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  TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2017 

 
THỂ LỆ BIỂU QUYẾT  

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Cholimex. 

 
Ban tổ chức xin công bố Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 

2017 như sau: 

 
1. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết lựa chọn: 

Ban tổ chức phát hành 02 loại gồm: 

1.1. Thẻ biểu quyết: để biểu quyết một số vấn đề thông thường như thông qua danh sách 

Đoàn Chủ tọa và Ban Thư ký, danh sách Ban Kiểm phiếu, chương trình họp, thể lệ 

biểu quyết tại Đại hội, Nghị quyết của Đại hội, hoặc theo đề nghị của Đoàn Chủ tọa  

tại cuộc họp. 

1.2. Phiếu biểu quyết lựa chọn : để biểu quyết các vấn đề nêu tại các báo cáo, tờ trình  

hoặc đề nghị của Đoàn Chủ tọa tại cuộc họp. 

 
2. Cách thức biểu quyết: 

2.1. Đối với Thẻ biểu quyết: biểu quyết theo số cổ phần đại diện: 

2.1.1  Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp giơ Thẻ biểu quyết khi Đoàn Chủ 

tọa Đại hội đồng cổ đông lần lượt đề nghị biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; 

Không có ý kiến. 

2.1.2 Thẻ biểu quyết không thu vào thùng phiếu và được đếm trực tiếp tại chỗ 

2.2. Đối với Phiếu biểu quyết lựa chọn (lựa chọn:Tán thành; Không tán thành; Không 

có ý kiến): biểu quyết theo số cổ phần đại diện. 

2.2.1. Đề nghị cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đánh dấu V hoặc X vào 

một trong 03 ô cần biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến. 
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2.2.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp không đánh dấu vào bất kỳ ô nào 

hoặc không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu thì được xem là Không có ý 

kiến. 

2.3. Trong trường hợp lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban Tổ chức để 

xin cấp lại phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại phiếu cũ. 

2.4. Phiếu biểu quyết lựa chọn được thu vào thùng phiếu và làm thủ tục kiểm phiếu 

 
3. Nguyên tắc xác định Phiếu biểu quyết hợp lệ và Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 

 
3.1. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết lựa chọn hợp lệ:  

 Theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra có đóng dấu của Công ty, không tẩy xóa, 

cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài qui định. 

 Đối với Phiếu biểu quyết lựa chọn : chỉ được đánh dấu V hoặc X vào một trong 03 ô 

cần biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến. 

 
3.2. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết lưa chọn không hợp lệ: 

  Không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra; hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm 

nội dung khác ngoài qui định. 

 Đối với phiếu biểu quyết dưới hình thức lựa chọn: đánh dấu vào nhiều hơn một ô 

trong 03 ô lựa chọn(gồm Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến) ; hoặc đánh 

dấu khác dấu V hoặc X. 

 
4. Nguyên tắc thu, kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu đối với Phiếu biểu quyết lựa 

chọn: 

 
4.1. Sau khi biểu quyết, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bỏ Phiếu biểu quyết 

lựa chọn vào thùng phiếu đã được niêm phong. Để việc kiểm phiếu được nhanh 

chóng đề nghị Quý cổ đông không gấp, vò các Phiếu biểu quyết lựa chọn khi bỏ vào 

thùng phiếu. Việc thu Phiếu biểu quyết lựa chọn kết thúc khi tất cả cổ đông hoặc 

người được ủy quyền dự họp có mặt tại cuộc họp đã cho Phiếu biểu quyết lựa chọn 

vào thùng phiếu hoặc khi kết thúc thời hạn thu Phiếu biểu quyết lựa chọn do Ban 

kiểm phiếu thông báo. 

4.2. Thủ tục kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc thu Phiếu biểu quyết lựa chọn kết 

thúc . 
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4.3. Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên bản có chữ ký của tất cả các thành viên 

Ban kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu bao gồm nội dung chính theo quy định pháp 

luật và được công bố trước khi bế mạc cuộc họp. 

 
5. Việc thông qua và hiệu lực của các nghị quyết của Đại hội: 

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức biểu quyết khi 

đạt tỷ lệ tối thiểu như sau: 

5.1. Nghị quyết  của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi 

có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc 

thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. 

a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; 

b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty 

c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê 

chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành. 

5.2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều 

lệ sẽ được thông qua khi có ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông 

có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ 

đông. 

5.3. Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện theo phương 

thức bầu dồn phiếu. 

5.4. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ lúc được thông qua theo quy 

định tại Bản Điều lệ này. 

 

6. Khiếu nại về việc biểu quyết và kiểm phiếu: 

 
Mọi khiếu nại, thắc mắc về việc biểu quyết và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng 

cổ đông hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu, theo ủy quyền của Chủ tọa Đại hội đồng cổ 

đông, giải quyết tại Đại hội đồng cổ đông.  

  

                                                                                                            BAN TOÅ CHÖÙC ÑAÏI HOÄI 
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CHÖÔNG TRÌNH ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG THÖÔØNG NIEÂN NAÊM 2017 

STT THÔØI GIAN NOÄI DUNG 

1 

PHẦN THỨ NHẤT 

KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG 
CỔ ĐÔNG 

9h00 -9h15 

- Tuyên bố khai mạc, giới thiệu Đại biểu tham dự 

- Báo cáo tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông 
(“ĐHĐCĐ”) 

- Báo cáo v/v Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2016 triệu 
tập và chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên 2017 và về các báo 
cáo tờ trình trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 

- Thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký 

- Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu 

- Thông qua chương trình đại hội, thể lệ làm việc và biểu 
quyết tại ĐHĐCĐ 

 

 

2 

 

PHẦN THỨ HAI 

THÔNG QUA CÁC BÁO 
CÁO VÀ TỜ TRÌNH 

9h15-11h15 

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 
2016, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 
2017 

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán 

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) 

- Báo cáo của Ban Kiểm Soát (“BKS”) thẩm tra tình hình 
hoạt động và tài chính Công ty năm 2016 

- Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận Công ty năm 2016 

- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017 

- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS và mức thưởng cho Ban điều 
hành Công ty năm 2016 và đề xuất cho năm 2017 

- Tờ trình chỉnh sửa điều lệ Công ty 

- Nghỉ giải lao (dùng tiệc trà) 

 

3 

PHẦN THỨ BA 

BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN 
TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT 

11h15-12h00 

- Thông qua số lượng thành viên HĐQT 

- Thông qua danh sách ứng viên HĐQT 

- Thông qua danh sách ứng viên BKS 

- Thông qua Thể lệ bầu cử 
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BAN TOÅ CHÖÙC ÑAÏI HOÄI 

 
 

- Tiến hành bầu cử 

- Nghỉ giải lao (dùng tiệc trà) 

4 

PHẦN THỨ TƯ 

BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG 
CỔ ĐÔNG 

12h00-12h15 

- Công bố kết quả bầu HĐQT, BKS 

- HĐQT, BKS nhiệm kỳ 3(2017-2022) ra mắt Đại hội 

- Thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông 

- Bế mạc ĐHĐCĐ 

 



 
Báo cáo của Hội đồng Quản trị                                                                                                                Trang 6 

 
 

TP.HCM, ngày 12 tháng 5 năm 2017 
 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2017 

 
          Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Thực phẩm Cholimex và các quy định pháp luật 

liên quan, Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng Cổ 

đông (“ĐHĐCĐ”) về kết quả công tác quản trị của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt 

động năm 2017 như sau:  

 

PHẦN I:  BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 : 

1. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016 do ĐHĐCĐ thông qua:  

1.1. Chỉ tiêu tổng doanh thu và thu nhập: tổng doanh thu 1.427,532 tỷ đồng đạt 102,0% 

kế hoạch và tăng trưởng 17,1% so với năm 2015 

1.2. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: 63,370 tỷ đồng đạt 98,2% kế hoạch, tăng trưởng 5,6% 

so với năm 2015.  

1.3. Chỉ tiêu cổ tức: Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông là 20% trên 1 cổ 

phần, theo nghị quyết ĐHĐCĐ là 15-20%, thực hiện 100% so với kế hoạch. 

2. Phân phối lợi nhuận 2015: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện phân 

phối lợi nhuận 2015 theo đúng nội dung Điều 5 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 

năm 2016 ngày 29/6/2016.  

3. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016: Thực hiện uỷ quyền của ĐHĐCĐ 

về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán năm 2016, HĐQT đã quyết định 

chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 

2016 Công ty CP thực phẩm Cholimex.  

4. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2016: Trong năm, Hội 

đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS với số tiền là 1.000.000.000 

đồng tương đương 1,97% lợi nhuận sau thuế 2016 của Công ty. 
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II. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị năm 2016:  

1. Trong năm 2016 HĐQT Công ty có các cuộc họp và các nghị quyết như sau: 

STT 
Số Nghị Quyết, 

ngày 

Nội dung (Tóm tắt) 

1 01/NQ-HĐQT, 

ngày 25/02/2016 

-Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015. 

-Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016. 

-Thống nhất thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2016. 

2 02/NQ-HĐQT, 

ngày 25/04/2016 

Thông qua Văn kiện Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 

2016. 

3 03/NQ-HĐQT, 

ngày 22/07/2016 

-Thông qua báo cáo sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh 06 

tháng đầu năm 2016. 

-Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 

2016. 

-Thông qua Báo cáo tiến độ xây dựng xưởng sauce mới. 

- Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là 

đơn vị kiểm toán Công ty năm 2016. 

- Thông qua việc bổ nhiệm các chức danh quản lý Công ty. 

4 04/NQ-HĐQT, 

ngày 17/10/2016 

-Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 

tháng đầu năm năm 2016. 

-Thông qua phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh 3 

tháng cuối năm 2016. 

-Thông qua Báo cáo tiến độ xây dựng xưởng sauce mới. 

- Thống nhất chọn ngày giao dịch và giá tham chiếu trong ngày 

giao dịch đầu tiên trên sàn Upcom. 

 

2. Thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định. 
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3. Thực hiện phối hợp tốt với Ban Kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo 

hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.  

4. Hội đồng quản trị giám sát Ban điều hành bằng quyền hạn và nghĩa vụ được quy 

định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị.  

 

III.Đánh giá chung: 

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát 

triển của đơn vị, có thể đánh giá rằng Hội đồng Quản trị Công ty đã hoàn thành khá tốt chức 

trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Tổng Giám 

đốc điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông, cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2016. 

Trong năm qua, mặc dù hoạt động trong môi trường kinh doanh nhiều biến động và 

không thuận lợi, Ban điều hành đã thể hiện tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, 

dám làm thể hiện tính chuyên nghiệp và trách nhiệm cao trong công việc đã đưa Công ty hoàn 

thành kế hoạch được giao. 

 

PHẦN II:  PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017    

Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động của Công ty năm 2017 như sau:  

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu 

kế hoạch năm 2017 do Đại hội đồng cổ đông thông qua.  

- Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài 

chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả  

- Cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến để đáp ứng đủ lực cho việc quản trị công 

ty theo định hướng phát triển.  

- Chỉ đạo Ban điều hành kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty.  

- Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới; phát triển mặt hàng mới, Mở rộng phát triển mặt 

hàng truyền thống kết hợp với việc nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng yêu cầu 

ngày càng cao của khách hàng. 



 
Báo cáo của Hội đồng Quản trị                                                                                                                Trang 9 

 
 

- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và 

nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty 

và các quy chế khác.  

- Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.  

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn 

và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được nhằm 

cùng với Ban Tổng giám đốc Công ty phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển xứng 

đáng với mong muốn của Đại hội đồng cổ đông Công ty.   

                                                                                                          

                                                              TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                                                       PHÓ CHỦ TỊCH 

                                                                      (đã ký và đóng dấu)                    

                                                                    HUỲNH AN TRUNG 
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TP.HCM, ngày 12 tháng 5 năm 2017 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 

 

 Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty cổ 
phần thực phẩm Cholimex; 

 Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty niên độ tài chính từ 01/01/2016 đến 
31/12/2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. 

 Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng cổ đông của Công ty về tình hình hoạt 
động của Ban Kiểm soát và kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ 
phần thực phẩm Cholimex như sau: 

I. Nhiệm vụ của Ban kiểm soát (“BKS”): 

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý và thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh trong 
năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) và Ban điều hành (“BĐH”). Kiểm tra 
tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động sản xuất kinh doanh trong niên độ tài chính theo 
các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. 

- Tham gia các buổi họp của HĐQT, xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết 
định của HĐQT và Tổng giám đốc trong công tác quản lý. 

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công 
tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét Báo cáo tài chính 2016 đã được 
kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. 

- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty, việc chấp hành nghĩa vụ của doanh 
nghiệp theo quy định của pháp luật, bao gồm các nghĩa vụ thuế, chế độ bảo hiểm, quyền lợi 
cho người lao động và các nghĩa vụ tài chính khác. 
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II. Kết quả các hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát: 
1. Đối với các hoạt động của Hội đồng quản trị: 

Hội đồng quản trị đảm bảo chế độ họp định kỳ theo đúng quy định và các cuộc họp đột 
xuất khi có nhu cầu, đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình và ban hành các 
Nghị quyết theo đúng thẩm quyền, tuân thủ Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước. 

Chỉ đạo kịp thời và giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong thực hiện nhiệm vụ điều hành 
sản xuất kinh doanh, thực hiện đúng Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 
thông qua và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty. 

2. Đối với các hoạt động của Ban điều hành 

Trong năm, Ban điều hành đã điều hành và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh các 
chỉ tiêu kế hoạch đề ra; thực hiện nâng cao chất lượng sẩn phẩm hiện tại và phát triển thêm 
sản phẩm mới, khảo sát và phát triển thị trường trong và ngoài nước; thực hiện nhiều hoạt 
động tiếp thị, khuyến mại, quảng cáo …. mở rộng hệ thống phân phối nội địa. 

- Năm 2016 Công ty đã tiếp tục đầu tư các hạng mục sau:  

+ Cải tiến tăng công suất nấu tương đen dung tích 1.500 lít, cải tiến hệ thống giải 
nhiệt sản phẩm, cải tiến tăng công suất phòng sấy chai pet nước tương, mở rộng khu vực 
sản xuất tương hạt. 

+ Trang bị mới: hệ thống bồn nấu sauce M&S 250 lít, máy chiên Tempura, máy xay 
thịt mua từ châu Âu. 

+ Tiếp tục thực hiện dự án xây dựng công trình xây dựng xưởng sauce công suất 100 
triệu chai/năm, dự kiến đưa vào hoạt động vào cuối quý II/2017. 

Tất cả những hạng mục đầu tư và xây dựng trên Ban điều hành thực hiện đúng theo 
những quy định pháp luật về XDCB và mua sắm thiết bị.  

- Tổ chức thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, chấp 
hành đầy đủ và nghiêm túc những quy định pháp luật về chế độ công bố thông tin của công 
ty đại chúng, báo cáo tài chính, hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động và những chính sách 
về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn cho người lao động tại Công ty. 
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III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính niên độ từ 01/01/2016 - 31/12/2016 
1. Kết quả hoạt động kinh doanh: 

Đơn vị tính: Triệu VND 

Nội dung 
Thực hiện 

2015 
Kế hoạch 

2016 
Thực hiện 

2016 
TH2016/ 
KH2016 

TH2016/ 
TH2015 

1 2 3 4 5 6 
Tổng doanh thu (*) 1.218.816 1.400.000 1.427.532 101,97% 117,12% 
Lợi nhuận trước thuế 60.008 64.500 63.370 98,25% 105,60% 
Lợi nhuận sau thuế 46.303 51.600 50.652 98,16% 109,39% 
Thu nhập cơ bản/1CP 
(EPS) 

4.415 đồng  4.878 đồng  110,49% 

Cổ tức 1 CP 2.500 đồng 
(25%) 

15% - 20% 2.000 đồng 
(20%) 

  

 

(*) Tổng doanh thu điều chỉnh lại theo theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014 
V/v hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp. 

Đánh giá về kết quả hoạt động kinh doanh: 

- Tổng doanh thu thực hiện đạt 1.427,532 tỷ đồng (tăng 1,97% so với kế hoạch), tăng 
17,12% so với năm trước. 

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt 63,370 tỷ đồng (đạt 98,25% so với kế hoạch là do 
trong năm 2016 khí hậu biến đổi thất thường nên giá mua đầu vào của một số mặt hàng 
nông sản, thủy hải sản tăng so với giá dự kiến kế hoạch), tăng 5.60% so với năm trước.  

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt 50,652 tỷ đồng (đạt 98,16% so với kế hoạch), tăng 
9,39% so với năm trước. 

- Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) năm 2016 là 4.878 đồng/cổ phần, năm 2015 
là 4.415 đồng/cổ phần, tăng 463 đồng/cổ phần, tương đương tăng 10,49% so với năm trước. 

- Dự kiến trình ĐHĐCĐ mức chi trả cổ tức cho năm tài chính 2016 là 20%/mệnh giá 
(tương đương 2.000 đ/CP) 

2. Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2016: 
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tóm tắt) 

Tại ngày 31/12/2016 

TÀI SẢN 2016 2015 Ghi chú 

A. Tài sản ngắn hạn 332.352.550.198 314.833.734.317  
I.Tiền và các khoản tương 
đương tiền 

83.043.494.590 48.565.974.374  

II.Đầu tư tài chính ngắn hạn 1.455.442.200 1.455.442.200  
III.Các khoản phải thu ngắn 
hạn 

98.362.574.325 117.676.074.186  

IV.Hàng tồn kho 148.031.096.569 146.053.831.725  
V.Tài sản ngắn hạn khác 1.459.942.514 1.082.411.832  
B.Tài sản dài hạn 230.354.120.753 152.429.648.068  
Tài sản cố định vô hình 37.869.101.462 39.056.933.750  
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 
(A+B) 

562.706.670.951 467.263.382.385  

NGUỒN VỐN    
C.Nợ phải trả 326.696.690.654 251.000.240.099  
I.Nợ ngắn hạn 290.356.162.654 251.000.240.099  
II.Nợ dài hạn 36.340.528.000   
D.Vốn chủ sở hữu 236.009.980.297 216.263.142.286  
I.Vốn chủ sở hữu 236.009.980.297 216.263.142.286  
1.Vốn góp của chủ sở hữu (vốn 
điều lệ) 

81.000.000.000 81.000.000.000  

TỔNG NGUỒN CỘNG VỐN 
(C+D) 

562.706.670.951 467.263.382.385  
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MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH ĐÁNH GIÁ NỘI LỰC CỦA CÔNG TY 

STT CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ 2016 2015 Ghi chú 
1 Hệ số thanh toán ngắn hạn 1,14 1,25  
2 Hệ số nợ/Tổng sài sản 58,06% 53,72%  
3 Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu 138,43% 116,06%  
4 Hệ số LNST/Tổng tài sản (ROAA) 09,84% 10,64%  
5 Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu 

(ROEA) 
22,40% 21,67% +0,73% 

6 Giá trị sổ sách 1 cồ phần 29.137 đồng 26.699 đồng +2.438 đồng 
 

 

- Hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2016 là 1,14>1 là chấp nhận đượcvà cho thấy khả năng 
thanh toán công ty trong việc dùng các tài sản ngắn hạn như tiền mặt, hàng tồn kho hay các 
khoản phải thu đủ để chi trả cho các khoản nợ ngắn hạn của mình.  

- Qua các hệ số nợ cho thấy tình hình nợ của Công ty là rất đảm bảo, an toàn so với tổng 
tài sản hay vốn chủ sở hữu. 

- Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2016 là 22,40% tăng 0,73 Ban điều hành 
tương đối tốt, cứ 100 đồng vốn chủ sở hữu thì Công ty đã tạo ra 22,40 đồng lợi nhuận sau 
thuế.  

- Giá trị sổ sách 1 cổ phần năm 2016 là 29.137 đồng/CP, năm 2015 là 26.699 đồng/CP, 
tăng 2.438 đồng mỗi cổ phần. 

IV. Kết luận: 

Dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung trong 
Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban 
Điều hành. 

Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã 
phản ánh tính hợp lý, trung thực tình hình tài chính của Công ty trong năm, phù hợp với các 
chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. Tình hình tài chính Công ty lành mạnh; thực hiện 
cơ cấu vốn, tài sản hợp lý; sử dụng có hiệu quả nguồn vốn. 
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Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát đối với hoạt động của Công ty Cổ phần Thực 
phẩm Cholimex trong năm tài chính năm 2016.  

Xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. 

 TM. BAN KIỂM SOÁT 
                                                                                                     Trưởng Ban 
                                                                                                          (đã ký) 
                                                                                                  Lê Ngọc Phượng 
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                 TP.HCM, ngày 12 tháng 5 năm 2017 
 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017 
 

I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 : 
 
Các chỉ tiêu tổng hợp: 
 

TÊN ĐƠN VỊ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

THỰC 

HIỆN 

NĂM 

2015 

NĂM 2016 
% thực 

hiện  so 

với KH 

2016 

% thực 

hiện 

2016 

so với 

2015 

KẾ 

HOẠCH 

 

THỰC 

HIỆN 

 

(A) (B) (1) (2) (3) (4=3/2) (5=3/1) 

1. Tổng kim ngạch XNK 1.000 USD 17.515 19.400 18.469 95,2 105,4 

2. Tổng doanh thu triệu đồng 1.218.816 1.400.000 1.427.532 102,0 117,1 

3. Sản lượng sauce-gia vị 1.000 chai 134.496 155.000 157.942 101,9 117,4 

4.  Sản lượng thực phẩm 

đông lạnh 
Tấn 1.881 2.200 2.081 94,6 110,6 

5. Lợi nhuận trước thuế nt 60.008 64.500 63.370 98,2 105,6 

6.  Lợi nhuận sau thuế nt 46.302 51.600 50.652 98,2 109,4 
7. Tỷ lệ cổ tức (dự kiến) %/mệnh giá 25 15-20 20 100,0 80,0 

 

a)Về kinh doanh: 

 Kim ngạch xuất nhập khẩu: 18.469.000 USD đạt 95,2% kế hoạch, tăng trưởng 5,4% so 

với năm 2015. 

 Doanh thu năm 2015 và năm 2016 đã điều chỉnh theo Thông tư số 200/20014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính. Cụ thể: tổng doanh thu 1.427,532 tỷ đồng đạt 

102,0% kế hoạch và tăng trưởng 17,1% so với năm 2015.  

 Lợi nhuận trước thuế: 63,370 tỷ đồng đạt 98,2% kế hoạch, tăng trưởng 5,6% so với 

năm 2015.  

 Thị trường xuất khẩu: Tình hình kinh tế, chính trị thế giới diễn biến phức tạp, việc nước 

Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu đã làm nền kinh tế Anh bị tác động không nhỏ, đồng 

bảng mất giá, sức mua của thị trường giảm mạnh đã ảnh hưởng lớn đến doanh thu xuất 

khẩu. Tuy nhiên, Công ty đã nổ lực mở rộng và thúc đẩy tăng trưởng ở các thị trường 
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xuất khẩu khác, trong năm đã phát triển được 5 thị trường mới: Đài Loan, Kuwait và 

Ai Cập, công hòa Séc và Đan Mạch. 

 Thị trường nội địa: Năm 2016 đánh dấu nhiều thành công trong hoạt động của kênh FS  

triển khai mở mới và gia tăng hình ảnh trên toàn thị trường toàn quốc.  

b) Về sản xuất: 

- Không ngừng đầu tư máy móc thiết bị mới song song với việc cải tiến các máy móc 

thiết bị hiện hữu để tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. 

- Hoàn tất dự án xây dựng xưởng sauce 100 triệu chai/ năm, dự kiến đưa vào hoạt động 

đầu quý II/2017. 

II. KẾ HOẠCH NĂM 2017: 

1. Dự báo tình hình: 

1.1. Thuận lợi: 

- Sản phẩm luôn ổn định về mặt chất lượng, tạo được uy tín cao trong lòng người tiêu 

dùng, ngày càng khẳng định vị thế của mình trên thị trường trong nước và quốc tế.  

- Điều hành kinh tế vĩ mô ngày càng hoàn thiện, các quy định của chính phủ về vệ sinh 

an toàn thực phẩm ngày càng chặt chẽ cùng với ý thức tiêu dùng ngày càng cao của 

người dân giúp cho công ty phát huy được thế mạnh của một đơn vị vốn đã hoàn thiện 

về hệ thống quản trị chất lượng cạnh tranh tốt trên thị trường thực phẩm.  

1.2.   Khó khăn: 

- Chi phí đầu vào (các loại nông, thủy hải sản) không ngừng tăng trong khi giá bán ra 

không thể tăng khiến Doanh nghiệp phải tìm kiếm nghiều giải pháp tiết giảm chi phí.    

- Hội nhập kinh tế toàn cầu là cơ hội nhưng cũng là thách thức đối với các DN Việt Nam 

về đổi mới công nghệ, tiếp cận nguồn tài chính dồi dào và thu hút nguồn nhân lực chất 

lượng cao.  

2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh  2017:  
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Các chỉ tiêu tổng hợp 

TÊN ĐƠN VỊ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

THỰC 

HIỆN NĂM 

2016 

KẾ HOẠCH 

NĂM 2017 

TỈ LỆ TĂNG 

TRƯỞNG 

(%) 

(A) (B) (1) (2) (3=2/1) 
1. Tổng kim ngạch XNK 1.000 USD 18.469 21.200 114,8 
2. Tổng doanh thu triệu đồng 1.427.532 1.640.000 114,9 
3. Sản lượng sauce-gia vị 1.000 chai 157.942 187.000 118,4 
4.  Sản lượng thực phẩm 
đông lạnh 

Tấn 2.081 2.400 115,3 

5. Lợi nhuận trước thuế nt 63.370 66.000 104,2 

6.  Lợi nhuận sau thuế nt 50.652 52.800 104,2 

7. Tỷ lệ cổ tức (dự kiến) %/mệnh giá 20 15-20 100,0 
 

 Giải pháp để thực hiện: 

1. Về sản phẩm:  

 Thực phẩm đông lạnh: phát triển sản phẩm theo các nhóm  sản phẩm chay (rau củ các 

loại) và sản phẩm tôm giá trị gia tăng, đồng thời phát triển thêm các sản phẩm sử dụng 

thủy hải sản khác : cá, mực,...  

 Sauce, gia vị: tiếp tục phát triển bao bì mới: chai TT 150ml và 125ml, tiến hành đăng 

ký SID cho các sản phẩm sauce để thâm nhập vào thị trường Mỹ. Ngoài các mặt hàng 

truyền thống, nghiên cứu thêm các dòng sản phẩm nước chấm.  

2. Về thi ̣trường: 

2.1- Thi ̣trường xuất khẩu: 

 Ưu tiên phát triển thị trường khu vực Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC).  

 Tiếp tục mở rộng thị trường truyền thống Liên minh Châu Âu (EU) (Anh, Pháp, Đức) 

và Thụy Si ̃, Nga và Đông Âu; 

 Phát triển thị trường Bắc Mỹ, Nhật và một số thị trường tiềm năng như Nam Phi, Trung 

Đông, Úc, Bắc Phi. 

2.2- Thi ̣trường nội điạ: 

Tiếp tục phát triển hệ thống phân phối, các tuyến phố và hệ thống chuỗi nhà hàng. 
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3. Về sản xuất và đầu tư: 

 Duy trì chặt chẽ hệ thống quản trị chất lượng ISO, HACCP, BRC,… phát triển sản 

phẩm theo nhu cầu của thị trường; 

 Tiếp tục thực hiện các giải pháp để tăng năng suất, tiết kiệm nguyên nhiên phụ liệu; 

 Chuẩn bị tiếp nhận và triển khai sản xuất xưởng sauce mới. 

 Đầu tư cải tiến máy móc thiết bị, cơ sở hạ tầng nhằm nâng cao năng suất và sản lượng. 

 Danh mục đầu tư năm 2017 như sau: 

  

 

                                                                                 TỔNG GIÁM ĐỐC 

                                                                            (đã ký và đóng dấu)               

                                                                                            DIỆP NAM HẢI                                                             

 

STT HẠNG MỤC 
CHI PHÍ 

(ĐVT: triệu đồng) 

1  Hệ thống xử lý nước thải 1.200 m3 5.000 

2   Máy phát điện 1000 KVA cho xưởng Sauce mới 3.600 

3   Hệ thống PCCC (thay thế cho hệ thống hiện hữu đã hư) 1.500 

4  Trang bị Công cụ dụng cụ, sửa chữa nhỏ (linh tinh) 2.000 

5  Phần mềm quản lý hệ thống phân phối (DMS)  5.000 

 TỔNG CHI PHÍ ĐẦU TƯ  17.100 



 

 Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016                                                                                                     Trang 20
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TỜ TRÌNH 

VỀ  DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN CÔNG TY NĂM 2016 

Căn cứ  kết quả kinh doanh năm 2016, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ 

đông dự kiến phân phối lợi nhuận Công ty năm 2016 như sau: 

STT Diễn giải Số tiền 

 (đồng) 

Tỷ lệ 

(%) 

A Lợi nhuận trước thuế 2016 63.369.998.322  

B Thuế TNDN  12.717.507.343  

C Lợi nhuận sau thuế 2016 chưa phân phối 50.652.490.979 100,00% 

 Phân phối lợi nhuận   

1 Thù lao, chi phí hoạt động  HĐQT &BKS  1.000.000.000 1,97% 

2 Thưởng cho Ban điều hành 0 0,00% 

3 Chia cổ tức dự kiến 20%/vốn điều lệ 16.200.000.000 31,98% 

4 Quỹ khen thưởng phúc lợi  10.130.498.196 20,00% 

5 Quỹ đầu tư phát triển  15.000.000.000 29,62% 

6 Tổng lợi nhuận còn lại sau phân phối  8.321.992.783 16,43% 

 

Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực Phẩm Cholimex (được bầu tại Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2016) kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua báo cáo 

phân phối lợi nhuận như trên. Đồng thời xin ý kiến Đại hội Đồng cổ đông biểu quyết 

thống nhất tỷ lệ chia cổ tức cho năm 2016 như dự kiến nêu trên.  

Trân trọng. 

                                                                                         TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                                                                                      PHÓ CHỦ TỊCH 

                                                                                                       (đã ký và đóng dấu)                    

                                                                                                    HUỲNH AN TRUNG 



 

 
Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán                                                                                                         Trang 21 

 
 

P
a
g
e

|

0

TP.HCM, ngày 12  tháng 5 năm 2017 

TỜ TRÌNH 
 

           VỀ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2017 
 

Căn cứ: 
 
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội; 

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Cholimex. 

 
Hội đồng Quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua 

việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017 là một trong bốn công ty kiểm toán quốc tế 

lớn tại Việt Nam đã được Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các 

công ty niêm yết: 

 
 Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam  

 
Kính trình Đại Hội xem xét và biểu quyết thông qua. 

 
Trân trọng, 

                                                                                         TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                                                                                   PHÓ CHỦ TỊCH 

                                                                                                 (đã ký và đóng dấu)                    

                                                                                                 HUỲNH AN TRUNG 
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BÁO CÁO 
THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ MỨC 

THƯỞNG CHO BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2016 
 

Căn cứ: 

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex; 

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2016 của Đại hội đồng cổ đông về việc phê 

chuẩn mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát năm 2016  

Hội Đồng Quản Trị xin báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty về việc thực hiện nội 

dung này như sau: 

- Tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát, trong đó bao gồm tiền thù 

lao và các chi phí hợp lý liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị và 

Ban Kiểm Soát trong năm 2016 là 1.000.000.000 đồng (tương đương 1,97% lợi nhuận 

sau thuế của Công ty năm 2016). 

- Mức lợi nhuận sau thuế năm 2016 không vượt kế hoạch, do đó không thưởng cho Ban 

Điều hành năm 2016. 

 

 Kính trình Đại Hội xem xét và biểu quyết thông qua. 

 
Trân trọng. 

                                                                                                                                                                   
                                                                                         TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH 

                                                                                                 (đã ký và đóng dấu)                    

                                                                                                 HUỲNH AN TRUNG 
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TỜ TRÌNH 
VỀ VIỆC DỰ KIẾN THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM 
SOÁT VÀ MỨC THƯỞNG CHO BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2017 

 

Căn cứ:  

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex; 

- Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016; 

- Chính sách khen thưởng cho Ban Điều Hành Công ty nhằm khuyến khích Công ty 

nỗ lực kinh doanh, hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2017; 

 
 Hội đồng Quản trị đề nghị tổng mức thù lao và các chi phí hợp lý liên quan đến thực 

hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát đề xuất cho năm 2017 là 2% 

phần lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty. 

 
 Ngoài ra, Hội đồng Quản trị đề nghị mức thưởng cho Ban Điều Hành Công ty năm 

2017 là 15% tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2017. 

 
 Kính trình Đại Hội xem xét và biểu quyết thông qua. 

Trân trọng, 

                                                                                         TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                                                                                   PHÓ CHỦ TỊCH 

                                                                                                 (đã ký và đóng dấu)                    

                                                                                                  HUỲNH AN TRUNG 
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