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THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Tên Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU

Tên giao dịch

CAMAU TRADING JOINT STOCK COMPANY - CAMEX

Tên viết tắt

CAMEX

Giấy CNĐKDN số

2000110221 đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 15/04/2015 do Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp (cấp lần đầu theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số
6103000105 cấp ngày 01/12/2007).

Vốn điều lệ

121.039.120.000 VNĐ

Địa chỉ

70 - 72 Đề Thám, Phường 2, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Số điện thoại

0290.3839220 - 3838282

Số fax

0290.3834358 - 3836893

Website

www.tncm.com.vn

Email

info@tncm.com.vn

Mã cổ phiếu

CMV

Logo của Công ty
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Năm 1980
Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau
trước đây là Công ty Bách hóa Tổng hợp
thị xã Cà Mau được thành lập từ những
năm 1980.

Năm 1987 - 1996
Công ty tiếp nhận thêm 05 doanh nghiệp nhà
nước gồm: Công ty Nông sản thực phẩm thị xã
Cà Mau (4/1987), Công ty XNK thị xã (2/1988),
Công ty Dịch vụ ăn uống (4/1990), Công ty Vật
tư tổng hợp (8/1990) và Công ty Dịch vụ Phát

Năm 1992

thanh truyền hình Minh Hải (6/1996).

Năm 2007

Ngày 10/10/1992, Doanh nghiệp Nhà nước Công ty
Thương Nghiệp Cà Mau được thành lập với nguồn vốn ban
đầu là 2,51 tỷ đồng.



Năm 2009
Công ty tăng vốn điều lệ từ 70 tỷ đồng lên 80,499 tỷ
đồng thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng



cho cổ đông hiện hữu và cho CBCNV.
.

Năm 2010



Phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2009 tỷ lệ 19%.
Ngày 21/06/2010, Cổ phiếu CTCP Thương nghiệp Cà
Mau được chính thức giao dịch trên sàn HOSE với mã cổ
phiếu là CMV

Năm 2012
Phát hành cổ phiếu thưởng 12% cho cổ đông hiện hữu,
phát hành Esop cho cán bộ công nhân viên tỷ lệ 5% và
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2011 với tỷ lệ 8%.
Vốn điều lệ là 121.039.120.000 đồng.



Thực hiện chủ trương cổ phần hóa
doanh nghiệp, UBND tỉnh Cà Mau đã
ban hành Quyết định số 106/QĐ-UB
ngày 06/02/2007 về việc cổ phần
hóa Công ty Thương Nghiệp Cà Mau.
Ngày 14/09/2007, phương án cổ
phần hóa đã được phê duyệt theo
quyết định số 637/QĐ-UBND của
UBND tỉnh Cà Mau.
Ngày 28/11/2007, Công ty đã tiến
hành Đại hội đồng cổ đông thành lập
Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà
Mau (CAMEX).
Ngày 01/12/2007, Công ty cổ phần
Thương Nghiệp Cà Mau chính thức đi
vào hoạt động theo giấy Chứng Nhận

Nămđăng
2016 ký

doanh

nghiệp

số

6103000105 với vốn điều lệ là 70 tỷ
Ngày 01/01/2016, thành lập Cửa hàng Điện
đồng.
Máy Lê Lợi.

Năm 2017
-

Ngày 19/10/2017 SCIC thoái vốn thành công 36,63% vốn sở hữu Nhà nước tại công ty.
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CÁC GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU
Qua chặng đường khẳng định vị thế trên thương trường, Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau đã không ngừng
củng cố hoàn thiện và phát triển toàn diện về mọi mặt. Kết quả sản xuất kinh doanh cùng những thành tích tiêu biểu
của Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau đã có những thành tích xuất sắc như:
- Huân chương độc lập hạng 3 năm 2007.
- Trong những năm 2005, 2007, 2008, 2009 Công ty được Thủ tướng chính
phủ trao tặng cờ thi đua về thành tích dẫn đầu phong trào thi đua.

-

Cờ thi đua của UBND tỉnh Cà Mau về thành tích dẫn đầu phong trào thi đua
và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục từ năm 2003 đến năm 2010.

-

Top 1.000 doanh nghiệp đóng thuế thu nhập nhiều nhất năm 2012, 2013

- Giải thưởng Sao vàng đất Việt năm 2006, 2008 (Top 200 Thương hiệu Việt
Nam), 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 và nam 2015, (Top 100 Thương hiệu VN)
- Giấy khen ngày 27/01/2014 của Hội khuyến học TP. Cà Mau tặng Công ty Cổ
phần Thương nghiệp Cà Mau đơn vị đã nhiều năm liền hỗ trợ cho quỹ trợ cấp
sinh viên vượt khó hiếu học của Phường 8, TP. Cà Mau.
- Bằng khen của UBND tỉnh Cà Mau ngày 13/02/2014 về thành tích xuất sắc trong
công tác quản lý, vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2013.
- Bằng khen Số 625/QĐ-UBND ngày 23/04/2014 của UBND tỉnh Cà Mau về thành
tích xuất sắc trong phong trào thi đua, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển
kinh tế – xã hội thành phố Cà Mau (1999 – 2014).

- Quyết định 817/QĐ-UBND ngày 30/05/2014 Của UBND tỉnh Cà Mau về việc
tặng cờ thi đua khối XIV (hạng nhì).
- Quyết định số 43/QĐ-BHXH ngày 15/01/2015 của BHXH Việt Nam về thành
tích “Thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT năm 2014”.

- Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 18/06/2015 của UBND tỉnh Cà Mau về
thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nộp ngân sách Nhà nước năm 2014”.
- Từ năm 2016 đến nay, với những thành tích trong hoạt động kinh doanh, Công
ty đã được vinh dự xếp hạng trong TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
và TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam do Công ty cổ phần Báo
Cáo Việt Nam (VN Report) phối hợp với Vietnamnet thực hiện.
- Ngày 19/10/2017 SCIC thoái vốn thành công 36,63% vốn sở hữu Nhà nước tại
công ty.
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Những thành quả nói trên của CTCP Thương nghiệp Cà Mau là sự kết tinh của khoa học kĩ thuật hiện đại, nguồn
nhân lực chất lượng cao cùng với sự chỉ đạo tài tình, sáng suốt, của Ban lãnh đạo công ty. Bên cạnh đó, không
thể không kể đến mối quan hệ hợp tác tốt của rất nhiều các đối tác, khách hàng trong và ngoài nước đã luôn
đồng hành và sát cánh cùng Công ty để tạo nên những thành công như ngày hôm nay.

THÔNG TIN CHUNG

6

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Công Ty Cổ Phần Thương nghiệp Cà Mau là doanh nghiệp chuyên kinh doanh nội
thương. Trải qua hơn 25 năm hoạt động, công ty ngày một phát triển lớn mạnh cả
về cơ cấu tổ chức, hiệu quả kinh doanh và đội ngũ cán bộ công nhân viên.
Các lĩnh vực kinh doanh của Công ty bao gồm:
-

Kinh doanh Xăng dầu (dầu, dầu nhờn), khí dầu mỏ hóa lỏng và vỏ bình ga. Bán
buôn máy móc, thiết bị, phụ tùng máy văn phòng.

-

Thi công các công trình. Đầu tư xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư và cơ sờ
hạ tầng khác.

-

Bán buôn hàng công nghệ thực phẩm, rượu, bia, nước giải khát. Bán buôn
thuốc lá điếu các loại.

-

Bán buôn hóa mỹ phẩm các loại, xà phòng các loại, chất tẩy rửa các loại.

-

Bán buôn hàng kim khí điện máy, các mặt hàng gia dụng, xe gắn máy, máy
nông ngư cơ, phương tiện phòng cháy chữa cháy.

-

Bán buôn sách giáo khoa, dụng cụ học sinh, dụng cụ văn phòng, băng đĩa hình.
Hàng may mặc, dày dép.

7

-

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.

-

Dịch vụ ăn uống, thực phẩm các loại.

-

Mua bán vật liệu xây dựng.

-

Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa, đường bộ; san lấp mặt bằng.

-

Trồng lúa, trồng rau, trồng hoa, cây cảnh và các cây ăn quả, cây lâu năm.
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ĐỊA BÀN KINH DOANH
Đến nay Công ty có 04 chi nhánh và 44 cửa hàng trực thuộc trải đều khắp các huyện, thành phố trong tỉnh và các vùng lân
cận như Bạc Liêu, Kiên Giang, Sóc Trăng.

KIÊN GIANG
SÓC TRĂNG
BẠC LIÊU
CÀ MAU

THÔNG TIN CHUNG
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

CÁC CHI NHÁNH
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CÁC CỬA HÀNG, KHO

PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

BAN KIỂM SOÁT

PHÒNG
HÀNH CHÍNH,
NHÂN SỰ

PHÒNG
KINH DOANH

Công ty con, Công ty liên kết:

Tính đế n thời điể m 31.12.2017 Cong ty Cỏ Phà n Thương Nghiệ p Cà Mau đã co 02 Cong ty
con ở địa bà n 02 tí̉nh Cà Mau và Bạ c Liêu. Vơi chủ trương đa dạ ng hoa ngà nh nghề , đa dạ ng
chủ ng loạ i hà ng hoa, tạ n dụ ng cac ưu thế về hệ thó ng phan phó i sẵn co để tang trưởng doanh
thu và lợi nhuạ n, Camêx từng bươc xêm xêt đà u tư thêm và o cac lí̃nh vực kinh doanh khac
vơi mụ c tiêu tó i đa hoa lợi nhuạ n cho cỏ đong và sự phat triể n ỏ n định, bề n vững.

THÔNG TIN CHUNG
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Công ty TNHH một thành viên Bách Việt (100% vốn Camex):
 Địa chỉ: Số 232 đường Lý Văn Lâm, Phường 1, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
 Điện thoại: (0290) 3383 1800
 Fax: (0290) 3383 1800
 Email: bachviet@tncm.com.vn
 Ngành nghề kinh doanh: kinh doanh hàng bách hóa, công nghệ thực phẩm.
 Tóm tắt tình hình tài chính năm 2017:

-

ĐVT: Đồng
STT

Khoản mục

Giá trị

1

Vốn điều lệ

2

Tổng doanh thu

321.251.446.906

3

Tổng giá vốn hàng bán

305.731.563.492

4

Lợi nhuận trước thuế

3.802.079.454

5

Lợi nhuận sau thuế

3.036.907.488

-

12.000.000.000

Công ty Cổ Phần In Bạc Liêu (55,03% vốn Camex)
Địa chỉ: 15 Hoà ng Van Thụ , phường 3, Thà nh phố Bạ c Liêu
Điện thoại: (0291) 3824419
Fax: (0291) 3959590
Ngành nghề kinh doanh: In á n van kiệ n, tà i liệ u cơ quan Đả ng và Nhà nươc; in bao tạ p chí,
tạ p san, tà i liệ u giả ng dạ y và họ c tạ p, in nhã n hiệ u, quã ng cao, in cac á n phả m co nhu cà u
củ a nhan dan.
 Email: kinhdoanh.inbaclieu@gmail.com
 Tóm tắt tình hình tài chính năm 2017:
Đơn vị: Đồng





STT

Khoản mục

1

Vốn điều lệ

2

Tổng doanh thu

47.911.371.487

3

Tổng giá vốn hàng bán

37.957.726.767

4

Lợi nhuận trước thuế

5.236.351.712

5

Lợi nhuận sau thuế

4.112.036.505
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Giá trị

Các Công ty liên kết: Không.
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9.239.500.000

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty
Với mục tiêu phát triển ổn định bền vững, tương xứng với vị thế và tiềm năng, nâng cao uy tín thương nghiệp
của Công ty, Công ty mở rộng thị phần duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm từ 5% đến 12%, đảm bảo
tối đa hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư và cổ đông, nâng cao đời sống của người lao động.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Chiến lược ngắn hạn


Chiếc lược dài hạn

Trước mắt, Công ty vẫn tập trung vào thị trường Cà Mau, với lĩnh vực

 Phát huy lợi thế tối đa các ngành nghề

xăng dầu, Công ty tiếp tục giữ vững thị phần bán buôn đồng thời phát

khác để gia tăng lợi nhuận như: Kim

triển nâng cao thị phần bán lẻ bằng cách mở rộng hệ thống các cửa hàng,

khí điện máy, nông ngư cơ, vật liệu xây

phát triển hệ thống đại lý bán lẻ đến các vùng sâu, vùng xa nhằm khai

dựng, gia công chiết nạp gas…

thác đặc thù của thị trường này, với mục tiêu mỗi năm mở thêm 1-2 cây

 Xây dựng chiến lược phát triển mạng

xăng mới nằm trên các vị trí đắc địa, nhằm đáp ứng nhu cầu nhiên liệu

lưới kinh doanh xăng dầu của công ty

ngày càng cao của tỉnh. Đối với kinh doanh bách hóa, Công ty đang mở

phù hợp với đề án quy hoạch hệ thống

rộng sang các tỉnh lân cận như Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, khai thác

cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

tối đa tiềm năng của các tỉnh này.


Phấn đấu trở thành nhà phân phối chuyên nghiệp cho các nhãn hàng nổi
tiếng trên thị trường ở tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu và Sóc Trăng.
THÔNG TIN CHUNG
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CÁC MỤC TIÊU ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG CỦA CÔNG TY

-

Mục tiêu đối với môi trường

Công ty thường tổ chức các chương trình đào tạo cơ bản về quản lý môi trường cho cán bộ
công nhân viên đi đôi với việc ban hành các chính sách hỗ trợ để nâng cao năng lực kiểm soát
ô nhiễm, bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, Công ty không ngừng hoàn thiện, sửa đổi và bổ sung
những quy định, chế tài về bảo vệ môi trường, kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi thiếu
trách nhiệm với môi trường.

-

Mục tiêu đối với xã hội và cộng đồng

Ban Lãnh đạo Công ty còn chú trọng hoạt động đoàn thể và công tác xã hội, từ đó góp phần
củng cố niềm tin với khách hàng, tạo được sự gắn bó trong nội bộ đồng thời thu hút lao động
có chuyên môn cao. Việc có trách nhiệm với xã hội và cộng đồng đang được xem là mục tiêu
phát triển bền vững mà Công ty luôn hướng tới.
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CÁC RỦI RO
Rủi ro kinh tế:

Theo kết quả công bố báo cáo kinh tế - xã hội năm 2017 của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế
hoạch và Đầu tư), tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2017 ước tính tăng 6,81% so với
năm 2016. Mức tăng trưởng năm này vượt mục tiêu đề ra 6,7% và cao hơn mức tăng của
các năm từ 2011-2016, trong đó quý 1 tăng 5,15%; quý 2 tăng 6,28%; quý 3 tăng 7,46%;
quý 4 tăng 7,65%. Việc tăng trưởng này là một thành công rất lớn trong bối cảnh nền kinh
tế đang chuyển đổi mô hình tăng trưởng, giảm dần dựa vào khai thác tài nguyên, nhất là
dầu thô và chuyển hướng sang lấy công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ làm nòng cốt.
Kinh tế 2017 tăng trưởng theo chiều hướng ổn định và tích cực là một trong những yếu tố
quan trọng để thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao. Từ đó, giúp hoạt động
kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành bán lẻ hàng hóa phát triển. Tuy nhiên, doanh
nghiệp bán lẻ Việt Nam còn đang gặp nhiều khó khăn trong một vài khía cạnh, bao gồm
nguồn cung hàng hóa, lao động có chuyên môn, mặt bằng bán lẻ và vốn cho hoạt động bán
lẻ. Để hạn chế rủi ro này, Ban lãnh đạo Công ty đã giao nhiệm vụ cho các bộ phận thích hợp
theo dõi diễn biến thị trường, báo cáo thường xuyên để kịp thời đưa ra những đối sách
thích hợp, đảm bảo hạn chế tối đa rủi ro có thể xảy ra cho Công ty.

THÔNG TIN CHUNG
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Rủi ro pháp luật

Luật Doanh nghiệp năm 2014 hiện là bộ luật chi phối trực tiếp việc tổ chức hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam.
Ngoài ra, Công ty còn là doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh nên hoạt động
công ty còn tuân thủ Luật Chứng khoán và các Nghị định, Thông tư và các văn bản dưới luật có liên quan khác. Bất kỳ sự
thay đổi nào về các quy định liên quan và quy định đặc thù của ngành đều tác động trực tiếp đến hoạt động quản trị và
kinh doanh của Công ty. Hiện nay, Luật và các văn bản dưới luật tại Việt Nam trong quá trình tương đối hoàn thiện, với
không ít điều khoản được thay đổi và chỉnh sửa, điển hình như Nghị định số 71/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ
ngày 01 tháng 8 năm 2017 hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng đã được ban hành nên việc
áp dụng vào thực tế còn gặp nhiều khó khăn, do đó đòi hỏi Công ty phải có sự tìm hiểu, nghiên cứu và nhanh chóng chuẩn
bị nhằm điều chỉnh các văn bản pháp lý và hoạt động công ty, không để vi phạm pháp luật.

Rủi ro cạnh tranh
Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, đặc biệt là khi Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương
(TPP) và Hiệp định thương mại tự do với EU (EVFTA) – hai Hiệp định có cam kết mạnh trong mở cửa thị trường
bán lẻ cũng như xóa bỏ hàng rào thuế quan và phi thuế quan đối với hàng hóa, ngành bán lẻ Việt Nam đang đứng
trước nhiều thách thức lớn. Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường bán lẻ năng động và hấp dẫn
nhất trong khu vực Châu Á và trên thế giới, với sự tham gia ngày càng nhiều của các nhà bán lẻ lớn trên thế giới
tại Việt Nam và sự có mặt và liên tục mở rộng quy mô của các nhà bán lẻ trong nước như Saigon Co.op, Siêu thị
Điện máy Chợ lớn, Điện máy Xanh… đang ngày càng tạo sức ép cạnh tranh đối với các doanh nghiệp kinh doanh
ngành hàng bán lẻ tại Việt Nam. Để vượt qua tình trạng này, Công ty đã có những hành động cụ thể để cải thiện
năng lực cạnh tranh của mình như mở rộng chi nhánh , cửa hàng bách hóa và xăng dầu đến các khu vực tiềm năng,
phát triển dịch vụ giao nhận sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng ở vùng sâu vùng xa, nhằm mang hình ảnh của
Công ty đến gần với người tiêu dùng hơn nữa.
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Rủi ro giảm giá hàng tồn kho

Báo cáo của Công ty nghiên cứu thị trường GFK cho thấy, thị trường ngày càng
nhu cầu cao đối với các sản phẩm chính yếu, tốc độ tăng ước đoán 10%-17%
về giá trị. Trong đó, nhóm sản phẩm dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng 2 con số là
smartphone, máy giặt, máy lạnh, sản phẩm gia dụng. Chính vì vậy, khi khoa
học công nghệ ngày càng tiến bộ, các sản phẩm có mẫu mã mới được tung ra
thị trường thì thị hiếu của người tiêu dùng cũng thêo đó mà dịch chuyển dẫn
đến giá bán của sản phẩm có mẫu mã cũ sẽ bị nhà sản xuất giảm xuống, gây
khó khăn trong việc xử lý hàng tồn kho. Những năm qua, Ban lãnh đạo Công
ty đã đưa ra các chính sách kịp thời và bố trí nhân sự thích hợp để có thể kiểm
soát tốt hàng tồn kho và không làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh
doanh của Công ty.

Rủi ro nguyên vật liệu đầu vào

Báo cáo của Công ty nghiên cứu thị trường GFK cho thấy, thị trường ngày càng
nhu cầu cao đối với các sản phẩm chính yếu, tốc độ tăng ước đoán 10%-17%
về giá trị. Trong đó, nhóm sản phẩm dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng 2 con số là
smartphone, máy giặt, máy lạnh, sản phẩm gia dụng. Chính vì vậy, khi khoa học
công nghệ ngày càng tiến bộ, các sản phẩm có mẫu mã mới được tung ra thị
trường thì thị hiếu của người tiêu dùng cũng thêo đó mà dịch chuyển dẫn đến
giá bán của sản phẩm có mẫu mã cũ sẽ bị nhà sản xuất giảm xuống, gây khó
khăn trong việc xử lý hàng tồn kho. Những năm qua, Ban lãnh đạo Công ty đã
đưa ra các chính sách kịp thời và bố trí nhân sự thích hợp để có thể kiểm soát
tốt hàng tồn kho và không làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh của
Công ty.

THÔNG TIN CHUNG
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Rủi ro khác

Năm 2017 là năm xảy ra nhiều thiên tai đột biến, chỉ riêng các cơn bão đã lên tới con số 17, chưa kể hoàn
lưu của bão khi đổ bộ vào đất liền gây ra lũ lụt và thiệt hại về người và tài sản đồng thời ảnh hưởng nghiêm
trọng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh ven biển. Do Công ty đa phần
sử dụng đường thủy để vận chuyển hàng hóa, xăng dầu đến nơi tiêu thụ để tiết giảm chi phí nên việc thời
tiết không thuận lợi cũng phần nào gây ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty. Do vậy, Công ty đã nghiêm
túc tuân thủ các công tác phòng chống bão của địa phương, thường xuyên cập nhật thông tin để kịp thời
ứng phó do vậy đã giảm thiểu được tối đa những thiệt hại không mong muốn.
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Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Tổ chức và nhân sự
Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án
Tình hình tài chính
Tình hình cổ đông thay đổi vốn đầu tư
của chủ sở hữu
Trách nhiệm với môi trường và cộng đồng
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Cơ cấu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
ĐVT: Triệu đồng

STT

Doanh thu thuần

1

Bán hàng bách hóa

2

Bán xăng dầu

3

Khác
Tổng cộng

Năm 2016

Năm 2017

%Năm2017/

Tỷ trọng

Giá trị

Tỷ trọng

Năm 2016

2.740.052

68,04%

2.899.222

67,64%

105,81%

1.037.209

25,76%

1.132.501

26,42%

109,19%

249.951

6,21%

254.441

5,94%

101,80%

4.027.211

100,00%

4.286.164

100,00%

106,43%

Giá trị

Năm 2016

Tình hình doanh thu thuần

6,21%

Doanh thu khác
25,76%
Doanh thu bán hàng
bách hóa

68,04%

Doanh thu bán xăng dầu

Năm 2017

Doanh thu bán hàng bách hóa

Năm 2016

Doanh thu bán xăng dầu
Doanh thu khác
Năm 2017
5,94%

26,42%

67,64%

Doanh thu bán hàng bách hóa
Doanh thu bán xăng dầu
21
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Doanh thu khác

Trong cơ cấu doanh thu của Công ty, doanh thu bán hàng bách hóa chiếm tỷ trọng lớn nhất. Năm 2017,
tổng doanh thu hoạt động kinh doanh đạt 4.286 tỷ đồng, tăng 6,43% so với năm 2016. Năm 2017, nền
kinh tế tỉnh Cà Mau duy trì tốc độ tăng trưởng khá và đạt kế hoạch đề ra, ước tính tốc độ tăng trưởng
GRDP đạt khoảng 7%, cao hơn tốc độ tăng trưởng của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo
hướng giảm dần tỷ trọng của khu vực nông, lâm, ngư, nghiệp và tăng dần tỷ trọng dịch vụ. Hệ thống kết
cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư và từng bước cải thiện, nhiều dự án công trình đã và đang được đầu
tư đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển của tỉnh. Với những điều kiện thuận lợi trên, đã tạo ra
nhiều cơ hội việc làm giúp ổn định thu nhập và thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng của người dân tại địa phương.
Hiện nay, Công ty kinh doanh trên 3.000 mặt hàng thuộc đủ nhóm ngành hàng: điện, điện tử, điện gia
dụng; công nghệ thực phẩm, bách hóa gia dụng; văn phòng phẩm và thiết bị văn phòng; vật liệu xây dựng...
Bên cạnh đó, xăng dầu cũng là mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn thứ hai và tăng 9,19% so với năm 2016. Với
thái độ phục vụ tận tình, chu đáo, phương thức bán hàng đa dạng cho mọi đối tượng khách hàng gồm:
bán hàng tự chọn, thanh toán ngay bằng tiền mặt, thanh toán trả chậm… sản phẩm của Công ty đã được
nhiều khách hàng biết đến. Đặc biệt với phương thức bán hàng trả góp với lãi suất rất thấp, Công ty đã
tạo điều kiện cho đối tượng người có thu nhập thấp, người lao động bình dân ở thành thị và nông thôn
được sở hữu nhiều mặt hàng sinh hoạt tiện nghi trong gia đình. Qua đó, Công ty phấn đấu nâng cao chất
lượng dịch vụ, cung cấp hàng hóa đầy đủ cho người tiêu dùng, tiếp tục mở rộng địa bàn nông thôn và ưu
tiên đưa hàng hóa về nông thôn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân trong tỉnh.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
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Cơ cấu lợi nhuận gộp
ĐVT: Triệu đồng

STT

Lợi nhuận gộp

Năm 2016
Giá trị

Tỷ trọng

Năm 2017
Giá trị

%Năm2017/

Tỷ trọng

Năm 2016

1

Bán hàng bách hóa

40.659

34,05%

52.114

39,83%

128,17%

2

Bán xăng dầu

60.521

50,69%

58.953

45,06%

97,41%

3

Khác

18.222

15,26%

19.770

15,11%

108,50%

119.402

100,00%

130.837

100,00%

109,58%

Tổng cộng

Cơ cấu lợi nhuận gộp
Năm 2017

Năm 2016

Năm 2016
15,26%

Lợi nhuận gộp khác

Lợi nhuận gộp từ bán hàng bách hóa

50,69%

34,05%

Lợi nhuận gộp từ bán xăng dầu
Lợi nhuận gộp từ bán xăng dầu
Lợi nhuận gộp từ bán hàng bách hóa
Lợi nhuận gộp khác

Năm 2017
Trong năm, doanh thu thuần tăng đồng thời giá vốn

15,11%

hàng bán cũng tăng 6,35% so với năm 2016. Vì vậy,
kết quả kinh doanh cả năm đã có sự tăng trưởng
tương đối thấp so với kết quả cùng kỳ,. Cụ thể, lợi
nhuận gộp tăng từ 119 tỷ đồng lên hơn 130 tỷ đồng

45,06%

trong năm 2017, tỷ lệ tăng trưởng tương đương
9,58%. Công ty sẽ phải nỗ lực hơn nữa trong việc
quản lý giá vốn hàng bán một cách hợp lý để đạt

39,83%

được kết quả kinh doanh hiệu quả trong năm tới.
Lợi nhuận gộp từ bán xăng dầu
Lợi nhuận gộp từ bán hàng bách hóa
Lợi nhuận gộp khác
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
Danh sách Ban điều hành

Tính tại thời điểm 31/12/2017

STT

Thành viên Ban Điều hành

Chức vụ

1

Bà Nguyễn Thị Việt Á nh

Tổng Giám đốc

2

Ông Thái Trường An

Phó Tổng Giám đốc

3

Bà Nguyễn Thị Việt Ngọc

Phó Tổng Giám đốc

4

Ông Phù Chí Anh

Phó Tổng Giám đốc – Kế toán trưởng

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
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Bà Nguyễn Thị Việt Ánh – Tổng Giám đốc

Giới tính

Nữ

Sinh ngày

01/12/1956

Nơi sinh

Xã Trần Hợi – Huyện Trần Văn Thời – Tỉnh Cà Mau

Quốc tịch

Việt Nam

Dân tộc

Kinh

Quê quán

Xã Trần Hợi – Huyện Trần Văn Thời – Tỉnh Cà Mau

Địa chỉ thường trú

Số 184 Ngô Quyền, K1, P9, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Trình độ văn hóa

12/12

Trình độ chuyên môn

Cử nhân kinh tế – Khoa Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác

Thời gian

Vị trí

6/1975 - 8/1978

Công tác tại UBND thị xã Cà Mau và Phòng Thống kê - Kế hoạch thị xã Cà Mau.

8/1978 -11/1982

Chuyển về Cửa hàng bách hoá tổng hợp thị xã Cà Mau làm Kế toán trưởng Cửa
hàng.

11/1982

Thành lập Công ty Thương nghiệp Tổng hợp Cà Mau (nay là Công ty cổ phần
Thương nghiệp Cà Mau) giữ các chức vụ: Kế toán trưởng, Phó phòng Kế toán,
Trưởng phòng Kế hoạch, Phó Giám đốc, Giám đốc Công ty.

28/11/2007 - Nay

Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau được
bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty.

Chức vụ hiệ n đang ná m giữ ở cá c tỏ chức khá c

 Chủ tịch HĐQT CTCP In Bạ c Liêu
 Ủ y viên HĐQT CTCP Cà Phê PETEC

Số cổ phần nắm giữ

431.613 cổ phần

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan

602.027 cổ phần

Trong đó:

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
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 Chồng: Nguyễn Văn Hậu: 374.465 CP
 Em ruột: Nguyễn Thị Việt Ngọc: 103.824 CP
 Em ruột: Nguyễn Việt Phượng: 7.916 CP
Không

Ông Thái Trường An - Phó Tổng Giám đốc

Giới tính

Nam

Sinh ngày

12/10/1970

Nơi sinh

Xã Khánh Hòa – Huyện U Minh – Tỉnh Cà Mau

Quốc tịch

Việt Nam

Dân tộc

Kinh

Quê quán

Xã Khánh Hòa – Huyện U Minh – Tỉnh Cà Mau

Địa chỉ thường trú

Số 89 Đổ Thừa Tự, Phường 1, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

Trình độ văn hóa

12/12

Trình độ chuyên môn

Đại học Tài chính - Kế toán

Quá trình công tác

Thời gian

Vị trí

09/1992 - 10/1994

Kế toán Công ty Liên doanh Euro Gành Hào

11/1994 - 03/1997

Kế toán Công ty Thương nghiệp Cà Mau

04/1997 - 01/2007

Kế toán trưởng Công ty Thương nghiệp Cà Mau

02/2007 - 11/2007

Phó Giám đốc Công ty Thương nghiệp Cà Mau

28/11/2007 - Nay

Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Thương
nghiệp Cà Mau được bầu làm Ủy viên Hội đồng quản trị
kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP Thương nghiệp Cà Mau

Số cổ phần nắm giữ

141.579 cổ phần

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan

4.717 cổ phần

Trong đó:

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty



Vợ: Đặng Cẩm Lệ : 4.692 cổ phần



Em ruột: Thái Thị Thùy Trang: 2 cổ phần



Em ruột: Thái Bảo Ninh: 23 cổ phần

Không

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
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Bà Nguyễn Thị Việt Ngọc – Phó Tổng giám đốc

Giới tính

Nữ

Sinh ngày

19/05/1971

Nơi sinh

Thị xã Cà Mau, Tỉnh Minh Hải

Quốc tịch

Việt Nam

Dân tộc

Kinh

Quê quán

Thị xã Cà Mau – Tỉnh Minh Hải

Địa chỉ thường trú

Số 90A/58 Âu Dương Lân, P3, Q8, TP. Hồ Chí Minh.

Trình độ văn hóa

12/12

Trình độ chuyên môn

Đại học Thương mại

Quá trình công tác

Thời gian

Vị trí

6/1994 - 3/1998

Nhân viên Công ty Thương nghiệp Cà Mau.

4/1998 - 11/2002

Kế toán Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh thuộc Công ty
Thương nghiệp Cà Mau.

12/2002 - 11/2004

Phó Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh thuộc Công ty
Thương nghiệp Cà Mau.

12/2004 - 6/2008

Trưởng Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh thuộc CTCP
Thương nghiệp Cà Mau.

7/2008 - 12/2009

Trưởng Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh.

01/2010 - Nay

Phó Tổng Giám đốc CTCP Thương nghiệp Cà Mau.

Số cổ phần nắm giữ

103.824 cổ phần

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan

627.837 cổ phần

Trong đó:



Chị ruột: Nguyễn Thị Việt Ánh: 431.613 CP



Chị ruột: Nguyễn Việt Phượng: 7.916 CP

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
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Không

Ông Phù Chí Anh – Phó Tổng giám đốc

Giới tính

Nam

Sinh ngày

23/08/1974

Nơi sinh

TP. Đà Lạt – Tỉnh Lâm Đồng

Quốc tịch

Việt Nam

Dân tộc

Hoa

Quê quán

Tỉnh Ninh Thuận

Địa chỉ thường trú

Số 165/16 Rạch Chùa, Phường 4, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Trình độ văn hóa

12/12

Trình độ chuyên môn

Đại học Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác

Thời gian

Vị trí

02/1998 - 12/2001

Kế toán Công ty Thương nghiệp Cà Mau

01/2002 - 01/2007

Phó phòng Kinh tế - Kỹ thuật Công ty Thương nghiệp Cà Mau.

02/2007 - 11/2007

Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty
Thương nghiệp Cà Mau.

12/2007 - 12/2012
02/01/2013 - nay

Kế toán trưởng CTCP Thương nghiệp Cà Mau.
Phó Tỏ ng giá m đó c CTCP Thương nghiệp Cà Mau, kiêm kế toán trưởng
từ ngày 07/09/2016.

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác

Ủy viên HĐQT CTCP In Bạc Liêu.

Số cổ phần nắm giữ

92.269 cổ phần

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan

6.502 cổ phần

Trong đó:
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty



Vợ: Quách Duy Tâm: 6.502 cổ phần

Không
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Danh sách thay đổi thành viên HĐQT, BKS, BĐH trong năm 2017
STT
1

Họ tên
Ông Nguyễn Tấn Tài

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

Thành viên BKS

-

Ngày miễn nhiệm
15/10/2017

Số lượng cán bộ công nhân viên

STT

Tính chất phân loại

A

Theo trình độ

1

Trên đại học

2

Số lượng
(người)

Tỷ lệ

647

100%

-

-

Đại học, cao đẳng

137

21,17%

4

Trung cấp

86

13,29%

5

Công nhân kỹ thuật

8

1,24%

6

Lao động phổ thông

416

64,30%

B

Theo tính chất hợp đồng lao động

647

100%

1

Hợp đồng xác định thời hạn từ 1-3 năm

105

16,23%

2

Hợp đồng không xác định thời hạn

487

75,27%

3

Hợp đồng theo thời vụ

55

8,50%

C

Theo giới tính

647

100%

1

Nam

522

80,68%

2

Nữ

125

19,32%
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Theo trình độ lao động
21,17%

13,29%

64,30%

1,24%

Thêo trình độ lao động

Trình độ đại học, cao đẳng

Trình độ trung cấp

Công nhân kỹ thuật

Lao động phổ thông
Theo giới tính

Theo tính chất hợp đồng
16,23%

19,32%

8,50%

75,27%

80,68%
Nam

Nữ

Hợp đồng không thời hạn

Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm)

Hợp đồng xác định từ 1-3 năm

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

30

Thu nhập bình quân

Chỉ tiêu

Năm 2014

Tổng số lượng người lao
động (người)
Thu nhập bình quân
(đồng/người/tháng)

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

615

654

657

647

6.800.000

7.200.000

7.100.000

8.300.000

Thu nhập bình quân
670

9,000,000

660

8,000,000
7,000,000

650

6,000,000

640

5,000,000

630

4,000,000

620

3,000,000

610

2,000,000

600

1,000,000

590

1

2

Tổng số lượng người lao động (người)
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3

4

Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)

Chính sách nhân sự

Với chủ trương nguồn nhân lực là chìa khóa cốt lõi trong sự thành công của doanh nghiệp, Ban lãnh
đạo luôn dành sự quan tâm thích đáng để duy trì và phát triển năng lực của mỗi cá nhân, từ đó tạo dựng
sự vững chắc trong việc phát triển của Công ty.
Trong năm 2016, Công ty tạo điều kiện cho nhiều cán bộ công nhân viên tập huấn nghiệp vụ. Chi trả
tiền lương, tiền thưởng, ngày Lễ, Tết cho CB - CNV, trích nộp BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện theo
đúng quy định. Đời sống người lao động được cải thiện, an tâm công tác.

Công tác đào tạo
Để nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty, mỗi

Điều kiện và chế độ làm việc

cá nhân của Công ty đều phải là một cá thể có

Đảm bảo an toàn lao động luôn là ưu tiên

năng lực cạnh tranh tốt. Chính vì vậy, Ban lãnh

hàng đầu của Công ty trong hoạt động

đạo Công ty luôn tạo cơ hội để các CBCNV tham

thường ngày của mình. Hằng năm Công ty

gia các lớp đào tạo nghiệp vụ, đào tạo nội bộ và

đều đánh giá, kiểm tra điều kiện làm việc

các lớp đạo tạo cá nhân (nếu có) để phục vụ đa

của nhân viên, đặc biệt là khối sản xuất,

phần cho mảng kinh doanh bán hàng của Công ty.

kinh doanh nhằm đảm bảo các điều kiện về

Với những chính sách như trên, Công ty đã tạo

an toàn và đáp ứng tiêu chuẩn theo quy

được sự gắn kết lâu dài với các CBCNV, trong

định

những năm qua hầu như không có sự biến động
lớn nào về nhân sự của Công ty

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
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Chính sách phúc lợi, đãi ngộ


Chủ trương về chính sách phúc lợi của Công ty luôn rõ ràng và minh bạch. Công ty đã áp dụng một
cách hiệu quả chính sách lương thưởng tương xứng với công sức từng cán bộ công nhân viên đã
bỏ ra, nhằm khuyến khích tinh thần làm việc của người lao động, từ đó tăng năng suất và lợi nhuận
cho Công ty.



Các quy định của Luật Lao động, Luật bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đều được Công ty áp dụng
thực hiện tốt cho người lao động như: nghỉ phép, nghỉ ốm, lễ tết, chế độ thai sản, thăm nom khi
gia đình có hữu sự....



Bên cạnh công tác chăm lo đời sống vật chất cho người lao động, một trong những hoạt động
thường niên mà lãnh đạo công ty luôn quan tâm đó là tổ chức cho người lao động đi tham quan,
nghỉ mát trong và ngoài nước.



Từ đầu năm đến nay, Công ty đã tạo điều kiện cho trên 25 lượt người lao động đi du lịch nước
ngoài. Đặc biệt, từ ngày 10/6/2017 đến ngày 30/6/2017, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc
kết hợp cùng Ban chấp hành Công đoàn cơ sở công ty tổ chức 3 chuyến du lịch tham quan, nghỉ
mát ở Đà Lạt – Nha Trang cho trên 360 người lao động của công ty và 90 nhân viên của Công ty cổ
phần In Bạc Liêu. Đây là những nhân viên tiêu biểu, tích cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
năm 2016.


Năm nay, lãnh đạo công ty có nhiều thay đổi trong thiết kế nội dung tham quan, du lịch.
Bên cạnh việc cho người lao động có thời gian thư giãn, nghỉ dưỡng, khám phá những
danh lam, thắng cảnh nổi tiếng của đất nước; còn tổ chức cho người lao động tham gia
sinh hoạt tập thể. Chương trình dành trọn một ngày để tổ chức các trò chơi tập thể nhằm
thể hiện tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể, khơi nguồn sáng tạo cho nhân viên.



Việc tổ chức chương trình tham quan, du lịch hằng năm cho người lao động cũng là cơ hội
để người lao động được giao lưu, cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm trong cuộc sống.
Trong chuyến đi và qua sinh hoạt tập thể tạo nên sự thân thiết, gắn kết giữa đồng nghiệp
với nhau. Đây là nền tảng quan trọng tạo nên nét văn hóa riêng của Công ty cổ phần
Thương nghiệp Cà Mau.
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

Trong 5 năm (2013-2017) Cong ty đã đau tư xay dựng, mở rọ ng và nang cá p mạ ng lưới kinh doanh
với tỏ ng trị giá 31.109.066.522 đong
Riêng năm 2017 kế hoạch đầu tư mở rộng, mua sắm phương tiện 22 tỷ 272 triệu đồng nhưng chỉ thự
hiện 9.396.109.155 đồng, cụ thể :
1. Nhà kho khu công nghiệp Trà Kha

5.566.850.577 đồng



Nhà kho



Hàng rào

369.647.850 đồng



Trạm biến áp 25KVA

105.454.546 đồng

5.091.748.181 đồng

2. Sửa chữa nền kho Trung tâm Phân phối Hàng tiêu dùng Cà MauBạc Liêu:

275.832.737 đồng

3. Dời bồn xăng dầu, xây dựng nhà bao che Cửa hàng Xăng dầu Tân
Tiến:

311.162.817 đồng

4. Cửa hàng Xăng dầu Lương Thế Trân

244.773.024 đồng



Cải tạo mặt sân

137.454.545 đồng



Mái chê, sửa chữa cổng rào, nhà vệ sinh

107.318.479 đồng

5. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại khu đô thị Thứ Bảy, xã
Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang

1.077.490.000 đồng

6. Mua 3 xe Hyundai HD650 tải trọng 6,4 tấn x 640.000.000 đồng

1.920.000.000 đồng

Còn 02 công trình tại kho Ngã Năm và Năm Căn chuyển sang năm 2018.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

STT

Chỉ tiêu

Năm 2016

Năm 2017

% 2017/2016

691.932

669.815

96,80%

1

Tổng giá trị tài sản

2

Doanh thu thuần

4.026.234

4.285.919

106,45%

3

Lợi nhuận từ hoạt động kinh
doanh

(26.139)

(11.538)

44,14%

4

Lợi nhuận khác

61.305

42.121

68,71%

5

Lợi nhuận trước thuế

35.167

30.583

86,97%

6

Lợi nhuận sau thuế

27.004

24.234

89,74%

Nhìn chung, tình hình tài chính của Công ty vẫn duy trì ổn định so với năm 2016. Doanh thu
thuần năm 2017 tăng 6,45% đạt 4.286 tỷ đồng. Do giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng cao so
với doanh thu thuần nên biên lợi nhuận gộp không cao. Trong năm, chi phí bán hàng tăng
6,15% phần nào ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận kinh doanh của Công ty. Lợi nhuận sau
thuế năm 2017 đạt 24 tỷ đồng, đạt 89,74% so với cùng kỳ năm 2016. Với sự cạnh tranh gay
gắt của các đối thủ lớn trong ngành điện gia dụng như Điện Máy Nguyễn Kim, Điện Máy Xanh,
Điện máy Chợ Lớn và các đối thủ trong ngành bán lẻ như Coop Mart, Mêtro chi nhánh Cà
Mau đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty
nỗ lực nâng cao chất lượng thương hiệu của mình để phát huy năng lực cạnh tranh, đi sâu
vào sở thích, nhu cầu tiêu dùng của từng vùng nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dân.
Tuy mức lợi nhuận sụt giảm nhưng Công ty vẫn duy trì mức cổ tức là 15% đã cam kết theo
đúng với kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đề ra.
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Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2016

Năm 2017

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Hệ số thanh toán ngắn hạn

Lần

1,13

1,14

Hệ số thanh toán nhanh

Lần

0,39

0,45

Hệ số Nợ/Tổng tài sản

%

75,07

74,03

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

%

301,06

284,99

Vòng quay hàng tồn kho

Vòng

10,77

11,52

Vòng quay tổng tài sản

Vòng

6,13

6,29

Vòng quay khoản phải trả

Vòng

14,90

11,49

Vòng quay khoản phải thu

Vòng

31,77

30,17

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

%

0,67

0,57

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân

%

15,82

13,99

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân

%

4,11

3,56

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/
Doanh thu thuần

%

(0,65)

(0,27)

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
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Hệ số thanh toán ngắn hạn
1.145

Có thể thấy, hệ số thanh toán của Công

1.14

ty đều lớn hơn 1 qua các năm chứng tỏ

1.135

khả năng thanh toán của Công ty luôn
bảo đảm đối với các khoản nợ ngắn hạn.

1.13
1.125

2016

Hệ số thanh toán nhanh thấp so với hệ

2017

số thanh toán ngắn hạn, khoảng chênh
Hệ số thanh toán nhanh

lệch lớn này là do lượng hàng tồn kho
lớn. Nhưng hàng tồn kho chủ yếu là xăng

0.46

dầu và các mặt hàng tiêu dùng, nhu yếu

0.44

phẩm được tồn kho với mục đích dự trữ,

0.42

có thể bán ra nhanh chóng.

0.4

0.38
0.36
2016

Vòng quay hàng tồn kho

Cơ cấu vốn vẫn duy trì ổn định theo
chính sách của Công ty qua các năm thêo

11.6

đặc thù ngành mà Công ty đang thêo

11.4

đuổi. Một điểm đáng lưu ý, hàng tồn kho

11.2

chiếm tỷ trọng hơn 50% trong tổng tài

11

sản, trong khi chỉ số Nợ phải trả người

10.8

bán/Hàng tồn kho là 65,48%. Từ đó có

10.6

thể thấy rằng một phần đáng kể hàng tồn

10.4

kho của Công ty được tài trợ bởi tín dụng

10.2

của các nhà cung cấp.
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2017

2016

2017

Vòng quay hàng tồn kho trong năm 2017 tăng so
với năm 2016, cho thấy Công ty duy trì một lượng
vừa đủ hàng tồn kho nhằm mục đích đủ lượng hàng
hóa để bán, vừa không để tồn kho quá lâu, dồn ứ
dẫn đến chất lượng sản phẩm bị ảnh hưởng. Với số
ngày lưu kho bình quân khoảng 32 ngày, Công ty
đánh giá việc duy trì lượng hàng đảm bảo cho hoạt

Vòng quay khoản phải trả
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2016

động kinh doanh vẫn trong sự kiểm soát và đúng
với chính sách. Vòng quay khoản phải trả khá thấp
cho thấy sự tín nhiệm cao của nhà cung cấp với
Công ty trong các giao dịch. Trong khi đó, vòng
quay khoản phải thu của Công ty luôn khá cao so
với vòng quay khoản phải trả, điều này cho thấy

Vòng quay khoản phải thu
32
31.5
31

chính sách thu hồi công nợ của Công ty được đảm

30.5

bảo, kỳ thu tiền khách hàng chỉ khoảng 12 ngày,

30

trong khi số ngày phải trả khoảng 31 ngày. Dòng
tiền vào của Công ty được duy trì liên tục và đảm
bảo thanh khoản cho các khoản phải trả.

2017

29.5
29
2016

2017

ROE
16

Chỉ tiêu khả năng sinh lời vẫn thể hiện khá

15.5

khi các chỉ tiêu ROE và ROA năm 2017 là

15

13,99% và 3,56%. Các chỉ số này thể hiện

14.5

mức hấp dẫn của cổ phiếu Công ty so với

14

kênh đầu tư như tiền gửi ngân hàng. Lãnh
đạo Công ty vẫn luôn thực hiện việc duy trì

13.5
13

2016

tỉ lệ cổ tức hằng năm với cổ đông.

2017
ROA

4.2
4.1
4
3.9
3.8
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
2016
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TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 12.103.912 cổ phiếu


Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 12.103.912 cổ phiếu



Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

Tính đến ngày 31/12/2017

STT
I

Loại Cổ đông
Cổ đông trong nước

Số lượng

Số CP sở hữu

555

12.079.470

100,00%

1

2.936.024

24,26%

1

Nhà nước

2

Tổ chức

16

3.173.200

26,22%

3

Cá nhân

538

5.970.246

49,32%

6

24.442

0,20%

II

Cổ đông nước ngoài

1

Tổ chức

5

6.252

0,05%

2

Cá nhân

1

18.190

0,15%

561

12.103.912

100%

Tổng cộng

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có
Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có
Các chứng khoán khác: Không có
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TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG

Quản lý nguồn nguyên vật liệu:
Nguồn nguyên vật liệu đầu vào của Công ty được cung cấp bởi các doanh nghiệp lớn, có uy tín như Công ty
TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam, TOSHIBA, CTCP Acecook Việt Nam… nên Công ty luôn đảm bảo được yếu
tố đầu vào chất lượng phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Công ty luôn tạo mối quan hệ tốt với nhiều nhà cung
cấp lớn, qua đó luôn có nhiều sự lựa chọn để mua được những nguồn nguyên vật liệu có chất lượng với giá
hợp lý. Nguyên vật liệu được kiểm soát chất lượng từ đầu vào, sử dụng phần mềm để thường xuyên kiểm tra
quá trình lưu kho bảo quản đúng cách, cập nhật số lượng nguyên vật liệu trong kho nhanh chóng và sát với
thực tế nhằm quản lý dễ dàng, kiểm tra được số lượng hàng tồn kho, xác định được hàng nhập khi nào và sử
dụng đến ngày bao nhiêu để có kế hoạch cho đợt mua hàng tiếp theo hoặc tiêu hủy hàng hư hỏng, hết hạn sử
dụng để không ảnh hưởng đến sức khỏe và lợi ích của khách hàng.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
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Tiêu thụ năng lượng:
Theo tính toán quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia. Trong giai đoạn 2010 – 2020
nước ta sẽ mát cân đối giữa khả năng cung cấp và nhu cầu sử dụng nguồn điện năng.
Từ một nước xuất khẩu thành nước nhập khẩu năng lượng. Ý thức được sự quan trọng
của năng lượng điện ảnh hưởng ở tầm vi mô của từng doanh nghiệp. Công ty luôn có
những biện pháp tiết kiệm nguồn năng lượng này bằng nhiều biện pháp sau:


Tuyên truyền, nhắc nhở nội bộ: tắt đèn, quạt khi ra ngoài, khi không cần thiết sử dụng;
bật điều hòa ở nhiệt độ cao hơn 25°c.



Sử dụng đèn compact rộng rãi cho các phòng ban trong Công ty.



Hưởng ứng giờ Trái Đất.



Thay các thiết bị điện cũ kỹ, cải tiến hệ thống chiếu sáng. Việc làm này đã giúp tiết
kiệm được 70% lượng điện năng tiêu thụ.

Tiêu thụ nước
Lượng nước tiêu thụ trong năm 2017 được sử dụng ở mức khá hợp lý cho sinh hoạt
của từng phòng ban, phục vụ đúng nhu cầu sản xuất của Công ty. Ngoài ra, Ban lãnh
đạo còn có những chính sách:
• Khuyến khích nhân viên luôn có tinh thần tiết kiệm nước vì lợi ích chung của tập thể.
• Sử dụng các thiết bị tiết kiệm nước như đầu vòi hoa sen có dòng chảy chậm, vòi rửa
với cơ chế ngắt tự động…
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Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

•

Đảm bảo thực hiện tốt việc phân loại rác theo nguồn (rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp
và rác thải nguy hại). Liên hệ với Công ty Môi trường đô thị về việc thu gom chất thải rắn và
chất thải nguy hại.

•

Thường xuyên thực hiện kiểm tra định kỳ công tác vệ sinh môi trường tại các đơn vị trực thuộc
để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về bảo vệ môi trường. An toàn
vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
Chính sách liên quan đến người lao động



Ban Tổng giám đốc Công ty tiếp tục điều chỉnh chính sách tiền lương, thưởng cho phù hợp với
điều kiện đặc thù hoạt động kinh doanh của Công ty trên cơ sở chế độ chính sách của Nhà nước
quy định và theo nguyên tắc làm việc gì, chức vụ gì hưởng lương thêo công việc, chức vụ đó
gắn với năng suất chất lượng hiệu quả công việc.



Các chính sách của Nhà nước quy định đối với người lao động đều thực hiện đúng và đầy đủ
như: Ký kết hợp đồng lao động; tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đầy đủ; giải quyết chế
độ thay sản, ốm đau, khám sức khoẻ định kỳ kịp thời; … Nghiêm tú c thực hiệ n đó ng BHXH,
BHYT, BHTN cho người lao đọ ng.



Tổ chức các hoạt động để người lao động tham gia như: Hội thao mừng ngày Thành lập Đoàn
26/3; họp mặt chị em phụ nữ nhân ngày 08/3, 20/10; khên thưởng, tặng quà cho con người
lao động đạt thành tích học khá, giỏi, tổ chức họp mặt tặng quà các em thiếu nhi nhân dịp Tết
Trung thu…
Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.
Công tác an sinh xã hội là một trong những công tác được Hội đồng quản trị, Ban điều hành
và các tổ chức đoàn thể thực hiện thường xuyên và liên tục nhằm trợ giúp cho các đối tượng
chính sách xã hội, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các êm học sinh nghèo hiếu học, …..

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
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Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Tình hình tài chính
Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
Kế hoạch phát triển trong tương lai
Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi
trường và xã hội của Công ty
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch

Thực hiện

Tỷ lệ %

Năm 2017

Năm 2017

TH/KH

1

Vốn điều lệ

Tỷ đồng

121

121

100,00%

2

Doanh thu thuần

Tỷ đồng

4.050

4.286

105,83%

3

Tổng lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

27,00

30,58

113,27%

4

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

21,60

24,23

112,17%

5

+ Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số

Tỷ đồng

-

+ Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ
6

Cổ tức

%

1,85
22,37

15

15

-

100,00%

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Tình hình tài sản
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu

TH 2017/
TH 2016

Tỷ trọng
năm 2016

Năm 2017

Tài sản ngắn hạn

585.340

563.981

96,35%

84,60%

84,20%

Tài sản dài hạn

106.591

105.834

99,29%

15,40%

15,80%

Tổng tài sản

691.932

669.815

96,80%

100,00%

Cơ cấu tài sản
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%

84,60%

84,20%

15,40%

15,80%

2016

2017

40.00%
20.00%
0.00%

Tài sản dài hạn
45

Tỷ trọng
năm 2017

Năm 2016
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Tài sản ngắn hạn

100,00%

Nhìn chung, cơ cấu tài sản không thay đổi nhiều so với năm 2016. Tổng tài sản năm 2017 đạt gần 670 tỷ
đồng giảm 3,20% so với năm 2016. Về tỷ trọng, tài sản ngắn hạn luôn chiếm hơn 80% cơ cấu tài sản của
Công ty.
Hàng tồn kho chiếm phần lớn trong tài sản ngắn hạn. Năm 2017, hàng tồn kho đạt giá trị hơn 340 tỷ đồng,
giảm 10,61% so với năm trước. Công ty không có hàng tồn kho dùng thế chấp, cầm cố để đảm bảo cho các
khoản vay. Các khoản phải thu ngắn hạn trong đó khoản phải thu khách hàng đạt hơn 123 tỷ đồng, tăng
9,85% là các khoản phát sinh trong giao dịch mà Công ty đã ký hợp đồng và áp dụng chính sách trả sau đối
với các đối tác tin cậy của Công ty.
Tài sản dài hạn giảm nhẹ 0,71% so với năm 2016 và đạt giá trị 105,83 tỷ đồng. Tài sản dài hạn chủ yếu là
các tài sản cố định hữu hình và vô hình của Công ty. Cụ thể như sau:

ĐVT: Đồng
Tài sản cố định hữu hình

Nguyên giá

Giá trị còn lại/

Giá trị còn lại

Nguyên giá

Nhà cửa, vật kiến trúc

78.946.333.322

42.673.343.762

54,05%

Máy móc thiết bị

32.638.680.105

6.543.614.551

20,05%

Phương tiện vận tải, TB truyển
dẫn

29.203.622.734

10.229.796.084

35,03%

Thiết bị, dụng cụ quản lý

967.152.842

308.190.107

31,87%

TSCĐ hữu hình khác

584.077.098

40.733.000

6,97%

142.339.866.101

59.795.677.504

42,01%

Cộng
Tài sản cố định vô hình
Quyền sử dụng đất
Phần mềm máy vi tính
Cộng

Nguyên giá

Giá trị còn lại/
Nguyên giá

Giá trị còn lại

36.299.745.183

35.760.106.592

98,51%

849.221.480

-

-

37.148.966.663

35.760.106.592

96,26%

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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Tình hình nợ phải trả
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Nợ ngắn hạn

Năm 2016

TH 2017/
TH 2016

Tỷ trọng
năm 2016

Tỷ trọng
năm 2017

519.090

495.427

95,44%

99,94%

99,92%

315

405

128,57%

0,06%

0,08%

519.405

495.832

95,46%

100,00%

100,00%

Nợ dài hạn
Tổng nợ phải trả

Năm 2017

Tổng nợ phải trả giảm 4,54% so với nợ phải trả của năm 2016. Nợ ngắn hạn chiểm hơn 99% tổng nợ của
Công ty. Vì vậy những biến động của nợ ngắn hạn quyết định sự thay đổi cơ cấu nợ. Do hoạt động của Công
ty cần nguồn vốn lớn để chi trả cho các mặt hàng có giá vốn đầu vào cao nên cần nguồn vốn lưu động lớn
nhằm đảm bảo khả năng thanh khoản, chi trả cho các hoạt động thường xuyên. Do đó, Công ty dùng các
khoản vay ngân hàng để tài trợ cho các hoạt động này. Các khoản vay với lãi suất theo từng hợp đồng tín
dụng với hình thức vay tín chấp…

Cơ cấu nợ phải trả
100.02%
100.00%
99.98%
0.06%
99.96%

0.08%

99.94%
99.92%
99.94%
99.90%

99.92%

99.88%
Năm 2016

Năm 2017
Nợ ngắn hạn
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Nợ dài hạn
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NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

Công tác tổ chức

Công tác quản lý sản xuất kinh doanh

Tư ngay thanh lap Cong ty Cổ phần Thương nghiệp
Ca Mau 01/12/2007 đi vao hoat đong hơn mot
nam, nhan sư Hội đồng quản trị va Ban Tỏ ng Giam
đoc đã co sư biền đong va tiềp tuc cho đến hôm nay
với mặt trái cơ chế thi trương viềc dịch chuyển
nhân sự ở các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ sang
môi trường kinh doanh khác ít áp lực, thời gian làm
việc không làm ngày thứ 7 và chủ nhật nhưng (sau
một thời gian làm để tích lũy kinh nghiệm) lương
cao hơn dẫn đến mất cân đối nhân sự trầm trọng
(đào tạo và thu hút mới không kịp bổ sung nhất là
đội ngũ có chuyên môn nghiệp vụ giỏi, kinh nghiệm
thị trường tốt), thậm chí trở thành đối thủ cạnh
tranh trực tiếp ngành hàng đã tác động đến hoạt
động kinh doanh và ảnh hưởng đến quan hệ uy tín
với các đối tác và khách hàng. Nhưng với kiên định
của tập thể, sự kiêm nhiệm ở một số lãnh đạo Công
ty điều hành trên cơ sở điều lệ quy định và quy chế
Công ty luôn tuân thủ pháp luật nhà nước với các
phương thức kinh doanh linh hoạt, luôn thích ứng
với thị trường nên hoạt động kinh doanh trong các
năm qua và năm 2017 vẫn tiếp tục ổn định và có
hiệu quả.

Đac thu hoat đong kinh doanh cua Cong ty vơi nhiều
nganh hang: Xang dau, gas, nhơt, bach hoa, điền may
va cac hang hoa khac. Hề thong nganh hang phan tan
trong va ngoai tinh Ca Mau: Ca Mau, Kiền Giang, Bac
Liều, Soc Trang, Hau Giang, TP. Ho Chi Minh, phương
thưc ban hang linh hoat phuc vu nhu cau cua moi đoi
tương khach hang đương thuy lã n đương bo: Ban
hang tư chon, ban hang tra gop, ban buon, ban buon
lề, ban lề… va đay la thề manh tao nền thương hiều
Cong ty Cỏ phan Thương nghiềp Ca Mau.

Vẫn xác định công tác tài chính luôn sạch trên tinh
thần tiết kiệm, điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với
hoạt động kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo đúng
nguyên tắc, chế độ nhà nước, chuẩn mực kế toán
Việt Nam, hạch toán số liệu trung thực, đầy đủ, rõ
ràng chính xác đúng thời gian.

Tinh hinh kinh doanh cang ngay cang kho, canh tranh
khốc liệt, xăng dầu, bách hóa, điện máy,… hiệu quả
kinh doanh không cao, chi phí quản lý ngày càng tăng,
khó khăn chồng chất khó khăn lợi nhuận giảm. Để có
sự ổn định và cân bằng trong chiến lược và quản trị
tốt trong kinh doanh, Công ty đã xác định và tiếp tục
kinh doanh đa ngành, đa nghề, đa phương thức và
tăng dần tỷ trọng hàng bách hóa tạo thế chân kiềng
trong hoạt động kinh doanh.
- Năm 2008 ty trong xang dau chiềm 60% doanh thu
- Năm 2012 ty trong xang dau chiềm 43% doanh thu
- Năm 2013 ty trong xang dau chiềm 43% doanh thu
- Năm 2014 ty trong xang dau chiềm 41% doanh thu
- Năm 2015 ty trong xang dau chiềm 31% doanh thu
- Năm 2016 ty trong xang dau chiềm 25% doanh thu
- Năm 2017 ty trong xang dau chiềm 26% doanh thu
- Nhưng sản lượng Xăng dầu 2017 chỉ giảm 11% so
với năm 2012.

Trền cơ sơ điều lề quy đinh, quy chề cua Cong ty va quy
đinh cua luat phap nha nươc. Ban Tỏ ng Giam đoc tiềp
tuc điều hanh, chi đao cho lã nh đao tưng khu vưc, tưng
lĩnh vưc phat huy tinh chu đong va trach nhiềm ca nhan
tăng cường quan ly chat chề̃ , đảm bảo việc kinh doanh
thông suốt. Xac đinh rõ chưc nang, nhiềm vu cua mõ i
cap quan ly chề đo bao cao thong qua hề thong phan
mềm ưng dung cho cong tac quan ly kinh doanh. Vi vay
cong tac điều hanh cac hoat đong kinh doanh luon
nhanh chong va kip thơi.
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Công tác quản lý tài chính
Can cư vao điều lề tỏ chưc va hoat đong cua Cong ty, Hoi đong quan tri đã chi đao
tiềp tuc cap nhat va hoan thiền hề thong quy chề lam viềc, quy chề tra lương, tra
thương, quy đinh chưc nang nhiềm vu, trach nhiềm cua tưng ngươi, tưng vi tri
thềo từng loai hinh trong cac lĩnh vưc khac nhau cho phu hơp vơi tưng thơi điề̉ m,
tưng giai đoan kinh doanh. Tư năm 2013 – 2017, hoat đong kinh doanh ngay cang
kho, canh tranh khoc liềt vơi moi trương phưc tap đa đoi tương, khong lanh manh
nên phương châm cua Hoi đong quan tri xac đinh tưng bươc đi than trong nhà m
muc tiều “Cham nhưng vững chá c”. Tai cau truc toan diền: chiền lươc kinh doanh,
nhân sự, phương tiện, công cụ… Điều chỉnh giảm chi phí trên cơ sở định mức chi
phí hợp lý, sắp xếp phân bổ tuyến thềo tưng khu vưc cua tưng cưa hang đề̉ đoan
đương giao hang ngá n nhat, cac phương tiền đam bao đu tai, giao hang tay ba
khong qua kho. Quy đinh va điều chinh phu hơp chi phi cong tac, nhiền liều cua
phương tiền, cong cu phuc vu kinh doanh trền tinh tha n tiềt kiềm va hiều qua
nhat đong thơi luon cap nhat va tuan thu cac chuả n mưc kề toan Viềt Nam, cac
quy đinh hương dã n hiền hanh, đam bao viềc hach toan so liều luon trung thưc,
đầy đủ, minh bạch, rõ ràng, chính xác, kịp thời.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp:
-

Hoi đong quan tri luon quan tam nang cao y thưc “Van minh, van hoa thương
nghiềp” tao nền mot nềt riềng mang dau an Cong ty Cỏ phan Thương nghiềp
Ca Mau qua xay dưng noi quy, quy chề, phong cach thai đo phuc vu, ưng xư
giao tiềp ca trong noi bo cũ ng như cac đoi tac, khach hang vơi moi trương than
thiền ton trong va đoan kềt.

-

Hang hoa đươc sá p xềp trưng bay ngan ná p, gon gang sach sề, niềm yềt đung
gia, đung chat lương va đam bao an toan về sinh thưc phả m, PCCC thềo quy
đinh cua Nha san xuat va Nha nươc.

-

Công ty nghiêm túc không tạo điều kiện cho hàng gian, hàng giả, hàng kém
chất lượng, gian lận thương mại vào trong Công ty vì thế trong suốt nhiều năm
qua Công ty Cổ phần Thương nghiềp Ca Mau đã tiềp tuc tao đươc long tin va
tín nhiệm, đánh giá cao từ các đối tác, các khách hàng người tiêu dùng trong
và ngoài tỉnh.
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Kế hoạch sản xuất kinh doanh
ĐVT: Tỷ đồng
STT

Chỉ tiêu

Năm 2018

1

Vốn điều lệ

121

2

Tổng doanh thu

3

Lợi nhuận trước thuế

4

Lợi nhuận sau thuế

25,6

5

Cổ tức

15%

4.300
32

Kế hoạch đầu tư năm 2018-2022
Năm 2018

9,39 tỷ đồng

Tổng kho bách hóa Năm Căn

5,54 tỷ đồng



Diện tích

12.250 m2



Thực hiện giai đoạn 1

2.200 m2 kho, 2.000 m đường bộ



San lấp mặt bằng

600 triệu đồng



Dự toán tổng kho

3,96 tỷ đồng



Dự toán đường nội bộ

980 triệu đồng

Đầu tư mở rộng kho Ngã Năm tỉnh Sóc Trăng
với tổng trị giá


Diện tích

2.500 m2



Dự toán tổng kho

2.000 m2, 3,60 tỷ đồng



Sân đường nội bộ

500 m2, 250 triệu đồng

Các năm sau:
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Tập trung đầu tư thuê đất ở các khu công nghiệp để
dự toán đầu tư thấp nhất ở các nơi đang còn thuê
nhà dân như: Tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang, tỉnh
Kiên Giang.
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

Trách nhiệm về môi trường
Công ty luôn ý thức về việc tác động đến môi trường xung quanh. Còng ty luôn cam kết thực hiện:
-

Tuân thủ pháp luật và đảm bảo các tiêu chí vệ sinh tác động đến môi trường của Công ty.

-

Tăng cường kiểm soát, giám sát, xây dựng biện pháp phòng ngừa ô nhiễm đến môi trường

-

Khuyến khích lao động, nhân viên của Công ty sử dụng sản phảm thân thiện với môi trường,
tái sử dụng trong quá trình kinh doanh.

Trách nhiệm xã hội của Công ty
Hoạt động đoàn thể
Ban Tổng giám đốc luôn phối hợp và tạo điều kiện cho Đảng uỷ, BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên thực hiện
tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.
Trong 5 nam qua, Đang bo Cong ty luon đươc cong nhan “Đang bo trong sạch vững manh”, Cong đoan cơ sơ va
Đoan Thanh niền đat “vững manh”.
Một số hoạt động điển hình trong 5 năm qua:
-

Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong doanh nghiệp, kết hợp cùng Công đoàn cơ sở Công ty tổ chức thành
công Hội nghị người lao động hàng năm.

-

Chính sách trả lương thưởng luôn được cập nhật và điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với hoạt động thực tiễn
của Công ty.

-

Tiếp tục duy trì và điều chỉnh chế độ hỗ trợ cho người lao động cho phù hợp với điều kiện thực tế của công
ty như: Tặng quà sinh nhật trị giá 1.000.000 đ/đoàn viên, hiếu hỷ 1.000.000 đ/đoàn viên, chưa đoàn viên
công đoàn 500.000 đ/trường hợp; thăm hỏi, chia sẻ khi NLĐ ốm đau, bệnh tật; tổng số tiền là 767.000.000
đồng. Trích quỹ tương trợ giải quyết cho 68 lượt đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn vay trên 500
triệu đồng với lãi suất thấp để làm kinh tế phụ gia đình và sửa chữa nhà góp phần hỗ trợ người lao động
vượt qua khó khăn an tâm công tác.

-

Hàng năm nhân dịp các ngày Lễ lớn công đoàn cùng với đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động để người lao
động tham gia như: Giải bóng đá mini chào mừng ngày thành lập Công đoàn, hội thao 26/3, thi hái hoa hoặc
tổ chức nấu ăn nhân ngày 08/3 cho các lao động nữ trong Công ty… tạo được sinh khí vui tươi, phấn khởi
trong NLĐ. Tổng chi phí là 1.204.269.000 đồng.

-

Trong 5 năm qua, công ty đã tổ chức trên 20 chuyến du lịch cho trên 1.200 lượt người lao động tham quan
du lịch trong và ngoài nước

-

Các chính sách của Nhà nước quy định đối với người lao động đều thực hiện đúng và đầy đủ như: Ký kết
hợp đồng lao động; tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đầy đủ; giải quyết chế độ thay sản, ốm đau, khám
sức khoẻ định kỳ kịp thời; … Nghiềm tuc thưc hiền đong BHXH, BHYT, BHTN cho ngươi lao đong từ năm
2013 – 2017 Công ty đã đóng tổng số tiền là 46.172.128.854 đồng, cu thề̉ :
 BHXH:
36.878.453.736 đong
 BHYT:
6.526.372.351 đong
 BHTN:
2.767.302.767 đong

Quan hệ cộng đồng
Tích cực tham gia và phối hợp với BCH Công đoàn cơ sở vận động tham gia ủng hộ công tác từ thiện xã hội. Từ
năm 2013-2017 bằng nhiều nguồn vận động và đóng góp Công ty đã ủng hộ các quỹ từ thiện xã hội trên
1.874.097.000 đồng
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Đánh giá về các mặt hoạt động của Công ty

Đánh giá của về hoạt động của Ban Điều hành Công ty

Các kế hoạch định hướng
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Tình hình hoạt động của Công ty
Từ ngày thành lập đến nay hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, Công ty luôn đứng trước muôn vàn khó
khăn thách thức, thuận lợi và bất trắc đan xen, phân hóa nội bộ sâu sắc với cơ chế kinh tế thị trường đã tạo áp
lực nặng nề trong công tác quản trị, điều hành cả kinh doanh và tổ chức.


Khủng hoảng kinh tế và tài chính thế giới cùng sự bất ổn chính trị ở nhiều nước đã ảnh hưởng trực tiếp
đến nước ta trong thị trường bất động sản, chứng khoán, xăng dầu, vàng,…



Chính sách xăng dầu không ổn định, sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các thành phần kinh tế, chương
trình lộ hóa nông thôn, các cây xăng ở vùng sông nước sản lượng giảm, hiệu quả kinh doanh thấp dẫn đến
đóng cửa và giải thể 03 cửa hàng.



Các công ty thủy hải sản trong tỉnh gặp rất nhiều khó khăn, nhiều công ty phá sản, vỡ nợ 17 đơn vị, diện
tích nuôi trồng thu hẹp, khai thác xa bờ, mua bán xăng dầu ở các hải phận quốc tế.



Thị trường bách hóa cạnh tranh khốc liệt khi có sự xuất hiện của Coop Mart, Metro Chi nhánh Cà Mau. Điện
máy Nguyễn Kim, Chợ Lớn và sự phát triển dày đặc của Điện máy Xanh 07 cửa hàng và đặc biệt là sự ra
đời của các nhà bán buôn bách hóa từ CB.NLĐ Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau ra làm riêng đã
hình thành một thị trường bách hóa cạnh tranh cực kỳ sinh động và phong phú.



Hẹ thó ng bá n lẻ củ a Petrolimex mở dà y đạ c, tá t cả cá c đau mó i, thương nhan phan phó i xang dau đeu xuá t
hiện tại Cà Mau đã tạo sự cạnh tranh khốc liệt trên mọi mặt .



Chính sách và cơ chế kinh doanh của một số đối tác thay đổi (khi có thị trường, thị phần ổn định tiếp tục
giảm chiết khấu hoa hồng) cùng với chất lượng sản phẩm không đạt không đáp ứng được thị hiếu của
người tiêu dùng, không cạnh tranh được với các sản phẩm cùng loại dẫn đến tồn kho cao, số dư ngân hàng
cao, sản lượng doanh thu sụt giảm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh từ năm 2016 đến nay.



Chính sách đất đai, tiền lương, an toàn PCCC, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, điện nước,
bốc xếp, xăng dầu đã tác động chi phí rất lớn.



Xử lý khoản lãi chậm nộp Quỹ Hỗ trợ Sắp xếp và phát triển doanh nghiệp đối với Công ty Cổ phần Thương
nghiệp Cà Mau theo văn bản số 2791/BTC-TCDN ngày 03/03/2017 của Cục Tài chính doanh nghiệp-Bộ
Tài chính số tiền là 4.175.239.987 đồng.



Thoái thành công 36,63% vốn nhà nước SCIC cho nhà đầu tư mới Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ
Long Hưng.
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Kết quả sản xuất - kinh doanh
ĐVT: Triệu đồng

Chỉ
tiêu

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

5 năm

KH

TH

KH

TH

KH

TH

KH

TH

KH

TH

KH

TH

%

Vốn
điều lệ

121

121

121

121

121

121

128

121

128

121

619

605

94,53

Doanh
thu

4.200

4.280

4.200

4.377

4.200

4.073

4.000

4.026

4.050

4.286

20.650

21.042

101,90

LN
trước
thuế

36

33,50

30,00

33,48

30,00

41,25

31,25

35,17

27,00

30,58

154,25

172,98

112,14

LN sau
thuế

27

24,48

23,40

25,50

23,40

31,44

25,00

27,00

21,60

24,23

120,40

132,65

110,17

Cổ tức

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

75

75

100
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY



Ban điều hành triển khai thực hiện công tác theo đúng pháp luật và điều lệ Công ty
quy định, nghiêm túc thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết
Hội đồng quản trị nhằm đưa hoạt động kinh doanh của Công ty phát triển theo
đúng định hướng đề ra, đảm bảo lợi ích cổ đông.



Ban điều hành luôn nhận thức rõ về các điểm mạnh và điểm yếu của Công ty, đồng
thời cập nhật những biến động trong môi trường kinh doanh nhằm phân tích và
đưa ra chỉ đạo hợp lý. Các thành viên Ban điều hành luôn thực hiện công việc vói
quyết tâm cao, chỉ đạo các bộ phận phòng ban chức năng nhằm tối đa hóa hiệu quả
công việc. Ban Giám đốc thường xuyên thực hiện báo cáo tình hình định kỳ với Hội
đồng quản trị, tham mưu ý kiến với Hội đồng quản trị để kịp thời xử lý các tình
huống bất ngờ, đột xuất.



Ban điều hành cũng đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước, chi trả lương
thưởng và các chế độ phúc lợi xã hội đầy đủ và kịp thời, chú trọng xây dựng mối
quan hệ tốt với tập thể người lao động trong Công ty.
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CÁC KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Sau hơn mười năm hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với sự sở hữu của nhà nước SCIC
36,63%. Qua thực tế đã trải nghiệm Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã xác định đúng vai
trò vị trí của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau với hoạt động kinh doanh chính của Công ty
đơn thuần là mua bán hàng nội địa, làm nhà phân phối bán buôn, bán lẻ cho các đầu mối nhập
khẩu xăng dầu và các nhà sản xuất, nhà phân phối có thương hiệu, có uy tín trong lĩnh vực bách
hóa và điện máy. Với xu thế ngày càng chuyên nghiệp, văn minh và hiện đại thì hệ thống phân phối
của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau ngày càng khẳng định và dần hoàn thiện (nhưng chưa
đồng bộ vì vướng kho tàng còn nhỏ hẹp chưa đáp ứng điều kiện để có thể sử dụng xe nâng giảm
bớt lao động chân tay,…). Với điều kiện cơ sở vật chất và năng lực tổ chức hiện nay (nhân sự thiếu
trầm trọng) và trên cơ sở phát huy những thế mạnh, những ưu điểm của nhiệm kỳ qua và kiên
quyết kiện toàn triệt để, khắc phục những mặt nhược điểm, những mặt hạn chế để giữ vững ổn
định mới có thể tiếp tục tồn tại và phát triển bền vững trong sự đoàn kết và nỗ lực của cả tập thể
lãnh đạo và người lao động.
Vào ngày 23/10/2017 với sự thoái vốn thành công của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn
nhà nước – Công ty TNHH (SCIC) cho nhà đầu tư Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng
tạo luồng sinh khí mới, phấn khởi và an tâm cho người lao động và các đối tác cổ đông.
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Vì vạ y, với phương cham củ a nam 2018 “Tự tin vững bước đi lên”, tié p tụ c tá i cá u
trú c, kiẹ n toà n mạ nh me và toà n diẹ n tren mọ i linh vực củ a Cong ty Cỏ phan
Thương nghiệp Cà Mau cho năm 2018 và nhiệm kỳ 2018-2022, Hội đồng quản trị
xây dựng kế hoạch năm 2018 và nhiệm kỳ 2018-2022 với quan điểm chỉ đạo nhất
quán và xuyên suốt như sau:


Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết cao trong giai đoạn khủng hoảng
nhân sự, cạnh tranh khốc liệt nhất nhưng vẫn thực hiện nghiêm quy chế dân
chủ ở doanh nghiệp.



Luôn nêu cao vai trò tiên phong tiêu biểu trong quản lý và điều hành của
người lãnh đạo, luôn rèn luyện đạo đức trong kinh doanh, luôn xác định tài
chính minh bạch, trung thực chính xác. Thực hiện đúng nguyên tắc chế độ
quy định pháp luật của nhà nước và nội quy, quy chế của Công ty Cổ phần
Thương nghiệp Cà Mau.



Tiếp tục mở rộng và phát triển hệ thống kho bãi, cửa hàng trên cơ sở vật
chất hiện có. Tiếp tục hoàn thiện nâng cấp các cửa hàng xăng dầu và bách
hóa ngày càng khang trang và sạch đẹp.
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Các chỉ tiêu 5 năm (2018-2022)
ĐVT: Tỷ đồng
STT

Chỉ tiêu

1

Vốn điều lệ

2

Doanh thu

3

Lợi nhuận trước thuế

4

Lợi nhuận sau thuế

5

Cổ tức

Năm

Năm

Năm

2020

2021

2022

Năm 2018

Năm 2019

121

121

121

121

121

4.300

4.400

4.500

4.600

4.700

32

33

34

35

35,5

25,6

26,4

27,2

28

28,4

15 %

15%

15%

16%

16%
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Hội đồng quản trị
Ban Kiểm soát
Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội
đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát.
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị (tại ngày 31/12/2017)
STT

Thành viên HĐQT

Chức vụ

1

Bà Nguyễn Thị Việt Ánh

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc

2

Ông Lê Xuân Trình

Thành viên

3

Bà Trần Ngọc Diệp

Thành viên

4

Ông Thái Trường An

Thành viên kiêm Phó Tổng giám đốc

5

Ông Dương Du Minh

Thành viên

Bà Nguyễn Thị Việt Ánh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Thông tin đã được nêu ở phần Ban điều hành
Ông Thái Trường An - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
Thông tin đã được nêu ở phần Ban điều hành
Ông Lê Xuân Trình - Thành viên HĐQT
-

Sinh ngày: Ngày 16 tháng 01 năm 1961

-

Nơi sinh: Tỉnh Hưng Yên

-

Quốc tịch: Việt Nam

-

Dân tộc: Kinh

-

Quê quán: Tỉnh Hưng Yên

-

Địa chỉ thường trú: Số 91/18A1 đường đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

-

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư kinh tế, Kỹ sư địa Vật lý.

-

Quá trình công tác:
Thời gian

Vị trí

12/2006 – 06/2008

Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Chế biến và Kinh doanh Sản phẩm Dầu mỏ
(PDC).

07/2008 đến nay

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL)

-

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
 Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam(PVOIL) kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Kho ngầm Xăng
dầu Dầu khí Việt Nam (PVOS) .

-

Số cổ phần nắm giữ: 2.158 cổ phần

-

Số cổ phần đại diện: 1.662.534 cổ phần (Nhà đầu tư chiến lược: Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH
Một Thành Viên)

-

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không

-

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
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Bà Trần Ngọc Diệp - Thành viên HĐQT
-

Sinh ngày: Ngày 12 tháng 12 năm 1969

-

Nơi sinh: Hà Nội

-

Quốc tịch: Việt Nam

-

Dân tộc: Kinh

-

Quê quán: Hà Nội

-

Địa chỉ thường trú: 28F Mai Thị Lựu, Phường đaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

-

Số điện thoại cơ quan: 08 - 39106990

-

Trình độ chuyên môn: Thạc Sỹ Quản trị kinh doanh.

-

Quá trình công tác:

Thời gian

Vị trí

1995 - 1996

Chuyên viên phòng Xuất Dầu Thô – Công ty TM Dầu Khí Petechim

9/1996 – 2/2008

Chuyên viên phòng Kinh Doanh Sản Phẩm – Công ty TM Dầu Khí Petechim

3/2008 – 6/2008

Phó phòng Kinh Doanh Sản Phẩm – Tổng Công ty TM Dầu Khí Petechim

7/2008 – 5/2010

Phó GĐ Ban Kinh Doanh Sản Phẩm Dầu – Tổng Công ty Dầu Việt Nam PV OIL

6/2010 – 9/2011

Phó Giám đốc Ban Kế Hoạch - Tổng Công ty Dầu Việt Nam PV OIL

9/2011 - 10/2011

Ban công tác thành lập Công ty cổ phần Vận Tải Xăng Dầu Dầu Khí Miền Nam

10/2011 – 8/2012

Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vận Tải Xăng Dầu Dầu Khí Miền Nam

8/2012 – nay

Phó ban Kiểm soát nội bộ - Tổng Công ty Dầu Việt Nam PV OIL.

-

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

-

Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần

-

Số cổ phần đại diện: 1.273.490 cổ phần.

-

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không

-

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
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Ông Dương Du Minh - Thành viên HĐQT
-

Ngày sinh: Ngày 26 tháng 01 năm 1966
Nơi sinh: TP. Bạc Liêu – Tỉnh Bạc Liêu
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Tỉnh Bạc Liêu
địa chỉ thường trú: Số 174A, Trần Hưng đạo Phường 5 – TP. Cà Mau – Tỉnh Cà Mau
Trình độ chuyên môn: Đại học Ngân Hàng
Quá trình công tác:
Thời gian

Vị trí

1987 - 1994

Làm việc tại Ngân hàng Công Thương Thị xã Bạc Liêu

1995 - nay

Làm việc tại Ngân hàng Ngoại Thương Cà Mau.

04/05/2013

Tại đại hội đồng cổ đông họp thường niên năm 2013 được bầu
vào Ủy viên HĐQT CTCP Thương nghiệp Cà Mau.

-

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
 Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Cà Mau.
Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: 0 cổ phần
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: Không

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT

Thành viên HĐQT

Chức vụ

Số buối họp HĐQT
tham dự

Tỷ lệ tham dự họp

1

Nguyễn Thị Việt Ánh

Chủ tịch

6/6

100%

2

Lê Xuân Trình

Thành viên

6/6

100%

3

Trần Ngọc Diệp

Thành viên

6/6

100%

4

Thái Trường An

Thành viên

6/6

100%

5

Dương Du Minh

Thành viên

6/6

100%
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Trong năm, HĐQT đã đưa ra các quyết định, nghị quyết:
STT

Số nghị quyết

Ngày

Nội dung

1

01/NQ-HĐQT-2017

28/03/2017

Thong qua bá o cá o kiể m toá n hợp nhá t nam 2016; Xử lý
lã i chạ m nọ p Quỹ ho trợ sap xế p va phá t triể n doanh
nghiệ p đó i với Cong ty Cỏ phà n Thương Nghiệ p Ca Mau;
Chó t danh sá ch cỏ đong va chương trinh Đạ i họ i đò ng cỏ
đong dự kiế n trong thá ng 05 nam 2017; Thanh lạ p Cửa
hang phan phó i hang tiêu dung Họ Phong, tỉnh Bạ c Liêu.

2

02/NQ-HĐQT-2017

20/04/2017

Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2017.

3

03/NQ-HĐQT-2017

27/04/2017

Thông qua thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên 2017

05/06/2017

Thông qua thông qua giải thể Cửa hàng Điện Máy Năm
Căn và Cửa hàng Bách hóa Phường 4; thành lập Chi
nhánh Cửa hàng Công nghệ Thực phẩm phường 4 –
thuộc Công ty TNHH MTV Bách Việt; Ủy quyền thế chấp
tài sản và thực hiện quan hệ tín dụng tại Ngân hàng
TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi Nhánh Cà Mau,
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh Cà
Mau và Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương Tín – Chi
nhánh Cà Mau; Cập nhật, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt
động của công ty.

11/08/2017

thông qua tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu
năm 2017; Thông qua kế hoạch kinh doanh, quỹ lương
của Công ty TNHH Một Thành viên Bách Việt năm 2017;
Thông qua chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn
bản về kế hoạch kinh doanh năm 2017, cổ tức năm 2017
và chi trả cổ tức 5% còn lại của năm 2016; Ủy quyền thế
chấp tài sản và thực hiện quan hệ tín dụng tại Ngân hàng
TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi Nhánh Cà Mau,
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh Cà
Mau và Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương Tín – Chi
nhánh Cà Mau.

21/11/2017

Thông qua tình hình hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu
năm 2017; Thông qua thay đổi cổ đông lớn tại Công ty
Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (CMV), Thông qua
quyết định thôi làm người đại diện vốn Nhà nước tại
CMV của bà Nguyễn Thị Việt Ánh và ông Thái Trường An,
đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn
Tấn Tài; Thông qua chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ
tức đợt 1 năm 2017 (10%); Thông qua chốt danh sách:
xin ý kiến cổ đông về việc chuyển nhượng cổ phần; Xóa
nợ khó đòi từ năm 2011 đến 2016.

4

5

6

04/NQ-HĐQT-2017

05/NQ-HĐQT-2017

06/NQ-HĐQT-2017
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Hội đồng quản trị luôn tuân thủ đúng quy định của pháp luật, thực hiện quyền, nghĩa vụ thêo đúng điều lệ
tổ chức và hoạt động, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thanh lạ p Cong ty va được cập nhật sửa đổi hàng
năm thêo đúng quy định pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên từng nam va nghiêm
tú c chá p hanh suó t hai nhiệ m ky qua.


Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động kinh doanh, đề ra chiế n lược kinh doanh thích
ứng va cá c giả i phá p thực hiệ n kịp thơi đả m bả o hoan thanh kế hoạ ch kinh doanh trong nhiệ m ky
II (2013-2017) va nam 2017.



Giám sát và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng Luật công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính
trung thực, minh bạch về tài chính, về tình hình hoạt động kinh doanh, qua đó cũng tạo điều kiện
thuận lợi cho các nhà đầu tư, cổ đông thực hiện tốt chức năng, giám sát, kiểm soát các hoạt động
của Công ty.



Xây dựng kế hoạch kinh doanh và tài chính năm 2017 của Công ty mẹ và 02 Công ty con: Công ty
TNHH một thành viên Bách Việt và Công ty Cổ phần In Bạc Liêu



Chủ trì và chỉ đạo thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần In Bạc Liêu vào
ngày 06/05/2017 và Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau ngày 12/05/2017.

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập
Thành viên Hội đồng quản trị độc lập tuy không tham gia điều hành Công ty nhưng vẫn giữ chức năng giám
sát các hoạt động của Ban Điều hành và tình hình của Công ty. Năm 2017, Thành viên Hội đồng quản trị độc
lập đã thực hiện việc giám sát đúng và đầy đủ, yêu cầu xêm xét các báo cáo, đánh giá những vấn đề phát
sinh, tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị; thông qua đó, việc giám sát vẫn được thường xuyên,
liên tục một cách khách quan.
Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị
Không có
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BAN KIỂM SOÁT
Danh sách thành viên Ban Kiểm soát
STT

Thành viên Ban kiểm soát

Chức vụ

1

Trần Chí Hiếu

Trưởng Ban

3

Ngô Thế Anh

Thành viên

Ông Trần Chí Hiếu – Trưởng Ban kiểm soát
-

Sinh ngày: Ngày 05 tháng 7 năm 1962
Nơi sinh: Xã An Xuyên – Thành phố Cà Mau – Tỉnh Cà Mau
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Xã An Xuyên – Thành phố Cà Mau – Tỉnh Cà Mau
Địa chỉ thường trú: 219 Lý Thường Kiệt – Phường 6 – TP. Cà Mau – Tỉnh Cà Mau
Trình độ chuyên môn: đại học Tài chính - Kế toán
Quá trình công tác:
Thời gian

Vị trí

09/1981 - 04/1997

Giữ các chức vụ: Kế toán, Kế toán trưởng Công ty Thương nghiệp Cà Mau.

05/1997 - 11/2007

Phó Giám đốc Công ty Thương nghiệp Cà Mau.

12/2007 - nay

Giữ các chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát CTCP Thương nghiệp Cà Mau, Giám đốc
Công ty TNHH một thành viên Bách Việt.

-

Số cổ phần nắm giữ: 74.967 cổ phần
Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
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Ông Ngô Thế Anh - Thành viên Ban kiểm soát
-

Sinh ngày: Ngày 15 tháng 07 năm 1983
Nơi sinh: Tỉnh Cà Mau
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Cà Mau.
địa chỉ thường trú: 72K đường Kinh xáng Bạc Liêu, Khóm 6, Phường 6, TP. Cà Mau
Số điện thoại: 0977.765875
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Quá trình công tác:
Thời gian

Vị trí

7/2006 - 05/2008

Nhân viên Ban Pháp chế - CTCP Tập đoàn Mai Linh

5/2008 - 02/2011

Chuyên viên Ban Thanh tra Pháp chế - Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil)

- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: 0 cổ phần
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông
Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành
trong các công tác sau:
-

Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động của HĐQT và Ban điều hành đảm bảo thực hiện
đúng thêo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

-

Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết HĐQT trong công tác quản lý điều hành đảm bảo tuân thủ
Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

-

Giám sát hoạt động kinh doanh và kiểm tra tình hình tài chính của Công ty năm 2017.

-

Thẩm tra các báo cáo tài chính quý.

-

Giám sát việc thực thi công tác công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch về tình hình
tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty thêo đúng quy định của Luật chứng khoán. Qua đó
tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm soát
các hoạt động của Công ty.

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các
cán bộ quản lý khác
Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã được sự phối hợp chặt chẽ của HĐQT và Ban điều hành Công ty trong
việc cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, công tác quản trị doanh
nghiệp trong các cuộc họp Hội đồng quản trị cũng như các cuộc họp của Ban kiểm soát.
HĐQT và Ban điều hành Công ty đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện tốt chức năng
kiểm tra, giám sát của mình. Cử các cán bộ chủ chốt của Công ty tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát để
báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính, giải trình đầy đủ khi có yêu cầu.
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU
HÀNH VÀ BAN KIỂM SOÁT
Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích
ĐVT: Đồng

STT
1

2

3

Họ và tên
Hội đồng quản trị

Lương
324.000.000

Bà Nguyễn Thị Việt Ánh

84.000.000

Ông Lê Xuân Trình

60.000.000

Bà Trần Ngọc Diệp

60.000.000

Ông Thái Trường An

60.000.000

Ông Dương Du Minh

60.000.000

Ban kiểm soát

120.000.000

Trần Chí Hiếu

48.000.000

Ngô Thế Anh

36.000.000

Ban điều hành

2.875.408.921

Bà Nguyễn Thị Việt Ánh

1.113.689.377

Ông Thái Trường An

578.322.417

Bà Nguyễn Thị Việt Ngọc

577.903.812

Ông Phù Chí Anh

605.493.315

Hợp đồng hoặc

dịch với cổ đông nội bộ: không có

Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty
-

-

Việc quản trị Công ty luôn được đảm bảo thêo đúng pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ và các tiêu
chí nhằm đảm bảo được hoạt động của Công ty một cách suôn sẻ nhất; thêo đuổi các mục tiêu vì lợi
ích của Công ty và của các cổ đông, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát hoạt động của
Công ty một cách hiệu quả, từ đó khuyến khích Công ty sử dụng các nguồn lực một cách tốt nhất.
Ngoài ra, Công ty luôn tăng cường kiến thức quản trị cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban
điều hành thông qua việc cử các cán bộ đi đào tạo theo thông báo của UBCKNN, các cơ quan liên quan
và các lớp học quản trị Công ty. Từ đó, nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao khả năng tiếp cận
nguồn vốn, giảm chi phí vốn cũng như tạo dựng lòng tin đối với cổ đông, nhà đầu tư.
Toàn bộ thành viên HĐQT, thành viên BKS đã tham gia khóa học về quản trị công ty đã tổ chức trước
đây. Tuy nhiên hai Phó Tổng Giám đốc là Ông Phù Chí Anh và Bà Nguyễn Thị Việt Ngọc chưa có đủ
điều kiện tham gia, sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để hoàn thành khóa học về Quản trị Công ty trong
thời gian tới thêo quy định hiện hành.
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Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, người liên quan đến người nội bộ

STT

73

Người thực
hiện GD

Quan hệ với
NNB

Số CP SH đầu kỳ

Số CP SH cuối kỳ
Lý do tăng,
giảm

Số CP

Tỷ lệ

Số CP

Tỷ lệ

390.653

3,23%

431.613

3,57%

Nhu cầu tài
chính cá nhân

1

Nguyễn Thị
Việt Ánh

2

Tổng Công ty
Đầu tư và
Kinh doanh
vốn Nhà nước
– Công ty
TNHH (SCIC)

Bà Nguyễn Thị
Việt Ánh – CT
HĐQT là người
ĐD phần vốn
SCIC tại CTCP
TN Cà Mau

4.433.425

36,63%

-

-

Cơ cấu danh
mục đầu tư

3

Nguyễn
Hùng

Việt

Em ruột Bà
Nguyễn
Thị
Việt Ánh

115.822

0,95%

-

-

Nhu cầu tài
chính cá nhân

4

Phan
Dũng

Tiến

Chồng
Nguyễn
Việt Ngọc

113.446

0,94%

-

-

Nhu cầu tài
chính cá nhân
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Bà
Thị
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Ý kiến kiểm toán
Báo cáo tài chính kiểm toán 2017
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Cà Mau, ngày 18 tháng 04 năm 2018
CHỮ KÝ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
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