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NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ VIỆC 

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VINACAFE MIỀN BẮC 

 

Số lượng cổ phần chào bán:  1.1482.400 cổ phần, chiếm 31,89% vốn điều lệ. 

Loại cổ phần chào bán:  Cổ phần phổ thông. 

Mệnh giá:  10.000 đồng/cổ phần. 

Giá khởi điểm:  10.000 đồng/cổ phần. 

Đặt cọc: 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo 

giá khởi điểm. 

Đối tượng tham gia: Các tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện theo quy 

định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra 

công chúng của Công ty TNHH Một thành viên 

Vinacafe Miền Bắc. 

Tổ chức bán đấu giá cổ phần: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh 

Thời gian tổ chức đấu giá: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần 

đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành 

viên Vinacafe Miền Bắc. 

Địa điểm tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh, địa 

chỉ: 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.
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11.2.  Triển voṇg phát triển của ngành  ............................................................................................. 22 
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PHẦN I 

THÔNG TIN CHUNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ 

 

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ 

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014. 

- Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh 

nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. 

- Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ 

phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa các doanh nghiệp 100% vốn 

nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần. 

- Căn cứ Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 

100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 

59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 và Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 

của Chính phủ; 

- Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, Tổng 

Công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015. 

- Căn cứ Quyết định số 980/QĐ-TTg ngày 25/6/2010 của Thủ tướng chính phủ về việc 

chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành công ty TNHH một thành 

viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;  

- Quyết định số 2101/QĐ-TTg ngày 28/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt đề án tái cơ cấu Tổng công ty Cà phê Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015;  

- Quyết định số 284/QĐ-BNN-QLDN ngày 25/2/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công 

ty Cà phê Việt Nam; 

- Căn cứ Công văn số 9540/BNN-QLDN ngày 26/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn về việc xin ý kiến quy trình, thủ tục sắp xếp hai doanh nghiệp trực 

thuộc; 

- Quyết định 409/QĐ-TCT-ĐMDN ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Hội đồng thành 

viên Tổng công ty Cà phê Việt Nam – TNHH MTV về việc phê duyệt giá trị doanh 

nghiệp: Công ty TNHH Một Thành Viên Vinacafe Miền Bắc; 



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VINACAFE MIỀN BẮC 

7 

   

- Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-TCT-ĐMDN của Hội đồng thành viên Tổng Công ty 

Cà phê Việt Nam ngày 23/11/2015 về việc phê duyệt Phương án và chuyển Công ty 

TNHH Một Thành Viên Vinacafe Miền Bắc thành công ty cổ phần. 
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II. NHỮNG NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH VỀ NỘI DUNG BẢN CÔNG 

BỐ THÔNG TIN 

1. Ban chỉ đạo cổ phần hóa 

Ông Lê Trọng Hiền Chức vu ̣ : Thành viên phụ trách Hội đồng thành viên 

Tổng công ty Cà phê Việt Nam – TNHH Một 

thành viên kiêm Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa 

Tổng công ty Cà phê Việt Nam. 

2. Công ty TNHH Một Thành Viên Vinacafe Miền Bắc  

Ông Phạm Xuân Linh Chức vụ : Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Một 

Thành Viên Vinacafe Miền Bắc 

Ông Nguyễn Thị Dung Chức vụ : Kế toán trưởng Công ty TNHH Một Thành  

Viên Vinacafe Miền Bắc 

Những người có tên được nêu trên đây bảo đảm rằng các thông tin và số liệu trong Bản công 

bố thông tin này là phù hợp với thực tế để nhà đầu tư có thể đánh giá tài sản, tình hình tài 

chính, kết quả và triển vọng kinh doanh của Công ty TNHH Một Thành Viên Vinacafe Miền 

Bắc, trước khi đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần. 

3. Tổ chức tƣ vấn triển khai tổ chức bán đấu giá 

Ông Lê Văn Minh Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Ngân 

hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tp . Hồ 

Chí Minh. 

Việc đánh giá và chọn lựa ngôn từ trong Bản công bố thông tin này đã được chúng tôi thực 

hiện một cách thận trọng, dựa trên các thông tin và số liệu do Công ty TNHH Một Thành 

Viên Vinacafe Miền Bắc cung cấp. Chúng tôi bảo đảm rằng các bước thực hiện và nội dung 

Bản công bố thông tin này đã tuân thủ theo đúng những trình tự bắt buộc, nhưng không hàm 

ý bảo đảm giá trị của chứng khoán. 
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III. CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT 

- CBCNV : Cán bô ̣công nhân viên. 

- Công ty : Công ty TNHH Một Thành Viên Vinacafe Miền Bắc. 

- CPH : Cổ phần hóa. 

- DTT : Doanh thu thuần. 

- ĐKKD : Đăng ký kinh doanh. 

- Vinacafe Miền Bắc : Công ty TNHH Một Thành Viên Vinacafe Miền Bắc. 

- GTDN  : Giá trị doanh nghiệp. 

- MTV  : Một thành viên. 

- QLDN  : Quản lý doanh nghiệp. 

- QSDĐ : Quyền sử dụng đất. 

- ROA : Lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản. 

- ROE : Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu. 

- ROS : Lợi nhuận sau thuế trên doanh thu. 

- SXKD  : Sản xuất kinh doanh. 

- TMCP  : Thương mại cổ phần. 

- TNHH  : Trách nhiệm hữu hạn. 

- TSCĐ  : Tài sản cố định. 

- VCBS : Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngo ại 

thương Việt Nam. 
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PHẦN II 

TÌNH HÌNH VỀ DOANH NGHIỆP TRƢỚC CỔ PHẦN HÓA 

 

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA 

1. Giới thiệu về doanh nghiệp 

- Tên gọi đầy đủ: Công ty TNHH Một Thành Viên Vinacafe Miền Bắc 

- Tên viết tắt: VINACAFE MIỀN BẮC 

- Tên tiếng Anh: Northern Vinacafe one member company limited 

- Địa chỉ: Đường TS 19, Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn - 

huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.. 

- Điện thoại: 0241.373.4735   Fax: 0241.373.4735  

- Website:    

2. Ngành nghề kinh doanh 

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2300892160 do Phòng Đăng ký Kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh cấp ngày 21/7/2015, ngành nghề kinh doanh của 

Công ty gồm: 

STT Tên ngành Mã ngành 

1  Buôn bán thực phẩm (chi tiết: sản xuất, kinh doanh, xuất nhập 

khẩu Cà phê, Hồ tiêu, Cao su, Lương thực, Nông sản và các loại 

cây công nghiệp khác). 

4632 

2 Công nghệ chế biến: Cà phê, Chè, cao su, điều, đường mật và hàng 

hóa nông sản. 

 

3 Sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu phân bón, giống cây trồng, 

vật tư, máy móc thiết bị chế biến cà phê; 

 

4 Sản xuất thực phẩm, thức ăn gia súc, kinh doanh khách sạn  

5 Kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách và các thiết bị vận tải; 

Kinh doanh du lịch, du lịch lữ hành nội địa, quốc tế, dịch vụ ăn 

uống, quảng cáo, tư vấn đầu tư; 

 

6 Môi giới thương mại, chuyển giao kỹ thuật liên quan đến sản xuất 

Cà phê, chế biến Cà phê và các hàng hóa nông, lâm, thủy, hải sản; 
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3. Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu 

 Buôn bán thực phẩm 

- Sản xuất kinh doanh , xuất nhập khẩu cà phê, hồ tiêu, cao su, lương thực, nông sản 

và các loại cây công nghiệp khác; 

 Công nghiệp chế biến 

- Chế biến cà phê , chè , cao su, tiêu, điều,đường mật ong và hàng hóa nông sản; 

 Sản xuất: 

- Sản xuất kinh doanh , xuất nhập khẩu phân bón, giống cây trồng, vật tư , máy móc 

thiết bị chế biến cà phê; 

- Sản xuất thực phẩm thức săn gia súc; 

 Kinh doanh: 

- Kinh doanh khách sạn, kinh doanh du lịch lữ hành nội địa, quốc tế, dịch vụ ăn 

uống, quảng cáo tư vấn đầu tư; 

- Kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách và các thiết bị vận tải; 

- Môi giới thương mại, chuyển giao kỹ thuật liên quan đến sản xuất cà phê, chế biến 

cà phê và các hàng hóa 

4. Quá trình hình thành và phát triển 

Tên gọi Chi nhánh Miền Bắc - Tổng Công ty Cà phê Việt Nam tại được thay đổi  theo Quyết 

định số: 514/QĐ/TCT –TCCB   ngày 09/12/2010 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cà 

phê Việt Nam Về việc Thành lập Chi nhánh Miền Bắc -Tổng Công ty Cà phê Việt Nam dựa 

trên cơ sở chuyển giao nguyên trạng Chi nhánh Tổng công ty Cà phê Việt Nam tại Hà Nội. 

Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và  về việc tiếp tục sắp xếp, đổi mới, 

phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước, Chính phủ đã ra một loạt các quyết 

định nhằm sắp xếp, tái cơ cấu, đổi mới lại các doanh nghiệp. Từ ngày 30/06/2015 Chi nhánh 

Miền Bắc – Tổng công ty Cà phê Việt Nam chuyển sang loại hình công ty TNHH một thành 

viên Vinacafe Miền Bắc theo Quyết định số 218/QĐ-TCT-ĐMDN ngày 30/06/2015 của  

Tổng công ty Cà phê Việt Nam về việc thực hiện chuyển Chi nhánh Miền Bắc – Tổng công 

ty Cà phê Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 

5. Đánh giá về cơ cấu tổ chức 

5.1. Chủ tịch kiêm giám đốc công ty 

- Chủ tịch kiêm giám đốc công ty chịu trách nhiệm quản lý và điều hành mọi hoạt động 

của công ty, chịu trách nhiệm về những sai phạm trong quản lý, vi phạm điều lệ, vi 
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phạm pháp luật gây thiệt hại cho công ty trước Tổng công ty Cà phê Việt Nam và 

trước pháp luật. 

- Chủ tịch kiêm giám đốc công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty, là người 

chịu trách nhiệm chính về hoạt động của công ty. 

- Quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch công ty: 

+ Quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển hằng năm và 

gửi quyết định đến Chủ sở hữu Công ty để tổng hợp, giám sát; 

+  Đề nghị Chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, khen 

thưởng, kỷ luật đối với Giám đốc công ty; 

+  Ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Phê duyệt báo cáo tài chính, phân 

phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ sau khi được Chủ sở hữu Công ty chấp thuận; 

.+  Quyết định dự án đầu tư, hợp đồng vay, cho vay, mua, bán tài sản theo quy định của 

Điều lệ này và pháp luật có liên quan; 

+  Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ của công ty; 

+  Thực hiện sắp xếp, tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp sau khi Đề án được phê duyệt; 

+ Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật 

và các quyết định của Chủ sở hữu công ty; quản lý sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn có 

hiệu quả; báo cáo kịp thời cho Chủ sở hữu công ty về việc doanh nghiệp hoạt động thua lỗ, 

không bảo đảm khả năng thanh toán, không hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ do chủ sở hữu 

giao hoặc những trường hợp sai phạm khác; 

5.2. Kiểm soát viên  

- Kiểm soát viên do Tổng công ty Cà phê việt Nam bổ nhiệm ; 

- Quyền hạn và trách nhiệm của Kiểm soát viên: Kiểm tra tính hợp pháp,trung thực, cẩn 

trọng của Chủ tịch và giám đốc Công ty trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu 

trong quản lý, điều hành công việc kinh doanh của Công ty; 

5.3. Bộ máy giúp việc 

Giúp việc cho giám đốc có các phó giám đốc và kế toán trưởng, trưởng các phòng chuyên 

môn: 

+  Các phó giám đốc điều hành một số lĩnh vực hoạt động của công ty theo sự phân công 

của giám đốc và chịu trách nhiệm trước giám đốc, trước Tổng công ty Cà phê Việt Nam và 

pháp luật về nhiệm vụ được giao thực hiện; 

+  Kế toán trưởng công ty giúp giám đốc chỉ đạo tổ chức, thực hiện công tác kế toán 

thống kê của công ty. Quyền hạn và trách nhiệm của kế toán trưởng tuân theo quy định của 

pháp luật; 
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+  Trưởng các phòng chuyên môn thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của 

các bộ phận; 

6. Danh sách công ty mẹ và công ty con 

- Công ty mẹ: Tổng công ty Cà phê Việt Nam – TNHH MTV 

- Công ty con: không có  

7. Thực trạng về lao động và kế hoạch sắp xếp lao động 

7.1. Thực trạng về lao động 

Tiêu chí Số lƣợng Tỷ lệ 

Phân loại theo trình độ lao động 20 100% 

Trình độ Thạc sỹ 01 5% 

Trình độ đại học 13 65% 

Trình độ cao đẳng 03 15% 

Trình độ trung cấp 03 15% 

Lao động chưa qua đào tạo 0 0% 

Phân loại theo hợp đồng lao động   

Hợp đồng lao động không thời hạn 20 100% 

Nguồn: Phương án cổ phần hóa Vinacafe Miền Bắc 

7.2. Kế hoạch sắp xếp lao động 

Trên cơ sở hiện trạng đội ngũ lao độnghiện có của doanh nghiệp, nhu cầu lao động sau cổ 

phần hóa và các quy định của pháp luật về lao động nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 

doanh của công ty, phát huy năng lực của người lao động. Công ty dự kiến sẽ tiến hành 

phương án sắp xếp lại lao động như sau: 

o Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệplà: 20 người 

o Số lao động chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần là: 20 người. 

o Lao động dôi dư : 0 người. 

II. GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI THỜI ĐIỂM CỔ PHẦN HÓA 

1. Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 21/07/2015 

1.1. Tổng giá trị tài sản của Công ty tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 
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TT CHỈ TIÊU 
SỐ LIỆU KẾ 

TOÁN 

SỐ THEO BIÊN 

BẢN XÁC ĐỊNH 

GIÁ TRỊ DOANH 

NGHIỆP 

A Tài sản đang dùng 70.954.740.892 71.054.447.165 

I Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 43.843.209.032 43.942.914.808 

1 Tài sản cố định 43.100.429.763 43.164.935.175 

2 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 564.095.567 564.095.567 

3 Chi phí trả trước dài hạn 178.683.702 213.884.066 

II Tài sản lưu động và đầu tư ngắn 

hạn 
27.111.531.860 27.111.532.357 

1 Tiền 53.530.518 53.531.015 

2 Các khoản phải thu 15.788.187.806 15.788.187.806 

3 Vật tư tồn kho 12.065.733.580 10.950.866.263 

4 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (1.114.867.317)  

5 Tài sản lưu động khác 318.947.273 318.947.273 

B Tài sản không cần dùng 678.172.500 678.172.500 

I  Tài sản cố định  678.172.500 678.172.500 

TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA 

DOANH NGHIỆP(A+B) 
71.632.913.392 71.732.619.665 

TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ TÀI SẢN 

TẠI DOANH NGHIỆP(A) 70.954.740.892 71.054.447.165 

NỢ THỰC TẾ PHẢI TRẢ 34.754.877.411 34.807.860.687 

TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ PHẦN VỐN 

NHÀ NƢỚC TẠI DOANH NGHIỆP 
36.199.863.481 36.246.586.478 

Nguồn: Phương án cổ phần hóa Vinacafe Miền Bắc 

1.2. Thực trạng tài sản cố định của công ty tại thời điểm xác định giá trị doanh 

nghiệp 
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TT LOẠI TÀI SẢN 
Giá trị theo sổ 

sách 

Giá trị theo số 

liệu xác định 

giá trị doanh 

nghiệp 

Chênh lệch 

A 
TÀI SẢN ĐANG CẦN 

DÙNG 
43.100.429.763 43.164.935.175  

1 Nhà cửa vật kiến trúc 25.132.280.660 25.196.786.072 64.505.412 

2 Máy móc thiết bị 5.932.783.614 5.932.783.614  

3 Phương tiện vận tải 333.199.024 333.199.024  

4 Tài sản cố định vô hình 11.702.166.465 11.702.166.465  

B 
TÀI SẢN KHÔNG CẦN 

DÙNG 
678.172.500 678.172.500  

1 Nhà cửa vật kiến trúc (Nhà 

công vụ ) 678.172.500 678.172.500  

C TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CHỜ 

THANH LÝ    

D TÀI SẢN HÌNH THÀNH 

TỪ QUỸ KHEN 

THƢỞNG PHÚC LỢI    

TỔNG CỘNG (A+B+C+D) 43.778.602.263 43.843.107.675 64.505.412 

Nguồn: Phương án cổ phần hóa Vinacafe Miền Bắc 

1.3. Thực trạng về tài chính, công nợ 

Chỉ tiêu ĐVT 
Giá trị theo sổ 

sách 

Giá trị theo số 

liệu xác định giá 

trị doanh nghiệp 

Chênh lệch 

Vốn chủ sở hữu  36.878.035.981 36.924.758.978 46.722.997 

Vốn đầu tư của chủ sở 

hữu 
 36.878.035.981 36.924.758.978 46.722.997 

Các khoản phải thu  15.788.187.806 15.788.187.806  

Phải thu khách hàng Đồng 14.902.688.706 14.902.688.706  

Trả trước cho người bán Đồng 799.568.282 799.568.282  
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Phải thu khác Đồng 85.930.818 85.930.818  

Các khoản phải trả  34.754.877.411 34.807.860.687 52.983.276 

Vay và nợ ngắn hạn Đồng 7.717.606.666 7.717.606.666  

Phải trả trước cho người 

bán 

Đồng 10.005.686.430 10.005.686.430  

Người mua trả tiền trước  65.000 65.000  

Chi phí phải trả Đồng 1.318.919.484 1.371.902.760 52.983.276 

Phải trả nội bộ Đồng 15.497.968.313 15.497.968.313  

Các khoản phải trả phải 

nộp khác 

Đồng 214.631.518 214.631.518  

Nguồn: Phương án cổ phần hóa Vinacafe Miền Bắc 

2. Tài sản là đất đai của doanh nghiệp 

2.1. Địa điểm các khu đất: 

- Khu đất nằm trong Khu công nghiệp Tiên Sơn thuộc xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du và 

tại phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn Tỉnh Bắc Ninh; diện tích 15.000m2 

- Cửa hàng 23 Lê Hồng Phong: Nằm tại 23 đường Lê Hồng Phong, - Quận Ba Đình - 

Thành phố Hà Nội;  

- Nhà E, số 5 Ông Ích Khiêm: Nằm tại số 05, Phố Ông Ích Khiêm, - Quận Ba Đình - 

Thành phố Hà Nội; 

- Nhà ở CBCNV B6 Láng Hạ - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội 

2.2. Hiện trạng các khu đất:  

- Đất tại khu công nghiệp Tiên Sơn: Thửa đất nằm trong khu công nghiệp Tiên Sơn thuộc xã 

Hoàn Sơn , huyện Tiên Du và tại phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh;  có 

diện tích 15,000m2; căn cứ hợp đồng cho thuê lại đất tại khu công nghiệp Tiên Sơn Bắc Ninh 

số: 09/2012/ BĐS- HĐKT giữa Chi nhánh Miền Bắc – Tổng công ty Cà phê Việt Nam và 

công ty kinh doanh bất động sản Vigracera ngày 01/3/2012;  ngày 30  tháng 6 năm 2012  Chi 

nhánh Miền Bắc chính thức được phó chủ tịch uỷ ban nhân tỉnh Bắc Ninh ký quyết định số: 

306/ QĐ -UBND về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất cho Chi nhánh Miền Bắc - Tổng công ty Cà phê Việt Nam - công ty 

TNHH một thành viên tại khu công nghiệp Tiên Sơn;  số sổ: Bs 135841; mục đích sử dụng: 

đất khu công nghiệp (xây dựng nhà máy chế biến Cà phê và bột ngũ cốc dinh dưỡng);  thời 

hạn thuê lại đất đến ngày 22/12/2049. Hiện tại hồ sơ gốc đang gửi thế chấp tại NHTMCP 

Quân đội CN Bắc Giang    
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- Cửa hàng số 23 Lê Hồng Phong- Hà Nội: Cửa hàng 23 Lê Hồng Phong: nằm tại 23 đường 

Lê Hồng Phong, phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP Hà Nội;  có diện tích 200 m2, là cửa 

hàng công ty thuê lại của Tổng công ty Cà phê Việt Nam để giới thiệu và bán các sản phẩm 

của công ty sản xuất. 

- Cửa hàng số 05 Ông Ích Khiêm – Hà Nội: Nhà E  số 5 Ông Ích Khiêm: nằm tại số 05 , phố 

Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình TP Hà Nội; là nhà 02 tầng, tổng diện tích 

sử dụng là 131,4m2,  công ty thuê lại của Tổng công ty Cà phê Việt Nam, hiện tại công ty 

đang cho thuê lại. 

- Nhà ở CBCNV B6 Láng Hạ , phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội là nhà tập thể, xây 

gạch, mái bê tông, năm sử dụng năm 1990. Diện tích sử dụng: 622,73m2. Ngày 08/05/2006  

đã tiến hành bàn giao cho công ty quản lý và phát triển nhà Hà Nội theo biên bản bàn giao 

nhà đất ở số :03/TNBNCQ ngày 08/05/2006) 

- Nhà ở CBCNV T4 Phương Mai, phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội là nhà tập thể 6 

tầng xây gạch, mái bê tong, năm sử dụng 1991. Diện tích : 444,9m2. Ngày 08/05/2006  đã 

tiến hành bàn giao cho công ty quản lý và phát triển nhà Hà Nội theo biên bản bàn giao hà 

đất ở số :03/TNBNCQ ngày 08/05/2006). 

III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH 

DOANH TRONG 03 NĂM TRƢỚC CỔ PHẦN HÓA 

1. Tình hình hoạt động kinh doanh 

Kết quả sản xuất kinh doanh trong 3 năm trƣớc khi cổ phần 2012; 2013; 2014 

Cho năm tài chính kết thúc 

ngày 31 tháng 12 

 

Năm 2012 

(đã đƣợc 

kiểm toán) 

Năm 2013 

(đã đƣợc 

kiểm toán) 

Năm 2014 

(đã đƣợc 

kiểm toán) 

Doanh thu BH&CCDV 

Trong đó bao gồm 
102.824.205.393 336.695.609.993 173.628.079.791 

Doanh thu bán hàng trong 

nước 
102.824.205.393 336.695.609.993 172.607.079.791 

Doanh thu bán hàng ngoài 

nước 
  1.021.000.000 

(Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2012, 2013, 2014 của Công ty Vinacafe Miền Bắc) 

Nhìn vào bảng cơ cấu doanh thu của đơn vị nhận thấy năm 2012; 2013 chỉ có  doanh thu bán 

hàng nội địa, nhưng sang năm 2014 cơ cấu doanh thu thay đổi  đã có thêm doanh thu  xuất 

khẩu sang thị trường ngoài nước. 

2. Nguyên vật liệu 
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2.1. Nguồn nguyên liệu sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh: Cà phê nhân, 

đường, sữa, xăng dầu, điện nước, đậu tương 

2.2. Sự ổn định của nguồn nguyên vật liệu: Nguồn nguyên vật liệu ổn định, phong phú, đa 

dạng. 

2.3. Ảnh hƣởng của giá cả nguyên vật liệu đến doanh thu, lợi nhuận: Giá cả nguyên vật 

liệu không ổn định, có xu hướng tăng cao ảnh hưởng đến chi phí của doanh nghiệp. 

3. Chi phí sản xuất 

Yếu tố 

chi phí 

Năm 2012 

(đã được 

kiểm toán) 

Năm 2013 

(đã được 

kiểm toán) 

Năm 2014 

(đã được 

kiểm toán 

 Giá trị 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá vốn 

hàng bán 
99.994.655.460 95,318 335.465.546.196 97,562 172.965.607.800 97,8 

Chi phí 

tài chính 
2.952.076.825 

2,814 

 
2.996.296.194 0,871 391.241.333 0,22 

Chi phí 

bán hàng 
225.050.833 

0,216 

 
1.822.188.985 0,530 808.054.971 0,457 

Chi phí 

quản lý 

doanh 

nghiệp 

1.734.233.388 1,65 3.561.058.312 1,035 2.719.248.979 1,54 

Chi phí 

khác 
    1.237.513 0,0007 

Tổng 

cộng 
104.906.016.506 100 343.845.089.687 100 176.885.390.596 100 

(Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2012, 2013, 2014 của Công ty Vinacafe Miền Bắc) 

Trong cơ cấu chi phí  trước cổ phần hóa thì chi phí nguyên vật liệu đầu vào chiếm chủ yếu, 

sau đó đến chi phí lãi vay, chi phí quản lý doanh nghiệp. 

 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 

Giá vốn hàng 

bán/Tổng doanh thu 
97,24% 99,63% 99,61% 



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VINACAFE MIỀN BẮC 

19 

   

(Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2012, 2013, 2014 của Công ty Vinacafe Miền Bắc) 

4. Tình hình công nghệ và thiết bị: 

Tận dụng lợi thế sẵn có về đất đai nhà xưởng  là nhà máy chế biến bột ngũ cốc dinh dưỡng 

tại khu công nghiệp Tiên Sơn – Bắc Ninh cùng với đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình 

độ, áp dụng các ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất  để sản xuất các mặt hàng: cà 

phê nhân xuất khẩu, cà phê hòa tan, bột ngũ cốc dinh dưỡng. Đây cũng là dòng sản phẩm thị 

trường đang thịnh hành, và cũng là sản phẩm khẳng định lợi thế của cộng ty. 

 Thiết bị và năng lực sản xuất 

STT Thiết bị Số lƣợng (cái/chiếc) 

1 Máy đóng gói ngũ cốc 03 

2 Máy rang cà phê 01 

3 Máy xay cà cà phê 01 

 Tổng cộng 5 

(Nguồn: Vinacafe Miền Bắc) 

5. Tình hình kiểm tra chất lƣợng sản phẩm dịch vụ 

- Chất lượng sản phẩm dịch vụ luôn là yếu tố được Ban lãnh đạo Công ty đặt lên hàng đầu 

và cán bộ công nhân viên luôn quán triệt tinh thần đó và nghiêm túc thực hiện.  

- Chất lượng sản phẩm được kiểm soát một cách chặt chẽ từ những khâu đầu tiên cho đến 

khi bán ra thị trường. Từ kiểm soát chất lượng đầu vào cho đến các biện pháp sản xuất, 

mỗi cán bộ đều “kiêm” vai trò của cán bộ kiểm tra chất lượng sản phẩm. Các cán bộ kiểm 

tra đều là những cán bộ có kinh nghiệm, được đào tạo một cách bài bản. 

6. Hoạt động Marketing 

- Trong thời gian qua, công ty cũng đã sử dụng đa dạng nhiều hình thức phương tiện truyền 

thông để đưa hình ảnh của công ty đến với công chúng và khách hàng thông qua các kênh 

báo chí, hội thảo, hội chợ, brochure, bảng thông tin công trình, hội nghị và hiệp hội.  

- Ngoài những mối quan hệ sẵn có của Tổng công ty với các cơ quan bộ, ngành và với 

nhiều đối tác trên cả nước trong nhiều năm qua, công ty ký được nhiều hợp đồng nhờ uy 

tín và những cam kết mà công ty mang đến cho khách hàng về chất lượng sản phẩm và 

giá cả hợp lý. 

- Mặt khác, trước xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, công ty cũng đang có 

tham vọng vươn ra thị trường quốc tế. Do vậy, trong thời gian tới, công ty cũng sẽ đẩy 

mạnh hơn nữa hoạt động marketing để thu hút thêm nhiều khách hàng tiềm năng trong và 

ngoài nước. 
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7. Nhãn hiệu thƣơng mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền 

Công ty được Cục Sở hữu công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký nhãn hiệu hàng hóa “Dragon Coffe” và các nhãn hiệu hàng hóa khác của Vinacafe 

Miền Bắc đang sử dụng (các thương hiệu, nhãn hiệu này thuộc sở hữu của công ty mẹ - Tổng 

công ty Cà Phê Việt Nam).  

8. Các hợp đồng lớn đang đƣợc thực hiện hoặc đã đƣợc ký kết 

STT Ngày ký Đối tác Nội dung Giá trị (đồng) 

Tổng cộng 153.146.343.000 

1 15/6/2015 
Công ty TNHH Phúc 

Quang Hồng Anh 
Dầu thực vật 150.000.000.000 

2 12/11/2015 

Công ty TNHH 

Thương Mại Nguyễn 
Phát 

Thuê kho 1.980.000.000 

3 06/10/2015 

Công ty Cổ phần Kỹ 

Thuật Izumo Việt 

Nam 

Thuê kho 1.093.743.000 

4 5/10/2015 
Công ty Cổ phần 
Ngũ Phúc Hội 

Thuê kho 72.600.000 

9. Tình hình tài chính, tài sản trong 03 năm trƣớc khi cổ phần hóa 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 

1. Tổng giá trị tài sản Đồng 63.199.288.992 53.348.211.155 72.253.808.957 

2. Vốn nhà nước theo sổ sách 

kế toán 

Đồng 25.418.576.415 25.418.576.416 38.542.081.602 

3. Nợ vay ngắn hạn 

Trong đó, nợ quá hạn 

Đồng 15.856.218.954 34.252.244.863 33.408.145.537 

4. Nợ vay dài hạn 

Trong đó: Nợ quá hạn 

Đồng 21.777.981.402   

5. Nợ phải thu khó đòi Đồng 1.954.156.962 2.974.288.414 2.974.288.414 

6. Tổng số lao động Đồng 22 22 22 

7. Tổng quỹ lương Đồng 1.098.001.896 970.526.927 1.017.682.543 

8. Thu nhập bình quân 1 

người/tháng 

Đồng 4.159.098 3.676.238 3.854.858 

9. Tổng doanh thu Đồng 102.824.205.393 336.695.609.993 173.047.164.081 
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10.Thu nhập khác Đồng 1.364.439.284 717.618.181 1.676..218.176 

11.  Tổng chi phí Đồng 104.906.016.506 343.845.089.687 176.885.390.596 

12. Lợi nhuận thực hiện Đồng 146.512.220 (6.322.610.124) (2.155.323.061) 

13. Lợi nhuận sau thuế Đồng 146.512.220 (6.322.610.124) (2.155.323.061) 

14. Tỷ suất lợi nhuận sau 

thuế/vốn nhà nước 

Đồng 0.0057 (0.248) (0.0559) 

(Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2012, 2013, 2014 của Công ty Vinacafe Miền Bắc) 

Doanh thu  trong năm 2013, 2014  có tăng  so với năm 2012, nhưng do chi phí phát sinh của 

năm 2013, 2014 tăng mạnh dẫn tới doanh nghiệp không đạt được lợi nhuận. Chi phí giá vốn 

hàng bán cao (chiếm hơn 99%) và các chi phí khác làm cho kết quả hoạt động kinh doanh 

của công ty thua lỗ. 

10. Những nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 

năm báo cáo 

 Thuận lợi 

Với những kinh nghiệm đã được tích lũy trong nhiều công ty ngày càng khẳng định khả 

năng cung cấp sản phẩm với chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe mà thị 

trường yêu cầu. 

Cán bộ, công nhân viên Công ty hiện nay đã trưởng thành, đủ năng lực cũng như kinh 

nghiệm để đưa hoạt động của công ty đi lên, đảm bảo kế hoạch đề ra. 

 Khó khăn 

Vốn điều lệ của Công ty còn thấp đã ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh 

và tình hình tài chính; chưa đủ khả năng đáp ứng việc phát triển sản xuất kinh doanh và 

các mục tiêu chiến lược của Công ty. 

 Những cơ hội và thách thức đối với Công ty 

Hiện nay, Chính phủ đang tiến hành đẩy mạnh tái cấu trúc nền kinh tế, trong thời gian sắp 

tới, nền kinh tế Việt Nam dần đi vào ổn định và có nhiều chuyển biến tích cực. 

Công nghệ và thiết bị đã được đầu tư đổi mới nhưng số lượng còn ít, chưa tương xứng với 

quy mô, khả năng hoạt động của Công ty và chưa theo kịp công nghệ tiên tiến trên thế 

giới. 

11. Vị thế của Công ty 

11.1.  Vị thế của Công ty 

http://dinhlathang.net/tu-khoa/viet-nam/
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Thị phần: Công ty chủ yếu khai thác thị trường miền Bắc. Lĩnh vực hoạt động kinh 

doanh của Công ty không phải là lĩnh vực mà doanh nghiệp nhà nước nắm giữ vị thế 

độc quyền nên có nhiều cạnh tranh từ các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đã 

có sự đầu tư mạnh về thiết bị kỹ thuật công nghệ trở thành các đối thủ cạnh tranh lớn 

đối với Công ty. 

Khách hàng, đối tác chiến lƣợc: Công ty có lượng khách hàng và đối tác truyền 

thống lâu năm nên có thể tận dụng ưu thế để duy trì vị thế trên thị trường đồng thời có 

cơ hội để mở rộng, phát triển trong tương lai. 

Đối thủ cạnh tranh: Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty luôn có nhiều biến 

động phức tạp, nhiều đối thủ cạnh tranh cùng chia sẻ thị trường. Với tính cạnh tranh 

khốc liệt, đòi hỏi Công ty phải đầu tư mạnh về năng lực thiết bị, về nhân lực, về công 

nghệ và nhất là về vốn để phát triển doanh nghiệp một cách bền vững, ổn định. 

11.2.  Triển voṇg phát triển của ngành  

Nhìn chung thị trường cà phê Việt Nam trong năm nay và những năm sắp tới đây còn 

nhiều khó khăn, giá cá phê biến động, chi phí sản xuất tăng cao khiến cho nhiều doanh 

nghiệp khó phát triển. Tuy nhiên, cà phê vẫn là một mặt hàng chủ lực của Việt Nam 

trên thị trường nông sản quốc tế nên vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển cho các doanh 

nghiệp có hướng phát triển đúng đắn. 

11.3.  Sƣ ̣phù hơp̣ điṇh hƣớng phát triển của Công ty  

Việt Nam có môi trường chính trị, xã hội và pháp luật khá ổn định; Kinh tế hội nhập 

sâu rộng và tốc độ tăng trưởng khá cao. Triển vọng ngành nông nghiệp còn nhiều tiềm 

năng phát triển trong tương lai. Do vậy, điṇh hướng phát triển của Công ty là phù hơp̣ 

với sư ̣phát triển tất yếu của ngành và của xa ̃hôị . Với viêc̣ tiếp tuc̣ phát huy thế maṇh 

của mình và việc tiếp tục tập trung vào ngành nghề chính của Công ty như hiện nay là 

phù hơp̣ với sư ̣phát triển bền vững và lâu dài của Công ty trong tương lai. 
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PHẦN III 

PHƢƠNG HƢỚNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP SAU CỔ PHẦN HÓA 

 

I. GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP SAU CỔ PHẦN HÓA 

1. Thông tin chung về doanh nghiệp sau cổ phần hóa 

- Tên tiếng việt đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE MIỀN BẮC 

- Tên tiếng Anh: NORTH VINACAFE JOINT STOCK COMPANY 

- Tên viết tắt : VINACAFE MIỀN BẮC                                             

- Trụ sở chính : Đường TS 19, Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn - huyện 

Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

- Điện thoại : 0241.373.4735   Fax: 0241.373.4735 

- Email:    Vinacafemienbac@gmail.com    

- Website: Vinacafemienbac.com.vn  

2. Ngành nghề kinh doanh 

 

STT Tên ngành Mã ngành 

1  Buôn bán thực phẩm (chi tiết: sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu 

Cà phê, Hồ tiêu, Cao su, Lương thực, Nông sản và các loại cây công 

nghiệp khác). 

4632 

2 Công nghệ chế biến: Cà phê, Chè, cao su, điều, đường mật và hàng 

hóa nông sản. 

 

3 Sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu phân bón, giống cây trồng, vật 

tư, máy móc thiết bị chế biến cà phê; 

 

4 Sản xuất thực phẩm, thức ăn gia súc, kinh doanh khách sạn  

5 Kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách và các thiết bị vận tải; 

Kinh doanh du lịch, du lịch lữ hành nội địa, quốc tế, dịch vụ ăn 

uống, quảng cáo, tư vấn đầu tư; 

 

6 Môi giới thương mại, chuyển giao kỹ thuật liên quan đến sản xuất 

Cà phê, chế biến Cà phê và các hàng hóa nông, lâm, thủy, hải sản; 
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3. Hình thức pháp lý 

Công ty cổ phần Vinacafe Miền Bắc  được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Công ty TNHH 

một thành viên Vinacafe Miền Bắc là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Tổng công ty 

Cà phê Việt Nam. Công ty có vốn điều lệ thuộc sở hữu các cổ đông của Công ty, được chia 

thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần và chịu trách nhiệm tài chính hữu hạn đối với các 

khoản nợ bằng số vốn đó. Hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm 

về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; 

Công ty cổ phần Vinacafe Miền Bắc, có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp, có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền Việt Nam đồng và 

ngoại tệ tại các Ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Hoạt động theo 

Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014 và các văn bản hiện hành của Nhà 

nước; 

4. Ngành nghề kinh doanh dƣ ̣kiến 

Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu 

 Buôn bán thực phẩm 

- Sản xuất kinh doanh , xuất nhập khẩu cà phê, hồ tiêu, cao su, lương thực, nông sản 

và các loại cây công nghiệp khác; 

 Công nghiệp chế biến 

- Chế biến cà phê, chè, cao su, tiêu, điều,đường mật ong và hàng hóa nông sản; 

 Sản xuất: 

- Sản xuất kinh doanh , xuất nhập khẩu phân bón, giống cây trồng, vật tư , máy móc 

thiết bị chế biến cà phê; 

- Sản xuất thực phẩm thức săn gia súc; 

 Kinh doanh: 

- Kinh doanh khách sạn, kinh doanh du lịch lữ hành nội địa, quốc tế, dịch vụ ăn 

uống, quảng cáo tư vấn đầu tư; 

- Kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách và các thiết bị vận tải; 

- Môi giới thương mại, chuyển giao kỹ thuật liên quan đến sản xuất cà phê, chế biến 

cà phê và các hàng hóa 
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5. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ  

5.1. Căn cứ xác định vốn điều lệ 

- Căn cứ vào quyết định công bố giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa(QĐ số 

409/QĐ-TCT-DMDN  ngày 02 tháng 10 năm 2015) của Tổng Công ty Cà phê Việt 

Nam giá trị thực tế của doanh nghiệp để cổ phần hóa như sau: 

- Giá trị thực tế tại doanh nghiệp: 71.054.447.165 đồng. 

- Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp: 36.246.586.478 đồng. 

- Căn cứ: 

 Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty; 

 Năng lực quản lý sản xuất kinh doanh của Bộ máy quản lý Công ty; 

 Khả năng tự chủ và mối quan hệ hợp tác với các đối tác; 

- Vốn điều lệ của công ty cổ phần là: 36.000.000.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ đồng 

chẵn) được chia thành: 3.600.000 cổ phần. 

- Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần 

- Giá khởi điểm đấu giá là: 10.000 đồng/cổ phần. 

5.2. Cơ cấu vốn điều lệ: 

Vốn điều lệ của công ty Số cổ phần Tỷ lệ 

1.Cổ phần nhà nước 2.340.000 65% 

2. Cổ phần người lao động mua ưu đãi giảm giá  39.800 1,11% 

3.Cổ phần người lao động mua cam kết lâu dài 72.000 2,00% 

4.Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp 0 0% 

5.Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược 0 0% 

6.Cổ phần bán đấu giá 1.148.200 31,89% 

Tổng cộng 3.600.000 100% 

Nguồn: Phương án cổ phần hóa Vinacafe Miền Bắc 
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6. Cơ cấu tổ chƣ́c Công ty cổ phần sau cổ phần hóa  

Hệ thống cơ cấu phòng ban, các đơn vị trực thuộc cơ bản được giữ nguyên trong 11 năm đầu 

sau cổ phần hóa để ổn định hoạt động, sau đó sẽ có những sắp xếp lại phù hợp theo phương 

án SXKD của Công ty cổ phần. 

 

Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức của Công ty sau cổ phần hóa 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nguồn: Phương án cổ phần hóa Vinacafe Miền Bắc 

 Chức năng nhiệm vụ hội đồng quản trị: 

- Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh 

doanh hằng ngày của công ty; 

- Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty, quyết định thành 

lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần 

Héi ®ång qu¶n 

trÞ 

Phó giám đốc, Kế toán 

trƣởng 

§¹I HéI §ång cæ 

®«ng 

Ban kiÓm so¸t  

gi¸m ®èc 
Tæ CHøC 

§¶NG, §OµN 

THÓ 

 

PHßNG 

KINH 

DOANH 

 

PHßNG       

Tæ CHøC 

HµNH 

CHÝNH 

X¦ëng 

chÕ biÕn 

cµ phª 

PHßNG 

TµI CHÝNH 

kÕ to¸n 

PHßNG 

KHOA 

HäCc«ng 

nghÖ 

 

C¸C §¹I 

Lý CÊP i 

 

X¦ëng 

chÕ biÕn 

cµ phª 



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VINACAFE MIỀN BẮC 

27 

   

của doanh nghiệp khác. Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Đại hội 

đồng cổ đông 

 Chức năng của ban kiểm soát 

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý 

và điều hành công ty. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ 

cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán 

và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính 

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, 

báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác 

quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên 

Đại hội đồng cổ đông. 

- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của công ty, các công 

việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ 

đông quy định tại khoản 2 Điều 11 của Điều lệ này 

 Chức năng của  giám đốc 

- Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự 

giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước 

pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. 

 Chức năng của các phó giám đốc và kế toán trưởng, trưởng các phòng ban 

- Phó giám đốc và trưởng các phòng ban liên quan có nhiệm vụ hỗ trợ cho giám đốc 

trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh. 

II. PHƢƠNG ÁN ĐẦU TƢ VÀ CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ 

PHẦN SAU CỔ PHẦN HÓA 

1. Một số thông tin chủ yếu về kế hoạch đầu tƣ và chiến lƣợc phát triển doanh 

nghiệp sau khi cổ phần hoá 

1.1. Chiến lƣợc, và mục tiêu: 

Sau khi cổ phần hóa Công ty tập trung sản xuất và kinh doanh các lĩnh vực sau: 

 Kinh doanh thu mua cà phê chế biến và xuất khẩu 

Chủ yếu thu mua cà phê nhân (Robussta và Arabica) phục vụ cho chế biến cà phê rang xay 

và cà phê bột và xuất khẩu khi có thị trường; 

 Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm chế biến sâu: 

Cà phê hạt rang, cà phê bột, cà phê 3 in 1, Bột ngũ cốc dinh dưỡng. 
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Với nhà xưởng, máy móc thiết bị hiện có tại KCN Tiên Sơn và dự kiến đầu tư mua sắm thêm 

thiết bị để đẩy mạnh kế hoạch sản xuất kinh doanh tiêu thụ nội tiêu tại các địa bàn: Thủ đô 

Hà Nội, các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Trung Bộ và xuất khẩu thị trường Trung Quốc, 

Lào, Campuchia; Mở rộng các thị trường châu Âu, châu Á khi thương hiệu và chất lượng 

được khẳng định. 

 Kinh doanh thương mại nhập khẩu dầu cọ. Đây là mặt hàng Công ty đã có kinh 

nghiệm kinh doanh nhập khẩu nhiều năm, có khách hang truyền thống. Tuy nhiên 

do thiếu vốn kinh doanh, tài sản chưa được quyết toán khó vay vốn ngân hang nên 

lợi nhuận còn thấp; Sauk hi cổ phần Nguồn vốn vay thế chấp tài sản và vốn huy 

động khả năng nhập khẩu số lượng lớn sẽ tăng, tăng doanh thu và lợi nhuận; 

 Kinh doanh cho thuê kho bãi: hiện trạng kho chế biến rộng trong những năm đầu 

khi chưa khai thác hết mặt bằng cần cho các doanh nghiệp thuê một phần diện tích 

kho để tăng thu nhập, trả lãi vay, trả tiền thuê đất, giảm khấu hao nhà xưởng; 

 Kinh doanh bán hang tại 02 cửa hang và giới thiệu sản phẩm. Hai cửa hàng chủ 

yếu bán và giới thiệu sản phẩm của Công ty, đồng thời giải quyết công ăn việc làm 

cho người lao động, trả tiền thuê nhà và đất cho Tổng công ty Cà phê Việt Nam; 

 Kinh doanh khác: Quan tâm nghiên cứu tìm hiểu thị trường, cơ hội liên doanh liên 

kết để xây dựng phương án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa phù hợp với điều 

kiện, phát huy được những lợi thế của Công ty nhằm mở rộng ngành nghề, góp 

phần cho Công ty phát triển bền vững. 

1.2. Các chỉ tiêu chính 

Để đảm bảo được nguồn nguyên liệu ổn định và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh công 

ty đã lên kế hoạch đầu tư các trang thiết bị máy  móc phục vụ quy trình sản xuất,  đồng  thời 

thực hiện nhập mua nguyên liệu đáp ứng sản xuất kinh doanh cho  03 năm sau cổ phần hóa 

như sau: 

KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN 3 NĂM 2016-2018 

   Đơn vị tính: triệu đồng    

STT Nội dung 
Sè 

lîng 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Tổng 

cộng 

I Đầu tƣ mới:     17.035 

1 PhÇn thiÕt bÞ     4.335 

a Mua 02 m¸y ®ãng  gãi cµ phª 3 in 1 02  300 300 600 

b Mua m¸y in date 02  100 100 200 
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STT Nội dung 
Sè 

lîng 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Tổng 

cộng 

c Mua m¸y ®Êu trén 01  1.035  1.035 

d Mua 02gÇu t¶i 02  300 300 600 

e Mua 01 b¨ng t¶i 01  500  500 

f 
Mua xe t¶i vËn chuyÓn hµng 02 chiÕc 

5tÊn  

02 
 700 700 1.400 

2 PhÇn KiÕn tróc     11.500 

 X©y dùng kho b·i 1500m2 01  4.000 4.000 8.000 

 X©y dùng v¨n phßng lµm viÖc 400m2   1.500 2.000 3.500 

3  ThiÕt bÞ qu¶n lý     1.200 

a Đầu tư trang thiết bị văn phßng   100 100 200 

b 
Đầu tư quảng c¸o x©y dựng thương hiệu 

ISO 

 
 500 500 1.000 

II Đầu tƣ n©ng cấp     1000 

1 S¾p xÕp, bè trÝ l¹i hÖ thèng kho cò   1.000 1.000 1.000 

 Tổng cộng     18.035 

 Kế hoạch mua vào:  - Đơn vị tính: (tấn/triệu đồng) 

Mặt hàng ĐVT 
Kế hoạch năm 

2016 

Kế hoạch năm     

2017 

Kế hoạch năm       

2018 

1.Cà phê 

nhân mua 

vào 

 Khối 

lượng 

Giá Trị Khối 

lượng 

Giá Trị Khối lượng Giá Trị 

+Cà phê vối Tấn 300 12.000 400 16.000 500 20.000 

+Cà phê chè Tấn 100 7.000 150 10.500 200 14.000 
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2.Cà phê 

chế biến 

 Khối 

lượng 

Giá Trị Khối 

lượng 

Giá Trị Khối lượng Giá Trị 

+Cà phê hòa 

tan 

Tấn 300 22.500 350 26.250 400 30.000 

+Cà phê rang 

xay 

Tấn 250 17.500 300 21.000 350 24.500 

        

3.Chế biến 

bột ngũ cốc 

dinh dƣỡng 

Tấn 100 6.000 150 9.000 200 12.000 

4. Dầu cọ  5000 155.000 6.000 186.400 6.000 186.400 

 Kế hoạch bán ra(tiêu thụ trong nước và xuất khẩu): - Đơn vị tính: (tấn/triệu đồng)  

Mặt hàng  
Kế hoạch năm  

2016 

Kế hoạch năm 

2017 

Kế hoạch năm 

2018 

1. Cà phê 

nhân 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Giá Trị Khối lượng Giá Trị Khối lượng Giá Trị 

Cà phê vối + 

Cà phê chè 

Tấn 213.720  259.120  273.220  

2. Cà phê chế 

biến 

Tấn       

+ Cà phê sữa 

hòa tan 

Tấn 280 23.520 330 27.220 380 31.920 

+ Cà phê rang 

say bột 

Tấn 240 26.400 300 33.000 350 38.500 

3.Bột ngũ cốc 

dinh dƣỡng 

Tấn 100 7.800 150 11.700 200 15.600 

4.Dầu cọ Tấn 5.000 156.000 6.000 187.200 6.000 187.200 

 Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh dự kiến giai đoạn 2016 -2018 . 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

1.Doanh thu bán 

hàng, cung cấp 

Đồng 229.189.065.324 247.024.434.899 300.029.321.878 
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dịch vụ 

Trong đó:     

2. Gía vốn hàng 

bán 

Đồng 223.287.460.761 239.170.975.232 291.084.570.278 

3. Lợi nhuận gộp Đồng 5.901.604.563 7.853.459.667 8.944.751.600 

3.Chi phí Đồng 1.234.568.743 2.365.748.972 2.820.167.895 

4.Lợi nhuận 

trước thuế 

Đồng 4.667.035.820 5.487.710.695 6.124.583.705 

5. Chi phí thuế 

TNDN hiện hành 

Đồng 1.026.747.880 1.207.296.353 1.224.916.741 

6. Lợi nhuận sau 

thuế TNDN 

Đồng 3.640.287.940 4.280.414.342 4.899.666.964 

2. Các giải pháp thực hiện 

2.1. Giải pháp về thị trƣờng, nguồn hàng, XTTM, xây dựng thƣơng hiệu 

- Đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu, củng cố các thị trường truyền thống. Đẩy 

mạnh khai thác các thị trường tiềm năng:... 

- Tận dụng tốt các cơ hội mở cửa của thị trường nước ngoài, cắt giảm thuế quan để đẩy 

mạnh xuất khẩu. 

- Tập trung định hướng vào xuất khẩu trực tiếp. 

- Tập trung nguồn lực để phát triển mặt hàng XNK chủ yếu (cao su, sắn lát, cà phê, chè, 

dược liệu...) , đồng thời nghiên cứu mở rộng các mặt hàng mới. 

- Từng bước tham gia vào mạng lưới sản xuất và cung ứng hàng xuất khẩu. 

- Liên kết với Tổng công ty về việc xây dựng kho hàng nông sản xuất khẩu, chia sẻ 

thông tin về khách hàng (khách hàng nội, khách hàng ngoại), về giá cả hàng hóa, về 

xúc tiến thị trường xuất khẩu … 

- Chọn lọc khách hàng, mặt hàng, đánh giá lại năng lực tài chính của khách trước khi ký 

kết hợp đồng kinh tế và phải quản hàng thực sự đối với hàng nhập khẩu. 

- Không ứng vốn nếu không đủ điều kiện đảm bảo và biện pháp quản hàng. 

- Sửa đổi, ban hành các qui chế qui định về quản lý Phương án kinh doanh, quản lý tài 

chính gắn liền với trách nhiệm cá nhân. 
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- Đẩy mạnh XTTM trong ngoài nước thông qua các chương trình Hội chợ, Hội thảo, 

XTTM... nhằm quảng bá thương hiệu, tìm kiếm cơ hội kinh doanh. 

- Tiếp tục khẳng định và phát triển thương hiệu Vinacafe Miền Bắc trên thị trường 

trong và ngoài nước. 

2.2. Giải pháp về tổ chức, quản lý. 

- Ban hành các qui chế, qui định về quản lý mang tính tập trung, buộc các đơn vị phải 

tuân thủ. 

- Nâng nhận thức và trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị về thực hiện các qui chế, 

qui định của Công ty. 

- Giám sát hoạt động của các đơn vị, kịp thời phát hiện rủi ro để có các biện pháp ngăn 

chặn. 

- Phổ biến, triển khai sâu rộng các Nghị quyết của Tổng công ty. Đối với Nghị quyết về 

tiết giảm chi phí quản lý, chi phí kinh doanh yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch 

chi tiết về từng khoản mục với mức tiết giảm cụ thể và phổ biến đến từng CBCNV để 

phấn đấu thực hiện. 

- Tận thu các nguồn lực, thu hồi các khoản công nợ quá hạn, tăng cường hiệu quả khai 

thác, sử dụng mạng lưới cũng là một hình thức tiết kiệm, tăng hiệu quả kinh doanh. 

Phấn đấu đến năm 2016, xử lý dứt điểm các khoản công nợ khó đòi, tồn đọng từ nhiều 

năm trước. 

2.3. Giải pháp lao động  

Để có nguồn nhân lực đủ năng lực đáp ứng yêu cầu cho hoạt động SXKD của Công  

ty, cần phải có chiến lược phát triển con người một cách toàn diện, điều này đồng 

nghĩa với việc thực hiện tốt công tác cán bộ, công tác tuyển chọn, đào tạo bồi dưỡng 

cũng như qui hoạch nhân sự. Đây là yếu tố có ý nghĩa then chốt, quyết định trực tiếp 

tới hiệu quả hoạt động của Công ty. Trong những năm qua, do có đội ngũ cán bộ lãnh 

đạo và đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, đầy trách nhiệm, năng động, sáng tạo 

trong việc thực thi nhiệm vụ,  

- Nâng cao chất lượng bộ máy của các đơn vị  

- Nâng cao trách nhiệm  của trưởng đơn vị. 

- Đánh giá nguồn nhân lực hiện có. 

- Rà soát chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận 

- Xác định định biên nhân sự cho từng bộ phận 

- Xác định nhu cầu tuyển dụng bổ sung nhân sự và luân chuyển cán bộ trong nội bộ 
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- Thực hiện công tác phát triển nguồn nhân lực: bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán 

bộ từ cấp Công ty quản lý đến các đơn vị (ưu tiên đề bạt cán bộ trẻ, kế cận). 

- Hàng năm xây dựng kế hoạch đào tạo và tổ chức thực hiện thường xuyên liên tục việc 

đào tạo lại cán bộ công nhân viên để đáp ứng yêu cầu công việc từng thời kỳ. 

- Xây dựng bản mô tả công việc đối với từng vị trí, có yêu cầu cụ thể về năng lực, trình 

độ cũng như hiệu quả cần đạt được. 

- Kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự  của từng đơn vị một cách minh bạch với những 

tiêu chí cụ thể. 

- Kịp thời động viên, khuyến khích khen thưởng, xử phạt đúng đối tượng tạo niềm tin, 

khích lệ người lao động phát huy hết năng lực phục vụ cho lợi ích của Công ty. 

- Xây dựng chính sách tiền lương – thu nhập thực sự trở thành đòn bẩy cho phát triển 

nguồn nhân lực chất lượng. 

2.4. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực 

- Đẩy mạnh  áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành.  

- Nâng cao trình độ tin học phù hợp cho CBCNV đảm bảo toàn bộ CBCNV khai thác 

thành thạo các ứng dụng CNTT trong công việc của mình;  

- Tăng cường ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh xuất nhập khẩu; ứng dụng 

các phần mềm quản lý trong công tác văn phòng, nhân sự, tiền lương 

- Đảm bảo thiết bị tin học phục vụ nhu cầu ứng dựng công nghệ thông tin trong toàn 

Công ty. 

3. Phƣơng án sử dụng đất đai 

Diện tích đất Công ty đang quản lý, sử dụng và tiếp tục có nhu cầu sử dụng khi chuyển sang 

công ty cổ phần bao gồm đất ở địa bàn thành phố Hà Nội, và tỉnh Bắc Ninh, công ty đã lập 

phương án sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định để thực hiện: 

3.1. Địa bàn thành phố Hà Nội: 

Khu đất  tại  số Ông Ích Khiêm- Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội; 

- Địa chỉ: Số 05 Ông Ích Khiêm- Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội; 

- Diện tích: 154,3 m2 

- Hiện trạng sử dụng: Công ty TNHH MTV Vinacafe Miền Bắc đang thuê lại của Tổng 

công ty cà phê Việt Nam và đang cho đơn vị khác thuê lại 

- Phương án sử dụng: Tiếp tục thuê để kinh doanh. 
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- Hình thức sử dụng: Thuế đất, trả tiền thuê đất hàng năm.  

Khu đất tại số 23 Lê Hồng Phong- Quận Ba Đình – Thành phố Hà Nội; 

- Địa chỉ: 23 Lê Hồng Phong- Quận Ba Đình – Thành phố Hà Nội 

- Diện tích: 97.1 m2 

- Hiện trạng sử dụng: Công ty TNHH MTV Vinacafe Miền Bắc đang thuê lại của Tổng 

công ty cà phê Việt Nam làm cửa hàng kinh doanh bán cà phê 

- Phương án sử dụng: Tiếp tục thuê để kinh doanh. 

-  Hình thức sử dụng: Thuê đất, trả tiền thuê hàng năm. 

Nhà ở cán bộ công nhân viên công vụ(B6 –T4) 

- Bao gồm: Nhà ở CBCNV  B6  Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội; 

Nhà ở CBCNV  tầng 4 Phương Mai, Phường Phương Mai, Đống Đa , Hà Nội 

- Phương án sử dụng: Bàn giao theo quy định 

3.2. Địa bàn tỉnh Bắc Ninh: 

- Địa chỉ: Đường TS 19 Khu công nghiệp Tiên Sơn – Huyện Tiên Du – Tỉnh Bắc Ninh 

- Diện tích: 15.000 m2 

- Hiện trạng sử dụng: Công ty đang sử dụng làm nhà máy chế biến cà phê. Hồ sơ gốc 

đang gửi thế chấp tại ngân hàng TMCP quân đội – Chi nhánh Bắc Giang 

- Phương án sử dụng: Công ty sử dụng làm nhà máy chế biến cà phê và làm cơ sở kinh 

doanh 

- Hình thức sử dụng: Khu đất khu công nghiệp thuê trả tiền một lần. 

4. Các rủi ro dự kiến 

Một số rủi ro công ty có thể gặp phải như sau: 

4.1. Rủi ro về kinh tế 

Trong kinh tế thị trường, Công ty cũng chịu tác động bởi những rủi ro mà các doanh 

nghiệp trong toàn bộ nền kinh tế phải đối mặt như sự biến động của kinh tế thế giới, sự 

ảnh hưởng của lạm phát nền kinh tế quốc dân. Trong những năm vừa qua, kinh tế Việt 

Nam đã phải đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn 

cầu, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cũng đã bị ảnh hưởng rất lớn. Hiện nay, 

mặc dù kinh tế thế giới và trong nước đã có những dấu hiệu tích cực, tuy nhiên, tình 

hình khó khăn chung cũng còn ảnh hưởng đến Công ty trong giai đoạn đầu khi chuyển 

sang công ty cổ phần. 
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4.2. Rủi ro pháp lý 

Tính ổn định và thống nhất của hệ thống luật pháp sẽ tác động đến hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty. Sự thay đổi này có thể mang đến thuận lợi hay bất lợi cho hoạt 

động của Công ty. 

Về hình thức pháp lý và tổ chức quản lý doanh nghiệp: Công ty là doanh nghiệp nhà 

nước chuyển sang loại hình công ty cổ phần. Do đó, Công ty sẽ gặp một số trở ngại nhất 

định từ việc chuyển đổi này. Công ty sẽ tiếp tục cập nhật và điều chỉnh để có sự thích 

nghi tốt nhất với sự thay đổi của môi trường pháp lý. 

4.3. Rủi ro tài chính 

Tình hình công nợ của công ty còn lớn. Nguồn vốn sản xuất kinh doanh chủ yếu là vay 

ngân hàng. Trong khi đó, chi phí lãi vay vẫn đang ở mức cao, biến đổi theo xu hướng 

tăng và khó lường sẽ làm gia tăng rủi ro cho công ty và làm giảm hiệu quả kinh doanh. 

4.4. Rủi ro đặc thù của ngành 

Dự kiến trong những năm tới, thị trường cà phê sẽ có nhiều biến động. 

Ngành cà phê hiện nay chịu sự cạnh tranh gay gắt từ nhiều đối thủ trong và ngoài nước. 

Cạnh tranh tất yếu dẫn đến sự giảm giá nhưng vẫn phải nâng cao chất lượng để giữ 

vững uy tín, thương hiệu đối với khách hàng. Do đó, công ty cũng phải đổi mới, nâng 

cao năng lực cạnh tranh về mọi mặt để giữ vững được thị trường và thị phần. 

4.5. Rủi ro đợt chào bán 

Đợt chào bán cổ phần của công ty sẽ phụ thuộc vào diễn biến tình hình thị trường chứng 

khoán niêm yết tại thời điểm chính thức đấu giá, tâm lý của các nhà đầu tư cũng như 

tính hấp dẫn cổ phần của công ty. 

Đợt chào bán này là đợt bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của công ty. Tổng 

giá trị đợt bán đấu giá tính theo mệnh giá là 11.482.000.000 đồng. Do không có đơn vị 

bảo lãnh phát hành nên đợt bán đấu giá này có thể không thành công như kỳ vọng, tức 

là tổng khối lượng cổ phần được mua thấp hơn khối lượng chào bán. Khi đó, số cổ phần 

không chào bán hết sẽ được xử lý theo quy định tại Điều 40 Nghị định 59/2011/NĐ-CP 

ngày 18/07/2011 về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. 

Cụ thể như sau: 

“Ban chỉ đạo cổ phần hóa được quyền chào bán công khai tiếp số lượng cổ phần không 

bán hết cho các nhà đầu tư đã tham dự đấu giá theo phương thức thỏa thuận trực tiếp. 

Các nhà đầu tư từ chối mua cổ phần sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc khi tham dự 

đấu giá. 

Trường hợp chào bán công khai theo phương thức thỏa thuận mà vẫn không bán hết thì 

Ban chỉ đạo cổ phần hóa báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt phương 

án cổ phần hóa thực hiện điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ để chuyển 100% vốn nhà nước 

thành công ty cổ phần trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu. 
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Ban chỉ đạo cổ phần hóa và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp cổ 

phần hóa có trách nhiệm bổ sung vào dự thảo điều lệ để thông qua Đại hội đồng cổ 

đông lần đầu về quyền bán tiếp phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần sau khi công ty 

cổ phần đã chính thức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp theo phương án cổ phần hóa 

đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh”. 

Rủi ro của đợt chào bán nếu xảy ra sẽ làm thay đổi cơ cấu vốn điều lệ thực tế của Công 

ty so với cơ cấu dự kiến. Qua đó, phần nào ảnh hưởng tới việc thực hiện các kế hoạch 

kinh doanh của Công ty sau khi cổ phần hóa. 

4.6. Rủi ro khác 

Hoạt động sản xuất kinh doanh nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, do 

đó thiên tai cũng là một trong những rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty. 
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PHẦN IV 

THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN 

 

I. PHƢƠNG THỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN 

1. Đối tƣợng mua cổ phần 

- Đối tượng mua cổ phần bao gồm: người lao động Công ty và các nhà đầu tư trong và 

ngoài nước mua thông qua đấu giá theo Điều 6 và Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-

CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ. 

- Cổ phần phát hành cho người lao động được phân phối theo danh sách được duyệt. 

- Cổ phần phát hành cho các nhà đầu tư khác được phân phối thông qua hình thức đấu 

giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh. 

2. Phƣơng thức chào bán 

2.1 Cổ phần ngƣời lao động đƣợc mua ƣu đãi 

 Cổ phần được ưu đãi giảm giá bằng 60% giá đấu thành công thấp nhất theo quy định tại 

khoản 1 Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP được thực hiện tại Công ty theo danh sách đã 

được Hội nghị người lao động bất thường thông qua. 

- Tổng số người lao động trong danh sách lao động của Công ty tại thời điểm ngày 

21/07/2015: 20 người. 

- Tổng số người được mua cổ phần giá ưu đãi: 20 người; 

- Tổng số người đăng ký mua cổ phần giá ưu đãi: 20 người. 

- Tổng số năm làm việc trong khu vực Nhà nước tương ứng của số người đăng ký 

tham gia mua cổ phần giá ưu đãi theo chế độ quy định: 398 năm. 

- Số cổ phần giá ưu đãi của 20 người đã đăng ký mua theo số năm làm việc trong 

khu vực Nhà nước: 39.800 cổ phần.  

 Cổ phần người lao động đăng ký mua thêm theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Nghị định 

59/2011/NĐ-CP được thực hiện tại Công ty theo danh sách đã được Hội nghị người lao 

động bất thường thông qua. 

- Tiêu chí để xác định chuyên gia giỏi có trình độ nghiệp vụ cao đã được Hội nghị người 

lao động nhất trí thông qua: 

 Về điều kiện: người lao động không quá 57 tuổi đối với Nam, 52 tuổi đối với Nữ. 
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 Về tiêu chuẩn: đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

 Giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên. 

 Chuyên viên cao cấp, kỹ sư cao cấp, chuyên viên chính, kỹ sư chính. 

 Chuyên viên, kỹ sư đang hưởng bậc lương từ 2/8 trở lên. 

 Cán sự đang hưởng bậc lương từ 8/12 trở lên. 

 Công nhân kỹ thuật đang hưởng bậc lương từ 5/7 trở lên. 

 Nhân viên lái xe đang hưởng bậc lương từ 3/4 trở lên. 

- Tổng số lao động của Công ty có trong danh sách tại thời điểm ngày 21/07/2015 

thuộc đối tượng chuyển sang làm việc tiếp tại công ty cổ phần: 20 người, trong đó 

có 20 người đủ điều kiện mua thêm cổ phần theo số năm cam kết làm việc lâu dài 

cho doanh nghiệp. Tổng số cổ phần đăng ký mua theo số năm cam kết làm việc lâu 

dài cho doanh nghiệp là 72.000 cổ phần. 

- Cổ phần bán ưu đãi cho tổ chức công đoàn: Tổ chức công đoàn không đăng ký 

tham gia mua cổ phần. 

2.2 Cổ phần bán cho nhà đầu tƣ chiến lƣợc 

Không có nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phần. 

2.3 Cổ phần chào bán đấu giá công khai 

- Số lượng cổ phần chào bán: 1.148.200 cổ phần, chiếm 31,89 % vốn điều 

lệ. 

- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông. 

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần. 

- Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần. 

- Đặt cọc:  10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính 

theo giá khởi điểm. 

- Đối tượng tham gia: Các tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện theo 

quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần 

đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một 

Thành Viên Vinacafe Miền Bắc. 

- Tổ chức bán đấu giá cổ phần: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh. 

- Thời gian và địa điểm nhận công bố 

thông tin, đăng ký tham gia đấu giá, 

Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ 

phần lần đầu ra công chúng của Công ty 
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nộp tiền đặt cọc, phát phiếu tham dự 

đấu giá: 

TNHH Một Thành Viên Vinacafe Miền Bắc 

do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí 

Minh ban hành. 

- Thời gian tổ chức đấu giá: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ 

phần lần đầu ra công chúng của Công ty 

TNHH Một Thành Viên Vinacafe Miền Bắc 

do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí 

Minh ban hành. 

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh, 

địa chỉ: 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Tp.Hồ Chí 

Minh. 

3. Phƣơng thức thanh toán và thời gian thanh toán 

Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng do Sở Giao 

dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh ban hành. 



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VINACAFE MIỀN BẮC 

40 

   

II. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU TỪ CỔ PHẦN HÓA 

Việc quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa được thực hiện theo quy định tại Mục 

III Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính. 

Trên cơ sở giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tỷ lệ góp vốn của nhà 

nước tại công ty cổ phần, Công ty dự kiến kế hoạch hoàn vốn ngân sách nhà nước, tạm tính 

theo phương án giả sử tất cả số lượng cổ phần bán đấu giá được mua với giá đấu bình quân là 

10.000 đồng/cổ phần, chi tiết như sau: 

Tiền thu từ bán cổ phần (tạm tính theo giá khởi điểm) 

Khoản mục Giá trị ( VNĐ) 

Tiền thu từ bán cổ phần tạm tính theo giá khởi điểm, trong đó  

Tiền thu từ bán ưu đãi cho người lao động theo số năm thực tế làm 

việc tại khu vực nhà nước. 

398.000.000 

Tiền thu từ cam kết cho người lao động theo số năm cam kết làm 

việc lâu dài. 

720.000.000 

Tiền thu được từ bán đấu giá công khai. 11.482.000.000 

Tổng cộng 12.600.000.000 

Nguồn: Phương án cổ phần hóa Vinacafe Miền Bắc. 

Số tiền dự kiến nộp về Qũy hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 

Trên cơ sở giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tỷ lệ góp vốn của nhà nước tại 

công ty cổ phần, Vinacafe  Miền Bắc dự kiến kế hoạch nộp về Qũy hỗ trợ sắp xếp doanh 

nghiệp như sau: 

STT Khoản mục Ký hiệu Giá trị ( VNĐ) 

1 Vốn điều lệ Công ty cổ phần (a) 36.000.000.000 

2 Vốn nhà nƣớc thực tế tại doanh nghiệp sau 

khi đánh giá lại 

(b) 

36.246.586.478 

3 Tiền thu từ cổ phần hóa (c) 12.600.000.000 

3.1 Thu từ bán cổ phần ưu đãi cho người lao 

động 

 

398.000.000 

3.2 Bán ưu đãi theo số năm cam kết làm việc lâu 

dài 

 

720.000.000 
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Nguồn: Phương án cổ phần hóa Vinacafe Miền Bắc. 

III. KẾT LUẬN 

Bản công bố thông tin được cung cấp cho nhà đầu tư nhằm mục đích giúp nhà đầu tư 

có thể đánh giá tài sản, nguồn vốn, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng kinh doanh của 

Công ty TNHH Một Thành Viên Vinacafe Miền Bắc trước khi đăng ký tham gia đấu giá mua 

cổ phần. 

Bản công bố thông tin được lập trên cơ sở các thông tin, số liệu do Công ty TNHH 

Một Thành Viên Vinacafe Miền Bắc cung cấp và phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt 

của Công ty TNHH Một Thành Viên Vinacafe Miền Bắc theo quy định đảm bảo tính công 

khai, minh bạch và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư. 

Chúng tôi kính mong các nhà đầu tư tham khảo Bản công bố thông tin này trước khi 

ra quyết định tham gia đấu giá mua cổ phần của Công ty TNHH Một Thành Viên Vinacafe 

Miền Bắc. 

Trân trọng cảm ơn. 

3.3 Thu được từ bán đấu giá công khai.  11.482.000.000 

4 Tiền chi cổ phần hóa (d) 23.959.200.000 

4.1 Cổ phần nhà nƣớc chiếm 65%  23.400.000.000 

4.2 Chi phí giảm giá cho ngƣời lao động ( 

40%) 

 

159.200.000 

4.3 Chi phí cổ phần hóa  400.000.000 

7 Tổng số tiền thu từ cổ phần hóa phải nộp 

về Qũy. 

(b) – (d) 

12.287.386.478 
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Tp.Hồ Chí Minh, ngày ...tháng...năm 2015 

BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  

TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM 

TRƢỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VINACAFE MIỀN BẮC 

 TỔNG GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN TRƢỞNG 

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƢ VẤN TRIỂN KHAI BÁN 

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN  

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM  

– CHI NHÁNH TP.HỒ CHÍ MINH 

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH   


