kính thƣa Quý vị cổ đông! 

 
  

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.  

- Căn cứ  Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa. 

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh 

Hòa năm 2014. 

    Thực hiện quyền, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định , thay mặt Ban Kiểm soát tôi 

xin báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra,  giám sát năm tài chính 2014 như sau: 

 

PHẦN I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014 

 

 Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật 

Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lí điều hành  hoạt 

động kinh doanh năm 2014. Kết quả như sau: 

 

- Xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong công tác 

quản lí; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của 

pháp luật và Điều lệ Công ty. 

- Tham gia các ý kiến, kiểm tra giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc triển khai 

các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. 

- Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và việc chấp hành Quy chế quản 

lí tài chính của Công ty. 

- Thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm 

toán và Kế toán AAC nhằm đánh giá tính trung thực của các số liệu về tình hình tài chính, kết 

quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2014. 

- Tham gia một số cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty. 

 

PHẦN II. KẾT QUẢ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH,  

QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2014 

 

1/ Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty: 

 

 Các hoạt động của Hội đồng quản trị đã tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công 

ty cũng như các quy định của pháp luật hiện hành. Các quyết định của Hội đồng quản trị mang 

tính tập trung và có sự thống nhất cao. 

 

2/ Hoạt động của Ban điều hành Công ty: 

 



 Hoạt động của Công ty được Ban điều hành triển khai thực hiện trên cơ sở nghị quyết, 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Điều lệ Công ty, thể hiện sự tích 

cực, năng động trong thực hiện nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lí 

tài chính của đơn vị. 

  Trong năm 2014, Ban Kiểm soát không nhận được bất kì kiến nghị nào của cổ đông 

hoặc của Cán bộ, công nhân viên Công ty về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành 

Công ty. 

 

3/ Kết quả thực hiện các mục tiêu cơ bản: 

 

Chỉ tiêu Đvt KH 2014 TH 2014 % so KH 

Tổng sản lượng sản xuất và tiêu thụ Triệu lít 46,5 47,594 102,4 

Doanh thu thuần Tỷ đồng 140 136,619 97,59 

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 12,5 12,474 99,792 

 

 Trong bối cảnh hiện nay, sự cạnh tranh thị phần giữa các doanh nghiệp nước giải 

khát ngày càng gay gắt. Đối đầu với các thương hiệu nước đóng chai lớn như Aquafina, 

Lavie, Vĩnh Hảo, Thạch Bích, Sanna..., Vikoda chiếm thị phần nhỏ trên cả nước chủ yếu tập 

trung tại Khánh Hòa, các vùng lân cận và Tây Nguyên. Vì vậy, Vikoda bị áp lực cạnh tranh 

chủ yếu về giá bán đó là bài toán nan giải cho Ban điều hành công ty.  

 Tuy nhiên, tỷ suất Lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) = 22,61%, đã thể hiện sự 

nổ lực của HĐQT, Ban điều hành trong việc tìm các giải pháp để nâng tỷ lệ này trong năm 

2014 cao hơn nhiều lần lãi suất cơ bản tiền gởi ngân hàng hiện hành. 

 

4/ Tình hình thực hiện các dự án đầu tƣ: 

 Hiện nay đang triển khai thực hiện dự án hệ thống xử lí nước thải các phân xưởng sản 

xuất, công suất 150m
3
/ ngày, đêm tại Công ty, trị giá 990 triệu đồng (đã bao gồm VAT). Riêng 

các dự án khác căn cứ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như: Dự án đầu tư dây chuyền 

thiết bị sản xuất  chai thủy tinh, dự án sửa chữa đại tu máy rửa chai ...do một số yếu tố khách 

quan nên Ban điều hành chưa triển khai thực hiện. 

 

PHẦN III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 

 

 Báo cáo Tài chính năm 2014 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán 

và kế toán AAC. Cụ thể ý kiến của kiểm toán viên như sau: 

 

" Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh 

trung thực và hợp lí về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2014 cũng như kết quả 

hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù 

hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lí có liên 

quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính."  

 

 Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2014: 

 

1/ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014 



Chỉ tiêu Số tiền (đồng) 

TỔNG TÀI SẢN 64.976.872.434 

Tài sản ngắn hạn 35.009.590.453 

+ Tiền và các khoản tương đương tiền 23.241.737.904 

+ Các khoản phải thu ngắn hạn 3.473.801.897 

+ Hàng tồn kho 7.114.762.016 

+ Tài sản ngắn hạn khác 1.179.288.636 

Tài sản dài hạn 29.967.281.981 

+ Tài sản cố định 23.779.117.372 

+ Tài sản dài hạn khác 6.188.164.609 

TỔNG  NGUỒN  VỐN 64.976.872.434 

Nợ phải trả 20.891.259.229 

+ Nợ ngắn hạn 15.296.017.485 

+ Nợ dài hạn 5.595.241.744 

Vốn chủ sở hữu 44.085.613.205 

+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu 21.600.000.000 

+ Các quỹ 13.107.165.852 

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 9.378.447.353 
 

  Các chỉ tiêu tài chính cơ bản: 

Chỉ tiêu Năm 2014 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán  

     - Hệ số thanh toán ngắn hạn 2,288 

     - Hệ số thanh toán nhanh 1,823 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn  

     - Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0,321 

     - Hệ số Nợ/Nguồn vốn chủ sở hữu 0,473 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động  

     - Vòng quay Hàng tồn kho 12,471 

     - Doanh thu thuần/Tổng Tài sản 2,102 

4. Chỉ tiêu khả năng sinh lời  

     - Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 0,072 

     - Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn Chủ sở hữu 0,226 

     - Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản 0,153 

     - Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần 0,078 
 

* Nhận xét, đánh giá về tình hình tài chính cơ bản:  

 Căn cứ các số liệu trên bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và 

báo cáo  lưu chuyển tiền tệ của công ty cho năm tài chính 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty 

TNHH Kiểm toán và kế toán AAC đã phản ảnh tình hình tài chính  của Vikoda ở trạng thái 

lành mạnh, rủi ro thấp. 

2. Đánh giá công tác tài chính kế toán, lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014: 

- Theo ý kiến của Ban Kiểm soát, số liệu trong Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, 

phản ánh trung thực và hợp lí trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty 

Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa tại thời điểm ngày 31/12/2014. 

- Báo cáo được lập phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy 

định khác có liên quan.  



PHẦN IV. KIẾN NGHỊ 

 

I/ Đề nghị Đại Hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu tài chính thực hiện năm 2014. 

II/ Ban Kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị cần quan tâm chỉ đạo Ban điều hành xây dựng 

những biện pháp nhằm nâng cao hoạt động và quản lí công ty như sau: 

1/ Về lĩnh vực đầu tƣ xây dựng cơ bản:  

- Chú trọng việc đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất thay thế các dây chuyền thiết bị đã xuống cấp, 

đảm bảo đủ năng lực sản xuất hàng hóa, đáp ứng nhu cầu thị trường. Các dự án đầu tư phải 

được triển khai kịp thời, phù hợp tình hình thực tế, đúng tiến độ nhằm phát huy hiệu quả. 

2/ Về nguồn nhân lực: Cần đào tạo đội ngũ CB.NV có trình độ chuyên môn cao, thường 

xuyên mở lớp tập huấn nâng cao kiến thức chuyên môn cho đội ngũ quản lý và bán hàng phù 

hợp với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và có chế độ đãi ngộ để họ an tâm làm việc, cống 

hiến cho Công ty. 

3/ Chiến lƣợc định hƣớng thị trƣờng: Ổn định và phát triển bền vững các thị trường chủ lực, 

đồng thời tiếp tục phát triển những thị trường tiềm năng khác. 

4/ Chiến lƣợc định hƣớng sản phẩm: Tập trung phát triển những dòng sản phẩm chủ lực có 

doanh thu và hiệu quả cao, đánh giá lại những dòng sản phẩm có sản lượng tiêu thụ thấp và có 

giải pháp phù hợp. 

5/ Chiến lƣợc quảng bá thƣơng hiệu: Cần cải tiến mẫu mã, bao bì sản phẩm để phù hợp với 

xu thế cạnh tranh thị trường hiện nay. Xây dựng chiến lược quảng bá, đánh bóng thương hiệu 

Đảnh Thạnh, Vikoda trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

 

  Trên đây là báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2014 và kết quả kiểm tra giám sát 

hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Ban Kiểm soát. Kính trình Đại Hội đồng Cổ đông 

xem xét. 

 

 Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp! 

 

       TM. BAN KIỂM SOÁT 

                   TRƯỞNG BAN  

 

                                   Trần Thị Thu Hà  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN 

NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Khánh Hoà, ngày 25 tháng 06 năm 2015 

 

TỜ TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT 
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN 2015 

CÔNG TY CỔ PHẦN NƢỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA 
 

 

 Kính thưa Quý Cổ đông, 
 

 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hòa Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; 

 - Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt 

Nam thông qua ngày 29/06/2006; 

 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa 

 - Căn cứ kêt quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2014 và định hướng kế hoạch mục 

tiêu Công ty năm 2015,  

 

 Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 

thường niên năm 2015 biểu quyết thông qua các nội dung sau: 
 

 

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 : 
 

 

Chỉ tiêu đvt kế hoạch 2014 thực hiện năm 2014 

- Doanh thu thuần tỷ đồng 140 136,60 

- Doanh thu khác tỷ đồng  2,78 

- Tổng doanh thu tỷ đồng  139,38 

- Tổng chi phí tỷ đồng - 126,906 

- Lãi trước thuế  tỷ đồng 12,5 12,474 

- Lãi sau thuế tỷ đồng - 9,968 

 

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát thẩm tra kết quả Báo cáo tài chính năm 2014 đã đƣợc kiểm 

toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AAC:   Qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả 

thẩm tra báo cáo tài chính Công ty năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán AAC, 

kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua. 
 
 

3. Phân phối lợi nhuận năm 2014:  
 

 Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2014 và căn cứ Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông năm 2014, Hội đồng Quản trị dự kiến trình Đại hội cổ đông phương án phân phối 

lợi nhuận sau thuế năm 2014 như sau : 

 - Lợi nhuận sau thuế năm 2014    : 9.968.447.353 đ 

 - Chi cổ tức 25% vốn điều lệ   : 5.400.000.000 đ 

 - Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi   : 1.900.000.000 đ 

 - Trích thù lao HĐQT,BKS    :    360.000.000 đ   

 - Trích thưởng Ban điều hành   :    230.000.000 đ   

 - Trích Quỹ đầu tư phát triển (số còn lại )  : 2.078.447.353 đ 
 

 



4. Kế hoạch mục tiêu năm 2015 : 
 

 

Chỉ tiêu đơn vị tính kế hoạch 

2015 

thực hiện  

năm 2014 

% tăng trưởng  

Sản lượng  tiêu thụ triệu lít 50 47,594 + 5% 

Doanh thu tỷ động 150 136,9 + 9,56% 

Lãi trước thuế tỷ đồng 13 12,474 + 4,2% 

 

5. Các dự án đầu tƣ lớn năm 2015 :  

 Hội đồng quản trị thống nhất các dự án đầu tư sẽ thực hiện trong năm 2015 gồm : 

 - Tiếp tục việc xây dựng hệ thống thu gom nước thải và đầu tư lắp đặt hệ thống xử lý 

nước thải.  

 - Đầu tư mới dây chuyền chiết nước khoáng chai thủy tinh. công suất 10.000 chai/giờ, 

thiết bị Italia hoặc Đài Loan (dự toán khoảng 18 tỷ đồng). 

 - Sửa chữa đại tu máy rữa chai KRONESS (dự toán khoảng 5 tỷ đồng)  

 - Cải tạo mặt bằng Trạm phân phối Vĩnh Hải (dự toán khoảng 4 tỷ đồng) 
 

6. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015: 
 

 - Trên cơ sở thực hiện năm 2014, HĐQT đề xuất tổng số tiền thù lao HĐQT,BKS năm 

2015 là 360.000.000 đồng (bằng năm 2014) 
 

 

7. Tiền thƣởng Ban điều hành năm 2015:  
 

 -  Để có tính chất động viên cho Ban điều hành , HĐQT thống nhất đề xuất tiền thưởng 

Ban điều hành năm 2015 là 230 triệu đồng (bằng năm 2014) nếu đạt kế hoạch lợi nhuận; trường 

hợp vượt mức kế hoạch thì được thưởng thêm 20% số vượt nhưng tối đa là 300 triệu đồng. 
 

 

8. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015: 
 

 HĐQT kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm 

toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 theo danh sách phê duyệt của Ủy ban chứng 

khoán Nhà nước. 
 

  
 Xin trân trọng cảm ơn! 
           TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

KT CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Phạm Đình Khƣơng 

 
 

 

 

 

 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN 

NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

------------------------ 
 

 

Nha Trang, ngày  20  tháng 05 năm 2016 

 

QUY CHẾ  
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 

NĂM 2015 

 ------------------------  
 

 

Mục tiêu của Quy chế Đại hội  : 
 

 - Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ; 

 - Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội cổ đông 
 

 Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên  2015 Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa 

xin thông qua Quy chế Đại hội như sau : 
 

I- ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI 
 

1. Đại hội đồng cổ đôngthường niên Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa được 

tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% 

cổ phần có quyền biểu quyết. 

2. Trường hợp không có đủ số lượng số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 

phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc thì Đại hội sẽ được triệu tập lần thứ hai 

trong vòng 30 ngày kể từ ngày Đại hội lần thứ nhất không thành. Đại hội lần 

thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho 

ít nhất  51% cổ phần có quyền biểu quyết. 

3. Trường hợp cuộc họp đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai không có đủ 

số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm dự định khai mạc, 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lần thứ 3 trong vòng 20 

ngày, kể từ ngày dự định khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần 

thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba này được tiến hành không 

phụ thuộc vào số lượng cổ đông và đại diện uỷ quyền dự họp. Tất cả những 

cổ đông và đại diện được uỷ quyền dự họp có quyền quyết định tất cả các vấn 

đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn một cách hợp lệ. 

 
II- TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI : 

 
1. Cổ đông dự Đại hội vui lòng không hút thuốc lá trong Hội trường, không nói 

chuyện riêng trong lúc diễn ra Đại hội; 

2. Trong thời gian Đại hội xin vui lòng tắt chuông điện thoại, khi nói chuyện điện 

thoại xin nói nhỏ hoặc ra ngoài; 

3. Quý cổ đông/đại diện cổ đông không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng 

ý của Chủ tọa Đại hội; 
 

 

III- BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI : 

 
 



1. Các vấn đề sẽ biểu quyết tại Đại hội được thực hiện bằng 2 hình thức: 

- Biểu quyết các vấn đề theo Tờ trình Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ 

đông : đánh dấu vào ô tương ứng trongphiếu biểu quyết (đồng ý/không đồng 

ý/ý kiến khác); 

- Biểu quyết các vấn đề khác : Biểu quyết bằng thẻ 

 

2. Kết quả biểu quyết từng vấn đề sẽ được công bố sau khi có kết quả kiểm phiếu 

biểu quyết. 
 

IV- PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI : 
 

1. Tất cả cổ đông có quyền phát biểu ý kiến tại Đại hội nhưng cần phát biểu ngắn 

gọn, đúng trọng tâm vấn đề . 

2. Trường hợp nhiều cổ đông cùng đăng ký phát biểu, chủ tọa sẽ mời lần lượt. 
 

V- TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA 
 

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các quy chế đã thông qua. 

Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số 

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội 

dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt 

quá trình Đại hội.    

3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình Đại hội. 
 

VI- TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ : 
 

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những 

vấn đề đã được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội. 

2. Thông qua dự thảo Nghị quyết và biên bản trước khi bế mạc Đại hội. 
 

VII- TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU: 
 

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông trong từng vấn đề ; 

2. Thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết; 

3. Xem xét,báo cáo Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu 

quyết hoặc có khiếu nại về kết quả biểu quyết. 
 
 

 Trên đây là Quy chế Đại hội cổ đôngthường niên  năm 2016Công ty CP Nước 

khoáng Khánh Hòa . Kính trình Đại hội xem xét thông qua. 

 
     TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 

KT/CHỦ TỊCH HĐQT  

   PHÓ CHỦ TỊCH  

 
 

PHẠM ĐÌNH KHƯƠNG 

 



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

C.TY CP NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA 

-------------------- 

Số : 07/TB-HĐQT-2015 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC 

---o0o--- 

 

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 6 năm 2015 

THÔNG BÁO 

v/v ứng cử/đề cử nhân sự 

bầu bổ sung thành viên HĐQT vàBan kiểm soát 

nhiệm kỳ 2011-2015 

  

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nƣớc khoáng Khánh Hòa. 

- Xét đơn xin từ nhiệm của các ông bà có tên sau : 

 1. Ông Lê Thanh Tuấn  - Chủ tịch HĐQT 

 2. Bà Đỗ Thanh Hƣơng  - thành viên HĐQT 

 3. Ông Nguyễn Hữu Dự  - thành viên BKS. 

 

       Nay Ban Tổ chức Đại hội thông báo tất cả cổ đông về việc ứng cử/đề cử nhân sự bầu 

bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015 thay thế ông Nguyễn Hữu Dự và 

bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015, cụ thể nhƣ sau :  

 

1-Về điều kiện ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS,HĐQT : 

 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dƣới 10% tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) thángđƣợc đề cử một (01) ứng viên; từ 

10% đến dƣới 30% đƣợc đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dƣới 40% đƣợc đề 

cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dƣới 50% đƣợc đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 

50% đến dƣới 60% đƣợc đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dƣới 70% đƣợc đề 

cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% đƣợc đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 

80% đến dƣới 90% đƣợc đề cử tối đa tám (08) ứng viên.  
 

2- Tiêu chuẩn ứng cử viên HĐQT: Thành viên HĐQT phải là ngƣời có đủ các điều 

kiện và tiêu chuẩn sau: (theo điều 110 Luật doanh nghiệp ) 

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tƣợng bị cấm quản lý doanh 

nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 

b) Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc ngƣời 

khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, 

nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều 

lệ công ty. 

c.Đối với công ty con là công ty mà Nhà nƣớc sở hữu số cổ phần trên 50% vốn 

điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không đƣợc là ngƣời liên quan của ngƣời quản 

lý, ngƣời có thẩm quyền bổ nhiệm ngƣời quản lý công ty mẹ. 

3- Tiêu chuẩn ứng cử viên Ban kiểm soát:  



 Thành viên Ban kiểm soát phải là ngƣời có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn sau: (theo 

điều 122 Luật doanh nghiệp). 

 a) Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tƣợng bị 

cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này; 

b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, 

chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và ngƣời 

quản lý khác. 

c) Thành viên Ban kiểm soát không đƣợc giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành 

viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc ngƣời lao động của công ty. 

4.Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào BKS, HĐQT bao gồm: 

 - Đơn ứng cử, đề cử HĐQT (theo mẫu); 

 - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu); 

 - Biên bản họp nhóm ( nếu có); 

 - Bản sao có công chứng: CMTND, hộ khẩu thƣờng trú, các bằng cấp chứng chỉ 

trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.  

 

5.Thời hạn nộp hồ sơ ứng cử, đề cử vào BKS, HĐQT: đến 13h30 ngày 29/6/2015 

Hồ sơ nộp về Phòng TCHC Công ty (Diên Tân-Diên Khánh,Khánh Hòa). Quý cổ đông 

có thể gởi trƣớc qua email thaodanhthanh@yahoo.com.vn hoặc fax : 058.3783572; bản 

gốc nộp cho Ban Tổ chức trƣớc khi vào Đại hội. Chi tiết xin liên hệ ô.Lƣơng Văn Thảo-

thƣ ký HĐQT.ĐT : 0983.622.089 hoặc địa chỉ email trên.  

 

 TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 

KT/CHỦ TỊCH HĐQT 

PHÓ CHỦ TỊCH 

(đã ký) 

PHẠM ĐÌNH KHƢƠNG 
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   CÔNG TY CỔ PHẦN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA   Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

                                                   ------------------------------ 

Nha Trang,  ngày 20 tháng 5 năm 2015 

 

QUY CHẾ 

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT  

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA 

  
- Căn cứ Luật DN số 60/2005/QH 11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI 

kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 

thông qua ngày 19/06/2006; 

- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Chứng khoán; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hòa. 

 

 Quy chế bầu cử bổ sung thành viên  Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm 

soát (BKS) Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hòa nhiêṃ kỳ 2016-2020 như sau: 

 

I. Bầu  bổ sung thành viên HĐQT  nhiêṃ kỳ 2016-2020 

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung : 02 thành viên 

2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu : 2016-2020 

3. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT 

 - Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các đối tượng bị cấm thành lập và 

quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 

 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc tiêu chuẩn 

và điều kiện khác phù hợp với quy định của pháp luật và  Điều lệ của Công ty. 

II. Bầu  bổ sung thành viên BKS nhiêṃ kỳ 2016-2020 

1. Số lượng thành viên BKS được bầu  bổ sung : 01 thành viên 

2. Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu : 2016-2020 

3. Điều kiện trở thành thành viên BKS 

 - Từ đủ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị  

cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 

  - Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu pháp luật; 



  

  - Không phải là người có liên quan đến Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người 

có thẩm quyền trực tiếp bổ nhiệm Kiểm soát viên và người quản lý khác; 

  - Các điều kiện và tiêu chuẩn khác phù hợp với quy định của pháp luật. 

III. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên H ĐQT 

 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên 

 tục ít nhất sáu tháng có quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT như sau: 

  - Từ 5% đến dưới 10%/tổng số cổ phần : được quyền đề cử 01 người 

  - Từ 10% đến dưới 30%/tổng số cổ phần: được quyền đề cử tối  đa 02 người 

  - Từ 30% đến dưới 40%/tổng số cổ phần: được quyền đề cử tối  đa 03 người 

  - Từ 40% đến dưới 50%/tổng số cổ phần: được quyền đề cử tối  đa 04 người 

  - Từ 50% đến dưới 60%/tổng số cổ phần: được quyền đề cử tối  đa 05 người 

  - Từ 60% đến dưới 70%/tổng số cổ phần: được quyền đề cử tối  đa 06 người 

  - Từ 70% đến dưới 80%/tổng số cổ phần: được quyền đề cử tối  đa 07 người 

  - Từ 80% đến dưới 90%/tổng số cổ phần: được quyền đề cử tối  đa 08 người 

IV. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên BKS 

 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS như sau: 

   - Từ 5% đến dưới 10%/tổng số cổ phần : được quyền đề cử 01 người 

  - Từ 10% đến dưới 30%/tổng số cổ phần: được quyền đề cử tối  đa 02 người 

  - Từ 30% đến dưới 40%/tổng số cổ phần: được quyền đề cử tối  đa 03 người 

  - Từ 40% đến dưới 50%/tổng số cổ phần: được quyền đề cử tối  đa 04 người 

  - Từ 50% đến dưới 60%/tổng số cổ phần: được quyền đề cử tối  đa 05 người 

V. Nguyên tắc bầu  thành viên HĐQT và BKS 

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu 

tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và dược uỷ quyền hợp pháp nhân với số thành viên 

được bầu. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu của mình cho một ứng cử viên hoặc 

phân chia cho một số ứng cử viên; 

2. Người trúng cử thành viên HĐQT và BKS là người có số phiếu bầu cao nhất; 

3. Cổ đông bầu cho ứng viên nào thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng viên đó vào cột “số 

phiếu bầu”; 

4. Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng viên thì để trống hoặc gạch chéo vào cột 

“số phiếu bầu”; 

5. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu 

bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu); 

6. Phiếu bầu ghi sẵn tên các ứng cử viên. Trường hợp ĐHĐCĐ quyết định bỏ bớt hoặc bổ 

sung thì cổ đông sẽ tự ghạch tên ứng viên hoặc ghi thêm vào cuối danh sách. 



  

VI. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ 

  - Phiếu không hợp lệ là phiếu không do ban kiểm phiếu phát ra 

  - Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh 

sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu 

  - Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho các ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng 

số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu và được uỷ quyền 

VII. Công bố kết quả trúng cử 

1. Ứng viên trúng cử được chọn theo số phiếu bầu từ cao đến thấp.Trường hợp kết quả bầu 

cử không đủ số thành viên HĐQT và BKS theo quy định thì đại hội sẽ tiến hành bầu cử 

tiếp lần 2 trong số những người không trúng cử lần 1 còn lại. Nếu sau khi bầu lần 2 mà 

vẫn chưa đủ thì có bầu nữa hay không là do ĐH ĐCĐ quyết định.  

2. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu bổ sung thành viên H ĐQT và BKS được 

Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội; 

3. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết Đại hội. 

VIII. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào BKS 

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên tham gia BKS bao gồm: 

1. Đơn ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT và BKS (theo mẫu); 

2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu); 

3. Bản sao CMND hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, 

trình độ chuyên môn. 

 Quy chế này được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua. 

 

        T/M. BAN BẦU CỬ 
     Trưởng Ban 

 

   Trần Văn Phú 

  

 


