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Tên cổ phiếu:  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức 

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 

Mệnh giá : 10.000 ñồng/cổ phiếu 

Tổng số lượng niêm y ết: 2.742.270 cổ phiếu 

Tổng giá tr ị niêm y ết: 27.422.700.000 ñồng (tính theo mệnh giá) 
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ðịa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu Hà Nội – Việt Nam 
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� Trụ sở chính 
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ðiện thoại: (84.4) 3 9366 321 Fax: (84.4)3 9366 318 
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NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 

I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO  

1. Rủi ro v ề kinh t ế 
Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế, ñặc biệt là tốc ñộ phát triển công nghiệp và xây dựng có ảnh hưởng trực 

tiếp ñến nhu cầu tiêu thụ sản phẩm của công ty. Khi các ngành như ñóng tàu, lắp máy, xây dựng 

phát triển sẽ tác ñộng trực tiếp ñến thị phần của công ty và ngược lại. 

Trong những năm qua, nền kinh tế Việt Nam ñã ñạt những tiến bộ vượt bậc, tốc ñộ tăng trưởng 

GDP trung bình trong các năm từ 2002 - 2007 là 7,8%. ðặc biệt trong năm 2007, tăng trưởng GDP 

của Việt Nam lên tới 8,48%, mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 1 thập kỷ qua. Hơn thế nữa, năm 

2007 cũng là năm ñánh dấu mốc son Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương 

mại thế giới (WTO), ñiều này chứng tỏ nền kinh tế Việt Nam ñã từng bước hội nhập sâu rộng với 

nền kinh tế thế giới.  

Cùng với những lợi ích từ việc hội nhập với nền kinh tế thế giới, Việt Nam cũng ñang phải ñối mặt 

với những thách thức và khó khăn do việc hội nhập mang lại, ñiển hình là cuộc khủng hoảng kinh tế 

thế giới bùng phát từ Mỹ. Tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam năm 2008 lên ñến 19,89%1, trong khi tốc ñộ 

tăng trưởng GDP 2008 ñã có dấu hiệu suy giảm chỉ ñạt mức 6,23% so với mức 8,48% năm 2007. 

Chỉ tiêu này cho năm 2009 cũng ñã ñược ñiều chỉnh xuống 5%. Cùng với ñó là cảnh báo nguy cơ 

lạm phát cao sẽ có khả năng quay lại trong năm nay sẽ trở thành thách thức rất lớn ñối với chỉ tiêu 

ñầu tư  toàn xã hội của nền kinh tế nói chung và của Công ty nói riêng. 

2. Rủi ro v ề luật pháp 
Là một doanh nghiệp hoạt ñộng theo Luật doanh nghiệp Việt Nam, hoạt ñộng của Công ty phải tuân 

thủ theo các quy ñịnh của của hệ thống pháp luật Việt Nam. ðến nay, Việt Nam ñã chính thức trở 

thành thành viên của Tổ chức thương mại thế giới nên sẽ tiến hành từng bước những cải tổ về hành 

lang pháp lý phù hợp với thông lệ quốc tế. Quá trình chỉnh sửa, hướng dẫn các văn bản Luật kéo 

dài và có nhiều văn bản chồng chéo gây khó khăn trong hoạt ñộng của doanh nghiệp. Do vậy, 

những biến ñộng về pháp luật ñều tác ñộng ñến họat ñộng SXKD của Công ty, ñặc biệt là thuế nhập 

khẩu nguyên liệu. 

Do ñó, nhằm hạn chế rủi ro, Công ty luôn chú trọng nghiên cứu, nắm bắt các quy ñịnh mới của pháp 

luật, theo sát ñường lối, chủ trương của ðảng và Nhà nước cũng như pháp luật ñể từ ñó xây dựng 

chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp cho từng thời kỳ. 

                                                                 
1 Nguồn: Tổng cục Thống kế Việt Nam http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=413&thangtk=12/2008 
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3. Rủi ro ho ạt ñộng kinh doanh và ñặc thù ngành 

3.1  Rủi ro ñặc thù ngành 

Công ty hoạt ñộng trong ngành công nghiệp phụ trợ - sản xuất vật liệu hàn là ngành hẹp, có ít doanh 

nghiệp tham gia. Do vậy, kỹ thuật và chuyên môn ñể sản xuất vật liệu hàn không có trường ðại học 

nào của Việt Nam ñào tạo. ðiều này có tác ñộng trực tiếp ñến lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực 

của Công ty. Hầu hết ñội ngũ công nhân kỹ thuật ñều phải ñào tạo lại. ðể khắc phục khó khăn này, 

Công ty chủ ñộng tuyển dụng ñội ngũ lao ñộng ñã am hiểu cơ bản về kỹ thuật, tốt nghiệp ít nhất từ 

các trường dạy nghề, trung cấp trở lên và tổ chức ñào tạo trực tiếp ñể ñáp ứng ñược yêu cầu của 

công việc và dần dần nâng cao tay nghề sản xuất. 

3.2  Rủi ro v ề giá nguyên v ật liệu 

Do ñặc ñiểm 75% giá trị nguyên liệu ñầu vào của công ty là nhập khẩu vì vậy những biến ñộng giá 

thị trường thế giới sẽ tác ñộng trực tiếp ñến sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể trong nửa cuối 

năm 2008, giá nguyên vật liệu nói chung và giá thép nói riêng ñã tăng ñột biến. Năm 2008, tính 

trung bình giá thép làm que hàn và dây hàn tăng gần 60%, giá fero mangan tăng trên 70% ñiều này 

là nguyên nhân chính làm cho giá vốn/ñơn vị sản phẩm trong năm 2008 tăng khoảng 50%. 

3.3 Rủi ro t ỷ giá 

Nguyên liệu nhập khẩu của công ty ñược thanh toán chủ yếu bằng ñồng ðô la (USD) và ñồng nhân 

dân tệ Trung Quốc (CNY) nên lợi nhuận và hoạt ñộng kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng rất 

lớn từ chính sách ñiều hành tỷ giá của Việt Nam và chính sách tiền tệ của hai quốc gia trên.  

Trong năm 2008, khủng hoảng kinh tế trên thế giới diễn ra sâu rộng, giá nguyên vật liệu tăng nhanh, 

kinh tế Việt Nam phải ñối mặt với lạm phát tăng mạnh, nhập siêu ở mức cao... những nhân tố này 

khiến cho tỷ giá USD/VND cũng tăng mạnh gây khó khăn cho các doanh nghiệp nhập khẩu nói 

chung và Công ty nói riêng.  

Hơn nữa, với chính sách giữ giá ñồng CNY, chính phủ Trung Quốc ñã thực hiện nhiều biện pháp hỗ 

trợ cho hàng xuất nhập khẩu như hoàn thuế xuất khẩu, hỗ trợ nhập khẩu... tuy nhiên chính sách này 

cũng thường xuyên bị thay ñổi thất thường. ðiều này ñã gây khó khăn cho công tác dự báo của 

Công ty. 

ðể hạn chế những rủi ro về tỷ giá, bên cạnh việc chú trọng công tác ñánh giá, dự báo về thị trường 

ñể ñưa ra những quyết ñịnh kịp thời, Công ty áp dụng chính sách mua nguyên vật liệu qua tổ chức 

thương mại là chủ yếu ñể chia sẻ những rủi ro những biến ñộng của tỷ giá gây ra. 
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3.4 Rủi ro v ề thanh toán 

Những khách hàng chính của công ty ñều hoạt ñộng trong các lĩnh vực sử dụng nguồn vốn của Nhà 

nước (như ñóng tàu, xây dựng, giao thông, lắp máy...), tốc ñộ luân chuyển vốn chậm, vì vậy có 

nhiều khả năng dẫn ñến các hiện tượng nợ lâu, nợ ñọng và nợ khó ñòi... ðể hạn chế rủi ro thanh 

toán, Công ty ñã tăng cường công tác quản lý và giám sát nợ phải thu, gắn trách nhiệm trách nhiệm 

thu nợ của các ñại lý với quyền lợi của họ; ñánh giá và lựa chọn khách hàng và ñại lý có tình hình 

tài chính lành mạnh... Trong các năm qua, Công ty ñã tiến hành trích lập ñầy ñủ dự phòng các 

khoản phải thu khó ñòi, số trích lập ñến 30/9/2009 khoảng 1,8 tỷ ñồng. 

4. Rủi ro v ề biến ñộng giá ch ứng khoán  

Giá của một loại cổ phiếu tại từng thời ñiểm ñược xác ñịnh bởi cung cầu trên thị trường, mối quan 

hệ cung cầu này lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố mang tính kinh tế lẫn tâm lý của nhà ñầu tư. Thực 

hiện việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ñồng nghĩa với việc giá cổ phiếu 

của Công ty sẽ chịu sự tác ñộng của nhiều yếu tố như kết quả hoạt ñộng kinh doanh, tâm lý nhà ñầu 

tư, tình hình kinh tế, ñiều kiện thị trường sự hiểu biết của nhà ñầu tư ñối với Công ty và thị trường 

chứng khoán… 

5. Rủi ro khác 

Một số rủi ro mang tính bất khả kháng, ít có khả năng xảy ra, nhưng nếu xảy ra thì sẽ tác ñộng ñến 

tình hình kinh doanh của Công ty, ñó là hiện tượng thiên tai (hạn hán, bão lụt, ñộng ñất, ...), chiến 

tranh hay dịch bệnh hiểm nghèo xảy ra trên quy mô lớn.  
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II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ðỐI VỚI NỘI DUNG 
BẢN CÁO BẠCH 

1. Tổ chức Niêm y ết - Công ty C ổ phần Que hàn ñiện Việt ðức 

� Ông: Ngô Bá Việt               Chức vụ: Chủ tịch Hội ñồng quản trị - Giám ðốc  

� Ông: Bùi Hồng Sơn    Chức vụ: Phó Giám ñốc Công ty 

� Hoàng Xuân Thành      Chức vụ: Kế toán trưởng  

� Ông : Phạm Văn Chương          Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát 

Chúng tôi ñảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà 

chúng tôi ñược biết, hoặc ñã ñiều tra, thu thập một cách hợp lý. 

1. Tổ chức tư vấn - Chi nhánh Công ty C ổ phần Chứng khoán Sài Gòn 

tại Hà Nội 

Bà Nguyễn Thanh Hương   Chức vụ: Giám ñốc Khối Dịch vụ Ngân hàng ñầu tư 

Bản cáo bạch này là một phần của Hồ sơ ñăng ký niêm yết do Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng 

khoán Sài Gòn tại Hà Nội (SSI) tham gia lập trên cơ sở hợp ñồng tư vấn với Công ty Cổ phần Que 

hàn ñiện Việt ðức. Chúng tôi ñảm bảo rằng việc phân tích, ñánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản 

cáo bạch này ñã ñược thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số 

liệu do Công ty Cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức cung cấp. 
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III. CÁC KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ VIẾT TẮT 

� UBCKNN  Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước 

� SGDCKHN  Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 

� TTCK  Thị trường chứng khoán 

� Công ty  Công ty Cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức  

� ðiều lệ    ðiều lệ Công ty Cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức  

� SSI  Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn 

� Giấy CNðKKD  Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh 

� ðHðCð  ðại hội ñồng cổ ñông 

� BKS  Ban Kiểm soát 

� BGð  Ban Giám ñốc 

� CK  Chứng khoán 

� TSCð  Tài sản cố ñịnh 

� KT – KCS  Kỹ thuật – Kiểm tra chất lượng sản phẩm 

� Thuế TNDN  Thuế Thu nhập doanh nghiệp 

� Cð  Cổ ñông 

� ðVT 

� CBCNV 

� HTQLCL 

 

 

ðơn vị tính 

Cán bộ, công nhân viên 

Hệ thống quản lý chất lượng 
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IV. TÌNH HÌNH VÀ ðẶC ðIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 

1. Tóm t ắt quá trình hình thành và phát tri ển 

1.1 Thông tin chung 

� Tên gọi : Công ty Cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức 

� Tên giao dịch quốc tế: Viet- Duc Welding Electrode Joint Stock Company 

� Tên viết tắt : VIWELCO 

� ðịa chỉ: Phố Quán Gánh - Xã Nhị Khê - Huyện Thường Tín  Hà Nội    

� ðiện thoại: 04 33.853361   Fax: 043 3.853653 

� Email: viwelco@fpt.vn 

� Website : www.viwelco.com.vn 

� Logo    :  

� Lĩnh vực hoạt ñộng kinh doanh: 

Theo giấy chứng nhận ðKKD số 0303000133 thay ñổi lần 2 do Sở kế hoạch và ñầu tư thành phố Hà 

Nội ngày 19 tháng 06 năm 2009, ngành nghề kinh doanh của Công ty gồm:  

� Sản xuất và kinh doanh vật liệu hàn (que hàn ñiện, dây hàn); 

� Kinh doanh vật tư, nguyên liệu ñể sản xuất vật liệu hàn; 

� Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy ñịnh của pháp luật 

� Vốn ñiều lệ: 27.422.700.000 ñồng (Hai mươi bảy tỷ, bốn trăm hai mươi hai triệu, bảy trăm 

nghìn ñồng) 

1.2 Tóm t ắt quá trình hình thành và phát tri ển 

� Công ty Cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức tiền thân là Nhà máy Que hàn ñiện, ñược thành lập 

ngày 29/3/1967 tại phường Giáp Bát, khu ðống ða, TP Hà Nội.  

� Khi mới thành lập, trực thuộc Bộ Công nghiệp nặng, Nhà máy có quy mô nhỏ bé với hai dây 

chuyền sản xuất và toàn bộ trang thiết bị do CHDC ðức cung cấp.  

� Năm 1967, Nhà máy ñã sản xuất ñược 230 tấn que hàn ñiện cung cấp cho cả nước khi ñó 

còn ñang trong thời kỳ chiến tranh. 
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� Năm 1977, Chính phủ quyết ñịnh mở rộng Nhà máy với 6 dây chuyền sản xuất ñồng bộ của 

CHDC ðức, công suất thiết kế 7.200 tấn/năm và ñổi tên thành Nhà máy Que hàn ñiện Việt 

Nam - CHDC ðức 

� Năm 1978, do khó khăn về kinh tế, không có ñiều kiện thuê chuyên gia CHDC ðức nên mặc 

dù phần lớn máy móc, thiết bị của Nhà máy ñã ñược nhập về nhưng việc lắp ñặt dây chuyền 

vẫn chưa ñược thực hiện. 

� Từ năm 1980 ñến 1982, với kinh nghiệm và khả năng chuyên môn của ñội ngũ CBCNV, Nhà 

máy vừa sản xuất vừa tự tiến hành lắp ñặt thiết bị. ðến cuối năm 1982, Nhà máy ñã cơ bản 

hoàn thành việc lắp ñặt và chính thức ñi vào hoạt ñộng, ñến nay toàn bộ những dây chuyền 

của Nhà máy vẫn ñang hoạt ñộng hiệu quả. 

� Tháng 3/1995, Bộ Công nghiệp ra quyết ñịnh ñổi tên Nhà máy thành Công ty Que hàn ñiện 

Việt ðức ñể phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh mới. 

� Trong giai ñoạn từ năm 1997 ñến nay, Công ty luôn không ngừng phát triển khẳng ñịnh mình 

và ñã ñạt ñược nhiều thành tích. Công ty ñã ñược ðảng và Nhà nước trao tặng Huân chương 

Lao ñộng hạng nhất. 

� Theo quyết ñịnh 1335/Qð-TCCB ngày 10 tháng 06 năm 2003 của Bộ công nghiệp, Công ty 

tiến hành các thủ tục ñể thực hiện cổ phần hóa. Ngày 14 tháng 10 năm 2003 Bộ công nghiệp 

ra quyết ñịnh số 166/2003/Qð-BCN  phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty 

Que hàn ñiện Việt  ðức thành Công ty cổ phần que hàn ñiện Việt ðức.  

� Từ 26 tháng 12 năm 2003, Công ty chính thức hoạt ñộng theo hình thức Công ty cổ phần. 

� Quá trình tăng vốn ñiều lệ: 

Bảng 1: Quá trình t ăng vốn ñiều lệ 

TT 
Vốn ñiều lệ  

(ðồng) 

Giá tr ị phát hành 

(ðồng) 
Ghi chú 

1 13.712.000.000 13.712.000.000  
Vốn ñiều lệ theo giấy chứng nhận ñăng ký kinh 
doanh Công ty cổ phần lẩn ñầu số 
0303000133 cấp lần ñầu ngày 26/12/2003 

2 21.390.300.000 7.678.300.000  
Trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu 56%. 
Công ty ñã báo cáo UBCKNN tại văn bản số 
373/CV-QHð ngày 20 tháng 11 năm 2008 
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3 27.422.700.000 6.032.400.000 

Trả cổ tức năm 2008 bằng cổ phiếu 6,7% 
tương ñương 1.433.350.000 ñồng và phát 
hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 100:21,5 tương 
ñương 4.599.050.000 ñồng. Công ty ñã báo 
cáo UBCKNN tại văn bản số 307/CV-QHð 
ngày 02/07/2009 

  Nguồn: Công ty cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức 

 

2. Cơ cấu tổ chức của Công ty 

� Trụ sở chính: Phố Quán Gánh - Xã Nhị Khê - Huyện Thường Tín  Hà Nội 

� 02 nhà máy sản suất: 

� Nhà máy sản xuất que hàn và dây hàn tại Quán Gánh – Nhị Khê – Thường Tín – Hà Nội 

� Nhà máy sản xuất tại Hải Dương. Nhà máy này dự kiến sẽ ñi vào hoạt ñộng trong quý 1 năm 

2010 với việc chuyển toàn bộ dây chuyền sản xuất dây hàn ở Thường Tín và ñầu tư dây 

truyền thiết bị ñồng bộ của EU ñể  nâng công suất dây hàn lên 6.000 tấn/năm. Công ty cũng 

có chủ trương phát triển thêm một số sản phẩm mới trong tương lai như sản xuất bột hàn,dây 

hàn lõi thuốc, dây tanh...  

3. Cơ cấu bộ máy qu ản lý Công ty 

Công ty Cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức ñược tổ chức và hoạt ñộng tuân thủ theo: 

� Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng 

hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có. 

� Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng 

hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

� ðiều lệ Công ty cổ phần Que hàn ñiện Việt - ðức (Theo ðiều lệ mẫu dành cho công ty niêm 

yết) ñược ðại hội ñồng cổ ñông bất thường thông qua ngày 10 tháng 10 năm 2009. 
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Hình 1: Sơ ñồ bộ máy quản lý Công ty cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Công ty cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức) 

� ðại hội ñồng cổ ñông 

ðại hội ñồng Cổ ñông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty. ðại hội ñồng Cổ ñông quyết ñịnh 

tổ chức lại và giải thể Công ty, quyết ñịnh ñịnh hướng phát triển của Công ty, bầu, bãi nhiệm thành 

viên Hội ñồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát… 

� Hội ñồng quản trị 

Hội ñồng Quản trị là cơ quan có ñầy ñủ quyền hạn ñể thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty 

trừ những thẩm quyền thuộc về ðại hội ñồng cổ ñông. Hội ñồng quản trị do ðại hội ñồng cổ ñông 

bầu ra gồm 5 thành viên: 

� Ông Ngô Bá Việt -  Chủ tịch 

� Ông Phạm Văn Tư -  Ủy viên 

� Ông Bùi Hồng Sơn - Ủy viên 

� Ông ðặng Trần Lương -  Ủy viên 

� Ông Trần Văn Sơn - Ủy viên 

� Ban Kiểm soát 

 

BAN KIỂM SOÁT 

 

ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG 

 

HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ 

GIÁM ðỐC ðIỀU HÀNH 

 

 

PX 
Dây 
hàn  

 

Phòn
g Tổ 
chức  

 

Phòn
g Kỹ 
thuật 
Chất 
lượn

 

PX 
Cát – 

Chất 
bọc 
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que 
hàn  
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toán 
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Ban Kiểm soát do ðại hội ñồng Cổ ñông bầu ra, là tổ chức thay mặt cổ ñông ñể kiểm soát mọi hoạt 

ñộng kinh doanh, quản trị và ñiều hành của Công ty. Cơ cấu Ban Kiểm soát hiện tại như sau: 

� Ông : Phạm Văn Chương - Trưởng Ban 

� Bà : Thái Thị Hồng Loan - Ủy viên 

� Ông : Lê Mạnh Hùng - Ủy viên 

� Ban Giám ñốc 

Ban Giám ñốc bao gồm Giám ñốc và các phó Giám ñốc, do HðQT quyết ñịnh bổ nhiệm, miễn 

nhiệm. Giám ñốc là người ñại diện theo pháp luật của Công ty và có trách nhiệm triển khai các 

chương trình hành ñộng và các nghị quyết của HðQT trong năm kế hoạch, ñồng thời ñiều hành các 

hoạt ñộng hàng  ngày  của Công ty, chịu trách nhiệm trước HðQT về việc thực hiện các quyền và 

nhiệm vụ ñược giao. Cơ cấu Ban Giám ñốc hiện tại như sau: 

� Ông Ngô Bá Việt -  Giám ñốc 

� Ông Bùi Hồng Sơn - Phó Giám ñốc 

� Các phòng, ban 

Phòng Kỹ thuật chất lượng  

� Nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm, nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới 

� Quản lý kỹ thuật sản xuất, thiết bị máy móc, ñiện nước; quản lý kỹ thuật xây dựng cơ bản 

và ñầu tư ; kỹ thuật an toàn lao ñộng và vệ sinh công nghiệp. 

� Quản lý chất lượng vật tư ñầu vào, chất lượng bán thành phẩm và sản phẩm do công ty 

sản xuất. 

� Gia công chế tạo phụ tùng phục vụ S/C; phối hợp thực hiện việc s/c các thiết bị máy móc 

cùng với thợ sửa chữa của các ñơn vị khác. 

Phân xưởng Cát – Chất bọc 

� Tổ chức và thực hiện gia công thuốc bọc và cắt lõi que hàn, hoàn thành kế hoạch sản xuất 

ñược giao, ñảm bảo ñúng tiến ñộ, sử dụng ñúng ñịnh mức về vật tư, phụ tùng năng lượng, 

ñảm bảo chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn qui ñịnh. 

� Sử dụng và bảo quản trang bị, thiết bị vật tư ñược giao ñể phục vụ cho việc thực hiện 

hoàn thành kế hoạch sản xuất 

� Thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị máy móc của phân xưởng 

� Thực hiện một số công việc khác do Giám ñốc giao 

Phân xưởng Ép sấy que hàn 

� Tổ chức và thực hiện ép sấy gói các loại que hàn, hoàn thành kế hoạch sản xuất ñược 

giao, ñảm bảo ñúng tiến ñộ, sử dụng ñúng ñịnh mức về vật tư, phụ tùng năng lượng, ñảm 

bảo chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn qui ñịnh. 
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� Sử dụng và bảo quản trang bị, thiết bị vật tư ñược giao ñể phục vụ cho việc thực hiện 

hoàn thành kế hoạch sản xuất 

� Thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị máy móc của phân xưởng 

� Thực hiện một số công việc khác do Giám ñốc giao 

Phân xưởng dây hàn 

� Kéo vuốt dây thép làm dây hàn, mạ cuộn thành phẩm dây hàn (dây hàn dưới lớp khí bảo 

vệ, dây hàn không mạ....) 

� Kéo vuốt dây thép làm lõi que hàn ñiện 

� Hoà tan, cô ñặc Silicát ở dạng cục thành dung dịch Silicát ñể sản xuất que hàn. 

� Tổ chức và thực hiện  hoàn thành kế hoạch sản xuất ñược giao, ñảm bảo ñúng tiến ñộ, sử 

dụng ñúng ñịnh mức về vật tư, phụ tùng năng lượng, ñảm bảo chất lượng sản phẩm theo 

tiêu chuẩn qui ñịnh. 

� Sử dụng và bảo quản trang bị, thiết bị vật tư ñược giao ñể phục vụ cho việc thực hiện 

hoàn thành kế hoạch sản xuất 

� Thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị máy móc của phân xưởng 

� Thực hiện một số công việc khác do Giám ñốc giao 

Phòng Kế hoạch kinh doanh 

� Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh; mua vật tư, bảo quản cấp phát vật tư cho sản xuất, 

kinh doanh, sửa chữa và XDCB; bảo quản và xuất kho các sản phẩm cho công ty sản 

xuất. 

� Bán các sản phẩm của công ty tại thị trường trong nước và nước ngoài. 

� Kinh doanh các mặt hàng khác do công ty giao cho. 

Phòng tổ chức nhân sự :  

Giúp giám ñốc quản lý về tổ chức nhân sự, ñào tạo, lao ñộng tiền lương, hành chính quản trị và các 

chế ñộ ñối với người lao ñộng: 

� Triển khai, phổ biến các chế ñộ chính sách của Nhà nước ñối với người lao ñộng thực 

hiện trong Công ty 

� Lập các kế hoạch về lao ñộng tiền lương, ñào tạo, qui hoạch cán bộ, nhu cầu tuyển dụng 

lao ñộng, bảo hộ lao ñộng, bảo hộ lao ñộng cho từng năm, chi phí hành chính. 

� Xây dựng các ñịnh mức lao ñộng, ñơn giá sản phẩm, qui chế trả lương và phân phối thu 

nhập . 

� Làm các công việc khác liên quan ñến công tác hành chính quản trị 

  Phòng kế toán tài chính:  

� Giúp Giám ñốc về quản lý tài chính kế toán của công ty 
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� ðề xuất tổ chức bộ máy kế toán, thống kê phù hợp loại hình sản xuất, qui trình sản xuất 

của công ty. 

� Tham gia nghiên cứu xây dựng phương án sản phẩm, cải tiến quản lý kinh doanh 

� Giúp giám ñốc kiểm tra kiểm soát kinh tế tài chính trong công ty. 

� Phổ biến và hướng dẫn thi hành các chính sách, chế ñộ liên quan tới công tác kế toán, tài 

chính và thống kê. 

� ðề xuất và biên soạn các qui chế  quản lý nội bộ có liên quan trình Giám ñốc ban hành 

� Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty ñể lập kế hoạch thu chi tài chính, kế 

hoạch tín dụng tháng, quí, năm. 

� Có biện pháp quản lý các loại vốn, sử dụng hợp lý  nhằm phục vụ kịp thời cho SXKD ñạt 

hiệu quả cao nhất, quay vòng vốn nhanh nhất, bảo toàn và phát triển vốn ñược giao. 

� Tham gia thảo luận, ký kết các hợp ñồng kinh tế, theo dõi quá trình thực hiện bảo ñảm 

thanh quyết toán kịp thời 

� Thep dõi, rà soát công nợ của công ty  với bên ngoài và giữa bên ngoài với công ty cung 

cấp kịp thời cho phòng Kế hoạch-Kinh doanh về số nợ của người mua ñã quá hạn ñể có 

biện pháp thu hồi nợ. 

� Giúp Giám ñốc tổ chức phân tích hoạt ñộng kinh tế của công ty theo ñịnh kỳ quí, năm 

� Thực hiện các công tác kế toán theo ñúng qui ñịnh của Nhà nước 
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4. Danh sách c ổ ñông n ắm giữ từ trên 5% v ốn cổ phần của công ty; Danh 
sách c ổ ñông sáng l ập và t ỷ lệ cổ phần nắm giữ 

 

Bảng 2: Danh sách cổ ñông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty thời ñiểm 30 tháng 10 
năm 2009 

TT Cổ ñông 
CMND/GðK

KD 
Số cổ 
phần 

(Cổ phần) 

Giá tr ị theo m ệnh 
giá (VNð) 

Tỷ lệ 
(%) 

1 
Tổng Công ty Hóa chất 

Việt Nam 

0106000836 
548.452 5.484.520.000 20,00 

2 Phạm Văn Tư 030698904 208.376 2.083.760.000 7,60 

3 Ngô Bá Việt 012618687 494.954 4.949.540.000 18,05 

 

Bảng 3: Danh sách cổ ñông sáng lập 

Theo giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh thay ñổi lần thứ 2 số 0303000133 cấp ngày 19 tháng 6 

năm 2009, cổ ñông sáng lập của Công ty bao gồm: 

STT 
Danh sách c ổ 
ñông sáng l ập 

Nơi ñăng ký h ộ khẩu 
thường trú ñối với cá 

nhân ho ặc ñịa ch ỉ trụ sở 
chính ñối với tổ chức 

Số cổ 
phần 

Giá tr ị theo 
mệnh giá 

(ðồng) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 

Cổ ñông Nhà 

nước - Tổng 

Công ty Hóa chất 

Việt Nam 

Số 1A Tràng Tiền, Hà Nội 548.452 5.484.520.000 20 

 

Ông Ngô Bá Việt 

là ñại diện chủ sở 

hữu vốn 

Phường Thinh Quang, 

Quận ðống ða, Tp Hà Nội 
411.339 4.113.390.000 15 

 

Ông Bùi Hồng 

Sơn là ñại diện 

chủ sở hữu vốn 

Phường Nam ðồng, Quận 

ðống ð, thành phố Hà Nội 
137.113 1.371.130.000 5 

2 Các cổ ñông khác  2.193.818 21.938.180.000 80 

 Nguồn: Công ty cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức 

� Khoản 5, ðiều 84, Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy ñịnh: Trong thời 
hạn 03 năm kể từ ngày công ty ñược cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh, cổ ñông sáng 
lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ ñông sáng lập khác 
nhưng chỉ ñược chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ ñông 
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sáng lập nếu ñược sự chấp thuận của ðại hội ñồng cổ ñông. Sau thời hạn 03 năm kể từ ngày 
Công ty ñược cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh, các hạn chế ñối với cổ phần phổ 
thông của cổ ñông sáng lập ñều ñược bãi bỏ.  

� Công ty cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức ñược cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh lần 
ñầu ngày 26 tháng 12 năm 2003. Như vậy, mọi hạn chế chuyển nhượng của cổ ñông sáng lập 
ñã ñược bãi bỏ. 

Bảng 4: Cơ cấu cổ ñông  tại thời ñiểm 30/10/2009 

Hình 2: Cơ cấu cổ ñông tại thời ñiểm 30 tháng 10 năm 2009 

 

(Nguồn: Công ty cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức) 

 

 

Chỉ tiêu 
Số lượng  
Cổ phần 

Giá tr ị 
(ñồng) 

Tỷ lệ 
(%) 

Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam 548.452 5.484.520.000 20 

Cổ phần của cổ ñông bên ngoài 763.998 7.639.980.000 27,9 

Cổ ñông trong Công ty 1.429.820 14.298.200.000 52,1 

Tổng số cổ phần 2.742.270 27.422.700.000 100 

T� ch�c    

- Trong nước 548.452 5.484.520.000 20 

- Nước ngoài    

Cá nhân    

- Trong nước 2.193.818 21.938.180.000 80 

- Nước ngoài    

Tổng số cổ phần 2.742.270 27.422.700.000 100 

Nguồn: Công ty cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức 
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5. Danh sách nh ững Công ty m ẹ và Công ty con c ủa tổ chức ñăng ký niêm 
yết, những Công ty mà t ổ chức ñăng ký niêm y ết ñang n ắm giữ quyền 
kiểm soát ho ặc cổ phần chi ph ối, những Công ty n ắm quy ền ki ểm soát 
hoặc cổ phần chi ph ối ñối với tổ chức ñăng ký niêm y ết:  
 
Không 
 

6. Hoạt ñộng kinh doanh 
6.1 Sản ph ẩm chính c ủa Công ty  

Công ty cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức sản xuất các loại vật liệu hàn bao gồm các nhóm sản phẩm chủ 

yếu là dây hàn, que hàn.  

� Nhóm sản phẩm dây hàn bao gồm: 

� Dây hàn dưới lớp khí bảo vệ (CO2); 

� Dây hàn dưới lớp thuốc trợ rung. 

� Nhóm sản phẩm que hàn bao gồm: 

� Que hàn thép Cacbon thấp và hợp kim thấp, dùng hàn thép có ñộ bền trung bình như 

N38 – VD, N42 – VD, N45 – VD, N46 – VD, J421 – VD, VD – 6013; 

� Que hàn thép Cacbon thấp và hợp kim thấp, dùng hàn thép có ñộ bền và ñộ dẻo cao 

như N50 - 6B, N55 - 6B, E7016 –VD, E7018 – VD; 

� Que hàn ñắp phục hồi bề mặt như DCr60, DCr250, DMn350, Dmn - 13B, HX5; 

� Các loại que hàn ñặc biệt như Que Inox N - 308R, Que ðồng Hm - Cu, Que Gang GG33, 

Que cắt C5. 

Sản phẩm của Công ty phục vụ cho ngành ñóng tàu, lắp máy, sản xuất sửa chữa ô tô, xây dựng dân 

dụng... 

Bảng 5 : Sản lượng sản xuất và tiêu thụ  

                                                        ðVT: Tấn  

STT 

 
Sản phẩm 

2007 2008 9 tháng ñầu năm 2009 

S�n lư	ng 
tiêu th � 

S�n 
lư	ng 

s�n xu
t 

S�n lư	ng 
tiêu th � 

S�n 
lư	ng 

s�n xu
t 

S�n lư	ng 
tiêu th � 

S�n lư	ng 
s�n xu
t 

1 Dây hàn 1.808,2 1.804,5 2.271,0 2.367,5 1.730 1.708 

2 Que hàn 12.294,5 12.271,2 12.810,5 12.618,3 8.516 8.321 

 Tổng số 14.102,7 14.075,7 15.081,5 14.985,8 10.246 10.029 

Nguồn: Công ty cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức 
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Hình 3: Sản lượng tiêu thụ sản phẩm (tấn) 

 

(Nguồn: Công ty cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức) 

Bảng 6 : Tỷ trọng doanh thu của các sản phẩm trong tổng doanh thu 

Sản phẩm 2007 Năm 2008 9 tháng ñầu năm 2009 

 
Doanh 

thu (tri �u 
ñng) 

T� tr�ng 
(%) 

Doanh 
thu (tri �u 
ñng) 

T� tr�ng 
(%) 

Doanh 
thu (tri �u 
ñng) 

T� tr�ng 
(%) 

Dây hàn 28.804 16,4 51.823 18,2 37.430 20,8 

Que hàn 145.689 82,7 226.830 79,8 140.943 78,4 

Doanh thu khác 1.602 0,9 5.670 2 1.386 0,8 

Tổng số 176.095 100 284.323 100 179.759 100 

Nguồn: Công ty Cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức 

Hình 4: Tỷ trọng doanh thu năm 2007 – 9 tháng năm 2009 

 

 

Nguồn: Công ty cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức) 
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Bảng 7: Cơ cấu lợi nhuận gộp theo sản phẩm  

Sản ph ẩm 2007 Năm 2008 9 tháng ñầu năm 
2009 

 L	i nhu �n 

(Tri�u 
ñng) 

T� 
tr�ng 
(%) 

L	i nhu �n  

(Tri�u ñng) 

T� 
tr�n
g (%) 

L	i 
nhu �n 
(tri�u 
ñng) 

T� 
tr�ng 
(%) 

Que hàn 18.717 85.9 25.430 81.5 27.404 92.5 

Dây hàn 2.649 12,2 5.040 16,1 1.896 6.4 

Khác 411 1.9 760 2.4 305 1.1 

Tổng cộng  21.777 100 31.230 100 29.605 100 

Nguồn: Công ty cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức 

Hình 5 : Lợi nhuận phân theo sản phẩm (Triệu ñồng) 

 

(Nguồn: Công ty cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức) 

Hình 6: Cơ cấu lợi nhuận 9 tháng ñầu năm 2009 

 

(Nguồn: Công ty cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức) 
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6.2 Nguyên li ệu 

Nguyên li ệu 

Nguyên vật liệu phục vụ sản xuất bao gồm thép, hóa chất làm vỏ bọc như Fero mangan, Rutin, Mica, 

huỳnh thạch.... Các loại nguyên vật liệu chính chiếm khoảng 75% giá trị sản phẩm như lõi thép, Fero man 

gan trong nước chưa sản xuất ñược mà phải nhập khấu chủ yếu từ Trung Quốc. 

Nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng cao trong giá thành sản phẩm nên sự biến ñộng của giá nguyên vật liệu 

sẽ ảnh hưởng lớn ñến doanh thu, lợi nhuận của Công ty.  

Bảng 8:  Danh mục các nhà cung cấp nguyên vật liệu 

STT Nhà cung c ấp Nguyên v ật li ệu cung c ấp 

1 Công ty CP tập ñoàn ñầu tư Long Hải Dây thép làm que hàn, dây thép làm dây hàn, 

Fero mangan 

2 Công ty CP hoá chất Dây thép làm que hàn, Fero mangan 

3 Công ty CP hoá  chất BTM Fero mangan 

4 Công ty CP tư vấn  ñầu tư và kiểm ñịnh 

xây dựng 

Rutin, Mica, huỳnh thạch... 

 Nguồn: Công ty cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức 

Sự ổn ñịnh của các ngu ồn cung c ấp này và ảnh hưởng của giá nguyên v ật li ệu ñến kết qu ả hoạt 

kinh doanh c ủa Công ty:  

Công ty chủ yếu mua nguyên vật liệu qua các tổ chức kinh doanh thương mại. ðây là những ñối tác có 

quan hệ kinh doanh lâu năm và uy tín nên Công ty chưa gặp tình trạng thiếu nguyên vật liệu hay lỗi nhịp 

làm ảnh hưởng nghiêm trọng ñến hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, nguồn nguyên vật liệu cung 

cấp cho Công ty chủ yếu ñược nhập khẩu từ Trung Quốc. Giá nguồn nguyên vật liệu lại phụ thuộc vào 

biến ñộng giá cả nguyên vật liệu trên thế giới, chính sách tỷ giá của Việt Nam và chính sách tiền tệ của 

nước sở tại. Trong thời gian qua, với chủ trương giữ giá ñồng Nhân dân tệ, Trung Quốc ñã có nhiều 

chính sách bảo hộ hàng xuất, nhập khẩu như hoàn thuế nhập khẩu, hỗ trợ xuất khẩu... Tuy nhiên, những 

chính sách này lại thường xuyên thay ñổi và khó ñoán trước nên ñã gây khó khăn cho công tác dự báo 

của Công ty.  

Trong năm 2008, giá cả nguyên vật liệu tăng mạnh, tỷ giá biến ñộng thất thường nhất là từ nửa cuối năm 

2008 ñã làm cho giá nguyên vật liệu ñầu vào của Công ty tăng mạnh, cụ thể trung bình giá thép làm que 

hàn và dây hàn tăng gần 60% so với năm 2007, giá fero mangan tăng trên 70%, ñây là yếu tố chính làm 

cho giá vốn/ñơn vị sản phẩm trong năm 2008 tăng khoảng 50%. Công ty ñã phải tăng giá bán sản phẩm, 

tuy nhiên giá bán của sản phẩm không thể ñiều chỉnh tăng ngay bằng giá thành sản xuất nên tỷ suất lợi 

nhuận/doanh thu của Công ty ñã giảm từ 12,3% năm 2007 xuống còn 10,9% trong năm 2008. Bước 

sang năm 2009, do những ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, giá nguyên vật liệu ñã có xu hướng giảm 



�

BẢN CÁO BẠCH 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ðIỆN VIỆT ðỨC 
 

�

 

WWW.SSI.COM.VN  Cung c ấp bởi SSI 

  

Trang 23

 

dần và giảm mạnh nhất là vào thời ñiểm ñầu năm 2009. Giá thép làm que hàn và dây hàn ñã giảm tương 

ứng khoảng 28% và 19%. Tại thời kỳ thấp ñiểm của giá nguyên vật liệu, Công ty ñã mua ñược khối 

lượng lớn nguyên vật liệu dự trữ cho hoạt ñộng sản xuất, ñây là nguyên nhân khiến cho lợi nhuận của 

Công ty trong 9 tháng năm 2009 ñạt kết quả cao bằng 130% so với năm 2008. 

Bảng 9: Giá nguyên vật liệu bình quân năm 2007, 2008 và 9 tháng năm 2009 

TT Nguyên li ệu ðơn v ị 2007 2008 9 tháng ñầu 
năm 2009 

1 Dây thép làm que hàn Kg 9.439 15.011 10.763 

2 Dây thép làm dây hàn Kg 10.275 16.312 13.179 

3 Fero mangan Kg 31.802 55.169 38.229 

Nguồn: Công ty cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức 

 

Hình: 7 Giá nguyên vật liệu bình quân năm 2007, 2008 và 9 tháng năm 2009 (ñồng/kg) 
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(Nguồn: Công ty cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức) 
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6.3 Chi phí s ản xu ất 

Bảng 10: Cơ cấu chi phí sản xuất của Công ty 

STT Yếu tố chi phí Năm 2007 Năm 2008 9 tháng ñầu năm 2009 

  Giá tr � 
(Tri�u 
ñng) 

T� l�  Giá tr � 
(Tri�u 
ñng) 

T� l�  Giá tr � 
(Tri�u 
ñng) 

T� l�  

1 Giá vốn hàng bán 153.831 93,0% 250.658 94,0% 148.507 94,4% 

2 Chi phí tài chính 945 0,6% 2.738 1,0% 834 0,5% 

3 Chi phí bán hàng 5.305 3,2% 7.780 2,9% 4.190 2,7% 

4 Chi phí QLDN 5.242 3,2% 5.393 2,0% 3.860 2,5% 

Tổng cộng 165.323 100% 266.569 100% 157.391 100% 

Nguồn: Công ty cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức 

 

Giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu chi phí trên bình quân khảng 93-94% trong giai ñoạn 

năm 2007 – 9 tháng năm 2009. Năm 2008, tổng chi phí giá vốn tăng ñột biến so với năm 2007 do sản 

lượng sản xuất tăng 6,4% so với năm 2007 và giá vốn/ñơn vị sản phẩm tăng 50% (vì giá cả nguyên vật 

liệu tăng ñột biến so với năm 2007, cụ thể giá thép tăng khoảng 60%, giá Fero mangan trên 70%). 

Tổng chi phí tài chính năm 2008 cũng tăng ñột biến so với năm 2007 do tổng tiền vay ngắn hạn, dài hạn 

của Công ty tăng 2,4 lần từ 13,751 tỷ ñồng trong năm 2007 lên 47,011 tỷ ñồng trong năm 2008. Mặt khác 

trong năm 2008, lãi suất biến ñộng thất thường và tăng mạnh trong giai ñoạn cuối năm 2008 ñã làm cho 

chi phí tài chính của Công ty tăng ñột biến. 

ðể ñẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm trong ñiều kiện nền kinh tế khó khăn, chi phí bán hàng trong năm 

2008 cũng tăng ñáng kể so với năm 2007, tăng 46%. Chí phí quản lý doanh nghiệp ở mức ổn ñịnh. Nhìn 

chung, do việc tăng cường sản xuất sản phẩm và do những biến ñộng của giá cả nguyên vật liệu, lãi 

suất, tỷ giá... chi phí sản xuất trong năm 2008 ñã tăng 59% so với năm 2007. 

Những tháng ñầu năm 2009, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế nên giá nguyên vật liệu ñầu vào ở mức 

thấp chỉ tương ñương giá năm 2007 nhưng ñã có xu hướng tăng trở lại khi nền kinh tế có những dấu 

hiệu phục hồi.  9 tháng ñầu năm 2009, chi phí sản xuất của Công ty giữ ở mức ổn ñịnh. 

Theo ñánh giá của Công ty, chi phí sản xuất của Công ty ở mức thấp, ñặc biệt là giá thành sản xuất sản 

phẩm do máy móc thiết bị phần lớn ñã ñược khấu hao gần hết. Mặt khác, do có kinh nghiệm lâu năm và 

ưu thế về công nghệ nên Công ty cũng tiết kiệm ñược thời gian sản xuất, hạn chế tối ña những hao hụt 

trong quá trình sản xuất sản phẩm.  
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6.4 Hệ thống phân ph ối 

Việc tiêu thụ sản phẩm ñược Công ty tiến hành qua 03 kênh phân phối bao gồm: Bán hàng qua ñại lý, 

bán trực tiếp cho khách hàng, bán sỉ và bán lẻ (tại Công ty). Các ñại lý ñược phân bổ khắp toàn quốc từ 

Bắc tới Nam: Sơn La, Hà Nội, Hải Phòng, Nam ðịnh, Thái Bình, Thanh Hóa, Vinh, Huế, ðà Nẵng cho 

ñến Tây Nguyên, Tp Hồ Chí Minh... 

6.5 Hoạt ñộng marketing và tình hình nghiên c ứu sản ph ẩm mới 

Công ty tích cực hoạt ñộng marketing ñể phát huy tối ña hiệu quả trong kinh doanh, thường xuyên 

nghiên cứu nhu cầu thị trường ñể ñổi mới công nghệ và sản xuất sản phẩm ñáp ứng kịp thời nhu cầu 

của khách hàng. 

Hiện nay tại Việt Nam do công nghệ hàn chưa phát triển nên người tiêu dùng vẫn chủ yếu sử dụng que 

hàn (chiếm khoảng 70%), dây hàn chỉ chiếm 30%, ñiều này trái ngược với thế giới. Tuy nhiên, theo dự 

báo của Công ty, trong tương lai xu hướng sẽ chuyển dịch mạnh sang sử dụng dây hàn. ðể ñón ñầu xu 

thế này, Công ty ñã chủ ñộng ñầu tư mở rộng nhà máy sản xuất dây hàn tại Hải Dương và chuyển toàn 

bộ việc sản xuất dây hàn hiện ở Công ty về nhà máy này với tổng công suất ñạt khoảng 6.000 tấn/năm. 

Ngoài ra, trong tương lai, về vật liệu hàn, Công ty có dự ñịnh sản xuất dây hàn lõi thuốc, bột hàn (hiện 

nay Công ty ñang kinh doanh thương mại) và sản xuất dây tanh là sản phẩm gắn liền với việc sản xuất 

săm lốp ô tô. 

6.6 Trình ñộ công ngh ệ 

ðược thành lập và hoạt ñộng sự hỗ trợ của Cộng hòa dân chủ ðức từ năm 1967, Công ty ñược ứng 

dụng những công nghệ và hệ thống máy móc thiết bị hiện ñại của ðức. Bên cạnh ñó, ngay từ khi thành 

lập, Công ty ñã chú trọng việc ñào tạo ñội ngũ chuyên gia một cách bài bản ñể nghiên cứu và ứng dụng 

những công nghệ tiên tiến của ðức và trên thế giới áp dụng cho thị trường trong nước. ðây là thế mạnh 

lớn của Công ty so với các ñơn vị khác. 

Hệ thống máy móc thiết bị dây chuyền của Công ty ñược phân chia theo cơ cấu nhóm sản phẩm, cụ thể: 

Thi�t b � s�n xu 
t que hàn :  

06 dây chuyền sản xuất que hàn bán tự ñộng do Cộng hòa dân chủ ðức sản xuất với thế hệ thiết bị 

thuộc thập kỷ 60 với công suất thiết kế 7.200 tấn/năm. Do ñược sử dụng từ năm 1972, những dây 

chuyền này ñã ñược Công ty thường xuyên bảo dưỡng sửa chữa và thay mới các chi tiết máy ñể nâng 

cao tính năng hoạt ñộng phù hợp yêu cầu thực thế. Do vậy, ñến thời ñiểm hiện nay công suất sản xuất 

que hàn có thể lên tới 14.000 tấn/năm. 

Thi�t b � s�n xu 
t dây hàn:   

Dây chuyền sản xuất dây hàn tự ñộng của Italia năm 2003 
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Hiện nay, hệ thống máy móc thiết bị của Công ty ñã ñược khấu hao hần hết tạo nên lợi thế cạnh tranh 

lớn về giá trên thị trường. Việc ñánh giá về trình ñộ công nghệ của Công ty ñược nhìn nhận trên hai khía 

cạnh: 

Thứ nhất là về máy móc thiết bị và dây chuyền sản xuất, hiện nay hệ thống máy móc thiết bị và dây 

chuyền vẫn vận hành tốt. Theo ñánh giá của Công ty, mặc dù thuộc thế hệ của những năm 60 nhưng 

cho ñến nay hệ thống máy móc, dây chuyền của Công ty vẫn sản xuất ra sản phẩm ñược thị trường sử 

dụng và có hiệu quả tốt hơn so với máy móc thuộc thế hệ mới ñây. Hơn nữa, hàng năm Công ty thường 

xuyên bảo dưỡng hoặc thay thế các chi tiết chính xác nhằm nâng cao tuổi thọ cũng như tăng tính linh 

hoạt cho hệ thống máy móc thiết bị, ước tính mỗi năm chi phí cho việc này khoảng 1 tỷ ñồng. 

Thứ 2 về công nghệ và kỹ thuật pha trộn thuốc, ñây là thế mạnh lớn của Công ty so với các doanh 

nghiệp khác (Công ty giữ vị trí ñộc quyền trong việc sản xuất que hàn N46 và là ñơn vị duy nhất tự sản 

xuất ñược vỏ bọc) do Công ty ñã trải qua trên 40 năm kinh nghiệm hoạt ñộng trong lĩnh vực sản xuất vật 

liệu hàn; ñội ngũ kỹ sư hóa học ñược ñào tạo bài bản bởi các chuyên gia của ðức và nhiều nước khác. 

Các chương trình ñào tạo ñược tổ chức hàng năm nhằm học hỏi cũng như phát minh ra những công 

thức pha chế mới ưu việt hơn và ñáp ứng ñược yêu cầu ngày càng thay ñổi của công nghệ hàn.  

Hình 6: Quy trình s �n xu 
t  s�n ph �m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Công ty cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức) 
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N.l vỏ bọc 

Sấy 

Nghiền sàng 

Cân trộn 

Trộn ướt, 
ép que 

Phơi sấy 

Bao gói 

Vuốt dây 

Cắt 

Mạ 

Xếp lớp 

- Thẻ nhận dạng nguyên phụ liệu 
BM-KS-18/* 

- Thẻ vuốt BM-KS-04/* 

- Sổ theo dõi, kiểm tra 
khâu vuốt dây BM-KT-
02/* 

- Sổ nhật ký kéo ướt và 
mạ dây: BM-KT-09/* 

 

- Thẻ cắt  BM-KS-
06/* 

- Sổ theo dõi khâu 
cắt que: BM-KT-03/* 

- Nhật ký mạ dây 
BM-KS-11/* 

 

- Sổ nhật ký xếp lớp 
chính xác và bao gói: 
BM-KT-12/* 

- Thẻ sấy nghiền sàng BM-KS-
08/* 

- Phiếu kiểm tra ñộ ẩm, ñộ mịn và 
kiểm soát cân trộn BM-KS-07/* 

- Thẻ cân trộn 

BM-KS-08/* 

- Thẻ ép, sấy, gói BM-KS-14/* 

- Sổ theo dõi trộn ướt, ép que BM-
KT-07/* 
- Sổ theo dõi khâu sấy que hàn 
BM-KT-08/* 
 

- Phiếu kiểm tra que hàn áu sấy 
gói BM-KS-16/* 
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6.7 Tình hình ki ểm tra ch ất lượng sản ph ẩm 

Hệ thống quản lý chất lượng 

Công ty cổ phần que hàn ñiện Việt ðức xây dựng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn 

ISO 9001:2008 nhằm hiểu rõ yêu cầu của khách hàng ñồng thời xác ñịnh khả năng ñáp ứng ñể nâng cao 

sự thoả mãn của khách hàng thông qua khả năng cung cấp ổn ñịnh các sản phẩm của mình (có xét ñến 

các yêu cầu chế ñịnh và pháp luật liên quan ñến sản phẩm). 

HTQLCL ñược áp dụng trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp các loại sản phẩm vật liệu hàn. 

Hình 7 : Sơ ñồ tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Công ty cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức) 

Ghi chú : 

- Nét liền  : Sơ ñồ tổ chức hành chính 

- Nét ñứt : Sơ ñồ tổ chức về HTQLCL 
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thành phẩm ñầu ra.  
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Ban ñầu, nguyên vật liệu ñầu vào dùng cho sản xuất ñược bộ phận KCS lấy mẫu xác suất, ñem ñối chiếu 

với hợp ñồng mua hàng, các bản vẽ liên quan (nếu có); chuyển mẫu lên phòng hoá nghiệm (ñối với mẫu 

cần phân tích thành phần hoá). Các mẫu sau khi ñược kiểm tra thoả mãn các chỉ tiêu ñược ñánh dấu 

nhận biết và lưu kho. 

Khi nguyên vật liệu ñược ñưu vào sản xuất thì chính công nhân là một khâu kiểm tra chất lượng sản 

phẩm của khâu mình làm ra. Sau ñó KCS kiểm tra xác suất, nếu có một chỉ tiêu không ñạt nằm ngoài giá 

trị cho phép theo các quy trình liên quan sẽ bị treo thẻ nhận dạng và chuyển về dạng sản phẩm không 

phù hợp chờ xử ký. Chỉ những bán thành phẩm ñạt trong quá trình mới ñược xuất sang khâu sau. 

ðến công ñoạn bao gói cuối cùng, KCS kiểm tra tổng quát một lần cuối bằng cách lấy mẫu thành phẩm 

theo xác suất và kiểm tra các chỉ tiêu khác như cơ lý, phân tích hoá học mối hàn. ðây là khâu quan trọng 

trong quá trình nên phòng thí nghiệm của công ty ñã ñược trang bị ñầy ñủ trang thiết bị cùng như con 

người ñể thực hiện công việc này. Nhiều năm qua, Phòng thí nghiệm của công ty ñược công nhận là 

phòng hợp chuẩn theo yêu cầu của Cục ðăng Kiểm Việt Nam, các ñơn vị khác thường xuyên phải ñến 

thuê thử nghiệm tại ñây với các yêu cầu khắt khe của ðăng kiểm Việt Nam cũng như các ðăng kiểm 

quốc tế. 

6.8 Nhãn hi ệu thương m ại, ñăng ký phát minh, sáng ch ế và bản quy ền 

Công ty ñã ñăng ký nhãn hiệu hàng hóa theo giấy chứng nhận số 51833 do Cục sở hữu trí tuệ cấp ngày 

31/12/2003, với logo dưới ñây: 

 

6.9 Các hợp ñồng tiêu th ụ sản ph ẩm 

Bảng 11:  Các hợp ñồng lớn tiêu thụ sản phẩm ñã ñược Công ty thực hiện hoặc ñã ñược ký kết trong 

năm 2008 – 2009 

TT ðối tác Nội dung H ð Thời gian th ực hi ện  
hợp ñồng 

Ghi chú 

1 CN Cty CP ñầu tư và 
xây dựng – CH dịch vụ 
TM số 4 - Hải phòng 

Mua bán vật liệu hàn 
-  

02/01/2008 ñến 
31/12/2008 

ðã hoàn thành 

2 Công ty vật tư vận tải 
và xếp dỡ Quảng Ninh 

Mua bán vật liệu hàn 02/01/2008 ñến 
31/12/2008 

ðã hoàn thành 

3 Cty CP XNK công 
nghiệp tàu thuỷ bạch 
ðằng 

Mua bán vật liệu hàn 4/1/2008 ñến 
31/12/2008 

ðã hoàn thành 

4 Cty TNHH thương mại 
Lan ðăng 

Mua bán vật liệu hàn 2/1/2009 ñến 
31/12/2009 

ðang thực hiện 
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5 Cty cơ khí ñóng tàu 
TKV 

Mua bán vật liệu hàn 1/1/2009 ñến 
31/12/2009 

ðang thực hiện 

6 CN Cty CP ñầu tư và 
xây dựng – CH dịch vụ 
TM số 4 - Hải phòng 

Mua bán vật liệu hàn 
-  

02/01/2009 ñến 
31/12/2009 

ðang thực hiện 

 Nguồn: Công ty cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức 

 

7. Báo cáo k ết quả hoạt ñộng kinh doanh giai ñoạn 2007- 9 năm 2009 
7.1 Một số ch ỉ tiêu v ề hoạt ñộng sản xu ất kinh doanh giai ñoạn 2007- 9 tháng n ăm 2009 

Bảng 12 : Chỉ tiêu hoạt ñộng sản xuất kinh doanh 

         ðVT: ðồng 

STT Chỉ tiêu 2007 Năm 2008 
Tăng/gi ảm 
so với 
năm 2007 

9 tháng ñầu năm 
2009 

1 Tổng giá trị tài sản 70.068.516.545 75.541.235.328 7,8% 94.433.558.596 

2 Doanh thu thuần 175.607.773.098 281.888.482.712 60,5% 178.112.967.418 

3 Lợi nhuận từ hoạt 

ñộng SXKD 

10.333.507.920 15.413.430.967 49,2% 20.917.956.972 

4 Lợi nhuận khác 1.233.886.205 672.315.837 -45,5% 79.917.747 

5 Lợi nhuận kế toán 

trước thuế 

11.567.394.125 16.085.746.804 39,1% 20.997.874.719 

6 Chi phí thuế TNDN 

hiện hành 

1.619.435.176 4.056.299.161 150,5% 5.249.468.680 

7 Lợi nhuận sau thuế 9.947.958.949 12.029.447.643 20,9% 15.748.406.039 

8 Tỷ lệ cổ tức 56% 46,7% -9,3% n/a 

Ghi chú:  
 

(1) Thu� thu nh �p doanh nghi �p: 

-  Năm 2007, Công ty ñược giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp theo ưu ñãi về cổ phần hóa. 
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- Theo Nghị quyết số 30/2008/NQQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách 

nhằm ngăn chạn suy gảm kinh tế duy trì tăng trưởng tế, bảo ñảm an sinh xã hội, Quý IV Năm 2008 và  

năm 2009, Công ty ñược miễn giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong báo cáo tài chính kiểm toán 

năm 2008, ñơn vị kiểm toán ñã trừ khoản thuế ñược miễn này ra khỏi khoản Chi phí thu ế thu nh ập hi ện 

hành . Trong báo cáo tài chính 9 tháng ñầu năm 2009, Công ty chưa tính khoản thuế thu nhập doanh 

nghiệp ñược miễn này vào lợi nhuận sau thuế. Như vậy, lợi nhuận sau thuế của Công ty 9 tháng ñầu 

năm 2009 sẽ ñược cộng thêm 30%*5.249.468.680 ñồng = 1.574.840.076 ñồng.  

 

(2) T� l� c� t�c 

9 tháng ñầu năm 2009, Công ty chưa chi trả cổ tức. Tuy nhiên, HðQT Công ty ñã quyết ñịnh tạm ứng cổ 

tức năm 2009 trong tháng 10/2009 là 35% bằng tiền mặt. 

 
7.2 Những nhân t ố ảnh hưởng ñến hoạt ñộng sản xuất kinh doanh c ủa Công ty trong n ăm báo cáo 

 
7.2.1 Khó kh ăn 

� Giá xăng, dầu, ñiện, nguyên nhiên, liệu ñầu vào tăng cao (ñặc biệt giá là giá thép sản xuất dây 

hàn, que hàn tăng gần 60%, giá fero mangan tăng trên 70%) làm tăng chi phí giá vốn/1 ñơn vị 

sản phẩm trong khi giá bán sản phẩm chưa thể ñiều chỉnh tăng tương ứng ñã làm cho tỷ suất lợi 

nhuận biên giảm từ 12,3% năm 2007 xuống còn 10,9% trong năm 2008. 

� Công ty phải nhập khẩu 100% lõi que và FeMn, hai loại nguyên vật liệu chính dùng ñể sản xuất 

vật liệu hàn và chiếm tới 70% giá trị sản phẩm của Công ty. Vì thế, biến ñộng của tỷ giá ngoại tệ 

và chính sách thuế của các nước xuất khẩu có tác ñộng lớn và trực tiếp ñến hiệu quả sản xuất, 

kinh doanh của Công ty.  

� Năm 2008 lãi suất biến ñộng bất thường gây khó khăn cho hoạt ñộng kinh doanh của Công ty. 

Hơn thế nữa, khủng hoảng kinh tế thế giới làm tốc ñộ tăng trưởng của nền kinh tế chậm lại ảnh 

hưởng ñến sức tiêu thụ hàng hóa nói chung và sản phẩm của Công ty nói riêng do các ngành 

công nghiệp tiêu thụ sản phẩm của Công ty bị ảnh hưởng lớn ñặc biệt là ngành ñóng tàu. 

7.2.2 Thuận lợi 

� Công ty có thời gian hoạt ñộng sản xuất lâu dài và ñược trang bị ñầy ñủ máy móc thiết bị và kỹ 

thuật, công nghệ của ðức. ðội ngũ chuyên gia kỹ thuật ñược ñào tạo bài bản, có phòng thí 

nghiệm ñộc lập. 

� Thế mạnh của Công ty là Doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam tự sản xuất ñược vỏ bọc nên chủ 

ñộng ñược trong quá trình sản xuất.  

� Công ty là ñơn vị duy nhât tại Việt Nam sản xuất que hàn N46 ñòi hỏi chất lượng tốt và yêu cầu 

công nghệ cao.  

� Công ty ñã có những quyết sách ñầu tư hợp lý tạo ñược sản phẩm mới (Dây hàn C2) phù hợp 

với nhu cầu thị trường và ñã góp phần tăng doanh thu, giảm chi phí cố ñịnh, tăng hiệu quả sản 

xuất và góp phần nâng cao vị thế trên thị trường. 
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8. Vị thế của công ty so v ới các doanh nghi ệp khác trong cùng ngành 

8.1  Vị thế của Công ty 

Sản phẩm vật liệu hàn ñược sử dụng chủ yếu cho các ngành ñóng tàu, xây dựng, khai thác mỏ, lắp máy, 

cơ khí ô tô và dân dụng. Theo thống kê và nhận ñịnh của Công ty, hiện nay trên thị trường có khoảng 

trên 10 doanh nghiệp sản xuất vật liệu hàn, nhu cầu sử dụng tại Việt Nam khoảng 45.000 tấn/năm que 

hàn và khoảng 15.000 tấn/năm ñối với dây hàn việc cung cấp các sản phẩm hàn chủ yếu từ sản xuất nội 

ñịa.  Trong năm 2008 Công ty tiêu thụ 12.810 tấn que hàn tương ñương khoảng 28% thị phần và tiêu thụ 

khoảng 2.271 tấn dây hàn tương ñương 15% thị phần (Căn cứ vào ñánh giá của Công ty về nhu cầu của 

thị trường về vật liệu hàn).  

Công ty cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức là ñơn vị ñầu tiên ở Việt Nam sản xuất que hàn với thời gian 

hoạt ñộng trên 40 năm. Khi thành lập, Công ty ñược sự hỗ trợ lớn về công nghệ, máy móc thiết bị của 

ðức và ñược các chuyên gia ðức ñào tạo bài bản về chuyên môn. Nhiều cán bộ, công nhân viên ñược 

từ những thế hệ ñầu vẫn còn gắn bó với Công ty. Thương hiệu của Công ty ñã ñược khẳng ñịnh và có 

uy tín trên thị trường. Do lợi thế về công nghệ nên Công ty chiếm ñộc quyền sản xuất que hàn N46 (chịu 

lực kéo 46N/cm2), sản phẩm này chiếm khoảng 70% sản lượng tiêu thụ của Công ty. ðối với các sản 

phẩm que hàn thông thường khác, Công ty chịu sự cạnh tranh bởi một số tên tuổi như Vật liệu hàn Kim 

Tín, que hàn Hữu Nghị, que hàn Atlantic, que hàn Nam Hà Việt, que hàn Khánh Hội (nhà máy thuộc 

Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam).  

Xét về giá thành sản phẩm, ñối với que hàn N46 giá thành sản xuất của Công ty so với sản phẩm nhập 

khẩu (từ hãng Huyndai của Hàn Quốc) chỉ bẳng khoảng 70% và giá thành ñối với các que hàn thường 

chỉ bằng 80-90%. Có ñược lợi thế cạnh tranh về giá của các sản phẩm của Công ty là do máy móc thiết 

bị ñược ñầu tư lâu nên phần lớn ñã ñược trích khấu hao ñầy ñủ, ñội ngũ công nhân kỹ thuật ñược ñào 

tạo bài bản và có tay nghề cao nên tính hao hụt trong sản xuất ñược giảm thiểu tối ña; do sản xuất với 

khối lượng lớn nên giá mua nguyên vật liệu cũng ñược ưu tiên hơn so với các ñơn vị khác... 

Hiện nay, Công ty cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức là ñơn vị dẫn ñầu trong lĩnh vực sản xuất vật liệu hàn 

ở Việt Nam. 

8.2  Triển vọng phát tri ển của ngành  

Chuyên sản xuất các sản phẩm vật liệu hàn nên có thể nói sản phẩm của Công ty ñóng vai trò hết sức 

quan trọng ñối với ngành công nghiệp nặng như ñóng tàu, xây dựng, cơ khí ô tô, khai thác mỏ, lắp máy... 

Năm 2008, khủng khoảng kinh tế diễn ra sâu rộng trên toàn cầu và ảnh hưởng lớn ñến Việt Nam làm cho 

sức tiêu thụ hàng hóa nói chung giảm sút mạnh, tác ñộng trực tiếp ñến mọi ngành nghề kinh tế. ðiều này 

cũng ảnh hưởng ñến việc tăng trưởng của Công ty. Tuy nhiên, những chính sách kịp thời của Chính phủ 

ñã có tác ñộng tích cực ñến nền kinh tế. Hoạt ñộng sản xuất kinh doanh trong các ngành nghề cũng ñã 

ñược cải thiện.  
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Hiện nay, do công nghệ hàn ở Việt Nam chưa phát triển nên người tiêu dùng vẫn chủ yếu sử dụng que 

hàn như một loại vật liệu hàn chính (chiếm 70%), dây hàn chỉ chiếm khoảng 30%, trái ngược với thế giới. 

Tuy nhiên, theo ñánh giá của Công ty, trong tương lai xu hướng sẽ dịch chuyển mạnh sang sử dụng dây 

hàn thay thế dần cho que hàn.  

ðể ñón ñầu cho sự phục hồi trở lại của nền kinh tế và ñáp ứng nhu cầu lớn về dây hàn trong tương lai, 

Công ty ñã ñầu tư mở rộng nhà máy sản xuất dây hàn tại Hải Dương và chuyển toàn bộ dây chuyền sản 

xuất dây hàn tại Thường Tín về, nâng công suất sản xuất dây hàn lên 6.000 tấn/năm. Dự kiến, nhà máy 

sẽ chính thức hoạt ñộng trong năm 2010. 

8.3  ðánh giá v ề sự phù h ợp ñịnh hướng phát tri ển của Công ty v ới ñịnh hướng của ngành, chính 
sách c ủa Nhà nước, và xu th ế chung trên th ế giới. 

Chiến lược phát tri ển ngành c ơ khí Vi ệt Nam ñến năm 2010, tầm nhìn t ới 2020 ñược Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt năm 2002 cũng ñã khẳng ñịnh cơ khí là một trong những ngành công nghiệp nền 

tảng, có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế, củng cố an ninh, quốc phòng của ñất nước. Mục 

tiêu phát triển của ngành cơ khí là:  Ưu tiên phát triển một số chuyên ngành và sản phẩm cơ khí trọng 

ñiểm sau ñây ñể ñáp ứng về cơ bản nhu cầu của nền kinh tế quốc dân: Thiết bị toàn bộ, Máy ñộng lực, 

Cơ khí phục vụ nông - lâm - ngư nghiệp và công nghiệp chế biến, máy công cụ, cơ khí xây dựng, cơ khí 

ñóng tàu thủy, thiết bị kỹ thuật ñiện - ñiện tử, cơ khí ôtô - cơ khí giao thông vận tải. 

Với mục tiêu phát triển gắn liền với ngành công nghiệp nặng, từ khi thành lập cho ñến nay, Công ty luôn 

chủ ñộng cải tiến thay ñổi công nghệ sản xuất và nghiên cứu các sản phẩm mới phù hợp với công nghệ 

hàn trong nước và trên thế giới.  

ðể mở rộng sản xuất và chuyển dịch theo xu hướng của thị trường cũng như trên thế giới, bên cạnh duy 

trì sản phẩm truyền thống là que hàn, Công ty ñang triển khai ñầu tư mở rộng nhà máy sản xuất dây hàn 

tại Hải Dương với tổng công suất khoảng 6.000 tấn/năm và có dự ñịnh mở thêm nhà máy sản xuất dây 

hàn lõi thuốc trong tương lai. 

Với chính sách phát triển Công nghiệp cơ khí, Công nghiệp ñóng tàu và ñiện lực của Nhà nước trong giai 

ñoạn từ nay ñến 2020, Công ty ñánh giá ñịnh hướng phát triển, chính sách ñầu tư của mình là phù hợp. 

9. Chính sách ñối với người lao ñộng 
9.1 Cơ cấu lao ñộng trong Công ty 

Bảng 13:  Cơ cấu lao ñộng của Công ty tại thời ñiểm 30/9/2009 

 
STT Trình ñộ Số lượng (Người) Tỷ lệ (%) 

1 ðại học và trên ñại học 
38 16 

2 Cao ñẳng 5 2 
3 Trung cấp 24 10 
4 Trình ñộ khác 172 72 

Tổng  238 239 
Nguồn: Công ty cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức 
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9.2   Chính sách ñối với người lao ñộng 

Nhân lực là yếu tố quan trọng quyết ñịnh thành công của mọi doanh nghiệp. Do vậy, Công ty luôn ñặt 

vấn ñề ñào tạo nhân lực và thực hiện chính sách thu hút lao ñộng giỏi lên vị trí hàng ñầu trong hoạch 

ñịnh chiến lược doanh nghiệp, cụ thể như sau: 

9.2.1 Chế ñộ làm vi ệc 

Thời gian làm việc: 6 ngày/tuần, buổi sáng: ñối với nhóm trực tiếp từ 6h ñến 10h; nhóm gián tiếp từ 7h 

ñến 11h. Buổi chiều từ 12h30 ñến 17h. 

Nghỉ phép, lễ, Tết: Nhân viên công ty ñược nghỉ lễ, Tết theo ñúng qui ñịnh của Nhà nước.  

Nghỉ ốm, thai sản: Thời gian và chế ñộ ñược hưởng theo ñúng qui ñịnh của Nhà nước. 

ðiều kiện làm việc: Công ty luôn cố gắng tạo ñiều kiện tốt nhất cho nhân viên làm việc, cụ thể, Công ty 

trang bị ñầy ñủ trang thiết bị ñể nhân viên làm việc. Ngoài ra, nguyên tắc an toàn lao ñộng luôn ñược 

tuân thủ nghiêm ngặt. 

9.2.2 Chính sách tuy ển dụng, ñào tạo 

Chính sách ñào tạo và tuyển dụng của Công ty phải ñảm bảo nguyên tắc tạo nguồn lực ổn ñịnh và lâu 

dài ñảm bảo cân ñối giữa gián tiếp và trực tiếp. ðối với CBCNVC hiện có, Công ty chú trọng ñào tạo tại 

chỗ kết hợp gửi ñi ñào tạo các lớp cấp tốc, ưu tiên lĩnh vực tài chính và thị trường. ðối với CBCNV tuyển 

dụng mới, khối gián tiếp tăng cường nhân sự có trình ñộ chuyên môn cao cho lĩnh vực nghiên cứu phát 

triển; ñối với khối trực tiếp, Công ty chú trọng tuyển công nhân kỹ thuật có hiểu biết về cơ khí ñã qua ñào 

tạo và tiến hành ñào tạo nội bộ. 

9.2.3 Chính sách l ương, th ưởng, tr ợ cấp 

ðược chi trả căn cứ thực tế ñóng góp của từng người cho hiệu quả chung của công ty. Có quy chế cụ 

thể ñược công bố tới từng CBCNV.  

10. Chính sách c ổ tức 

Công ty thực hiện chi trả cổ tức theo các quy ñịnh của Luật Doanh nghiệp, các quy ñịnh về chi trả cổ tức 

trong ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng của Công ty và các văn bản pháp lý liên quan. Công ty sẽ chi trả cổ 

tức cho các cổ ñông khi kinh doanh có lãi và ñã hoàn thành các nghĩa vụ nộp thuế, các nghĩa vụ tài chính 

khác theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 

Năm 2006 Công ty trả cổ tức bằng tiền ñạt 25% trên vốn ñiều lệ, năm 2007 Công ty trả cổ tức ñạt 56% 

bằng cổ phiếu. Năm 2008, Công ty trả cổ tức bằng tiền mặt 40% và bằng cổ phiếu 6,7%. Công ty ñã tạm 

ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền 30%. 

Việc chi trả cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu ñược căn cứ tình hình thực tế về nhu cầu vốn cho SXKD của 

Công ty. 
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11. Tình hình tài chính 

Năm tài chính của Công ty bắt ñầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Báo 

cáo tài chính của Công ty ñược lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực kế toán của Việt Nam.  

11.1 Các ch ỉ tiêu c ơ bản 

a. Trích kh 
u hao TSCð 

Tài sản cố ñịnh hữu  hình ñược khấu hao theo phương pháp ñường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng 

ước tính. Số năm khấu hao các loại tài sản như sau: 

•••    Nhà cửa vật kiến trúc 10 - 20 năm 

•••    Máy móc thiết bị 04-10 năm 

•••    Phương tiện vận tải  10-12 năm 

•••    Thiết bị văn phòng 3-6 năm 

b. M�c lương bình quân  

Mức lương bình quân của Công ty ñược cải thiện và tăng rõ rệt theo hiệu quả sản xuất kinh doanh. Mức 

lương bình quân năm 2006 là 2.868.000 ñồng/người/tháng, năm 2007 trung bình 3.753.000 

ñồng/người/tháng; mức lương bình quân năm 2008 là 5.239.000 ñồng/người/tháng. 

c. Thanh toán các kho �n n	 ñ�n h�n 

Công ty luôn thanh toán ñầy ñủ và ñúng hạn các khoản nợ và khoản vay ñến hạn.  

d. Các kho �n ph �i n�p theo lu �t ñ�nh  

Công ty luôn luôn thanh toán ñầy ñủ và ñúng hạn các khoản thuế theo luật thuế quy ñịnh.   

e. Trích l �p các qu � theo lu �t ñ�nh 

Theo ðiều lệ của Công ty, hàng năm, lợi nhuận của Công ty sau khi nộp thuế cho Nhà nước theo quy 

ñịnh sẽ ñược dùng ñể trích lập các quỹ và chi trả cổ tức cho các cổ ñông theo quyết ñịnh của HðQT và 

ðHðCð. Mức trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức do HðQT ñề xuất và phải ñược ðHðCð. 

Ngày 14/3/2009, ðHðCð thường niên ñã thông qua việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận chưa phân phối 

năm 2008 như sau: 

Bảng 14 : Phân phối lợi nhuận năm 2008 

STT Chỉ tiêu Số tiền (ðồng) 

1 Lợi nhuận sau thuế 11.581.737.699 

2 Trích quỹ dự phòng tài chính 600.000.000 

3 Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 300.000.000 
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4 Trả cổ tức, trong ñó: 
10.681.000.000 

 

•••    8.556.120.000 ñồng tương ñương 40% bằng tiền mặt 
•••    1.433.350.000 ñồng tương ñương 6,7% bằng cổ phiếu 

Nguồn: Nghị quyết ðHðCð thường niên năm 2009 Công ty cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức, báo cáo 

kiểm toán vốn chủ sở hữu tại thời ñiểm 30/6/2009 

 

f. T�ng dư n	 vay 

Bảng 15 : Vay và nợ ngắn hạn thời ñiểm 30/9/2009 

 

TT ðối tượng Số dư Lãi su ất Thời hạn Mục ñích 
vay 

I Vay ng ắn hạn     
1 Nợ dài hạn ñến hạn 

trả: Ngân hàng TM CP 
công thương VN CN 
Hà Tây (VND) 

150.000.000 18% 31/12/2009 Mua thiết bị 
SX dây hàn 

2 Vay ngắn hạn ngân 
hàng TM CP công 
thương Việt nam CN 
Hà Tây  

19.224.635.753    

 USD 625.870.412 3.5%/năm 20/10/2009 Mua nguyên 
liệu 

 VND 2.947.173.358 10%/năm 22/10/2009 Mua nguyên 
liệu 

 VND 6.828.788.823 10%/năm 6/11/2009 Mua nguyên 
liệu 

 VND 4.082.176.160 10%/năm 11/12/2009 Mua nguyên 
liệu 

 VND 4.740.627.000 10%/năm 29/12/2009 Mua nguyên 
liệu 

II Vay và nợ dài hạn     
1 Ngân hàng công 

thương Hà tây (VND) 
398.472.000 18%/năm 2010 

Mua thiết 
bị SX dây 

hàn 
 Nguồn: Công ty cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức 

 

Kế hoạch trả nợ vay ngân hàng:  

� Vay dài hạn: Trả lãi và gốc theo tháng 

� Vay ngắn hạn: lãi suất trả theo tháng, nợ gốc trả không quá 3 tháng kể từ thời ñiểm vay. 

 

 

g. Tình hình công n 	 hi�n nay:  
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Bảng 16:  Các khoản phải thu 

                                                                                                                        ðVT: ðồng 

Chỉ tiêu 31/12/2007 31/12/2008 30/9/2009 

Phải thu từ khách hàng 29.094.298.109 28.762.745.500 33.183.378.322 

Trả trước cho người bán 2.991.707.849 230.010.816 10.853.053.072 

Các khoản phải thu khác 1.099.329.274 66.289.457 96.579.720 

Dự phòng phải thu khó ñòi (602.829.600) (1.822.806.925) (1.800.635.125) 

Tổng cộng 32.582.505.632 27.236.238.848 42.332.375.989 

Nguồn: Báo cáo kiểm toán Công ty cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức giai ñoạn 2007-2008 và Báo cáo tài chính Công ty thời ñiểm 

30/9/2009 

Ghi chú:  

Ph�i thu t � khách hàng 

Phần lớn khoản phải thu của Công ty là từ các tổ chức (chiếm khoảng khoảng 70%). Tại thời ñiểm 
30/9/2009, các khoản phải thu của Công ty tăng 15,3% so với năm 2008 là do giai ñoạn này, hạn mức tín 
dụng của các ngân hàng ñã ñạt mức tối ña quy ñịnh, các khoản tín dụng cho vay bị hạn chế dẫn ñến 
nguồn vốn kinh doanh của các tổ chức là khách hàng của Công ty cũng bị thu hẹp, làm gia tăng nợ phải 
thu của Công ty. Tuy nhiên, khi bước sang giai ñoạn ñầu năm thì những hạn chế về tăng trưởng tín dụng 
của các ngân hàng ñược cải thiện thì số dư nợ phải thu của Công ty sẽ có thể giảm về mức ổn ñịnh. 

Hàng năm, Công ty ñều tiến hành ñánh giá các khoản phải thu và tiến hành trích lập dự phòng phải thu 
khó ñòi ñầy ñủ theo ñúng quy ñịnh của Bộ tài chính. ðến thời ñiểm 30/9/2009 số dự phòng ñã trích lập là 
1,8 tỷ ñồng. Theo ñánh giá của Công ty, trong số 33,1 tỷ ñồng khoản phải thu ñến thời ñiểm 30/9/2009 
thì có khoảng hơn 1 tỷ ñồng từ Công ty ðóng tàu Hoàng Anh thuộc Vinashin là khoản phải thu khó có 
khả năng thu hồi. Khoản này ñã ñược trích lập dự phòng ñầy ñủ. Ngoài ra, các khoản phải thu khác 
ñược Công ty ñánh giá là lành mạnh.  

ðể hạn chế rủi ro trong thanh toán, Công ty ñã tăng cường công tác quản lý nợ phải thu, tăng khoản ứng 
trước và áp dụng thời hạn thu hồi tối ña trong 60 ngày; gắn trách nhiệm thu hồi công nợ của ñại lý với 
quyền lợi của họ... 

Kho �n �ng tr ư�c cho ng ư�i bán 

Khoản trả trước cho người bán tại thời ñiểm 30/9/2009 tăng ñột biến là do Công ty ứng tiền mua máy 
móc thiết bị phục vụ cho việc ñầu tư, xây dựng nhà máy sản xuất dây hàn tại Hải Dương. Công ty sẽ 
hạch toán tăng tài sản cố ñịnh khi hoàn thành quyết toán dự án, dự kiến ñầu năm 2010. 

 

 

 

 

Bảng 17:  Các khoản nợ phải trả 



�

BẢN CÁO BẠCH 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ðIỆN VIỆT ðỨC 
 

�

 

WWW.SSI.COM.VN  Cung c ấp bởi SSI 

  

Trang 37

 

Chỉ tiêu 2007 2008 30/09/2009 

Ngắn hạn 40.728.989.781 43.958.619.015 45.730.010.240 

1. Vay và nợ ngắn hạn 11.147.730.811 6.488.719.763 19.374.635.753 

2. Phải trả người bán 24.484.309.206 26.653.236.136 14.581.824.173 

3. Người mua trả tiền trước 237.954.488 5.413.755 78.210.445 
4. Thuế và các khoản phải nộp 
Nhà nước (1) 

1.044.093.546 4.231.444.386 3.661.801.453 

5. Phải trả người lao ñộng (2)  3.339.506.163 4.665.385.633 6.241.313.910 

6. Chi phí phải trả 13.486.248   1.299.807.800 

7. Các khoản phải trả, phải 
nộp khác 

461.909.319 1.914.419.342 492.416.706 

Dài hạn 1.545.785.768 556.943.640 556.943.640 

1. Vay và nợ dài hạn 1.418.843.763 398.472.000 398.472.000 

2. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 126.942.005 158.471.640 158.471.640 

Nguồn: Báo cáo kiểm toán Công ty cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức giai ñoạn 2007-2008 và Báo cáo tài chính Công ty thời ñiểm 
30/9/2009 

Ghi chú:  
 
(1): ðến thời ñiểm 30/9/2009, Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước khoảng 3,6 tỷ ñồng chủ yếu là thuế 

thu nhập doanh nghiệp trong kỳ, kết thúc năm tài chính năm 2009, Công ty sẽ quyết toán các khoản thuế 

phải nộp và sẽ phải nộp trong năm sau. 

(2): Các khoản phải trả người lao ñộng là chi phí lương cho người lao ñộng. 

 
11.2 Các ch ỉ tiêu tài chính c ơ bản  

Bảng 18: Các chỉ tiêu tài chính của Công ty 

Chỉ tiêu 2007 2008 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   

- Hệ số thanh toán ngắn hạn = TSLð/Nợ ngắn 

hạn 1,4 lần 1,4 lần 

- Hệ số thanh toán nhanh = (TSLð - Hàng tồn 

kho)/Nợ ngắn hạn 0,9 lần 0,7 lần 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   

- Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0,6 lần 0,6 lần 

- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu 1,5 lần 1,4 lần 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt ñộng   
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- Vòng quay hàng tồn kho 9,8 lần 9,1 lần 

- Doanh thu thuần/Tổng tài sản 2,5 lần 3,7 lần 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi   

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 5,7% 4,3% 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 35,8% 38,8% 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 14,2% 15,9% 

- Hệ số lợi nhuận từ HðKD/Doanh thu thuần 5,9%   5,5% 

Nguồn: Công ty cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức 

Bảng chỉ tiêu trên cho thấy,  các chỉ tiêu về hệ số thanh toán của Công ty trong năm 2007, 2008 ở mức  

bình thường,  tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu và tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản có xu 

hướng tăng. Tuy nhiên tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần và lợi nhuận từ hoạt ñộng kinh 

doanh/doanh thu thuần giảm nhẹ do sự gia tăng của chi phí (mà chủ yếu từ giá nguyên vật liệu và chi phí 

lãi vay) nhanh hơn sự gia tăng của giá bán mặc dù sản lượng năm 2008 tăng 6,9% so với năm 2007. 

Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn ñược giữ ở mức ổn ñịnh. Trong năm 2008, do ảnh hưởng của khủng hoảng 

kinh tế nên tốc luân chuyển hàng tồn kho chậm hơn năm 2007. Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu 

tăng từ 35,8% năm 2007 lên 38,8% trong năm 2008.  

12. Hội ñồng qu ản tr ị, Ban Tổng Giám ñốc, Ban ki ểm soát, K ế toán tr ưởng 

Stt Họ và tên Chức vụ 
Trình ñộ ñào 

tạo 
Năm sinh ðịa ch ỉ 

1 Ngô Bá Việt 
C.Tịch HðQT, Giám 

ñốc 

Cử nhân tài 

chính kinh tế 
24/05/1948 

Số 8 Yên lãng Thịnh 

Quang, ðống ða, Hà 

Nội 

2 Bùi Hồng Sơn 
UV .HðQT, Phó 

Giám ñốc 
Kỹ sư kinh tế 31/10/1959 

Số 24/62/29 phố 

Khương Hạ, Khương 

ðình, Thanh Xuân, 

Hà Nội 

3 Trần Văn Sơn 
UV .HðQT TP 

TCNS 

Kỹ sư cơ khí hóa 

chất 
30/01/1949 

Nhị Khê, Thường Tín, 

Hà Nội 

4 ðặng Trần Lương UV .HðQT TP KTCL 
Kỹ sư hóa 

SILICAT 
20/07/1947 

Số 105 B1D Thành 

Công Ba ðình Hà Nội 

5 Phạm Văn Tư UV .HðQT 
Thạc sĩ giáo dục 

học, cử nhân luật 
8/01/1956 

Số 1106 Mỹ ðình 1 

Từ Liêm, Hà Nội 

6 Phạm Văn Chương T.ban K.soát Kỹ sư kinh tế 18/6/1962 
Văn Mỗ Hà ðông, Hà 

Tây 

7 Thái Thị Hồng Loan UV BKS Cử nhân kinh tế 23/12/1966 
Chương Dương – 

Hoàn kiếm – Hà nội 

8 Lê Mạnh Hùng UV BKS 
Cử nhân hóa 

phân tích, cử 
15/9/1976 

Văn Bình, Thường 

Tín Hà Nội 
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nhân kinh tế 

9 Hoàng Xuân Thành Kế Toán Trưởng Cử nhân kinh tế 22/04/1965 
Nhị Khê Thường Tín, 

Hà Nội. 

 

12.1 Thành viên H ội ñồng Quản tr ị 

Hội ñồng quản trị bao gồm 5 thành viên: 

1 Ngô Bá Việt Chủ tịch HðQT – Giám ñốc Công ty 

2 Buì Hồng Sơn Ủy viên HðQT – Phó Giám ñốc Công ty 

3 Trần Văn Sơn Ủy viên HðQT - TP TCNS 

4 ðặng Trần Lương Ủy viên HðQT - TP KTCL 

5 Phạm Văn Tư Ủy viên HðQT  

1. Ngô Bá Vi ệt 

� Giới tính:  Nam 

� Ngày tháng năm sinh:  24/5/1948 

� Quốc tịch: Việt Nam 

� Dân tộc:  Kinh 

� Quê quán:  Xã Thanh Hồng, Thanh Hà, Hải Dương 

� Số CTND :  012618687 cấp ng ày 9/6/2003 t ại CA.TP Hà Nội 

� ðịa chỉ thường trú:  Số 84 Yên Lãng, Thịnh Quang, ðống ða, Hà Nội 

� ðiện thoại liên lạc(cơ quan):  04 33853 360 

� Trình ñộ chuyên môn:  Cử nhân Kinh tế ðại học Tài chính - Kế toán 

� Quá trình công tác:  

Thời gian công tác Chức vụ Nơi công tác 

1966 - 1974 Bộ ñội  

1974 - 1978  Trường TC Quản lý Kinh tế Công nghiệp 
Hoá chất 

1978 - 1988 Phó phòng Kế toán Mỏ APATIT Lào Cai 

1988 - 1996 Trưởng phòng kế toán Ban quản lý dự  án mỏ APATIT Lào Cai 

1996 - 1998 Chuyên viên chính Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Hóa 
chất Việt Nam 

1998 – 2003 Giám ñốc Công ty Que hàn ñiện Việt ðức 
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01/2004 – Nay Chủ tịch HðQT kiêm 
Giám ñốc 

Công ty cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức 

� Chức vụ công tác hiện nay:  

�  Chủ tịch HðQT công ty cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức 
�  Giám ñốc ñiều hành 

� Chức vụ công tác ở Công ty khác: Không 

� Số cổ phần nắm giữ: 906.293 cổ phần  

 Trong ñó: 

�  ðại diện phần vốn Nhà nước: 411.339cổ phần  
� Sở hữu cá nhân: 494.954 cổ phần  

� Những người có liên quan nắm giữ cổ phần: 11.000 cổ phần 

� Các khoản nợ ñối với Công ty: Không 

� Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không 

� Lợi ích liên quan ñối với tổ chức niêm yết: Không 

2. Ông Bùi H ồng Sơn 

� Giới tính:  Nam 

� Ngày tháng năm sinh:  31/10/1959 

� Quốc tịch:  Việt Nam 

� Dân tộc:  Kinh 

� Quê quán:  Bình Phú – Tây Sơn – Bình ðịnh 

� Số CMND:  010410929 Cấp ngày 27/06/2001 tại CA.TP Hà Nội 

� ðịa chỉ thường trú:  Số 24/62/29 Khương Hạ, Khương ðình, Thanh Xuân, Hà Nội 

� ðiện thoại liên lạc:  04 33852 380 

� Trình ñộ chuyên môn:  Kỹ sư kinh tế 

� Quá trình công tác:  

Thời gian công tác Chức vụ Nơi công tác 

1984 - 1995 Kỹ sư kinh tế Công ty Cơ khí Hà Nội 

1995 – 2002 
Phò phòng Kế hoạch kinh 

doanh Công ty Cơ khí Hà Nội 

2002 – 2005 
Phó phòng Kỹ thuật chất 

lượng Công ty Cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức 

05/2005 – Nay Phó Giám ñốc Công ty cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức 

� Chức vụ công tác hiện nay:  

�   Ủy viên Hội ñồng quản trị Công ty Cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức 
�       Phó Giám ñốc ñiều hành 
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� Chức vụ công tác ở Công ty khác: Không 

� Số cổ phần nắm giữ: 156.010 cổ phần  

     Trong ñó: 

� ðại diện phần vốn Nhà nước: 137.113 cổ phần  
� Sở hữu cá nhân: 18.897  cổ phần  

� Những người có liên quan: Không 

� Các khoản nợ ñối với Công ty: Không 

� Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không 

� Lợi ích liên quan ñối với tổ chức niêm yết: Không 

3. Ông Tr ần Văn Sơn 

� Giới tính:  Nam 

� Ngày tháng năm sinh:  30/01/1949 

� Quốc tịch:  Việt Nam 

� Dân tộc:  Kinh 

� Quê quán:  Thái Phương, Hưng Hà, Thái Bình 

� Số CMND:  111351099 Cấp ngày  20/05/1995tại  CA.Hà Tây 

� ðịa chỉ thường trú:  Nhị Khê, Thường Tín, Hà Tây 

� ðiện thoại liên lạc:   034 3853 361 

� Trình ñộ chuyên môn:  Kỹ sư cơ khí hóa chất 

� Quá trình công tác:  

 

Thời gian công tác Chức vụ Nơi công tác 

1974 -1982 Kỹ sư Nhà máy Que hàn ñiện Việt ðức 

1983 – 1986 Trưởng ngành SX phụ Nhà máy Que hàn ñiện Việt ðức 

1986 – 1987 Thực tập CHDC ðức 

1987 – 1989 Kỹ sư Nhà máy Que hàn ñiện Việt - ðức 

1989 – 2003 Trưởng phòng TCNS Công ty Que hàn ñiện Việt ðức 

1998 – 2003 Giám ñốc Công ty Que hàn ñiện Việt ðức 

01/2004 – nay 
Chuyên viên chính 

Trưởng phòng TCNS 

Công ty cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức 

 

� Chức vụ công tác hiện nay:  

� Ủy viên Hội ñồng quản trị Công ty Cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức 
� Trưởng phòng Tổ chức – Nhân sự 

� Chức vụ công tác ở Công ty khác: Không 
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� Số cổ phần nắm giữ:  6.000 cổ phần  

Trong ñó: 

� Sở hữu cá nhân: 6.000 cổ phần  

� Những người có liên quan nắm giữ cổ phần: 3.000 cổ  phần  

� Các khoản nợ ñối với Công ty: Không 

� Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không 

� Lợi ích liên quan ñối với tổ chức niêm yết: Không 

 

4. Ông ðặng Trần Lương 

� Giới tính:  Nam 

� Ngày tháng năm sinh:  20/07/1947 

� Quốc tịch:  Việt Nam 

� Dân tộc:  Kinh 

� Quê quán:  Phù ðổng, Gia Lâm, Hà Nội 

� Số CMND:  111351090 Cấp ngày 17/07/2007tại  CA Hà Tây 

� ðịa chỉ thường trú:  Sè 105-B1D Tập thể Thành Công, Thành Công, Ba ðình, HN 

� ðiện thoại liên lạc:  034 3852 955 

� Trình ñộ chuyên môn:  Kỹ sư hóa 

� Quá trình công tác:  

Thời gian công tác Chức vụ Nơi công tác 

1968 – 1973 Kỹ thuật viên Nhà máy Que hàn ñiện Việt ðức 

1973 – 1974 Thực tập CHDC ðức 

1974 – 1987 Kỹ sư Nhà máy Que hàn ñiện Việt ðức 

1987 - 1991 ðội trưởng Hợp tác lao ñộng tại CHDC ðức 

1992 – 1996 Kỹ sư Công ty Que hàn ñiện Việt ðức 

1996 - 2000 Trưởng ban nghiên cứu Công ty Que hàn ñiện Việt ðức 

2000 – 2001 Trưởng phòng kỹ thuật Công ty cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức 

2002 – nay 

Kỹ sư chính 

Trưởng phòng Kỹ thuật 
chất lượng 

Công ty cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức 

 

� Chức vụ công tác hiện nay:  

� Ủy viên Hội ñồng quản trị Công ty Cổ phần Que hàn ñiện Việt  ðức 

� Trưởng phòng Kỹ thuật chất lượng 



�

BẢN CÁO BẠCH 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ðIỆN VIỆT ðỨC 
 

�

 

WWW.SSI.COM.VN  Cung c ấp bởi SSI 

  

Trang 43

 

� Chức vụ công tác ở Công ty khác: Không 

� Số cổ phần nắm giữ: 7.794 cổ phần  

Trong ñó: 

� Sở hữu cá nhân: 7.794 cổ phần  

� Những người có liên quan:Không 

� Các khoản nợ ñối với Công ty: Không 

� Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không 

� Lợi ích liên quan ñối với tổ chức niêm yết: Không 

5. Ông Ph ạm Văn Tư 

� Giới tính:  Nam 

� Ngày tháng năm sinh:  08/01/1956 

� Quốc tịch:  Việt Nam 

� Dân tộc: Kinh 

� Quê quán:  Thanh Hồng, Thanh Hà, Hải Dương 

� Số CMND:  012886345  do Công an T.P Hà Nội cấp ngày 28/6/2006 

� ðịa chỉ thường trú:  Phòng 1106 nhà C6 Mỹ ðình I – Từ Liêm – Hà Nội 

� ðiện thoại liên lạc:  0433 

� Trình ñộ chuyên môn:  Thạc sỹ giáo dục học, Cử nhân luật 

� Quá trình công tác: 

Thời gian công tác Chức vụ Nơi công tác 

1983 – 1995 Kỹ thuật viên Viện ñiều dưỡng Tổng cục ñường biển Hài 
Phòng 

1995  - 2002 Cán bộ kinh doanh Công ty TM&DV XNK Hải Phòng 

2002 – 2004 Trưởng phòng kinh doanh Công ty Que hàn ñiện Việt ðức 

2004 - 2005 Trưởng phòng hành chính UBTDTT 

2006 – 07/2009 Trưởng phòng Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ ðình, Hà 
Nội 

08/2009 - nay Phó ban quản lý dự án Công ty CP Que hàn ñiện Việt ðức 

� Chức vụ công tác hiện nay:  

� Ủy viên Hội ñồng quản trị, Phó ban quản lý dự án Công ty CP Que hàn ñiện Việt ðức 

� Chức vụ công tác ở Công ty khác: Không 

� Số cổ phần nắm giữ: 208.376 cổ phần  

Trong ñó: 

�  Sở hữu cá nhân: 208.376 cổ phần  

� Những người có liên quan nắm giữ cổ phần: 256.400 cổ phần 
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� Các khoản nợ ñối với Công ty: Không 

� Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không 

� Lợi ích liên quan ñối với tổ chức niêm yết: Không 

12.2 Thành viên Ban ki ểm soát 

STT Tên Chức vụ 

1 Phạm Văn Chương Trưởng Ban Kiểm soát 

2 Thái Thị Hồng Loan 
Thành viên Ban Kiểm soát – Nhân viên 

bán hàng 

3 Lê Mạnh Hùng 
Thành viên Ban Kiểm soát – Nhân viên 

phòng thí nghiệm 

  

1.  Ông Ph ạm Văn Chương 

� Giới tính:  Nam 

� Ngày tháng năm sinh:  18/6/1962 

� Quốc tịch:  Việt Nam 

� Dân tộc:  Kinh 

� Số CMND:  111351128 Cấp ngày  20/05/1995  tại CA.Hà Tây 

� ðịa chỉ thường trú:  Văn Mỗ - Hà ðông – Hà nội 

� ðiện thoại liên lạc cơ quan : 0438266205, ðTDð : 0912326319 

� Trình ñộ chuyên môn:  Kỹ sư kinh tế 

� Quá trình công tác: 

Thời gian công tác Chức vụ Nơi công tác 

11/1984 – 1/1996 Nhân viên phòng TCNS Nhà máy Que hàn ñiện Việt ðức 

2/1996 – 10/1998 Chuyên viên phòng quản 
lý toà án Sở Tư Pháp Hà Tây 

12/1998 – 5/2006 Chuyên viên Ban tổ chức 
Nhân sự Tổng công ty Hóa chất Việt Nam 

6/2006 ñến nay Phó trưởng ban Tổ chức 
nhân sự Tổng công ty Hóa chất Việt Nam 

� Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức 

� Chức vụ công tác ở Công ty khác: Phó trưởng ban Tổ chức nhân sự Tổng công ty Hóa chất 
Việt Nam 

� Số cổ phần nắm giữ:  4.590 cổ phần 

Trong ñó: 

� Sở hữu cá nhân: 4.590 cổ phần 
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� Những người có liên quan nắm giữ cổ phần: không 

� Các khoản nợ ñối với Công ty: Không 

� Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không 

� Lợi ích liên quan ñối với tổ chức niêm yết: Không 

2.   Bà Thái Th ị Hồng Loan 

� Họ và tên: Bà Thái Thị Hồng Loan 

� Số chứng minh thư nhân dân: 013087727 Cấp ngày   10/07/2008 tại  CA Hà nội 

� Giới tính: Nữ 

� Ngày tháng năm sinh: 23/12/1966 

� Nơi sinh: Thị xã Lào Cai, Lao cai 

� Quốc tịch: Việt Nam 

� Dân tộc: Kinh 

� Quê quán : Hương Sơn - Nghệ Tĩnh 

� ðịa chỉ thường trú: Chương Dương – Hoàn kiếm – Hà nội 

� Số ñiện thoại liên lạc ở cơ quan: 043 3853 364 

� Trình ñộ văn hoá: 10/10 

� Trình ñộ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

�  Quá trình công tác: 

Thời gian công tác Nơi công tác 

1986 – 1997 :  Công tác tại công ty Apatit Việt nam 

1997 -2002 Công tác tại phòng vật tư KD – XN hoá chất Yên 
Viên Hà nội 

2002 ñến nay Nhân viên phòng KHKD Công ty Cp Que hàn ñiện 
Việt ðức 

� Chức vụ công tác hiện nay: Nhân viên bán hàng 

�  Số cổ phần nắm giữ:          3.398 CP 

�  Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không có  

� Các khoản nợ ñối với công ty (nếu có): Không 

� Thù lao và các khoản lợi ích khác (nếu có): Không 

� Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không 

3    Ông Lê M ạnh Hùng 

� Giới tính:  Nam 

� Ngày tháng năm sinh:  15/9/1976 

� Quốc tịch:  Việt Nam 

� Dân tộc:  Kinh 

� Quê quán:  Văn Bình – Thường Tín – Hà Tây 
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� Số CMND:  Bổ sung thông tin 

� ðịa chỉ thường trú:  Văn Bình – Thường Tín – Hà Tây 

� ðiện thoại liên lạc:  034 3852 955 

� Trình ñộ chuyên môn:  C nhân hóa phân tích, Cử nhân kinh tế 

� Quá trình công tác:  

Thời gian công tác Chức vụ Nơi công tác 

1999 – 12/2008 Kỹ sư hóa phòng Kỹ thụật 
chất lượng 

Công ty cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức 

1/2009 – nay Phó trưởng phòng Kỹ 
thuật chất lượng 

Công ty cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức 

� Chức vụ công tác hiện nay: 

� Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Que hàn ñiện Việt  ðức 
� Phó trưởng phòng Kỹ thuật chất lượng 

� Chức vụ công tác ở Công ty khác: Không 

� Số cổ phần nắm giữ: 7.794cổ phần  

Trong ñó: 

� Sở hữu cá nhân: 7.794 cổ phần  

� Những người có liên quan nắm giữ cổ phần: Không 

� Các khoản nợ ñối với Công ty: Không 

� Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không 

� Lợi ích liên quan ñối với tổ chức niêm yết: Không 

12.3 Ban Giám ñốc 

STT Tên Chức vụ 

1 Ngô Bá Việt Chủ tịch HðQT – Giám ñốc ñiều hành Công ty 

2 Bùi Hồng Sơn Ủy viên HðQT – Phó Giám ñốc Công ty 

1.  Ngô Bá Vi ệt - Giám ñốc (Như trên) 

2.  Bùi Hồng Sơn - Phó Giám ñốc (Như trên) 

12.4 Kế toán tr ưởng  

1. Hoàng Xuân Thành – K ế toán tr ưởng  

� Giới tính:  Nam 

� Ngày tháng năm sinh:  22/4/1965 

� Quốc tịch:  Việt Nam 

� Dân tộc:  Kinh 

� Quê quán:  Phùng Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên 

� Số CMND:  111180485 Cấp ngày   19/06/2007 tại CA.Hà Tây  
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� ðịa chỉ thường trú:  Khu tập thể CTCP Que hàn ñiện Việt ðức, Nhị Khê, Thường Tín, Hà nội 

� ðiện thoại liên lạc:  034 3853 363 

� Trình ñộ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

� Quá trình công tác:  

Thời gian công tác Chức vụ Nơi công tác 

1988 – 1989 Công nhân gia công thuốc 
bọc que hàn Công ty Que hàn ñiện Việt ðức 

1990 – 1991 NV cung ứng vật tư Công ty Que hàn ñiện Việt ðức 

1991 – 2001 Kế toán Tổng hợp Công ty Que hàn ñiện Việt ðức 

2002 – Nay Kế toán trưởng Công ty cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức 

� Chức vụ công tác hiện nay:  

� Kế toán trưởng 

� Chức vụ công tác ở Công ty khác: Không 

� Số cổ phần nắm giữ: 11.999 cổ phần  

� Những người có liên quan nắm giữ cổ phần: 6.000 cổ phần 

� Các khoản nợ ñối với Công ty: Không 

� Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không 

� Lợi ích liên quan ñối với tổ chức niêm yết: Không 
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13. Tài sản 

Bảng 25:  Tài sản cố ñịnh  

ðơn vị tính: ðồng 

STT Nhóm TSCð 

31/12/2008 30/9/2009 

Nguyên giá 
Giá tr ị hao mòn 

lũy kế 
Giá tr ị còn l ại Nguyên giá 

Giá tr ị hao 
mòn l ũy kế 

Giá tr ị còn l ại 

1 Nhà cửa, vật kiến trúc 8.974.113.447 7.637.243.322 1.336.870.125 8.974.113.447 7 744 343 322 1 229 770 125 

2 Máy móc, thiết bị 28.006.362.602 18.297.364.571 9.708.998.031 27.918.926.702 21.413.028.671 6.505.898.031 

3 Phương tiện vận tải 2.679.024.353 1.478.134.990 1.200.889.363 3.929.011.682 1 673 134 990 2.255.876.692 

4 Thiết bị, dụng cụ QL 383.499.525 359.457.899 24.041.626 383.499.525 370.257.899 13.241.626 

Nguồn: Công ty cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức 

Bảng 26:  Tình hình ñất ñai ñang sử dụng 

STT ðịa ñiểm 
Diện tích 

(m2) 
Hình th ức sở hữu 

1 Trụ sở chính và nhà máy sản xuất: Nhị Khê, Thường Tín, Hà Nội 27.800 m2 ði thuê 50 năm kể từ tháng 12/ 

2003. Hiện Công ty ñang hoàn 

thiện hợp ñồng thuê ñất 

2 Nhà máy sản xuất Dây hàn tại Tân Trường, H.Cẩm Giàng, Tỉnh 

Hải Dương 

21.700 m2 Thuê 50 năm kể từ năm 2009 

Nguồn: Công ty cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức 
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14. Kế hoạch lợi nhu ận và cổ tức năm tiếp theo 
14.1  Một số ch ỉ tiêu d ự kiến về kế hoạch s ản xu ất kinh doanh c ủa Công ty 

Bảng 27 : Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai ñoạn 2009 - 2011 

ðVT: Triệu ñồng 

STT Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 

  Giá tr ị % 
tăng/gi ảm 

so với 
năm 2008 

Giá tr ị % 
tăng/gi ảm 

so với 
năm 2009 

Giá tr ị % 
tăng/gi ảm 

so với 
năm 2010 

1 Vốn ñiều lệ 27.422 28,2 27.422 0 27.422 0 
2 Vốn chủ sở hữu 31.886 2,9 33.124 4 34.399 4 
3 Sản lượng sản 

xuất (Triệu tấn) 
13.200 -11,9 13.500 2 14.000 4 

  Que hàn (Tấn) 11.000 -12,8 10.500 -4,5 10.000 -5 
  Dây hàn (Tấn) 2.200 -7,1 3.000 36,4 4.000 33 
4 Doanh thu thuần 232.000 -18 280.000 20,7 295.000 5 
5 Lợi nhuận trước 

thuế 
24.000 49,2 16.500 -31,3 17.000 3 

6 Lợi nhuận sau 
thuế 

18.000 49,6 12.375 -31,3 12.750 3 

7 Cổ tức 
(%) 

35 -11,7 25 -10 25 0 

8 Tỷ suất lợi nhuận 
sau thuế/Doanh 
thu thuần 
(%) 

7,8 3,5 4,4 -3,4 4,3 -0,1 

9 Tỷ suất lợi nhuận 
sau thuế/vốn chủ 
sở hữu 
(%) 

56,4 17,6 37,4 -19 37,1 -0,3 

10 Thu nhập bình 
quân/người/ 
tháng (triệu ñồng) 

5.285 0,9 5.135  -1,98 5.392  5 

Nguồn: Công ty cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức 

 
14.2 Căn cứ ñể ñạt kế hoạch lợi nhu ận và cổ tức 

Công ty cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức là Công ty dẫn ñầu trong việc sản xuất các loại vật liệu hàn như 

que hàn, dây hàn phục vụ cho các ngành ñóng tàu, thủy ñiện, cơ khí, sửa chửa ô tô xe máy... Do bí 

quyết về công nghệ nên Công ty có ñộc quyền về sản xuất que hàn N46. Ngoài ra, việc ñầu tư mở rộng 

nhà máy sản xuất dây hàn tại Hải Dương với công suất 6.000 tấn/năm sẽ góp phần thúc ñẩy thị phần và 

doanh thu của Công ty trong các năm tới. ðây là yếu tố chiến lược trong ñịnh hướng kinh doanh của 

Công ty nhằm ñón ñầu xu thế của thị trường ñó là khi công nghệ phát triển thì việc sử dụng dây hàn cho 

các mối hàn sẽ ngày càng ñược ñẩy mạnh. Theo ñánh giá của Công ty, các ngành sản xuất có liên quan 
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trực tiếp ñến tiêu thụ sản phẩm của công ty như ñóng tàu thuỷ ñiện, cơ khí, ôtô xe máy có dấu hiệu phát 

triển mạnh trong một vài năm tới. Dự kiến năm 2010, nhu cầu về vật liệu hàn sẽ tăng khoảng 10-12% và 

khoảng 15-16% trong các năm tiếp theo. 

9 tháng ñầu năm 2009, doanh thu của Công ty ñạt 178 tỷ ñồng, lợi nhuận trước thuế ñạt 20,9 tỷ ñồng, lợi 

nhuận sau thuế ñạt 15,7 tỷ ñồng. Căn cứ vào kết quả kinh doanh của 9 tháng ñầu năm 2009 và tình hình 

thị trường những tháng cuối năm dự kiến là sẽ ổn ñịnh, Công ty ñã thống nhất ñiều chỉnh kế hoạch kinh 

doanh năm 2009 là tổng doanh thu thuần 232 tỷ ñồng giảm 18% so với năm 2008, tổng lợi nhuận trước 

thuế 24 tỷ ñồng tăng 49,2% so với năm 2008, lợi nhuấn sau thuế 18 tỷ ñồng 49,6% so với năm 2008. 

Việc ñiều chỉnh giảm doanh thu là do suy thoái kinh tế trong năm 2009 ñã ảnh hưởng ñến việc tiêu thụ 

sản phẩm của Công ty, tuy nhiên lợi nhuận dự kiến cao hơn so với năm 2008 là do thời ñiểm ñầu năm 

2009, Công ty ñã quyết ñịnh mua ñược khối lượng lớn nguyên vật liệu với giá thấp. 

Trong giai ñoạn từ năm 2010 trở ñi, Công ty ñịnh hướng sẽ chuyển dịch dần từ việc sản xuất que hàn 

sang dây hàn, cụ thể sản lượng của que hàn sẽ giảm khoảng 4,5-5%, sản lượng dây hàn sẽ tăng tương 

ứng 36,4% và 33% trong năm 2010 và 2011. Tuy nhiên, giai ñoạn này, do nhà máy sản xuất dây hàn ở 

Hải Dương mới ñi vào giai ñoạn vận hành nên Công ty ñặt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 16,5 

tỷ ñồng trong năm 2010 và 17 tỷ ñồng trong năm 2011. Trong ñó, năm 2010 dây hàn chưa ñem lại lợi 

nhuận do doanh thu chưa ñủ bù chi phí (mặc dù sản lượng dự kiến sẽ tăng 36,4% so với năm 2009), 

năm 2011 khi sản lượng dự kiến tăng lên 4.000 tấn thì lợi nhuận sau thuế dự kiến của nhà máy này sẽ 

khoảng 2,6 tỷ ñồng. 

Công ty xây dựng kế hoạch dựa trên năng lực hiện tại, thế mạnh và kinh nghiệm sản xuất kinh doanh 

trong hơn 40 năm qua cùng những nhận ñịnh về khả năng tăng trưởng của thị trường trong các năm tiếp 

theo. ðể ñạt ñược kế hoạch trên, chiến lược phát triển và giải pháp thực hiện của Công ty trong các năm 

tới dự kiến như sau: 

C�ng c� và phát tri �n th � trư�ng tiêu th � 

� Giữ vững và mở rộng thị trường hiện có, tăng thị phần tiêu thụ, ñẩy mạnh công tác nghiên cứu 
thị trường tiếp thị bán hàng, thông tin quảng cáo. 

� Linh hoạt trong phương thức bán hàng phù hợp với cơ chế thị trường trong mọi tình huống. 

Công tác ñ�u tư v� công ngh � s�n xu 
t 

� Ổn ñịnh và không ngừng cải tiến, hợp tác ñầu tư công  nghệ, nâng cao chất lượng các sản 
phẩm hiện có 

� ða dạng hóa sản phẩm ñể ñáp ứng ngày càng tăng nhu cầu của khách hàng. 

ð�u tư xây d�ng và ñưa vào v �n hành nhà máy s �n xu 
t m�i 

� Hoàn thành việc xây dựng và khai thác có hiệu quả dự án xây dựng nhà máy sản xuất dây hàn 

các loại công suất 6.000 tấn/năm tại xã Tân Trường, H.Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương.  
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� Tiếp tục ñầu tư mới hệ thống máy ép que hàn, máy thả thùng dây hàn và hệ thống sản xuất bột 

hàn nóng chảy, bột hàn gốm có chất lượng cao ñáp ứng nhu cầu ña dạng của khách hàng. 

Chính sách nhân s � 

� Tuyển dụng mới  kỹ sư, công nhân có trình ñộ và tay nghề cao ñáp ứng ñược  yêu cầu vận 

hành sản xuất các thiết bị hiện ñại, công nghệ tiên tiến của công ty cùng với việc ñào tạo và 

ñào tạo lại ñội ngũ công nhân sản xuất công nghệ tại các vị trí hiện tại của công ty. 

Công tác qu �n lý ch 
t lư	ng 

� Duy trì và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 mà 
công ty ñã xây dựng và vận hành. 

15. ðánh giá c ủa Tổ chức Tư vấn về kế hoạch lợi nhu ận và cổ tức 

Dưới góc ñộ của tổ chức tư vấn, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn ñã thu thập các thông tin, tiến 

hành các ñánh giá cần thiết về hoạt ñộng kinh doanh của Công ty Cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức cũng 

như xem xét lĩnh vực kinh doanh mà Công ty ñang hoạt ñộng. 

Công ty cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức ñược thành lập từ năm 1967 và có hơn 40 năm kinh nghiệm 

quản lý, sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu hàn mà ban ñầu là que hàn ñiện với thế mạnh ñộc 

quyền sản xuất que hàn N46 (chiếm 70% sản lượng tiêu thụ của Công ty.) Dựa trên lợi thế của người 

tiên phong trong lĩnh vực sản xuất vật liệu hàn, năm 2003, Công ty ñã chủ ñộng ñẩy mạnh ñầu tư máy 

móc thiết bị, công nghệ ñể mở rộng sản xuất sang sản phẩm mới là dây hàn và chính thức cho sản phẩm 

từ năm 2004. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, Công ty ñã ñạt ñược tốc ñộ 

phát triển khá. Năm 2007, tốc ñộ tăng trưởng của sản lượng tiêu thụ ñạt 23%, tăng trưởng doanh thu ñạt 

45,2%, tăng trưởng lợi nhuận trước thuế ñạt 60,1%. Trong năm 2008, tốc ñộ tăng trưởng sản lượng tiêu 

thụ ñạt 6,9%, tăng trưởng doanh thu ñạt 60,5%, tăng trưởng lợi nhuận ñạt 39,1%. 

Do những ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới, năm 2009, Công ty ñặt kế hoạch sản lượng que 

hàn và dây hàn là 13.200 tấn giảm 11,9% so với năm 2008, doanh thu thuần dự kiến khoảng 232 tỷ ñồng 

giảm 18% so với năm 2008. Tuy nhiên, do những quyết ñịnh ñúng ñắn và kịp thời, ñầu năm 2009, Công 

ty ñã mua ñược khối lượng nguyên vật liệu (thép) lớn ở mức giá thấp, ñây là nguyên nhân làm cho lợi 

nhuận dự kiến trong năm 2009 sẽ vẫn tăng so với năm 2008 trong khi doanh thu và sản lượng ñều giảm 

sút. Sắp tới, Công ty sẽ chuyển toàn bộ việc sản xuất dây hàn về nhà máy tại Hải Dương và chính thức 

khai trương nhà máy này vào khoảng ñầu năm 2010. Với những ñánh giá về xu hướng của thị trường 

trong tương lai, chiến lược phát triển của Công ty là sẽ ñẩy mạnh việc sản xuất các loại dây hàn và giảm 

dần sản xuất que hàn, cụ thể sản lượng que hàn năm 2010-2011 sẽ giảm tương ứng 4,5-5%; dây hàn sẽ 

vẫn giữ mức tăng trưởng tương ứng 36,4% và 33%. Với những diễn biến khó lường của giá nguyên vật 

liệu, và chi phí cố ñịnh lớn phát sinh từ nhà máy mới, Công ty dự kiến lợi nhuận trước thuế năm 2010 

bằng với năm 2009 trong khi doanh thu dự kiến tăng 20,7% và ñặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế tăng 3% 

trong năm 2011 khi sản lượng dự kiến của dây hàn tăng lên 4.000 tấn và doanh thu dự kiến tăng 5% so 

với năm 2010. 
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Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty thể hiện những dự ñịnh mang tính chất chiến lược dài hạn và 

ñược xây dựng dựa trên những kinh nghiệm lâu năm về quản lý và sản xuất kinh doanh. Dưới góc ñộ 

của tổ chức tư vấn, SSI cho rằng nếu không có những biến ñộng bất thưởng ảnh hưởng nghiêm trọng 

ñến hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của Công ty và những nhận ñịnh của Công ty về thị trường, khả năng 

phát triển cũng như giá cả nguyên vật liệu ñầu là chính xác thì kế hoạch kinh doanh trên là khả thi. 

Những nh ận xét trên ch ỉ mang tính tham kh ảo mà không hàm ý ñảm bảo giá tr ị của chứng khoán. 

16. Các thông tin, các tranh ch ấp kiện tụng liên quan t ới công ty mà có th ể 
ảnh hưởng ñến giá c ả cổ phiếu. 

Không có 
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V. CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 

1. Loại chứng khoán  

Cổ phiếu phổ thông 

2. Mệnh giá 10.000 ñồng/cổ phiếu 

3. Tổng số chứng khoán niêm y ết  

Tổng số chứng khoán niêm yết: 2.742.270 cổ phiếu 

4. Số lượng cổ phiếu b ị hạn chế chuy ển nhượng theo quy ñinh c ủa pháp 

luật hoặc của Công ty 

 

TT Họ và tên Chức vụ Số CP HCCN theo quy 

ñịnh của Nð 14 

Tổng cộng 

   Trong vòng 

6 tháng k � 

t� ngày 

niêm y �t 

Trong 

vòng 06 

tháng 

ti�p theo 

 

1 Ngô Bá Việt  C.Tịch HðQT, 

Giám ñốc 

494.954 247.477 494.954 

2 Bùi Hồng Sơn  UV .HðQT, Phó 

Giám ñốc 

18.897 9.449 18.897 

3 Trần Văn Sơn  UV .HðQT TP 

TCNS 

6.000 3.000 6.000 

4 ðặng Trần Lương UV .HðQT TP 

KTCL 

7.794 3.897 7.794 

5 Phạm Văn Tư UV .HðQT 208.376 104.188 208.376 

6 Phạm  Văn Chương T.ban K.soát 4.590 2.295 4.590 

7 Thái Thị Hồng Loan UV BKS 3.398 1.699 3.398 
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8 Lê Mạnh Hùng UV BKS 7.794 3.897 7.794 

9 Hoàng Xuân Thành Kế Toán 

Trưởng 

11.999 6.000 11.999 

Tổng số cp h ạn ch ế 

chuy ển nhượng 

    763.802 

Nguồn: Công ty cổ phần Que hàn ñiện Việt ðức 

 

� Tiết d, ðiểm 1, ðiều 9, Nghị ñịnh 14/2007/Nð-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật chứng khoán quy ñịnh: “Cổ ñông là thành viên 

Hội ñồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám ñốc hoặc Tổng giám ñốc, Phó Giám ñốc hoặc Phó 

Tổng giám ñốc và Kế toán trưởng của công ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình 

sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 

tháng tiếp theo, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trên ñại diện 

nắm giữ”. 

Tổng số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng là 763.802 cổ phần 

 

5. Phương pháp tính giá 

Giá trị sổ sách của cổ phiếu ñược tính theo công thức: 

= Vốn chủ sở hữu (ñã loại trừ quỹ khen thưởng phúc lợi và nguồn kinh phí khác)/Tổng số cổ phiếu 

ñang lưu hành 

Tại thời ñiểm 31/12/2008 

                     30.995.776.610 

      =    --------------------------------------------  = 14.490 ñồng 

                                  2.139.030 

Tại thời ñiểm 30/9/2009 

                            48.146.604.716 

=    ----------------------------------------------  = 17.557 ñồng 

                                2.742.270 
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6. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ ñối với người nước ngoài:  

Căn cứ theo Quyết ñịnh 55/2009/Qð-TTg ngày 15/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia 

của nhà ñầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam, nhà ñầu tư nước ngoài mua bán 

chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam ñược phép nắm giữ tối ña 49% tổng số cổ phiếu của 

công ty cổ phần ñại chúng. ðến thời ñiểm hiện nay, nhà ñầu tư nước ngoài nắm 0 cổ phiếu của Công ty.  

7. Các loại thu ế có liên quan: 

Các loại thuế ñối với Công ty Que hàn ñiện Việt ðức là thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu, thuế thu 

nhập doanh nghiệp, thuế nhà ñất... 

� Thuế nhập nguyên vật liệu: Thuế nhập khẩu thép 5%, thuế nhập khẩu feromangan 5% 

� VAT: 10%  

� Thuế thu nhập doanh nghiệp ñang áp dụng: 25%. 

� Ưu ñãi thuế: Công ty ñược hưởng ưu ñãi thuế thu nhập doanh nghiệp khi thực hiện cổ phần 

hóa là miễm 100% trong năm 2004, 2005; giảm 50% trong năm 2006, 2007; theo Nghị quyết số 

30/2008/NQQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn 

chạn suy gảm kinh tế duy trì tăng trưởng tế, bảo ñảm an sinh xã hội, Công ty còn ñược giảm 

30% thuế thu nhập doanh nghiệp trong Quý IV năm 2008 và năm 2009. 
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VI. CÁC ðỐI TÁC LIÊN QUAN ðẾN ðỢT NIÊM YẾT 

1. Tổ chức Tư vấn 

�   Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)  

� Trụ sở chính 

Số 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

ðiện thoại: 08. 824 2897 Fax: 08. 824 7430 

 Email:   ssi@ssi.com.vn Website: www.ssi.com.vn  

� Chi nhánh Công ty Chứng khoán Sài gòn tại Hà Nội 

1C Ngô Quyền – Hoàn Kiếm, Hà Nội 

ðiện thoại: 04.9366321 Fax: 04.9366311 

2.  Tổ chức Kiểm toán 

� Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) 

ðịa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội, Việt Nam 

ðiện thoại: (84-4) 8241990/1 Fax: (84-4) 8253973 
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VII. PHỤ LỤC 

� Phụ lục 1:  Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh; 

� Phụ lục 2:  Quyết ñịnh của ðại hội ñồng cổ ñông thông qua niêm yết cổ phiếu; 

� Phụ lục 3:  Quyết ñịnh của HðQT về việc thông qua hồ sơ niêm yết, Quy chế quản trị Công ty, Quy 

trình công bố thông tin; 

� Phụ lục 4:  Các báo tài chính kiểm toán năm 2007 – 2008 và 9 tháng ñầu năm 2009 

� Phụ lục 5:  Danh sách và sơ yếu lý lịch thành viên Hội ñồng Quản trị, Ban Tổng Giám ñốc, Ban 

kiểm soát; 

� Phụ lục 6:  Sổ ñăng ký cổ ñông tại thời ñiểm 30/10/2009 

� Phụ lục 7:  ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng của Công ty; 

� Phụ lục 8:  Danh sách thành viên chủ chốt và người có liên quan; 

� Phụ lục 9:  Cam kết nắm giữ của Hội ñồng quản trị, Ban Giám ñốc, Ban kiểm soát; 

� Phụ lục 10:  Hợp ñồng tư vấn niêm yết; 

� Phụ lục 11:  Giấy ủy quyền nhân viên công bố thông tin và quy trình nội bộ về công bố thông tin; 

� Phụ luc 12:  Cam kết xây dựng quy chế quản trị Công ty; 

� Phụ lục 13: Các tài liệu khác. 

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2009 

ðẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 
CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ðIỆN VIỆT ðỨC 

CHỦ TỊCH HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ  

 

 

NGÔ BÁ VIỆT 

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT 

 

 

PHẠM VĂN CHƯƠNG 

KẾ TOÁN TRƯỞNG 

 

 

HOÀNG XUÂN THÀNH 

 
ðẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN 

GIÁM ðỐC KHỐI DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ðẦU TƯ 

 

 

NGUYỄN THANH HƯƠNG 
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