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SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA
LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP
LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI
TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.

BẢN CÁO BẠCH
CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0200168458 do Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hải Phòng cấp
lần đầu ngày 01/10/2004, thay đổi lần thứ 5 ngày 28/4/2010)

NIÊM YẾT CỔ PHIẾU
TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG

Trụ sở chính: Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng

Điện thoại: (84-031) 3.835.478 Fax: (84-031) 3.835.876

Website http://www.tiasangbattery.com/

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 4, Hà Thành Plaza số 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội

Điện Thoại: (84-4) 3.514.8766 Fax: (84-4) 3.514 8768

Website http://www.vics.vn

Chi nhánh TP HCM: 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 3.9110788 Fax:(84-8) 3.39110789.

Chi nhánh TP Huế: Tầng 3, TTTM Tràng Tiền, Số 6 Trần Hưng Đạo, TP Huế

Điện thoại: (84-54) 3.545888 Fax:(84-54) 3.545999.

Phụ trách công bố thông tin:

Bà: Bùi Thị Thúy Chức vụ Kế toán trưởng

Điện thoại: (84-031) 3.835.478/0904002161
Địa chỉ: Xã An Đồng, huyện An Dương, Tp Hải Phòng

http://www.vics.vn/
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CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG
(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0200168458 do Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hải Phòng cấp

lần đầu ngày 01/10/2004, thay đổi lần thứ 5 ngày 28/4/2010)

NIÊM YẾT CỔ PHIẾU
TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng

Loại cổ phiếu: Phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Tổng số lượng niêm yết: 3.372.740 cổ phần

Tổng giá trị niêm yết: 33.727.400.000 đồng

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

Tên Công ty: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán

Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3 824 1990 Fax: (84-4) 3.528 3973

Website: http://www.aasc.com.vn

TỔ CHỨC TƯ VẤN

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp

Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Hà Thành Plaza, số 102 Thái Thịnh, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3 514 8766 Fax: (84-4) 3 514 8768

Website: http://www.vics.vn/

http://www.vics.vn/
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NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO:

1. Rủi ro về kinh tế

Trong những năm qua, nền kinh tế Việt Nam đã đạt những tiến bộ vượt bậc, tốc độ tăng

trưởng GDP trung bình trong các năm từ 2002 - 2007 là 7,8%1. Đặc 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 đánh dấu mốc son Việt Nam trở thành thành viên thứ

150 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), điều này chứng tỏ nền kinh tế Việt Nam đã

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 đang phải

đối mặt với những thách thức và khó khăn do việc hội nhập mang lại, điển hình là cuộc khủng

hoảng kinh tế thế giới bùng phát từ Mỹ. Tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam năm 2008 lên đến

19,89%2, trong khi tốc độ tăng trưởng GDP 2008 đã có dấu hiệu suy giảm chỉ đạt mức 6,23%

so với mức 8,48% năm 2007.

Bước sang năm 2009, tỷ lệ tăng trưởng GDP của Việt Nam chỉ đạt 5,32%, tốc độ lạm phát

cũng chỉ còn 6,88%3. Hậu quả của cuộc khủng hoảng năm 2008 đã ảnh hưởng nghiêm trọng

đến nền kinh tế, làm giảm mạnh sức cầu đối với nhiều ngành nghề. Đến thời điểm hiện nay,

lãi suất cho vay trên thị trường tiền tệ đang duy trì ở mức khá cao. Là Doanh nghiệp đầu tư

sản xuất nên nhu cầu sử dụng vốn vay của Công ty rất lớn. Do vậy, tình trạng lãi suất cao đã,

đang và sẽ gây áp lực lớn cho Công ty do làm tăng đáng kể chi phí tài chính. Mặt khác, việc

duy trì lãi suất cao trên thị trường vốn cũng gây khó khăn khi Công ty muốn tiếp cận với

những nguồn vốn vay mới. Như vậy, những biến động thất thường trên thị trường vốn đang

gây ra những ảnh hưởng xấu và là thách thức lớn đối với các Doanh nghiệp nói chung và

Công ty nói riêng.

Rủi ro về luật pháp

Là Doanh nghiệp Cổ phần nên hoạt động của Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng chịu ảnh

hưởng của các văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp. Ngoài ra, khi trở thành Công ty đại

1 http://vietbao.vn/Xa-hoi/Toc-do-tang-GDP-binh-quan-trong-thoi-ky-2002-2007-la-7,8/45229842/157/
2 http://www.tapchicongsan.org.vn/details.asp?Object=4&news_ID=6657463
3 Tổng cục thống kê

http://vietbao.vn/Xa-hoi/Toc-do-tang-GDP-binh-quan-trong-thoi-ky-2002-2007-la-7,8/45229842/157/
http://www.tapchicongsan.org.vn/details.asp?Object=4&news_ID=6657463
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chúng và niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, Công ty phải tuân theo Luật chứng

khoán, các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, khuôn khổ pháp luật và chính sách tác động đến nền kinh tế và điều chỉnh các hoạt

động kinh doanh và thương mại đã được phát triển kể từ khi chính sách “đổi mới” bắt đầu

năm 1986 và vẫn còn đang trong giai đoạn đầu phát triển. Trong những năm gần đây, mặc dù

hệ thống pháp luật của Việt Nam đã được soạn thảo công phu, minh bạch hơn để các nhà đầu

tư dễ tiếp cận, nhưng vẫn còn tồn tại nhiều mâu thuẫn chồng chéo giữa các văn bản luật từ đó

ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các Doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất của Công ty chịu sự quản lý chặt chẽ về điều kiện vệ sinh và

vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường của các cấp quản lý nhà nước. Hiện tại, TIBACO có quy

trình sản xuất khép kín, có hệ thống xử lý chất thải cũng như giải quyết ô nhiễm môi trường

được đánh giá là Doanh nghiệp tốt nhất trong ngành cũng như trên địa bàn tỉnh Hải Phòng.

Chất thải lỏng được Công ty đưa vào dây truyền tận thu để tái sản xuất, chất thải khí được xử

lý bằng hệ thống có công nghệ hiện đại. Vì vậy, xét tình hình thực tế của Công ty, rủi ro về

pháp luật liên quan đến vệ sinh ô nhiễm môi trường ít có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất

của Công ty

2. Rủi ro đặc thù

Rủi ro đặc thù ngành sản xuất Ắc quy

Do đặc thù ngành sản xuất hoá chất, Công ty đã chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ môi

trường, xây dựng quy trình sản xuất an toàn bảo vệ sức khoẻ cho người lao động và thực hiện

di dời các cơ sở sản xuất ra khỏi khu vực dân cư. Tuy nhiên, do xu hướng của xã hội ngày

càng quan tâm đến vấn đề môi trường và sức khoẻ cộng đồng, trong tương lai các thay đổi về

chính sách của Nhà nước về môi trường và mối quan tâm của xã hội về môi trường sẽ là

những thách thức đối với hoạt động của Công ty.

Bên cạnh đó, ngành sản xuất Ắc quy sử dụng nguyên liệu đầu vào chủ yếu là các hóa chất độc

hại, điều này làm tăng nguy cơ xảy ra các tai nạn nghề nghiệp (cháy, nổ, ô nhiễm môi

trường…) điều này nếu xảy ra sẽ phát sinh những phí lớn để khắc phục hậu quả, từ đó gây

ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của Công ty.

Rủi ro về thị trường
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Lĩnh vực sản xuất Ắc quy phát triển mạnh mẽ trong sự cạnh tranh gay gắt giữa các Doanh
nghiệp. Số lượng các Công ty mới xâm nhập vào ngành với sự chuẩn bị và đầu tư kĩ lưỡng
không ngừng gia tăng. Bên cạnh đó, các sản phẩm Ắc quy từ thị trường nước ngoài nhập về
cũng ngày càng gia tăng tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt giữa các sản phẩm.

Hiện tại, trong nuớc có 03 Doanh nghiệp Nhà nước sản xuất ắc quy là:

- Công ty Pin ắc quy Miền Nam

- CTCP Ắc quy Tia sáng

- CTCP Pin ắc quy Vĩnh phú
Công ty cổ phần Ắc quy Tia sáng có  thị phần đứng thứ 2 (tính theo doanh thu trong nước)
sau Công ty cổ phần Pin và Ắc quy Miền nam. Tuy nhiên, với thế mạnh về việc tập chung chủ
yếu vào lĩnh vực sản xuất Ắc quy và việc đi đầu trong nghiên cứu và đưa vào sản xuất ắc quy
kín khí, Công ty đã chiếm được vị thế và thị phần riêng của mình tại thị trường trong nước.

Ngoài ra còn có 02 Doanh nghiệp liên doanh và một số Công ty tư nhân sản xuất mang tính
nhỏ lẻ, thủ công. Những Công ty này có trình độ công nghệ lạc hậu và quy mô sản xuất nhỏ
nên không có nhiều khả năng cạnh tranh với nhóm các Doanh nghiệp Nhà nước như Công ty

Cổ phần Ắc quy Tia sáng.

Rủi ro về nguyên vật liệu

Nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm, đóng một vai trò quan trọng đối

với hoạt động sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp. Vì vậy, biến động giá cả nguyên

vật liệu sẽ tác động đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty. Với tình hình biến động thường

xuyên về giá xăng dầu, cước phí vận chuyển, và giá cả nguyên vật liệu như hiện nay, nếu

Công ty không có chính sách hợp lý sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động sản

xuất kinh doanh.

Rủi ro về tỷ giá

Nguyên liệu nhập khẩu và hàng hóa xuất khẩu của Công ty được thanh toán chủ yếu bằng
đồng Đô la (USD) và đồng Euro (EUR) nên lợi nhuận và hoạt động kinh doanh của Công ty

chịu ảnh hưởng rất lớn từ chính sách điều hành tỷ giá của Việt Nam và chính sách tiền tệ của
các quốc gia trên.

Trong năm 2009 và đầu năm 2010, khủng hoảng kinh tế trên thế giới tiếp tục gây ra các hệ
lụy xấu cho nền kinh tế Việt Nam. Giá một số nguyên vật liệu tăng nhanh, nhập siêu duy trì ở
mức cao, cán cân thanh toán mất cân đối... Bên cạnh đó, tỷ giá USD/VND và EUR/VND liên

tiếp lập các đỉnh cao mới, gây khó khăn cho các Doanh nghiệp xuất nhập khẩu nói chung và

Công ty nói riêng.
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Để hạn chế những rủi ro về tỷ giá, bên cạnh việc chú trọng công tác đánh giá, dự báo về thị

trường để đưa ra những quyết định kịp thời, Công ty áp dụng chính sách mua nguyên vật liệu

qua tổ chức thương mại là chủ yếu để chia sẻ những rủi ro do sự biến động của tỷ giá gây ra.

Bên cạnh đó, Công ty cũng áp dụng chính sách chỉ nhập nguyên vật liệu đầu vào sau khi đã

ký hợp đồng đầu ra với khách hàng, do đó rủi ro về biến động tỷ giá được chuyển sang các

khách hàng.

3. Rủi ro khác

Các rủi ro bất khả kháng như động đất, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh... đều gây ảnh hưởng

ít nhiều đến hoạt động của Công ty. Bão lớn, hỏa hoạn, động đất có thể gây ảnh hưởng đến

các công trình xây lắp và các dự án của Công ty như làm chậm tiến độ hoặc gây thiệt hại từ

phá hủy một phần đến hoàn toàn... Để hạn chế những rủi ro này, Công ty đã mua các bảo

hiểm vật chất cho các nhà máy, dự án của mình.
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II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN
CÁO BẠCH

1. Tổ chức niêm yết
Ông Hòa Quang Nam Chức vụ: Chủ tịch HĐQT -Tổng giám đốc Công ty

Ông Tô Văn Thành Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Ông Trần Huy Thắng Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Bà Bùi Thị Thúy Chức vụ: UV HĐQT - Kế toán trưởng Công ty

Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát

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

tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.

2. Tổ chức tư vấn
Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Phúc Long

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký niêm yết do Công ty Cổ phần Chứng khoán

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS) tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với

Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa

chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên

cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng cung cấp.

III. CÁC KHÁI NIỆM
Luật số 70/2006/QH/11: Là Luật quy định về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán do

Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006

UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là Cơ quan quản lý Nhà nước về

Chứng khoán và Thị trường Chứng khoán

HNX:

HSX:

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

Công ty/TIBACO Công ty Cổ phần Ắc Quy Tia Sáng

AQTS Ắc quy Tia Sáng

DTT Doanh thu thuần

LNST Lợi nhuận sau Thuế
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TS Tia Sáng

HP Hải Phòng

ĐHCĐ Đại Hội Cổ đông

BKS Ban Kiểm Soát

HĐQT Hội Đồng Quản trị

TĐK Tích điện khô

CTCP Công ty Cổ phần

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển
1.1. Tên địa chỉ của tổ chức niêm yết

– Tên gọi: CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG

– Tên giao dịch quốc tế: Tiasang Battery Joint stock compayny

– Tên viết tắt: TIBACO

– Logo:

– Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương,

TP. Hải Phòng.

– Điện thoại: (84-31) 3.835.478 Fax: (84-31) 3.835.876

– Website: http://www.tiasangbattery.com

– Vốn Điều lệ hiện nay: 33.727.400.000 đồng

– Giấy đăng ký kinh doanh: 0200168458 do Sở Kế hoạch đầu tư TP Hải Phòng cấp

cấp lần đầu ngày 01/10/2004, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 28/04/2010.

– Ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm:

• Sản xuất, sửa chữa các loại ắc quy;

• Kinh doanh các nguyên liệu vật tư thuộc ngành hàng sản xuất ắc quy và

các phụ tùng ắc quy;

http://www.tiasangbattery.com/
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• Tổ chức điều dưỡng, phục hồi chức năng lao động cho cán bộ công nhân

viên ngành hóa chất;

• Tổ chức kinh doanh các dịch vụ, khách sạn nhà hàng;

1.2. Quá trình tăng vốn điều lệ
Công ty Cổ phần hóa năm 2004 với vốn điều lệ ban đầu là 10.619.400.000 đồng, sau 4 lần

tăng vốn điều lệ, Công ty hiện có vốn điều lệ là 33.727.400.000 đồng.

Đơn vị: Nghìn đồng

Thời
gian

Căn cứ VĐL trước
khi tăng

VĐL sau khi
tăng Hình thức phát hành

Đối
tượng
phát
hành

Tháng
6/2004

Quyết định số 54/2004/QĐ-
BCN ngày 22/6/2004 của Bộ
trưởng bộ Công nghiệp

10.619.400 Cổ phần hóa

Tháng
12/2006

Nghị Quyết HĐCĐ ngày
30/3/2006, Nghị Quyết Hội
đồng quản trị số
24/AQ/HĐQT ngày
30/09/2006

10.619.400 21.238.800 Phát hành cho Cổ
đông hiện hữu giá
100.000đ/cổ phần
(mệnh giá cổ phần
100.000 đồng)

Cổ
đông
hiện
hữu

Tháng
3/2007

Nghị Quyết HĐCĐ ngày
23/3/2007, Nghị Quyết Hội
đồng quản trị số
310/AQ/HĐQT ngày
25/03/2007

21.238.800 22.300.800 Trả cổ tức năm 2006
bằng cổ phiếu tỷ lệ
10%

Cổ
đông
hiện
hữu

Tháng
4/2008

Nghị Quyết HĐCĐ ngày
05/04/2008

22.300.800 26.982.860 Trả cổ tức năm 2007
là 11% bằng cổ phiếu,
Thưởng cổ phiếu tỷ lệ
10% vốn điều lệ

Cổ
đông
hiện
hữu

Tháng
3/2009(*)

Nghị Quyết HĐCĐ số 258/AQ
ngày 10/07/2008(**)

26.982.860 33.727.400 Tạm ứng cổ tức năm
2008 là 15% bằng cổ
phiếu, Thưởng cổ
phiếu tỷ lệ 10% Vốn
điều lệ

Cổ
đông
hiện
hữu

Nguồn: Công ty Cổ phần Ắc Quy Tia Sáng

(*) Trong đợt tăng vốn năm 2009, thực tế việc tăng vốn diễn ra trong năm 2008, tuy nhiên đơn vị Kiểm

toán chỉ hạch toán phần vốn tăng thêm trong tài khoản “vốn khác của Chủ sở hữu”trong báo cáo

Kiểm toán năm 2008. Cho đến hết quý I năm 2009, Công ty mới chính thức điều chuyển phần vốn tăng

thêm sang tài khoản “Vốn đầu tư của chủ sở hữu”. Vì thế thời gian ghi trong báo cáo này là tháng

3/2009.

(**)Trong năm 2008, Công ty thực hiện 2 đợt tăng vốn điều lệ bằng cách trả cổ tức bằng cổ phiếu và

phát hành cổ phiếu thưởng cho Cổ đông hiện hữu. Tại thời điểm này luật Chứng khoán mới đi vào

hoạt động, do địa bàn Công ty ở xa nên Công ty không cập nhập được hết các quy định liên quan đến
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việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần, vì vậy Công ty đã thực hiện 2 đợt tăng vốn này mà không

báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và không thực hiện công bố thông tin với đợt phát hành thứ

nhất. Điều này vi phạm quy định tại điểm 6.1 khoản 6, mục IV thông tư 18/2007/TT-BCT, căn cứ vào

vi phạm này UBCKNN đã có quyết định xử phạt số 640/QĐ-UBCK ngày 30/9/2009 để xử phạt

TIBACO với số tiền phạt là 25.000.000 đồng. Ngày 5/10/2009 TIBACO đã tiến hành nộp đầy đủ số

tiền phạt trên vào kho bạc nhà nước Hà Nội.

1.3. Quá trình hình thành và phát triển

Ngày 02/09/1960 Công ty được thành lập theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp
nặng với tên gọi là Nhà máy Ắc quy Tam Bạc - trực thuộc Tổng Công ty hóa chất Việt Nam.

Theo Quyết định số 317 QĐ/TCNSĐT ngày 26/5/1993 của Bộ Công nghiệp nặng, Công ty

được đổi tên thành Công ty Ắc quy Tia Sáng Hải Phòng.

Đến năm 2004, theo Quyết định số 54/2004/QĐ-BCN ngày 22/6/2004 của Bộ trưởng Bộ
Công nghiệp, Công ty chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động thành Công ty Cổ phần với
tên gọi là Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng.

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty là chuyên sản xuất các loại ắc quy chì – axít tích

điện khô, Ắc quy khởi động ô tô, máy bay, tầu thủy, máy kéo, xe tăng… có dung lượng từ
36Ah tới 460 Ah, Ắc quy dân dụng, ắc quy xe máy có dung lượng từ 4Ah ÷ 30Ah.

Công ty Cổ phần Ắc quy Tia sáng là đơn vị đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu thành công và

đưa vào sản xuất các loại ắc quy kín khí miễn bảo dưỡng dùng cho: xe máy, tín hiệu, thông tin
liên lạc và các loại ắc quy công nghiệp khác đến 1000Ah.

Ngoài ra, Công ty còn kinh doanh các nguyên vật liệu, vật tư thuộc ngành sản xuất ắc quy
như: Chì, antimoan, Cao su, lá cách, v.v…, xuất nhập khẩu trực tiếp ắc quy các loại, các phụ
kiện, nguyên vật liệu, vật tư cho sản xuất ắc quy và máy móc thiết bị phục vụ sản xuất ắc quy.

Sau 50 năm hình thành và phát triển, Công ty đã trở thành đơn vị lớn trong ngành sản xuất Ắc
quy trong nước. Sản phẩm của Công ty có uy tín, chất lượng ổn định được người tiêu dùng

bình chọn là Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2000, 2001,… 2004. Được thị trường Hàn

Quốc, Đài Loan, Thụy Điển, Vương Quốc Anh, Campuchia, Ni-giê-gi-a, Ăng-gô-la,... mua

với khối lượng lớn.

2. Cơ cấu tổ chức Công ty

Công ty Cổ phần Ắc quy tia sáng được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp
2005. Các hoạt động của Công ty tuân theo Luật Doanh nghiệp, các Luật khác có liên quan và

Điều lệ Công ty. Điều lệ Công ty được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 27/3/2010 là cơ
sở chi phối mọi hoạt động của Công ty.
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Trụ sở, chi nhánh Công ty Cổ phần Ắc quy Tia sáng

Trụ sở chính: Đại lộ Tôn Đức Thắng, An Đồng, An Dương, HP

Chi nhánh số 1: Đường 208 – An Đồng – An Dương – HP

Chi nhánh Sở Dầu: Số 97 Đường Hà Nội, phường Sở Dầu, Q Hồng Bàng, HP

Khách sạn TCT Hóa Chất: Khu 1, Vạn Hương, Đồ Sơn, Hải Phòng

Chi nhánh Vườn hoa Nguyễn Bỉnh Khiêm: Kiốt số 2, Vườn hoa Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hồng

Bàng, HP

Chi nhánh Lê Thánh Tông: Số 3 Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, HP

Chi nhánh Chợ Sắt: Quầy 29 Chợ sắt, phường Phạm Hồng Thái, Hồng Bàng, HP

Chi nhánh Hà Nội: 31 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội

Chi nhánh Hồ Chí Minh: Số 224 Nguyễn Thái Bình, P 12, Q Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

Chi nhánh Đà Nẵng: Số 44 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Chi nhánh Nam Định: Số 60 Đường 23A Tân An, Lộc Hòa, Thành phố Nam Định

Chi nhánh Quảng Ninh: Tổ 13 – Khu 4 – P Hồng Hải – Hạ Long – Quảng Ninh

Chi nhánh Hải Dương: Số 92 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương
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2.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức
Sơ đồ 1: Sơ đồ bộ máy tổ chức của Công ty Cổ phần Ắc quy Tia sáng

Ghi chú: Mối quan hệ quản lý và chỉ đạo
Mối quan hệ kiểm tra giám sát

BAN GIÁM ĐỐC

P. Tổ chức
hành chính

P. Kỹ Thuật P. Đảm bảo
chất lượng

P. Tài vụ Phòng

KH - VT

P. Kế hoạch
thị trường

QMR

Phân xưởng
Cơ điện

Phân xưởng
lá cực

PX. lắp

Ắc Quy Khô

PX. lắp

AQ Kín Khí

Các Chi nhánh, cửa
hàng, đại lý

ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

BAN KIỂM
SOÁT
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2.2. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty

Đại hội đồng Cổ đông:

Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công ty theo Luật

Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. ĐHĐCĐ là cơ quan thông qua chủ trương chính sách đầu

tư dài hạn trong việc phát triển Công ty, quyết định cơ cấu vốn, bầu ra cơ quan quản lý và

điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. ĐHĐCĐ có các quyền sau:

 Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

 Thông qua kế hoạch phát triển của Công ty, thông qua báo cáo tài chính hàng năm, các

báo cáo của BKS, của HĐQT và của các kiểm toán viên;

 Quyết định số lượng thành viên của HĐQT;

 Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS;

 Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

Hội đồng quản trị:

Số thành viên HĐQT của Công ty gồm 05 thành viên. HĐQT là cơ quan có đầy đủ quyền

hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty, trừ những thẩm quyền thuộc ĐHĐCĐ.

HĐQT có các quyền sau:

 Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công ty;

 Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển của Công ty trên cơ sở các mục đích chiến

lược do ĐHĐCĐ thông qua;

 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán

bộ quản lý Công ty;

 Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, báo cáo

tài chính, quyết toán năm, phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận và phương hướng

phát triển, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm của Công

ty trình ĐHĐCĐ;

 Triệu tập, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và chương trình cho các cuộc họp ĐHĐCĐ;

 Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty;
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 Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

Ban kiểm soát:

BKS do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 03 thành viên để thực hiện giám sát HĐQT, Giám đốc Công

ty trong việc quản lý và điều hành Công ty. BKS chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp

luật về những công việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, bao gồm:

 Kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của Công ty, kiểm tra tính hợp lý

hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc

thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

 Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời có

quyền trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới

hoạt động kinh doanh, hoạt động của của HĐQT và Ban Giám đốc;

 Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp xét thấy cần thiết;

 Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

Ban Giám đốc:

Do HĐQT bổ nhiệm gồm có 01 Tổng giám đốc, 02 Phó Tổng giám đốc, (01 Phó Tổng giám

đốc kinh doanh, thị trường, 01 Phó Tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật và điều hành sản xuất).

Tổng giám đốc do HĐQT bổ nhiệm là người đại diện theo pháp luật của Công ty, chịu trách
nhiệm trước HĐQT, quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của
Công ty.

Phó Tổng giám đốc được Tổng giám đốc phân công, ủy nhiệm quản lý và điều hành một hoặc
một số lĩnh vực của Công ty. Phó Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và

liên đới trách nhiệm với Tổng giám đốc trước HĐQT trong phạm vị được phân công ủy
nhiệm.

Các phòng ban

Phòng Kế toán tài vụ:

Phòng kế toán tài vụ là đầu mối giải quyết các lĩnh vực công tác tài chính, kế toán tổ chức hệ

thống kế toán và có nhiệm vụ chủ yếu sau: quản lý, theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra việc thực

hiện các chế độ tài chính, kế toán và quản lý tài sản, lập kế hoạch tài chính hàng năm, kế

hoạch vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và cơ cấu vốn cho các dự án đầu tư, vốn
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cho mọi hoạt động của Công ty, đề xuất phương án huy động vốn; tổng hợp chi phí sản xuất,

phân tích hoạt động tài chính, xác định kết quả sản xuất kinh doanh, phương án trích lập quỹ,

đề xuất các biện pháp, chấn chỉnh công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty

và các công tác khác có liên quan.

Phòng Tổ chức Lao động tiền lương:

Giải quyết các công việc về lĩnh vực tổ chức, nhân sự, tiền lương, chế độ chính sách đối với

người lao động nhiệm vụ chủ yếu xây dựng phương án cơ cấu tổ chức của Công ty, quy định

chức năng nhiệm vụ, biên chế của các phòng ban, đơn vị trực thuộc; công tác nhân sự, quản lý

lao động, công tác tiền lương, chế độ chính sách về lao động và các chế độ chính sách đối với

người lao động.

Giải quyết các công việc về lĩnh vực hành chính nhiệm vụ chủ yếu: tổ chức quản lý và hướng

dẫn thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan theo quy định của pháp luật, quản lý

thông tin, liên lạc, tổng hợp thi đua khen thưởng; quản lý sử dụng con dấu, tổ chức phục vụ

các hội nghị, cuộc họp, làm việc, tiếp khách. Quản lý tài sản của cơ quan Công ty, bao gồm cơ

sở vật chất, nhà cửa, trang thiết bị văn phòng của cơ quan Công ty.

Phòng Kế hoạch:

Có nhiệm vụ về lập kế hoạch về giá vật tư, giá trị tổng sản lượng, doanh thu, nộp ngân sách

kế hoạch sản xuất và lệnh sản xuất. Lên kế hoạch thu mua, bảo quản, dự trữ vật tư, phân bổ

vật tư và tính định mức vật tư. Cùng với phòng kỹ thuật, phòng tài vụ lập kế hoạch đầu tư xây

dựng cơ bản.

Phòng Kỹ thuật:

Tham mưu giúp việc cho Giám đốc trong công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Thiết lập các kế hoạch kỹ thuật và quản lý các định mức tiêu hao vật tư sao cho vừa giảm tỷ lệ

phế phẩm, quản lý tốt dây chuyền sản xuất.

Phòng Đảm bảo chất lượng (QA):

Tổ chức xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 - 2000, có thể

huỷ bỏ bất cứ một công việc hay dịch vụ nào không phù hợp với các yêu cầu của hệ thống

chất lượng, phối hợp giải quyết các công việc có liên quan.

Phòng Thị trường:

Tham mưu cho ban Giám đốc về các kế hoạch sản xuất kinh doanh lập kế hoạch tiêu thụ sản

phẩm trong nước và xuất khẩu. Lập các chương trình xúc tiến thương mại như; quảng cáo,
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tiếp thị, nhằm đạt hiệu quả cao trong công việc bán sản phẩm và tìm thị trường có khách hàng

tiềm năng đồng thời giữ vững được thị trường cũ. Quản lý và đôn đốc các cửa hàng, đại lý

bán hàng đạt doanh số cao, không để xảy ra thất thoát. Quản lý chất lượng: Xây dựng, áp

dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 cho toàn Công ty

Thực hiện các công tác quảng cáo, tiếp thị các sản phẩm của Công ty. Thực hiện các công tác

đối ngoại, quan hệ cộng đồng với các đơn vị truyền thông, các đối tác và các cơ quan chức

năng … nhằm nâng cao hình ảnh và thương hiệu của Công ty.

3. Danh sách Cổ đông
3.1. Cơ cấu vốn cổ phần tại thời điểm 13/09/2010

Đơn vị: đồng

Cổ đông
Số lượng

Cổ đông

Số lượng
cổ phiếu Tổng mệnh giá % VĐL Loại cổ phần

1. Trong nước 295 3.372.740 33.727.400.000 100% Phổ thông

Tổ chức 1 1.720.226 17.202.260.000 51% Phổ thông

Cá nhân 294 1.652.514 16.525.140.000 49% Phổ thông

2. Nước ngoài - - - - Phổ thông

Tổng cộng 295 3.372.740 33.727.400.000 100% Phổ thông

Nguồn: Danh sách Cổ đông Công ty chốt ngày 13/09/2010

3.2. Danh sách Cổ đông nắm giữ từ trên 5% cổ phần của Công ty tại thời điểm
13/09/2010

Cổ đông Địa chỉ Số cổ phần Tỷ lệ nắm giữ

Tập đoàn hóa

chất Việt Nam
Số 1A, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà

Nội
1.720.226 51%

Đại diện:
- Ông Hòa Quang Nam

- Ông Phạm Quang Phú
- Ông Tô Văn Thành

1.045.678

337.274

337.274

Nguồn: Danh sách Cổ đông Công ty chốt ngày 13/09/2010

4. Danh sách những Công ty mẹ và Công ty con của TIBACO, những Công ty mà
TIBACO đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những Công ty nắm
quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với TIBACO

4.1. Công ty mẹ:
Tên Công ty: Tập đoàn hóa chất Việt Nam
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Địa chỉ: Số 1A, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vốn điều lệ: 8.000.000.000.000 đồng

Giấy đăng ký kinh doanh số 0106001053 do Sở kế hoạch Đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp
ngày 25/01/2010

Ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, sản xuất kinh doanh

phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất cơ bản, hóa chất tiêu dùng, công nghiệp hóa

chất, hóa dược, hóa dầu, công nghiệp chế biến cao su, công nghiệp khai thác mỏ.

4.2. Công ty con, Công ty mà TIBACO nắm quyền chi phối
Không có

5. Hoạt động kinh doanh
5.1. Các nhóm sản phẩm chính
Hiện nay, TIBACO tập trung phát triển gần 100 sản phẩm ắc quy thuộc 4 nhóm sản phẩm
chính là:

Ắc quy tích điện khô (vỏ PP) Ắc quy CMF

Ắc quy kín khí Ắc quy tích điện khô (vỏ Ebonit)

5.1.1. Ắc quy tích điện khô (vỏ PP)
Đặc tính kỹ thuật:
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Ắc quy chì-axít tích điện khô (TĐK) là ắc quy sản xuất ở trạng thái khô nhưng đã được nạp

điện, khi đem sử dụng chỉ cần rót dung dịch axít Sulfuric (H2SO4) vào là có thể sử dụng được

ngay.

Ắc quy chì-axít TĐK mang nhãn hiệu TIASANG, TS, EVERSUN do Công ty Cổ phần Ắc

quy Tia Sáng sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc bằng các thiết bị của Mỹ, Italia và Hàn Quốc

nên có nhiều ưu điểm vượt trội được khách hàng trong nước và quốc tế tín nhiệm.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng sản xuất gần 100 chủng loại sản phẩm Ắc quy

chì-axít, trong đó có 42 loại sản phẩm ắc quy TĐK bao gồm 26 loại ắc quy TĐK vỏ nhựa PP.

Lĩnh vực sử dụng:

Ắc quy chì-axít tích điện khô được sử dụng làm nguồn điện một chiều để:

- Khởi động động cơ ô tô, máy kéo, máy bay, tầu thuỷ, tầu hoả, xe tăng …(dung

lượng từ 36Ah - 460Ah tuỳ thuộc vào phương tiện sử dụng)

- Làm ắc quy khởi động xe gắn máy dung lượng từ 4Ah - 5Ah.

- Làm nguồn ắc quy dân dụng dung lượng từ 20Ah - 30Ah.

5.1.2. Ắc quy CMF

Đặc tính kỹ thuật:

Ắc quy kín khí CMF không phải bảo dưỡng (Maintenane Free) do Công ty Cổ phần Ắc quy

Tia sáng sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc bằng các thiết bị của Mỹ, Italia và Hàn Quốc là

chủng loại ắc quy chì-axít ở dạng kín, có nhiều ưu điểm vượt trội so với ắc quy truyền thống,

đó là:

- Cấu trúc kín, không rò rỉ dung dịch và khí nên có thể sử dụng an toàn cho ô tô và

các thiết bị sử dụng nguồn điện một chiều khác.

- Không phải bổ sung nước cất và kiểm tra tỷ trọng điện dịch trong suốt quá trình

sử dụng, hoặc hàng năm mới phải kiểm tra điện dịch và bổ sung nước cất một lần

(với trường hợp loại ắc quy cấu tạo nút có thể mở được)

- Tuổi thọ cao do tính tự phóng thấp: ắc quy chỉ tiêu hao 3% dung lượng/tháng ở

nhiệt độ 20oC

- Khả năng phục hồi nhanh sau khi phóng điện sâu.

- Là nguồn điện sạch, thân thiện môi trường rất tiện lợi cho người sử dụng.
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Hiện nay, Công ty Cổ phần Ắc quy Tia sáng sản xuất gần 100 chủng loại sản phẩm ắc quy

chì-axít, trong đó có 9 loại sản phẩm ắc quy kín CMF: điện áp 12V, dung lượng từ 35Ah –

100Ah, phù hợp với các chủng loại xe ô tô.

Lĩnh vực sử dụng

- Ắc quy kín CMF được sử dụng chủ yếu khởi động xe ô tô các loại.

- Sử dụng làm nguồn điện một chiều cho các thiết bị tương đương như các loại ắc

quy khác.

5.1.3 Ắc quy Kín khí

Là loại ắc quy Chì Canxi (thường gọi là ắc quy kín khí). Loại ắc quy này ngày càng được sử

dụng rộng rãi vì có nhiều tính năng ưu việt và thân thiện với môi trường hơn loại ắc quy tích

điện khô. Loại này chủ yếu dùng để duy trì hoạt động cho các loại thiết bị trong ngành Điện

lực, Bưu chính viễn thông, UPS các máy tính, đèn báo khẩn cấp cho các nhà hàng, khách sạn,

xe đạp điện, xe máy điện... một số khác được chế tạo với kết cấu riêng dùng để khởi động cho

động cơ ôtô, xe máy cao cấp.

Công ty là đơn vị đầu tiên trong nước nghiên cứu và sản xuất thành công chủng loại ắc quy

kín khí từ năm 1999. Hiện nay, các loại sản phẩm ắc quy kín khí của Công ty ngày càng có

chất lượng tốt hơn, ổn định hơn so với sản phẩm cùng loại của các đơn vị sản xuất khác trong

nước.

Đặc tính kỹ thuật:

Ắc quy khô kín khí không phải bảo dưỡng (Maintenance Free – MF) mang các nhãn hiệu TS,

PHOENIX, EVERSUN do Công ty Cổ phần Ắc quy Tia sáng sản xuất theo công nghệ Hàn

Quốc bằng các thiết bị của Mỹ, Italia và Hàn Quốc là chủng loại ắc quy chì-axít ở dạng khô

kín có nhiều ưu điểm vượt trội so với ắc quy truyền thống, đó là:

- Cấu trúc kín không rò rỉ dung dịch và khí nên có thể sử dụng an toàn cho mọi thiết bị,

ở mọi vị trí.

- Không phải bổ sung nước cất và kiểm tra tỷ trọng điện dịch trong suốt quá trình sử

dụng

- Không phát sinh khí ăn mòn do sử dụng sườn cực bằng hợp kim chì-canxi, lá cách hấp

phụ AGM nên lượng khí sinh ra trong quá trình nạp điện đã được tái sinh trở lại thành

nước.

- Tuổi thọ cao do tính tự phóng thấp.
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- Khả năng phục hồi nhanh sau khi phóng điện sâu.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Ắc quy Tia sáng sản xuất gần 100 chủng loại sản phẩm ắc quy

chì-axít, trong đó có 46 loại sản phẩm ắc quy khô kín khí, điện áp từ 2V – 12V, dung lượng từ

1,2Ah – 1200Ah.

Lĩnh vực sử dụng

Ắc quy khô kín khí được sử dụng làm nguồn điện một chiều cho:

- Các thiết bị văn phòng.

- Chiếu sáng khẩn cấp.

- Máy tính, các bộ cấp nguồn khi mất mạng điện.

- Đèn chiếu sáng chỉ dẫn.

- Các thiết bị thông tin liên lạc.

- Vận hành các thiết bị.

- Các thiết bị đo.

- Hệ thống báo động.

- Trạm biến thế điện

- Khởi động ô tô, xe máy....

5.1.4 Ắc quy tích điện khô (vỏ Ebonit)

Đặc tính kỹ thuật:

Ắc quy tích điện khô vỏ Ebonít có đầy đủ đặc tính kỹ thuật giống như Ắc quy tích điện khô

vỏ PP. Ngoài ra, Ắc quy vỏ Ebonít có ưu điểm hơn ắc quy vỏ PP ở đặc điểm là độ bền cao,

chịu va đập tốt, chịu được môi trường khắc nghiệt.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Ắc quy Tia sáng sản xuất gần 100 chủng loại sản phẩm ắc quy

chì-axít, trong đó có 16 loại ắc quy TĐK vỏ cao su cứng Ebonít.

Lĩnh vực sử dụng:

Do vỏ Ebonít chịu va đập rất tốt, tuổi thọ cao nên Ắc quy chì-axít tích điện khô vỏ Ebonít

được sử dụng chủ yếu trong quân đội làm nguồn điện một chiều để Khởi động động cơ ô tô,

máy kéo, máy bay, tầu thuỷ, tầu hoả, xe tăng …. (dung lượng từ 36Ah - 460Ah tuỳ thuộc vào

phương tiện sử dụng). Ngoài ra, Ắc quy chì-axít tích điện khô vỏ Ebonít còn được sử dụng

làm nguồn ắc quy dân dụng giống như Ắc quy chì-axít tích điện khô vỏ PP.

5.2. Giá trị sản phẩm, dịch vụ qua các năm
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Đơn vị: Đồng

TT Nội dung
Năm 2008 Năm 2009 9 tháng năm 2010

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

Theo sản phẩm 231.493.650.537 100% 174.759.185.320 100% 204.210.524.661 100%

1 Doanh thu Ắc quy
các loại

230.695.189.525 99,66% 173.781.688.614 99,44% 203.027.118.684 99,42%

1.1 Ắc quy Tích điện
khô

124.700.413.538 53,67% 94.167.159.197 53,48% 126.570.781.475 61,80%

1.2 Ắc quy CMF 5.874.669.454 2,53% 11.572.201.900 6,57% 16.178.707.765 7,90%
1.3 Ắc quy Kín khí 96.114.626.139 41,37% 63.450.777.590 36,04% 55.580.200.256 27,14%
1.4 Ắc quy EBONIT 5.644.277.998 2,43% 6.880.719.318 3,91% 6.475.309.525 3,16%
2 Doanh thu Dịch vụ

Khách sạn, du lịch
798.461.012 0,34% 977.496.706 0,56% 1.183.405.977 0,58%

Theo Thị trường 231.493.650.537 100% 174.759.185.320 100% 204.210.524.661 100%

1 Doanh thu Xuất
khẩu 15.078.802.105 6,51% 14.520.091.014 8,31% 18.936.336.985 9,27%

2 Doanh thu trong
nước 216.414.848.432 93,49% 160.239.094.306 91,69% 185.274.187.676 90,73%

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008,2009, báo cáo tài chính 9 tháng năm 2010

Về cơ cấu doanh thu: Cơ cấu doanh thu của Công ty không có nhiều biến động qua các năm,

chiếm đa số trong doanh thu vẫn là doanh thu từ Ắc quy các loại (duy trì trên 99% tổng doanh

thu qua các năm). Trong đó doanh thu từ Ắc quy Tích điện khô và Ắc quy Kín khí chiếm tỷ

trọng cao nhất, lần lượt là 53,67%, 41,37% năm 2008 và 53,48%, 36,04% năm 2009. Sang

năm 2010, 9 tháng đầu năm cơ cấu trong từng loại sản phẩm Ắc quy đã có sự thay đổi đáng

kể, Ắc quy tích điện khô nâng tỷ trọng lên 61,8% trong khi Ắc quy Kín khí chỉ còn chiếm

27,14% trong tổng doanh thu Ắc quy các loại.

Về thị trường tiêu thụ: Thị trường tiêu thụ chủ yếu của Công ty vẫn là thị trường nội địa với

trên 90% duy trì trong những năm qua. Tuy nhiên, thị trường xuất khẩu của Công ty cũng

đang phát triển tốt, tỷ trọng doanh thu xuất khẩu trong tổng doanh thu đang tăng lên qua các

năm từ 6,51% năm 2008, 8,31% năm 2009 lên tới 9,27% trong 9 tháng đầu năm 2010.

5.3. Nguyên vật liệu
- Nguồn nguyên vật liệu: Nguyên vật liệu chính dùng trong sản xuất sản phẩm của

Công ty chủ yếu là nhập khẩu từ các nước như: Úc, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Thái

Lan ...(chì, vỏ bình, lá cách). Ngoài ra, một số nguyên vật liệu khác được mua bởi các nhà

cung cấp trong nước: như Axít H2SO4, vỏ bình, Keo,...

- Sự ổn định của các nguồn cung cấp này: Công ty đã lựa chọn các đối tác cung cấp

các vật liệu chính, hàng năm đều tiến hành ký hợp đồng nguyên tắc cung cấp nguồn vật tư sản

xuất cho cả năm để đảm bảo tính ổn định về số lượng cũng như giá cả. Vì thế Công ty luôn ổn
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định được nguồn cung cấp nguyên vật liệu. Vật tư chính như chì, vỏ bình, lá cách nhập khẩu

của các hãng như: SimGroup.Limited, Sambu Korea.Limited (Chì), Daramic (lá cách),...

- Ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu tới doanh thu, lợi nhuận: Với Doanh nghiệp

sản xuất kinh doanh, giá cả nguyên vật liệu đầu vào là yếu tố chủ yếu quyết định hiệu quả sản

xuất kinh doanh trong kỳ. Giá nguyên vật liệu đầu vào ốn định làm cho giá bán sản phẩm ổn

định từ đó doanh thu và lợi nhuận của Doanh nghiệp cũng được ổn định hơn.

Trong năm 2010, giá chì duy trì đà tăng nhờ nhu cầu cao từ phía các nhà sản xuất ôtô, pin,và

ắc quy toàn cầu, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ. Doanh số bán ôtô, pin và ắc quy tại hai

quốc gia này tăng cao đã khuyến khích các nhà nhập khẩu nơi đây tìm đến mặt hàng này

nhiều hơn. Ngoài ra, giá chì còn được hỗ trợ bởi thông tin Trung Quốc sẽ áp dụng tiêu chuẩn

mới đối với các lò luyện chì kể từ tháng 2/2010 nhằm kiểm soát vấn đề ô nhiễm môi trường,

điều này cũng có nghĩa là sẽ có những nhà máy không đáp ứng được yêu cầu sẽ phải đóng

cửa. Sau thông tin này, giá chì đã liên tục tăng do lo ngại thiếu cung, từ mức 1.700 USD/tấn

hồi tháng 06/2009 lên 2.300 USD/tấn vào trung tuần tháng 01/2010. Giá chì bình quân năm

2010 được dự đoán ở mức trung bình 2.303 USD/tấn, tăng 33% so với năm 2009.(1)

Giá các nguyên liệu còn lại như axít H2SO4, vỏ bình, Keo... không có nhiều biến động từ đầu

năm đến nay.

5.4. Chi phí sản xuất
Đơn vị: đồng

Yếu tố chi phí
Năm 2008 Năm 2009 Thay đổi 9 tháng năm 2010

Giá trị %
DTT Giá trị %

DTT Giá trị Tỷ lệ
% Giá trị %

DTT
GV hàng bán 181.465.299.085 78,39 137.582.341.515 78,73 -43.882.957.570 -24,18 159.178.341.101 77,95

Chi phí tài chính 16.158.266.807 6,98 10.701.129.873 6,12 -5.457.136.934 -33,77 11.113.707.491 5,44

Chi phí bán hàng 18.688.667.777 8,07 13.588.230.766 7,78 -5.100.437.011 -27,29 16.904.484.420 8,28

Chi phí quản lý 6.189.466.755 2,67 5.832.738.447 3,34 -356.728.308 -5,76 6.251.829.093 3,06

Cộng chi phí 222.501.700.424 96,12 167.704.440.601 95,96 54.797.259.823 -24,63 193.448.362.105 94,73

Doanh thu thuần 231.493.650.537 174.759.185.320 -56.734.465.217 204.210.524.661

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008, năm 2009 và BCTC 9 tháng năm 2010

Ghi chú: Số liệu năm 2008 được điều chỉnh theo Biên bản Kiểm toán BCTC năm 2008 của Kiểm toán
nhà nước và Biên Bản thanh tra thuế năm 2006, 2007, 2008.

(1)Nguồn: http://www.satthep.com.vn/ban-tin-nganh-nhom/2054-du-bao-gia-cac-kim-loi-cong-nghip-nm-2010

http://www.satthep.com.vn/ban-tin-nganh-nhom/2054-du-bao-gia-cac-kim-loi-cong-nghip-nm-2010
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5.5. Trình độ công nghệ

Sau hơn 50 năm thành lập và phát triển, Công ty không ngừng tìm tòi và tiếp thu những kỹ

thuật công nghệ hiện đại từ nền công nghiệp nước nhà cũng như từ những nước phát triển.

Đến nay, trình độ công nghệ của Công ty ngang đã bằng với các nước trong khu vực.

Công nghệ sản xuất: (xem sơ đồ nguyên lý, Hình 1)

Mô tả tóm tắt các bước công nghệ:
Chì nguyên chất (≥ 99,98% Pb) được nghiền thành bột trong hệ thống máy nghiền bột chì

(1). Bột chì tạo ra được phối trộn với dung dịch axit Sunfuric, phụ gia và nước cất thành cao

chì trong máy trộn cao (2). Cao chì đạt độ dẻo cần thiết được trát bằng máy trát cao (4) lên

sườn cực đúc từ hợp kim Pb-Sb (với ắc quy tích điện khô) hoặc Pb-Ca (với ắc quy kín khí)
bằng máy đúc sườn cực (3). Lá cực sau trát cao được ủ, sấy trong máy ủ, sấy (5). Lá cực sau
ủ, sấy được đem lắp vào các thùng chứa dung dịch axit sunfuric loãng để điện phân “hoá

thành” điện cực dương (PbO2) và âm (Pb xốp) bằng dòng điện một chiều (6). Lá cực sau “hoá

thành” được rửa sạch axit và sấy khô bằng máy sấy khí trơ (7) và đem gia công (cắt, mài)

thành lá cực đơn hoàn chỉnh (8). Lá cực gia công đạt yêu cầu kỹ thuật được phối hợp với vỏ
bình và các phụ kiện (9) đem lắp ráp ắc quy để tạo thành bình ắc quy thành phẩm (10).
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Hình 1: Sơ đồ công nghệ sản xuất ắc quy của Công ty Cổ phần Ắc quy Tia sáng

NghiÒn bét ch×

(1)

Trén cao

(2)

Tr¸t cao

(4)

ñ, sÊy

(5)

Ho¸ thµnh

(6)

Röa, sÊy khÝ tr¬

(7)

Gia c«ng

(8)

L¾p ¾c quy

(10)

NhËp kho

(11)

§óc phô tïng

(9)

§óc sên

(3)

Ch× nguyªn chÊt

(≥ 99,98% Pb)

Ch× Hîp kim
(Pb-Sb)/ (Pb-Ca)

Axit Sulfuric
Níc cÊt
Phô gia

Dung dịch Axit
Sulfuric
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Danh sách một số tài sản cố định lớn của Công ty tại thời điểm 31/12/2009
Đơn vị: đồng

TT Tên TSCĐ Số
lượng Nguyên giá

I / Dụng cụ quản lý 609.180.915

II / Máy móc thiết bị 63.987.359.006

1 Máy đúc sườn 6 4.851.947.052

2 Hệ thống Máy Nghiền bột chì 2 10.568.029.099

3 Hệ thống máy Trát cao 1 3.694.907.280

4 HT Máy trộn cao chì 1 5.813.188.934

5 Hệ thống Máy hàn chùm TBS 1 8.311.127.099

6 Máy gấp lá cách 1 5.147.788.425

7 Dây chuyền Ắc quy kín khí 1 7.017.867.740

8 Dây chuyền lắp Ăc quy (Ôtô) 1 3.150.328.096

9 Dây truyền lắp Ắc quy xe máy tự động 2 4.613.299.943

10 Máy sấy Lá cực 3 3.494.273.300

11 Hệ thống xử lý Axít 1 2.387.693.593

12 Máy nạp hoá thành 16 1.868.700.970

13 Máy móc thiết bị khác 1 3.068.207.475

III / Nhà cửa vật kiến trúc 15.981.165.021

1 Khách sạn hóa chất 5.335.924.291

2 Nhà Văn phòng 1 2.255.823.549

3 Nhà dịch vụ Sở dầu 1 686.731.038

4 Kho Vỏ bình - Hoá chất  (620m2) 1 568.471.325

5 Kho ắc quy 1 1.159.987.508

6 Nhà sản xuất tấm cực 1 492.861.024

7 Phân xưởng lá cực 2 (1296m) 1 2.644.907.384

8 Nhà lắp Ắc quy kín khí 1 171.132.300

9 Phân xưởng lắp Khởi động 2 (864m) 1 1.531.485.974

10 Nhà Kho CN TPHCM 1.421.570.000
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11 Tài sản khác 1 1.133.840.628

IV / Phương tiện vận tải 3.980.755.281

1 Xe MAZDAE- BUS 12 chỗ 1 268.260.000

2 Xe Ôtô Huynđai 2 ( 8274) 1 142.469.000

3 Xe tải Huynđai 3.5 tấn ( 9003) 1 179.517.526

4 Xe tải ISUZU 16H - 2901 1 388.496.057

5 Xe Ford - Everst  (7 chỗ ) 1 480.448.650

6 Xe tải 3.45 Tấn (16L25-49) 1 329.961.190

7 Xe Toyota CAMRY XLE 16- 5257 1 1.107.555.388

8 Tài sản khác 2.191.602.858

VI / Tài sản cố định khác 2.820.363.991

1 THiết bị TK Điện EKS33-700 1 470.007.212

2 Trạm Biến áp 1250 KVA 1 1.542.309.338

3 Đường cáp ngầm hạ thế 1 147.530.909

4 Đường nội bộ 1 421.341.818

5 Tài sản khác 709.181.926

Cộng TSCĐ hữu hình 87.378.824.214
Nguồn: Công ty Cổ phần Ắc quy Tia sáng

5.6. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới
Hiện tại, Công ty vẫn đang chú trọng tập chung phát triển, nâng cao quy mô, chất lượng, và

thị trường tiêu thụ của các sản phẩm hiện tại. Đồng thời, bộ phận kỹ thuật của Công ty cũng

có những phối hợp với phòng phát triển thị trường để tìm hiểu nhu cầu về các sản phẩm mới

của thị trường để kịp thời đưa ra những sản phẩm mới đáp ứng cho nhu cầu của thị trường.

Trước đây, Công ty Cổ phần Ắc quy Tia sáng là Doanh nghiệp đầu tiên nghiên cứu thành công

và đưa vào sản xuất loại sản phẩm ắc quy kín khí không phải bảo dưỡng cung cấp cho các

ngành như viễn thông, điện lực và ắc quy dùng cho xe gắn máy. Sản phẩm này ra đời ngay lập

tức đã chiếm được thị phần lớn với những đặc trưng hữu ích của mình.

Hiện tại, Công ty đang nghiên cứu và đi vào sản xuất thử nghiệm loại sản phẩm mới là ắc quy lá

cực ống dùng cho loại xe đặc chủng (xe goòng hầm lò) và loại ắc quy cung cấp cho những thiết

bị thắp sáng bằng năng lượng mặt trời.
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5.7. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ

Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng; Công ty đang áp dụng hệ thống quản lý chất

lượng ISO 9001-2000 do Tổ chức C.A.S GLOBAL Việt Nam cấp ngày 29 tháng 6 năm 2001

(Phiên bản ISO 9002-1994) chứng chỉ có hiệu lực từ ngày 29/6/2001 đến 29/6/2004

– Chứng nhận lại Lần 1: Chuyển đổi phiên bản ISO 9001-2000 Chứng chỉ có hiệu lực từ

29/6/2004 đến 29/6/2007

– Chứng nhận lại Lần 2: Gia hạn hiệu lực chứng chỉ ISO 9001-2000 (cấp mới chứng chỉ có

hiệu lực từ 16/5/2007 đến 29/6/2010)

– Bộ phận kiểm tra chất lượng của Công ty:

Trước khi chuyển đổi mô hình hoạt động sang Công ty Cổ phần, Công ty có riêng một phòng

thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm (phòng KCS). Phòng KCS gồm từ 10-12 nhân

viên làm nhiệm vụ kiểm tra sản phẩm trong quá trình sản xuất của từng công đoạn và kiểm tra

giám sát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào.

Sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động sang Công ty Cổ phần, Hội đồng quản trị - Ban Giám

đốc Công ty thấy rằng để đảm bảo chất lượng sản phẩm xuất ra khỏi kho thì ngay từ công

đoạn đầu tiên đã phải đạt yêu cầu về chất lượng và phải thực hiện bằng được mỗi người công

nhân trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất ra sản phẩm đồng thời phải là một nhân viên

KCS để tự kiểm tra đánh giá được sản phẩm mình làm ra. Có như vậy mới nâng cao được tính

tự giác, tự chủ và trách nhiệm của mỗi người lao động. Thực hiện chủ trương này, mỗi năm

Công ty tiết kiệm được hàng trăm triệu đồng chi phí nhân công mà vẫn đảm bảo chất lượng

sản phẩm. Phòng KCS giờ chỉ còn lại 03 nhân viên làm nhiệm vụ kiểm tra thí nghiệm sản

phẩm mới và kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào.

5.8. Hoạt động Marketing
Phòng thị trường Công ty chịu trách nhiệm về công tác Maketing – Phòng có thành lập nhóm

nhân viên gồm 04 người chuyên làm nhiệm vụ tiếp thị, mở rộng thị trường và tìm hiểu nghiên

cứu đề xuất sản xuất sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu thị trường và chịu trách nhiệm về các

công tác dịch vụ sau bán hàng.

5.9. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền
Tất cả các sản phẩm mà Công ty cung cấp ra thị trường đều được đăng ký và bảo hộ tại Cục
Sở hữu Công nghiệp Việt Nam. Cụ thể các nhãn hiệu Thương mại Công ty đã đăng ký tại Cục
Sở hữu Công nghiệp:
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TS: Được bảo hộ theo Quyết định số 4206/QĐ-ĐK ngày 20/06/2003 của Cục Sở hữu
Công nghiệp

Tia sang: Được bảo hộ theo Quyết định số A3917/QĐ-ĐK ngày 1/07/2004 của Cục Sở
hữu Trí Tuệ

Phoenix: được bảo hộ theo Quyết định số 2453/QĐNHN ngày 13/11/2000 của Cục Sở
hữu Công nghiệp

Eversun: Được bảo hộ theo Quyết định số 1578/QĐ –ĐK ngày 04/06/2001 của Cục
Sở hữu Công nghiệp

Elnika: Được bảo hộ theo Quyết định số 6714/QĐ-SHTT ngày 10/7/2006 của Cục Sở
hữu Trí Tuệ

Vacanlo: Được bảo hộ theo Quyết định số: 6715/QĐ-SHTT ngày 10/7/2006 của Cục
Sở hữu Trí Tuệ

E&P: Được bảo hộ theo Quyết định số: 10700/QĐ-SHTT ngày 16/10/2006 của Cục
Sở hữu Trí Tuệ

INNATSIONAL: Được bảo hộ theo Quyết định số: 9901/QĐ-SHTT ngày 28/5/2008
của Cục Sở hữu Trí Tuệ

RAITON: Được bảo hộ theo Quyết định số: 8728/QĐ-SHTT ngày 14/52008 của Cục
Sở hữu Trí Tuệ

5.10. Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết trong năm 2010

Đơn vị: Đồng

TT Tên chủ dự án Giá trị hợp đồng Thời gian

1 Bộ Tư Lệnh thông tin liên lạc 827.310.000 Quý I/2010

2 Bộ Tư Lệnh thông tin liên lạc 685.132.800 Quý I/2010

3 Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và TB Đô thị 6.930.000.000 Quý I/2010

4 BTL Quân chủng Phòng không - không quân 553.162.500 Quý I/2010

5 Cục kỹ thuật Binh chủng/TCKT 511.164.000 Quý I/2010

6 Cục kỹ thuật Binh chủng/TCKT 100.069.200 Quý I/2010

7 Cục kỹ thuật - BTL Thông tin liên lạc 196.310.400 Quý I/2010

8 Bộ Tư Lệnh thông tin liên lạc 1.244.243.000 Quý I/2010

9 Bộ Tư Lệnh thông tin liên lạc 1.492.700.000 Quý I/2010

10 TTâm Thông tin Di động KV5 429.950.400 Quý I/2010

11
CN Cty CP TBị Bưu điện Miền trung tại
ĐNẵng 271.920.000 Quý I/2010
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12 CTCP ôtô TMT 1.051.138.000 Quý I/2010

13 CTCP ôtô TMT 2.017.400.000 Quý I/2010

14 Cục Vận tải/TCKT 396.891.000 Quý I/2010

15 Cty CP Than Đèo Nai 450.640.000 Quý I/2010

16 Công ty TNHH Thu Minh 844.800.000 Quý I/2010

17 CTCP Cn&TB Kỹ Thuật 230.313.160 Quý 2/2010

18 Công ty TNHH Thu Minh 435.600.000 Quý 2/2010

19 Cty TNHH Viễn thông FPT Miền Bắc 1.815.000.000 Quý 2/2010

20 Công ty TNHH BMC 422.994.000 Trong tháng 04/2010

21 Công ty TNHH BMC 1.409.980.000 Trong tháng 05/2010

22 Cty CP Đầu tư & CN Việt Tiến 302.148.000 Tháng 4/2010

23 Cty CP Ôtô TMT 806.300.000 Tháng 4/2010

24 Cục xe máy – Tổng cục Kỹ thuật 1.087.020.000 Tháng 4/2010

25 Cục KT QC Phòng không Không quân 660.726.000 Tháng 6/2010

26 BTL Thông tin liên lạc 1.492.700.000 Quý 2/2010

27 Cục kỹ thuật Hải quân 611.440.500 Tháng 7/2010

28 Cty CP Ôtô TMT 796.400.000 Tháng 7/2010

29 BTL Thông tin liên lạc 1.440.212.400 Tháng 8/2010

30 Công ty TNHH Thu Minh 339.455.710 Tháng 9/2010

31 TTâm Ttin Di động KV5 547.184.000 Quý 3/2010

32 Công ty CP Ôtô Xuân Kiên - NM SX ôtô số I 435.611.000 Quý 3/2010

33 Công ty  SX&LR oto Chu Lai Trường Hải 1.317.426.000 Quý 3/2010

34
Công ty SX&LR oto Du Lịch Trường Hải -
KIA 1.080.530.000 Quý 3/2010

35 Công ty TNHH oto Hoa Mai 455.250.400 Quý 3/2010

36 Công ty CP oto TMT – NM Cửu Long 1.214.400.000 Quý 3/2010

37 Công ty CP Honlei VN 1.976.255.000 Quý 3/2010

38 Công ty CP Tập Đoàn Henlei VN Quý 3/2010
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816.310.000

39 Công ty CP Tập Đoàn T&T 1.217.700.000 Quý 3/2010

40 BTL Quân Chủng – Phòng không không quân 660.726.000 Quý 3/2010

41 Công ty TNHH BMC 845.988.000 Quý 3/2010

42 Công ty TNHH Viễn Thông FPT Miền Bắc 1.274.130.000 Quý 3/2010

43 Công ty TNHH Thương Mại Thu Minh 414.541.710 Quý 3/2010

44 Cục Kỹ thuật- BTL Thông tin liên lạc 1.440.212.400 Quý 3/2010

45 Cục kỹ thuật Hải Quân 611.440.500 Quý 3/2010

46 TT Thông tin Di động KV5 841.860.000 Quý 3/2010

47 Công ty CP ôtô TMT 601.195.430 Quý 4/2010

48 Công ty CP Công nghệ & Thiết bị Kỹ thuật 340.192.226 Quý 4/2010

49 Công ty Lưới điện Cao thế Miền Bắc 281.754.000 Quý 4/2010

50 Cục KT – BTL Bộ đội Biên Phòng 793.386.000 Quý 4/2010

51
Công ty TNHH SX&LR oto Chu lai – Trường
Hải 1.376.540.000 Quý 4/2010

52 Công ty  TNHH oto Hoa Mai 274.032.000 Quý 4/2010

53 Công ty CP Tập Đoàn T&T 1.256.640.000 Quý 4/2010

54 Công ty CP Honlei VN 655.270.000 Quý 4/2010

55 Công ty CP Tập Đoàn Henlei VN 361.790.000 Quý 4/2010

56 Công ty TNHH Viễn Thông FPT Miền Bắc 580.000.000 Quý 4/2010

57 Công ty TNHH Viễn Thông FPT Miền Trung 471.900.000 Quý 4/2010

58 Cục xe máy/TCKT 350.175.100
Trong năm 2010, theo
yêu cầu bên mua

59 Công ty TNHH Giải pháp CN Nguồn postef 38.636.458.067
Trong năm 2010, theo
yêu cầu bên mua

60 Bộ Tham mưu -BTL Bộ Đội Biên Phòng 399.866.500
Trong năm 2010, theo
yêu cầu bên mua

61 Cục Vận tải/TCKT 398.371.600
Trong năm 2010, theo
yêu cầu bên mua

62 Cục xe máy/TCKT 1.305.881.500
Trong năm 2010, theo
yêu cầu bên mua

63 Cục xe máy/TCKT 440.000.000
Trong năm 2010, theo
yêu cầu bên mua

64 BTL Quân chủng Phòng không - không quân 494.175.000
Trong năm 2010, theo
yêu cầu bên mua
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65 CTCP ôtô TMT 1.023.000.000
Trong năm 2010, theo
yêu cầu bên mua

66 CTCP ôtô TMT 1.062.600.000
Trong năm 2010, theo
yêu cầu bên mua

67 CTCP ôtô TMT 1.246.300.000
Trong năm 2010, theo
yêu cầu bên mua

68 CTCP ôtô TMT 1.399.948.000
Trong năm 2010, theo
yêu cầu bên mua

Cộng 98.752.161.503

Nguồn: Công ty Cổ phần Ắc Quy Tia Sáng

Ghi chú: Trên đây là những hợp đồng có giá trị xác định mà Công ty đã ký hợp đồng cung
cấp cho đối tác từ đầu năm 2010 đến nay. Ngoài ra, Công ty còn phân phối hàng qua những
đơn vị trung gian, những chi nhánh, cửa hàng…, đây chính là kênh tiêu thụ chủ yếu của Công
ty.

6. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

6.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 2 năm
gần nhất

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Tăng giảm Tỷ lệ
9 tháng năm

2010

Tổng giá trị tài sản
167.465.575.430 170.563.914.431 3.098.339.001 1,85% 171.854.339.216

Doanh thu thuần
231.493.650.537 174.759.185.320 -56.734.465.217 -24,51% 204.210.524.661

Lợi nhuận từ hoạt động
kinh doanh 9.426.997.178 7.271.493.316 -2.155.503.862 -22,87% 10.860.775.682

Lợi nhuận khác 1.181.011.965 1.840.867.512 659.855.547 55,87% 42.292.440

Lợi nhuận trước thuế
10.608.009.143 9.112.360.828 -1.495.648.315 -14,10% 10.903.068.122

Lợi nhuận sau thuế
8.098.419.097 (*) 7.682.890.950 -415.528.147 -5,13% 8.177.301.091

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 49,98% 65,85%

Nguồn: Báo cáo tài Chính kiểm toán 2009, BCTC 9 tháng năm 2010

Ghi chú: Số liệu năm 2008 được điều chỉnh theo Biên bản Kiểm toán BCTC năm 2008 của Kiểm toán
nhà nước và Biên Bản thanh tra thuế năm 2006, 2007, 2008.

Năm 2009 là năm Doanh nghiệp chịu những tác động sâu rộng của hậu khủng khoảng kinh tế

toàn cầu. Các đơn đặt hàng sụt giảm so với năm 2008 do các Doanh nghiệp sử dụng sản phẩm

của Công ty hạn chế quy mô sản xuất, đặc biệt là ngành Công nghiệp sản xuất ôtô, xe máy. Vì

thế doanh thu thuần của Công ty trong năm 2009 sụt giảm 24,51% so với năm 2008.

Ngoài ra, sự biến động của tỷ giá cũng góp phần làm gia tăng chi phí đầu vào của Công ty do

Công ty phải nhập khẩu một số nguyên vật liệu từ nước ngoài bằng ngoại tệ. Mặt khác, nguồn
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ngoại tệ Công ty dùng để nhập khẩu nguyên vật liệu là nguồn vốn vay, khi tỷ giá tăng, Công

ty không những phải nhập khẩu nguyên vật liệu với giá cao hơn mà còn phải trả thêm phần

chênh lệch tỷ giá trong phần vốn vay gốc. Từ những nhân tố đó đã dẫn tới lợi nhuận sau thuế

năm 2009 của Công ty giảm 5,13% so với năm 2008.

Bước sang năm 2010, trước sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế toàn cầu, nhu cầu sản phẩm

cũng gia tăng so với năm 2009. Tận dụng tối đa những lợi thế về nguồn khách hàng thường

xuyên, những thế mạnh về chất lượng sản phẩm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đối mặt với sự

biến động của lãi suất và tỷ giá, Công ty đã bứt phá mạnh mẽ về doanh thu và lợi nhuận. Cụ

thể, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2010 đạt 8,17 tỷ đồng tăng 6,44% so với lợi nhuận cả

năm 2009 (7,68 tỷ đồng).

6.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong
năm báo cáo

Thuận lợi:

- Là thành viên của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Công ty có nhiều lợi thế so với các đối

thủ cạnh tranh khác.

Về vốn: Trong năm 2009 và đầu năm 2010 lãi suất tín dụng duy trì ở mức cao dẫn tới việc

tiếp cận nguồn tín dụng là khó khăn nếu các doanh nghiệp không phải là khách hàng thường

xuyên và có uy tín. Trước những khó khăn chung đó, Công ty nhận được sự ủng hộ từ tập

đoàn với nguồn vốn vay từ chính Tập đoàn và từ Công ty tài chính của Tập đoàn giúp Công ty

giải tỏa khó khăn về vốn.

Về nguồn khách hàng: Với uy tín từ Tập đoàn cũng như bề dày hoạt động hơn 50 năm trong

nền kinh tế, trong năm 2009 Công ty vẫn duy trì được một số đơn hàng có giá trị lớn từ các

bạn hàng nước ngoài, điều này đã giúp Công ty vượt qua được giai đoạn khó khăn năm 2009

từ đó tạo đà phát triển cho năm 2010.

- Trong giai đoạn 2006-2008, cơ bản Công ty đã đầu tư xong cơ sở vật chất, máy móc thiết

bị hiện đại cùng với hệ thống xử lý chất thải tiên tiến nên sản phẩm của Công ty từ năm

2009 có chất lượng tốt và chi phí sản xuất thấp.

- Thương hiệu ắc quy của Công ty đã có uy tín lớn trên thị trường.

- Thị trường tiêu thụ sản phẩm rộng khắp trên toàn thế giới cũng là yếu tố tích cực giúp

Công ty thoát khỏi tình hình khó khăn.



Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Ắc Quy Tia Sáng

Công ty Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
VICtory of investorS

33

Khó khăn:

- Khủng hoảng kinh tế trên toàn thế giới ít nhiều làm giảm nhu cầu tiêu thụ ắc quy trên

toàn cầu gây ra nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty

- Năm 2009 là thời điểm Công ty cơ bản hoàn thiện hệ thống máy móc thiết bị hiện đại,

tạm thời hệ thống máy móc này chưa thể bù đắp lượng vốn lớn mà Công ty đã đầu tư. Để

đảm bảo nhu cầu vốn hoạt động, Công ty đã tiến hành vay vốn từ các tổ chức tín dụng với

lãi suất cao, điều này làm gia tăng chi phí tài chính của Công ty.

7. Vị thế của Công ty so với các Doanh nghiệp khác trong cùng ngành

Vị thế của Công ty trong ngành:

Công ty Cổ phần Ắc quy Tia sáng là 1 trong 03 Doanh nghiệp sản xuất Ắc quy thuộc Tập

đoàn Hoá chất Việt Nam. Công ty là Doanh nghiệp đứng thứ 2 về sản xuất ắc quy trong ngành

(sau CTCP Pin ắc quy Miền nam).

Ngành Công nghiệp Việt Nam nói chung, ngành sản xuất ắc quy nói riêng trong những năm

gần đây đã đạt được sự tăng trưởng đáng kể nhờ có sự tăng trưởng chung của nền Công

nghiệp phát triển. Trong sự phát triển chung của nền Công nghiệp phải kể đến sự phát triển

của các Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất, lắp ráp ô tô – xe máy, ngành Viễn thông….

Triển vọng của ngành này những năm tới vẫn đang trên đà phát triển vì nhu cầu của người

tiêu dùng vẫn còn cao, bên cạnh đó nền kinh tế phát triển thu nhập của người lao động được

tăng lên từ đó việc sử dụng phương tiện ô tô, xe máy phục vụ cho nhu cầu đời sống là điều tất

yếu.Thể hiện qua hàng năm số khách hàng ký hợp đồng cung cấp ắc quy là các đơn vị sản

xuất lắp ráp ô tô – xe máy với Công ty vẫn tăng (năm 2006 là 59 khách hàng, năm 2007 là 68

khách hàng và đầu năm 2010 đến nay đã có thêm 04 khách hàng là Doanh nghiệp sản xuất lắp

ráp ô tô ký hợp đồng mua hàng tại Công ty.
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Triển vọng phát triển của ngành:

Kinh tế Việt Nam phát triển mạnh trong thời gian qua, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân

hàng năm hơn 8%. Trong năm 2010, theo Bộ kế hoạch và Đầu tư thì GDP của Việt Nam có

thể vượt 6,5% như kế hoạch đã đề ra. Ngoài ra, Quốc hội cũng đặt mục tiêu tăng trưởng GDP

bình quân tới năm 2010 và có tính tới 2015 đạt từ 7 -7,5%/ năm (1). Sau khi Việt Nam chính

thức gia nhập WTO, nhờ có sự thông thoáng hơn về chính sách, sự mình bạch hơn của thị

trường trong nước nên ngày càng có nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến Việt Nam.

Hầu hết các chuyên gia và các định chế tài chính lớn đều có chung nhận định rằng Việt Nam

là điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất trong số các thị trường mới nổi, điều này góp phần chứng

minh khả năng tăng trưởng đều đặn của nền kinh tế nước nhà trong thời gian tới

Trong khi đó, theo báo cáo của Bộ Công thương thì giá trị sản xuất Công nghiệp trong 3 quý

đầu năm của nước ta có rất nhiều dấu hiệu khả quan. Cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp

tháng 8/2010 ước đạt 69,5 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng 7 và tăng 15,2% so với

tháng 8/2009. Tính chung 8 tháng ước đạt 504,2 nghìn tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ,

trong đó: khu vực kinh tế nhà nước tăng 9,0%; khu vực kinh tế ngoài nhà nước tăng 12,7%;

khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng cao nhất 17,3%. (2)

Hiện tại, Việt Nam đang đứng thứ 3 trên Thế giới về lượng người sử dụng xe gắn máy, và

chiếm khoảng 8% thị trường xe máy Thế giới về số lượng xe lưu hành. Đặc biệt, tỉ lệ xe gắn
máy tại TP.Hồ Chí Minh cao nhất thế giới, trung bình 600 xe/1000 người. Trong khi đó, tại
những TP có đông xe máy nhưng tỷ lệ tương ứng vẫn thấp hơn nhiều so với TP.Hồ Chí Minh
như: Jakarta chỉ có 160 xe, Bangkok: 265 xe, Delhi (Ấn Độ): 175 xe…(3) Bên cạnh đó, nhu
cầu sử dụng xe ôtô ngày một tăng cao, các cơ sở lắp ráp phát triển mạnh, đây là cơ hội tốt cho
ngành sản xuất ắc quy phát triển.

(1)Nguồn:http://vneconomy.vn và http://www.mof.gov.vn/
(2) Nguồn: www.moit.gov.vn
(3) Nguồn: http://www.vietchinabusiness.vn/xa-hi/tieu-im/19210-ti-le-xe-gan-may-tai-tphcm-

cao-nhat-the-gioi.html

http://www.moit.gov.vn/
http://www.vietchinabusiness.vn/xa-hi/tieu-im/19210-ti-le-xe-gan-may-tai-tphcm-cao-nhat-the-gioi.html
http://www.vietchinabusiness.vn/xa-hi/tieu-im/19210-ti-le-xe-gan-may-tai-tphcm-cao-nhat-the-gioi.html
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Mặt khác, trong những năm vừa qua nước ta liên tục đưa vào sử dụng và khai thác những nhà

máy thủy điện, nhiệt điện mới có công suất lớn. Tuy nhiên, trước sức ép lớn từ nhu cầu sử

dụng điện từ sự phát triển của nền kinh tế, ngành điện nước ta liên tục không đáp ứng đủ nhu

cầu điện cho sản xuất và tiêu dùng, đặc biệt là vào mùa khô. Trước thực tế đó, ngành điện đưa

ra biện pháp cắt điện luân phiên giữa các khu vực dẫn đến việc phát sinh một nhu cầu lớn về

các loại máy phát điện quy mô nhỏ và ắc quy tích điện phục vụ cho gia đình. Theo EVN nếu

tiếp tục duy trì giá điện như hiện nay thì khó có thể thu hút thêm đầu tư vào lĩnh vực điện

năng. Như vậy có thể thấy rằng việc thiếu điện không thể giải quyết trong 1 sớm 1 chiều, nói

cách khác thì nhu cầu về các loại ắc quy tích điện sử dụng trong gia đình là rất lớn trong thời

gian tới.

Sự phù hợp giữa định hướng phát triển của Công ty so với định hướng phát triển ngành

Theo Quyết định số 343/2005/QĐ-TTg ngày 26/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê

duyệt quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đến năm 2010 (có tính

đến năm 2020) đặt ra mục tiêu đến hết năm 2010: nâng cao chất lượng sản phẩm để có thể

đạt tiêu chuẩn quốc tế, nâng sản lượng ắc quy lên 1,5 đến 1,9 triệu KWh/năm, tăng sản

lượng pin truyền thống lên đạt 500-800 triệu viên/năm, nghiên cứu sản xuất một số loại pin

chuyên dụng cao cấp. Đối với giai đoạn từ 2011-2020: nghiên cứu để phát triển và nâng cao

chất lượng các nguồn điện mới, phục vụ cho các yêu cầu của thị trường về nguồn điện sạch,

như các loại pin Li - Ion, ắc quy cho ô tô điện và ô tô lai điện.

Với phân tích về triển vọng phát triển của ngành pin ắc quy như trên, thì định hướng phát
triển của Công ty hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển của Nhà nước về ngành và
xu thế chung trên thế giới.

8. Chính sách đối với người lao động
8.1 Tình hình Lao động

Chất lượng nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển

của Công ty. Vì vậy Công ty luôn đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp

lên hàng đầu trong chiến lược phát triển của mình. Tổng số cán bộ công nhân viên của Công

ty tại thời điểm 30/9/2010 là 336 người. Cơ cấu lao động của Công ty được thể hiện trong

bảng sau:

Tình hình lao động của Công ty (tại thời điểm 30/09/2010)
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STT Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Số người Tỷ lệ

1 Trình độ trên đại học 01 0.30%

2 Trình độ đại học 40 11.90%

3 Trình độ cao đẳng 6 1.79%

4 Trình độ trung cấp 15 4.46%

5 Công nhân kỹ thuật bậc cao 237 70.54%

6 Công nhân kỹ thuật 37 11.01%

Tổng cộng: 336 100%

8.2 Chính sách với người lao động
Nhằm vươn tới mục tiêu phát triển bền vững và lâu dài, Công ty đã xây dựng chính sách đối

với người lao động theo định hướng sau:

- Không ngừng nâng cao năng lực quản lý điều hành của cán bộ quản lý, cán bộ Kỹ thuật,

xây dựng và làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, đào tạo cán bộ, đáp ứng yêu cầu hiện tại

và đáp ứng nhiệm vụ lâu dài của Công ty.

- Tổ chức đào tạo mới, đào tạo lại, đào tạo nâng cao theo yêu cầu nhiệm vụ sản xuất.

- Thường xuyên đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, tin học.

Phấn đấu đến năm 2010 tất cả cán bộ quản lý từ đội trưởng công trình trở lên phải được

học qua các lớp quản lý, pháp luật, tin học, ngoại ngữ để phù hợp với sự phát triển của

Công ty.

- Đáp ứng đầy đủ lực lượng cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, giám sát cho các công trình

và các dự án của Công ty.

- Thường xuyên tổ chức và cử cán bộ tham gia các lớp học nâng cao cho cán bộ quản lý,

cán bộ làm công tác tư vấn, giám sát.

- Kết hợp với các trường Đại học, các cơ sở đào tạo để bồi dưỡng nâng cao trình độ quản

lý cho đội ngũ cán bộ.

- Thường xuyên tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý theo mô hình tổ chức quản lý mới.

- Luôn chú trọng xây dựng đội ngũ công nhân kỹ thuật, lành nghề, có kỹ thuật tay nghề

cao theo chuyên ngành của Công ty.

- Thường xuyên tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề tạo điều kiện để họ học tập, rèn luyện,

gắn bó xây dựng Công ty.
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- Kết hợp với các trường Công nhân kỹ thuật trong ngành và các trường Công nhân kỹ

thuật ngoài ngành để làm nhiệm vụ đào tạo cho đội ngũ Công nhân kỹ thuật của Công ty

có đủ trình độ, tiêu chuẩn theo yêu cầu.

- Phấn đấu đến năm 2012 có 100% Công nhân kỹ thuật chuyên nghiệp có trình độ lý

thuyết và thực hành đạt tiêu chuẩn trong ngành nghề.

- Hàng năm phòng tổ chức Công ty kết hợp với các Giám đốc nhà máy Đội trưởng công

trình tìm kiếm, rà soát và trình lên Ban lãnh đạo Công ty những cán bộ công nhân viên

có tay nghề cao, có khả năng làm nhóm trưởng trở lên, những cán bộ kỹ thuật có năng

lực năng động nhiệt tình trong công việc có khả năng quản lý, để Công ty có hướng đào

tạo và bổ nhiệm nhiệm vụ mới theo yêu cầu của sản xuất kinh doanh.

Chính sách, chế độ cụ thể đối với người lao động:

a. Chế độ làm việc

• Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8 giờ mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần, nghỉ

trưa 1 giờ. Khi có yêu cầu về tiến độ hợp đồng, dự án thì cán bộ công nhân viên của Công ty

có trách nhiệm và tự nguyện làm thêm giờ, Công ty có chính sách phù hợp để đảm bảo quyền

lợi cho người lao động theo quy định của Nhà nước với mức đãi ngộ thoả đáng.

• Nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết: Nhân viên được nghỉ lễ và Tết theo quy định của Bộ Luật Lao

động, những nhân viên có thời gian làm việc tại Công ty từ 12 tháng trở lên được nghỉ phép

12 ngày mỗi năm, những nhân viên có thời gian làm việc tại Công ty chưa đủ 12 tháng thì số

ngày được nghỉ phép trong năm được tính theo tỷ lệ thời gian làm việc. Ngoài ra, cứ 05 năm

làm việc tại Công ty nhân viên sẽ được cộng thêm 01 ngày phép.

• Nghỉ ốm, thai sản: Công ty thanh toán chế độ lương, ốm, thai sản theo quy định, đây là

phần BHXH trả thay lương. Trong thời gian nghỉ thai sản, ngoài thời gian nghỉ 04 tháng với

chế độ bảo hiểm theo đúng quy định, còn được hưởng thêm 05 tháng lương cơ bản do Bảo

hiểm xã hội chi trả.

• Điều kiện làm việc: Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện làm việc cần thiết cho cán

bộ công nhân viên. Công ty áp dụng chế độ định kỳ khám kiểm tra sức khỏe tổng hợp cho

toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty mỗi năm 1 lần.

b. Chính sách tuyển dụng và đào tạo

• Tuyển dụng: Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút được lao động có năng lực và

trình độ chuyên môn phù hợp vào làm việc tại Công ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô

hoạt động của Công ty. Tùy theo từng vị trí cụ thể mà Công ty đưa ra những tiêu chuẩn riêng,
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song tất cả các chức danh đều phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản như có trình độ chuyên môn

cơ bản phù hợp với lĩnh vực hoạt động của Công ty, nhiệt tình và ham học hỏi, yêu thích công

việc và chủ động sáng tạo trong công việc. Đối với các vị trí quan trọng, việc tuyển dụng chặt

chẽ hơn với các yêu cầu về kinh nghiệm công tác, khả năng phân tích và tác nghiệp độc lập,

trình độ về ngoại ngữ và tin học.

• Chính sách thu hút nhân tài: Công ty dành chính sách lương, thưởng và những chế độ

đãi ngộ cao cho các nhân viên giỏi, có trình độ học vấn cao và có nhiều kinh nghiệm trong các

lĩnh vực liên quan đến ngành nghề hoạt động của Công ty nhằm một mặt tạo tâm lý ổn định

cho nhân viên và mặt khác để tập hợp, thu hút nguồn nhân lực giỏi về làm việc cho Công ty.

• Đào tạo: Bên cạnh đó, hàng năm đơn vị cũng luôn xây dựng kế hoạch, thực hiện đào tạo

và đào tạo lại tay nghề, trình độ cho người lao động bằng nhiều hình thức, nhằm phát triển đội

ngũ cán bộ công nhân viên, đáp ứng yêu cầu đa dạng hóa ngành nghề của Công ty, theo kịp

trình độ công nghệ của các nước tiên tiến trên thế giới.

c. Chính sách lương, thưởng, phúc lợi

• Chính sách lương: Công ty xây dựng chính sách lương phù hợp với đặc trưng ngành

nghề hoạt động và bảo đảm cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định

của Nhà nước, phù hợp với trình độ, năng lực và công việc chuyên môn của từng người. Cán

bộ công nhân viên trong Công ty ngoài việc được hưởng lương tháng theo bậc lương cơ bản

còn được hưởng lương công việc theo năng suất và hiệu quả.

• Chính sách thưởng: Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty

gia tăng năng suất lao động và hiệu quả đóng góp, Công ty có chính sách thưởng định kỳ và

thưởng đột xuất cho cá nhân, tập thể có những đóng góp thiết thực vào kết quả hoạt động

chung.

• Bảo hiểm và phúc lợi: Công ty trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo đúng quy

định của pháp luật.

Tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên: Công ty luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để Công
đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty hoạt động hiệu quả. Hàng năm cán bộ công nhân viên
Công ty đều được hưởng chế độ vào các dịp lễ, tết.

9. Chính sách cổ tức:

Công ty thực hiện chi trả cổ tức theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức

hoạt động của Công ty. Theo đó, phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức do
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Hội đồng Quản trị xây dựng, đề xuất và Đại hội đồng Cổ đông quyết định trên nguyên tắc

sau:

– Cổ tức sẽ được công bố và chi trả từ lợi nhuận giữ lại của Công ty cho các Cổ đông theo

tỷ lệ phần vốn góp.

– Công ty chỉ trả cổ tức cho Cổ đông khi Công ty kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa

vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật và ngay khi trả hết số cổ tức đã định, Công ty vẫn

đảm bảo thanh toán các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả, đồng thời

vẫn đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

– Nguồn lợi nhuận sau thuế của Công ty thường được dùng trích lập quỹ đầu tư phát triển

và chia cổ tức cho Cổ đông. Tỷ lệ chi trả cổ tức các năm như sau:

Đơn vị: đồng

TT Năm Tỷ lệ cổ tức Cổ phiếu
thưởng

Ghi chú

1 Năm 2006 10% - Cổ tức bằng cổ phiếu

2 Năm 2007 11% 10% Cổ tức bằng cổ phiếu
3 Năm 2008 15% 10% Cổ tức bằng cổ phiếu
4 Năm 2009 15% - Bằng tiền mặt

Nguồn: Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2006, 2007, 2008, 2009

10.Tình hình hoạt động tài chính

10.1. Các chỉ tiêu cơ bản

Kỳ kế toán của Doanh nghiệp bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng là đồng Việt Nam, được ghi chép theo các chuẩn mực kế toán hiện

hành của Việt Nam.

10.1.1 Trích khấu hao TSCĐ:

- Tài sản cố định hữu hình và vô hình của Doanh nghiệp được xác định giá trị ban đầu

theo nguyên giá. Nguyên giá là toàn bộ các chị phí mà Doanh nghiệp bỏ ra để có được

tài sản cố định hữu hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sử dụng

- Tài sản của Doanh nghiệp được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong suốt

thời gian sử dụng hữu ích dự tính của tài sản đó.

- Thời gian khấu hao của một số nhóm tài sản như sau:

+ Nhà cửa, vật kiến trúc: 06 – 25 năm

+ Máy móc thiết bị: 04 – 10 năm
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+ Phương tiện vận tải, truyền dẫn: 06 – 10 năm

+ Thiết bị văn phòng: 04 – 08 năm

+ Tài sản cố định khác: 6 – 10 năm

Từ năm 2009, Công ty thay đổi phương pháp trích khấu hao đối với một số tài sản cố định là

máy móc, thiết bị sản xuất chính từ phương pháp khấu hao theo đường thẳng sang phương

pháp khấu hao theo sản lượng để phù hợp với hoạt động sản xuất của Công ty. Công ty xác

định tổng số lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế căn cứ vào hồ sơ kinh tế, kỹ

thuật của máy móc thiết bị.

Nguyên nhân: Cuối năm 2008, đầu năm 2009 do ảnh hưởng của việc suy thoái kinh tế toàn
cầu, nền kinh tế Việt Nam nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của CTCP Ắc quy Tia
sáng nói riêng cũng đều chịu ảnh hưởng của sự suy thoái đó cụ thể: Kết quả sản xuất kinh
doanh quý I và 6 tháng đầu năm 2009 của Công ty gặp rất nhiều khó khăn do giá cả đầu vào
của vật tư tăng cao, tỷ giá ngoại tệ có sự biến động mạnh mà nguyên vật liệu chính của Công
ty chủ yếu là nhập khẩu từ nước ngoài như: Úc, Hàn Quốc, Đài Loan... Bên cạnh đó, nền kinh
tế suy thoái kéo theo sự giảm sút về hoạt động sản xuất của nhiều ngành cũng như nhu cầu
của người tiêu dùng nên sản phẩm của Công ty cũng bị ảnh hưởng không ít.

Mặt khác, năm 2006 CTCP Ắc quy Tia sáng mới đầu tư mở rộng sản xuất tăng công suất từ
150.000Kw/h/năm lên 300.000Kw/h/năm với tổng số vốn đầu tư là trên 28 tỷ đồng (trong đó
đầu tư thiết bị máy móc trên 17 tỷ đồng) đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 7/2006. Vì vậy,
giá trị còn lại của tài sản cố định của Công ty tại thời điểm đầu năm 2009 là tương đối lớn.

Trước tình hình đó, để đảm bảo quyền lợi cho các Cổ đông và người lao động, cũng như phản
ánh đúng thực chất giá trị máy móc thiết bị của Công ty tham gia vào quá trình sản xuất ra sản
phẩm, Hội đồng quản trị cũng như Ban Giám đốc Công ty quyết định thay đổi phương pháp
khấu hao tài sản cố định (đối với 1 số tài sản là máy móc thiết bị có giá trị lớn mới đầu tư từ
năm 2006) từ phương pháp khấu hao đường thẳng sang phương pháp khấu hao theo sản phẩm
sản xuất.
Ảnh hưởng: Sự thay đổi này đã làm ảnh hưởng một phần đến chi phí sản xuất trong năm 2009
từ đó ảnh hưởng đến lợi nhuận trong năm của Công ty. Việc thay đổi phương pháp khấu hao
này được Công ty áp dụng từ năm 2009. Kể từ đó đến nay, Công ty đã thực hiện tính khấu
hao theo phương pháp mới và tiến hành kê khai, nộp đầy đủ thuế thu nhập Doanh nghiệp lên
Cục thuế Hải Phòng
Cơ sở pháp lý: Vào ngày 28/01/2010 Công ty đã gửi công văn số 124CV/TCKT lên Cục Thuế

Hải Phòng để báo cáo. Sau đó, Công ty đã liên hệ với Cục thuế Hải Phòng và nhận được câu

trả lời là “việc thay đổi phương pháp khấu hao và gửi công văn báo cáo lên Cục thuế như

Công ty đã làm là phù hợp với các quy định của pháp luật”

10.1.2 Mức lương bình quân:
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Mức lương bình quân của người lao động trong Công ty năm 2009 là 3.200.000 đồng tăng

6,67% so với năm 2008. Năm 2010 mức lương bình quân dự kiến đạt 3.500.000 tăng

9,38% so với năm 2009. So với mức lương trung bình của người lao động trong các Doanh

nghiệp hoạt động cùng ngành trong khu vực thì đây là mức lương tương đối cao.

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 9 tháng Năm
2010

Mức lương bình quân 2.700.000 3.000.000 3.200.000 3.500.000

Thay đổi so với năm trước 11,11% 6,67% 9,38%

Nguồn: Công ty Cổ phần Ắc Quy Tia Sáng

10.1.3 Thanh toán các khoản nợ đến hạn
Hiện tại Công ty không có nợ quá hạn.

10.1.4. Các khoản phải nộp theo luật định:

Công ty luôn thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các khoản phải nộp nhà nước về thuế Giá trị gia

tăng, thuế thu nhập Doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và các khoản phải nộp khác. Theo

phương pháp tính khấu khao mới thì tổng hợp các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước năm

2009 và 30/9/2010 của Công ty như sau

Đơn vị: đồng

TT Chỉ tiêu 31/12/2009 30/9/2010

1 Thuế GTGT 681.762.341 -

2 Thuế thu nhập Doanh nghiệp 1.741.579.935 946.518.615

3 Thuế thu nhập cá nhân 1.763.667 -

4 Thuế xuất nhập khẩu 26.020.170 21.140.137

5 Các loại thuế khác - -

Tổng cộng 2.451.126.113 967.658.752

Nguồn: Báo cáo tài Chính kiểm toán 2009, BCTC 9 tháng năm 2010

10.1.5. Trích lập các quỹ theo luật định:
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Việc trích lập các quỹ, cũng như phân phối lợi nhuận của Công ty do Đại Hội đồng Cổ đông
quyết định vào các kỳ Đại Hội Cổ đông thường niên hàng năm theo đề nghị của Hội đồng
quản trị Công ty.

Tình hình trích lập các quỹ của Công ty theo Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đồng thường niên

Công ty trong năm 2008 và năm 2009 như sau:

Đơn vị: VNĐ

TT Các Quỹ Năm 2008 Năm 2009

1 Quỹ dự phòng tài chính 364.049.964 384.144.548

2 Quỹ đầu tư phát triển(*) 1.415.749.858 871.782.518

3 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 364.049.964 384.144.548

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008, năm 2009
(*)Công ty Cổ phần Ắc quy Tia sáng được chuyển đổi từ Công ty Ắc Quy Tia Sáng theo Nghị định 64/2002/NĐ-
CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính Phủ V/v chuyển Công ty Nhà nước thành Công ty Cổ phần, Công ty
được miễn thuế thu nhập 2 năm (năm 2005 và năm 2006)và giảm 50% số thuế phải nộp cho 3 năm (năm
2007,2008,2009) theo Công văn số 590/CT-TT&HT của Cục thuế Hải Phòng ngày 17 tháng 4 năm 2008. Thuế
thu nhập Doanh nghiệp được miễn, giảm không phải nộp được bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển của đơn vị
theo Công văn số 485/CV/CT-TT&HT ngày 04 tháng 05 năm 2005 của Cục thuế Hải Phòng. Trong năm 2008 và
năm 2009 Quỹ đầu tư phát triển của Công ty đều được trích lập từ nguồn thuế thu nhập Doanh nghiệp không
phải nộp.

Số dư các quỹ tại thời điểm 31/12/2008, 31/12/2009 và 30/09/2010
Đơn vị: VNĐ

TT Các Quỹ Năm 2008 Năm 2009 30/09/2010

1 Quỹ dự phòng tài chính 724.577.378 1.108.721.926 1.107.083.756

2 Quỹ đầu tư phát triển 1.158.299.858 2.030.092.202 2.030.092.202

3 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 417.398.675 737.996.223 162.802.983

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008, năm 2009, BCTC 9 tháng 2010

10.1.6. Tổng dư nợ vay
Nợ ngắn hạn:
Tổng dư nợ vay ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2009 là: 106.868.517.271 đồng

Đơn vị cho vay chính là: Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Quận Lê Chân, Cán bộ công
nhân viên, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam

Tổng dư nợ vay ngắn hạn tại thời điểm 30/9/2010 là: 73.203.298.046 đồng

Đơn vị cho vay chính là: Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Quận Lê Chân, Cán bộ công
nhân viên, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam
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Nợ dài hạn:
Tổng dư nợ vay dài hạn tại thời điểm 31/12/2009 là: 11.613.537.471 đồng

Đơn vị cho vay chính là: Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Quận Lê Chân, Cán bộ công
nhân viên và Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam

Tổng dư nợ vay dài hạn tại thời điểm 30/9/2010 là: 9.799.497.928 đồng

Đơn vị cho vay chính là: Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Quận Lê Chân, Cán bộ công
nhân viên và Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam

Chi tiết vay vốn đến 31/12/2009
Đơn vị: Đồng

TT Chi tiết Hợp đồng vay Số tiền Lãi suất Ngày nhận nợ Kỳ hạn

01 NHCMCP Công
thương VN- Chi
nhánh Lê chân,
Hải Phòng

01.09/HĐHM ngày
10/04/2009

73.979.291.320 Thả nổi có
điều chỉnh

Từ tháng 4 đến hết
tháng 12/2009

12 tháng

01/VB ngày
30/06/2006

659.999.999 Thả nổi có
điều chỉnh

16/03/2006 60 tháng

01.07/THD ngày
05/08/2007

1.499.977.821 Thả nổi có
điều chỉnh

26/11/2007 60 tháng

02 Tập đoàn Hoá
chất Việt Nam

HĐ 133/HĐ-
HCVN

15.000.000.000 8,04%/năm 04/05/2009 9 tháng

03 Công ty Tài
chính Cổ phần
Hoá chất

01/17/09/VCFC 5.930.866.580 Thả nổi có
điều chỉnh

17/11/2009 6 tháng

02/17/09 VCFC 6.239.486.471 Thả nổi có
điều chỉnh

04/12/2009 6 tháng

01/16/09VCFC 720.000.000 Thả nổi có
điều chỉnh

01/12/2009 60 tháng

02/16/09 VCFC 1.440.000.000 Thả nổi có
điều chỉnh

15/12/2009 60 tháng

Nguồn: Công ty Cổ phần Ắc Quy Tia Sáng

Chi tiết vay vốn đến 30/09/2010

Đơn vị: Đồng

TT Chi tiết Hợp đồng vay Số tiền (đồng) Lãi suất Ngày nhận nợ Kỳ hạn

1 NHCMCP Công
thương VN- Chi
nhánh Lê chân,
Hải Phòng

01.2010/HĐTD.HM 66.140.928.157 Thả nổi có
điều chỉnh

Từ ngày 31/03/2010
đến 30/09/2010

12 tháng

01/VB ngày
30/06/2006

659.000.000 Thả nổi có
điều chỉnh

16/03/2006 60 tháng

01.07/THD ngày
05/08/2007

1.499.000.000 Thả nổi có
điều chỉnh

26/11/2007 60 tháng

2 Công ty Tài
chính CP Hoá
chất

01/17/09/VCFC 6.197.636.889 Thả nổi có
điều chỉnh

30/06/2010 6 tháng

01/16/09VCFC 504.000.000 Thả nổi có
điều chỉnh

01/12/2009 60 tháng

02/16/09 VCFC 3.196.000.000 Thả nổi có
điều chỉnh

15/12/2009 & ngày
24/05/2010

60 tháng

Nguồn: Công ty Cổ phần Ắc Quy Tia Sáng

10.1.7. Tình hình Công nợ hiện nay
Các khoản phải thu

Đơn vị: Đồng
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Chỉ tiêu
31/12/2009 30/09/2010

Tổng số Quá hạn Tổng số Quá hạn
Phải thu của khách hàng 30.794.619.395 - 36.091.691.860 -

Trả trước cho người bán 3.557.044.901 - 5.082.754.854 -

Các khoản phải thu khác 158.835.070 - 174.243.356 -
Tổng cộng 34.510.499.366 41.348.690.070

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 2009, BCTC 9 tháng 2010

Các khoản phải trả
Đơn vị: Đồng

TT Chỉ tiêu
31/12/2009 30/9/2010

Tổng số Quá
hạn Tổng số Quá

hạn
I Nợ ngắn hạn 117.908.857.539 - 114.672.281.108 -

1 Vay và nợ ngắn hạn 106.868.517.271 - 73.203.298.046 -

2 Phải trả người bán 2.095.553.941 - 32.137.112.159 -

3 Người mua trả tiền trước 91.530.679 - 12.199.059 -

4 Thuế và các khoản phải nộp
NN

2.451.126.113 - 967.658.752 -

5 Phải trả người lao động 1.059.898.214 - 4.686.874.655 -

6 Chi phí phải trả 2.568.935.838 - 1.695.835.433 -

7 Các khoản phải trả, phải nộp
khác

2.035.299.260 - 1.806.500.021 -

8 Quỹ Khen thưởng phúc lợi 737.996.223 - 162.802.983 -

II Nợ dài hạn 12.370.664.123 - 10.494.575.703 -

1 Phải trả dài hạn khác 71.000.000 - 368.000.000 -

2 Vay và nợ dài hạn 11.613.537.471 - 9.799.497.928 -

3 Dự phòng trợ cấp mất việc
làm

243.521.652 - 9.787.420 -

4 Dự phòng phải trả dài hạn 442.605.000 - 317.290.355 -

Tổng cộng 130.279.521.662 125.166.856.811

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 2009, BCTC 9 tháng 2010

10.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2008 Năm 2009

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Hệ số thanh toán ngắn hạn:
TSLĐ/Nợ ngắn hạn Lần 1,00 1,02
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Hệ số thanh toán nhanh:
TSLĐ - Hàng tồn kho
Nợ ngắn hạn

Lần 0,56 0,37

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
Hệ số Nợ/Tổng tài sản Lần 0,78 0,76

Hệ số Nợ/Nguồn Vốn chủ sở hữu Lần 3,53 3,16

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
Vòng quay hàng tồn kho:
Giá vốn hàng bán
Hàng tồn kho bình quân

Lần 3,13 2,14

Doanh thu thuần/Tổng tài sản Lần 1,38 1,02

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu
thuần

% 3,50% 4,40%

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

% 24,8% 20,01%

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

% 5,52% 4,55%

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh
doanh/Doanh thu thuần % 4,07% 4.16%

Ghi chú: Số liệu năm 2008 được điều chỉnh theo Biên bản Kiểm toán BCTC năm 2008 của Kiểm toán
nhà nước và Biên Bản thanh tra thuế năm 2006, 2007, 2008.

11. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng
11.1 Danh sách:

11.1.1 Hội đồng quản trị

Thứ tự Họ và tên Chức vụ Chứng minh thư/ĐKD

1 Hòa Quang Nam CT HĐQT – Tổng giám đốc 030993119

2 Tô Văn Thành UV HĐQT – Phó TGĐ 031491578

3 Phạm Quang Phú UV HĐQT 031647133

4 Bùi Thị Thúy UV HĐQT – TP Kế Toán 030873021

5 Hà Văn Phụng UV HĐQT 011770477

11.1.2 Ban giám đốc

Thứ tự Họ và tên Chức vụ Chứng minh thư/ĐKD
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1 Hòa Quang Nam CT HĐQT – Tổng giám đốc 030993119

2 Tô Văn Thành UV HĐQT – Phó TGĐ 031491578

3 Trần Huy Thắng Phó TGĐ 030942316

11.1.3 Kế toán trưởng
Như trên

11.1.4 Ban kiểm soát

Thứ tự Họ và tên Chức vụ Chứng minh thư/ĐKD

1 Nguyễn Thị Xuân Quyên Trưởng BKS 012718524

2 Lương Văn Tuyến UV 030950967

3 Phạm Văn Long UV 030932535

11.2 Sơ yếu lý lịch:
11.2.1 Sơ yếu lý lịch Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT
Họ và tên : Hòa Quang Nam

Giới tính : Nam.

Ngày sinh : 22/6/1951

Nơi sinh : An Dục - Quỳnh Phụ - Thái Bình.

Quốc tịch : Việt Nam.

Số CMT : 030993119 Do CA Hải Phòng cấp ngày 12/5/2007

Dân tộc : Kinh.

Quê quán : Xã An Dục, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình.

Địa chỉ thường trú : 20/57 Điện Biên Phủ, Q. Hồng bàng, Hải Phòng.

Điện thoại liên lạc : 0313.835 478 ; 0913 242 286.

Trình độ văn hoá : 10/10.

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư hoá.

Quá trình công tác:

+ Từ tháng 9/1971 ÷ 2/1973 : Bộ đội D7 – E102 F308 Sư đoàn 325.

+ Từ 3/1973 ÷ 4/1976 : Học Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

+ Từ 6/1976 ÷ 12/1999 : Công tác tại Phân xưởng Lá cực - Nhà máy AQTS.

+ Từ 1/1980 ÷ 4/1984 : Trưởng phòng Cung tiêu – Nhà máy AQTS.
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+ Từ 1984 ÷ 1986 : Quản đốc PX Lá cực - Nhà máy Ắc quy Tia sáng.

+ Từ 1986 ÷ 1987 : Trưởng P kỹ thuật, trợ lý giám đốc nhà máy AQTS.

+ Từ 1987 ÷ 2000 : Phó giám đốc Công ty AQTS.

+ Từ 2000 ÷ 2004 : Giám đốc Công ty AQTS.

+ Từ 1904 đến nay :Chủ tịch HĐQT,Giám đốc Cty CP AQTS.

Chức vụ công tác hiện nay : Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

Hành vi vi phạm Pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty :Không

Số cổ phần nắm giữ :1.140.979 cổ phần

Trong đó:

Đại diện :1.045.678 cổ phần

Cá nhân :95.301cổ phần

Ủy Viên HĐQT
Họ và tên : TÔ VĂN THÀNH

Giới tính : Nam.

Ngày sinh : 03/8/1958.

Nơi sinh : Hải Phòng.

Quốc tịch : Việt Nam.

Số CMT : 031491578 Do CA Hải Phòng cấp ngày 15/5/2006

Dân tộc : Kinh.

Quê quán : Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hải Hưng.

Địa chỉ thường trú : 7/56 Nguyễn Trãi, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Điện thoại liên lạc : 0313.835 377 ; 0913 245 025.

Trình độ văn hoá : 10/10.

Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ kinh tế.

Quá trình công tác:

+ Từ 10/1976 đến 6/1981 : Học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

+ Từ năm 1982 ÷ 1990 : Cán bộ kỹ thuật Nhà máy Ắc quy Tia sáng.

+ Từ 1/1990 đến 8/1991 : Quản đốc Phân xưởng lá cực Nhà máy Ắc quy TS

+ Từ 9/1991 đến 3/1992 : Cán bộ kỹ thuật Nhà máy Ắc quy Tia sáng.

+ Từ 3/1992 đến 5/2000 : Trưởng phòng kỹ thuật Công ty Ắc quy Tia sáng.

+ Từ 5/2000 đến 9/2004 : Phó giám đốc Công ty Ắc quy Tia sáng.

+ Từ 10/2004 đến nay : Phó giám đốc Công ty Cổ phần Ắc quy Tia sáng.
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Chức vụ công tác hiện nay : Uỷ viên HĐQT, phó Tổng giám đốc Công ty

Hành vi vi phạm Pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không

Số cổ phần nắm giữ : 359.597 cổ phần

Trong đó:

Đại diện : 337.274 cổ phần

Cá nhân : 22.323 cổ phần

Ủy Viên HĐQT
Họ và tên :Phạm Quang Phú

Giới tính : Nam.

Ngày sinh : 05/10/1952.

Nơi sinh : Xã Chương Dương, huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình.

Quốc tịch : Việt Nam.

Số CMT : 031647133 Do CA Hải Phòng cấp ngày 6/10/2006

Dân tộc : Kinh.

Quê quán : Xã Chương dương, huyện Đông hưng, Tỉnh Thái Bình.

Địa chỉ thường trú : Tập thể Ắc quy, xã An Đồng, Huyện An Dương, HP

Điện thoại liên lạc : 0313.857810; 0913.241582.

Trình độ văn hoá : 10/10.

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế.

Quá trình công tác:

+ Từ năm 1970 đến 1976 : Bộ đội.

+ Từ 9/1976 ÷ đến 1981 : Học Trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

+ Từ 3/1982 đến 6/1986 : NV Phòng Kế hoạch Nhà máy Ắc quy Tia sáng.

+ Từ 7/1986 đến 1989 : Phó trưởng phòng Kế hoạch Nhà máy Ắc quy Hải Phòng.

+ Từ năm 1989 đến nay : Trưởng phòng Kinh doanh, Trưởng phòng Kế hoạch -LĐTL

Công ty.

Chức vụ công tác hiện nay : Uỷ viên HĐQT, Trưởng phòng KH-LĐTL Công ty

Hành vi vi phạm Pháp luật : không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không

Số cổ phần nắm giữ : 360.527 cổ phần

Trong đó:

Đại diện : 337.274 cổ phần
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Cá nhân : 23.253 cổ phần

Ủy Viên HĐQT
Họ và tên : Bùi Thị Thúy

Giới tính : Nữ

Ngày sinh : 02/01/1961.

Nơi sinh : Xã Đông Lâm, huyện Tiền Lải, Tỉnh Thái Bình.

Quốc tịch : Việt Nam.

Số CMT : 030873021 Do CA Hải Phòng cấp ngày 5/6/2007

Dân tộc : Kinh.

Quê quán : Xã Đông Lâm, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình.

Địa chỉ thường trú : Xã An Đồng, Huyện An Dương, Hải Phòng.

Điện thoại liên lạc : 0313.835375; 0904 002 161.

Trình độ văn hoá : 10/10.

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế.

Quá trình công tác:

+ Từ năm 1978 đến 1981 :Học Trường quản lý kinh tế công nghiệp Hoá chất Từ sơn -

Hà Bắc.

+ Từ 8/1982 ÷ 3/1993 : NV Phòng Kế toán Nhà máy Ắc quy Tia sáng.

+ Năm 1994 ÷ 1997 :Học khoa Kế toán Tài chính DN – Trường Đại học Thương

mại

+ Từ 4/1993 ÷ 2/2000 :NV Phòng Kế toán Công ty Ắc quy Tia sáng.

+ Từ 3/2000 ÷ 3/2005 :Phó phòng Kế toán Công ty Cổ phần Ắc quy Tia sáng.

+ Từ 5/2005 :Trưởng phòng Kế toán C.Ty Cổ phần Ắc quy TS

Chức vụ công tác hiện nay : Uỷ viên HĐQT-Trưởng phòng Kế toán Công ty

Hành vi vi phạm Pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không

Số cổ phần nắm giữ : 18.851 cổ phần

Ông Hà Văn Phụng – UV HĐQT

Họ và tên : Hà Văn Phụng

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 01/07/1958
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Nơi sinh : Hà Nội

Quốc tịch : Việt Nam

Số CMND : 011770477

Dân tộc : Kinh

Quê quán : Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Tây

Địa chỉ thường trú : 141 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

Số điện thoại lien lạc cơ quan : 04 37197798

Trình độ văn hóa : 10/10

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác

Từ tháng 10/1976 đến 11/1984 : Bộ đội;

Từ 12/1984 – 10/1991 : Xí nghiệp thương binh 27/07

Từ 11/1991- 03/1992 : Quản đốc - Công ty hỗ trợ phát triển tổng hợp,
Bộ Công nghiệp nặng;

Từ 04/1992 – 08/1996 : PG Đ Cty kiêm Giám đốc XN khai thác tuyển
khoáng và tinh luyện khoáng sản – Cty hỗ trợ
phát triển Công nghiệp - Bộ Công nghiệp

Từ 09/1996-05/2004 : Giám đốc XN chế biến kim loại Hải Phòng –
Cty Hỗ trợ phát triển Công nghiệp;

Từ 06/2004 đến nay. : Giám đốc Cty CP Công nghiệp và Khoáng sản

Chức vụ công tác hiện nay : Ủy viên hội đồng quản trị

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không

Số cổ phần nắm giữ : 15.125 cổ phần.

11.2.2 Sơ Yếu lý lịch Ban giám đốc
Tổng giám đốc:

Ông Hòa Quang Nam: Như trên

Phó Tổng giám đốc:

Ông Tô Văn Thành: Như trên

Phó Tổng giám đốc:
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Ông Trần Huy Thắng:

Họ và tên : TRẦN HUY THẮNG

Giới tính : Nam.

Ngày tháng năm sinh : 09/1/1958.

Số CMT : 030942316 Do CA Hải Phòng cấp ngày 25/5/1990

Nơi sinh : Xã An Đồng, Huyện An Dương, Hải Phòng

Quốc tịch : Việt Nam.

Dân tộc : Kinh.

Quê quán : Xã An Đồng, Huyện An Dương, Hải Phòng

Địa chỉ thường trú : Xã An Đồng, Huyện An Dương, Hải Phòng.

Điện thoại liên lạc : 0903442286.

Trình độ văn hoá : 10/10.

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư luyện kim..

Quá trình công tác:

+ Từ 10/1980 ÷ 2/1984 : Bộ đội.

+ Từ 3/1984 ÷ 4/1989 : Cán bộ Phòng kế hoạch Nhà máy Ắc quy Tia sáng.

+ Từ 5/1989 ÷ 8/1990 : Quản đốc PX luyện kim Nhà máy Ắc quy Tia sáng.

+ Từ 9/1990 ÷ 12/1999 : Quản đốc PX Lá cực CTCP Ắc quy Tia sáng

+ Từ 1/2000 ÷ 12/2002 : Cán bộ Điều độ sản xuất CTCP Ắc quy Tia sáng.

+ Từ 1/2003 ÷ 9/2004 : Quản đốc PX Lá cực Công ty Ắc quy Tia sáng.

+ Từ 10/2004 đến nay : Phó Tổng Giám đốc CTCP Ắc quy Tia sáng.

- Chức vụ công tác hiện nay : Phó Tổng Giám đốc CTCP Ắc quy Tia sáng.

- Số cổ phần nắm giữ :9.588 cổ phần.

- Những người có liên quan :Không.

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không.

Lợi ích liên quan đối với đợt đăng ký giao dịch: Không.

11.2.3 Sơ yếu lý lịch Kế toán trưởng

Bà Bùi Thị Thúy: Như phần Sơ yếu lý lịch HĐQT

11.2.4 Sơ yếu lý lịch Ban kiểm soát

Trưởng Ban kiểm soát:

Họ và tên : Nguyễn Thị Xuân Quyên

Giới tính : Nữ
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Ngày sinh : 26 - 7 - 1975.

Nơi sinh : Xã An Quý, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình.

Quốc tịch : Việt Nam.

Số CMT : 012718524 do CA Hà Nội cấp ngày 10/9/2004

Dân tộc : Kinh.

Quê quán : Xã An Quý, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình.

Địa chỉ thường trú : Số 1A Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại liên lạc : 0917 509 986; 0438 251 472

Trình độ văn hoá : 10/10.

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế.

Quá trình công tác :Từ năm 1997 ÷ 2010: Công tác tại Ban Tài chính Kế toán

Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam (nay là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam).

Chức vụ công tác hiện nay : Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán – Tập đoàn Hoá chất

Việt Nam. – Trưởng ban Kiểm soát Công ty TIBACO

Hành vi vi phạm Pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không

Số cổ phần nắm giữ : 12.038 cổ phần

Thành viên Ban kiểm soát:

Họ và tên : Lương Văn Tuyến

Giới tính : Nam.

Ngày tháng năm sinh : 14/08/1974.

Số CMT : 030950967 Do CA Hải Phòng cấp ngày 25/2/2003

Nơi sinh : Phường Đằng Hải, Quận Hải An, TP. Hải Phòng.

Quốc tịch : Việt Nam.

Dân tộc : Kinh.

Quê quán : Phường Đằng Hải, Quận Hải An, TP. Hải Phòng.

Địa chỉ thường trú : Phường Đằng Hải, Quận Hải An, TP.Hải Phòng.

Điện thoại liên lạc : 0313.857080; 0913.246495.

Trình độ văn hoá : 10/10.

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế.

Quá trình công tác:

+ Từ 3/1999 đến 8/2000 : Nhân viên thị trường, Phòng kinh doanh Xí nghiệp hoá mỹ

phẩm Daso.
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+ Từ 8/2000 đến 4/2007 : NV P. Thị trường C.Ty cổ phần Ắc quy Tia sáng.

+ Từ 5/2007 : Phó trưởng phòng Thị trường Công ty Cổ phần Ắc quy TS

+ Từ 1/2008 : Q Trưởng phòng Thị trường Công ty Cổ phần Ắc quy TS

Chức vụ công tác hiện nay: Quyền Trưởng phòng Thị trường Công ty Cổ phần Ắc quy Tia

sáng.

Hành vi vi phạm Pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không

Số cổ phần nắm giữ : 1.285 cổ phần

Thành viên Ban kiểm soát:

Họ và tên : Phạm Văn Long

Giới tính : Nam.

Ngày tháng năm sinh : 25/5/1974.

Số CMT : 030932535 Do CA Hải Phòng cấp ngày 12/12/1990

Nơi sinh : Đại Hợp, Kiến Thuỵ - Thành phố Hải Phòng.

Quốc tịch : Việt Nam.

Dân tộc : Kinh.

Quê quán : Đại Hợp, Kiến Thuỵ - Thành phố Hải Phòng.

Địa chỉ thường trú : 8/262 Trần Nguyên Hãn - Thành phố Hải Phòng.

Điện thoại liên lạc : 0983071525

Trình độ văn hoá : 10/10

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế.

Quá trình công tác:

+ Từ 6/1999 đến 10/1999 : Công nhân Công ty Cổ phần Ắc quy Tia sáng.

+ Từ 1/2003 đến 3/2004 : Nhân viên thống kê PX Lắp Ắc quy kín khí Công ty Cổ phần

Ắc quy Tia sáng.

+ Từ 4/2004 đến 12/2007 : Nhân viên Điều độ sản xuất- Phòng Kế hoạch.

+ Từ 1/2008 : Phó trưởng phòng Kế hoạch - Lao động tiền lương Công

ty Cổ phần Ắc quy Tia sáng.

Chức vụ công tác hiện nay : Phó trưởng phòng Kế hoạch Công ty Cổ phần Ắc quy Tia

sáng.

Hành vi vi phạm Pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không

Số cổ phần nắm giữ : 1.391 cổ phần
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12. Tài sản

Giá trị Tài Sản Công ty tại thời điểm 31/12/2008
Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu Nhà cửa vật
kiến trúc

Máy móc thiết
bị

Phương tiện
vận tải

TSCĐ
dùng trong

quản lý

Cộng TSCĐ
Hữu hình

Nguyên giá TSCĐ 13.573.574.995 64.953.216.914 6.309.777.954 609.180.915 85.445.750.778

Hao mòn TSCĐ 4.929.525.210 29.450.888.149 2.499.623.185 578.825.148 37.458.861.692

Giá trị còn lại 8.644.049.785 35.502.328.765 3.810.154.769 30.355.767 47.986.889.086

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 2009

Giá trị Tài Sản Công ty tại thời điểm 31/12/2009
Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu Nhà cửa vật
kiến trúc

Máy móc thiết
bị

Phương tiện
vận tải

TSCĐ
dùng trong

quản lý

Cộng TSCĐ
Hữu hình

Nguyên giá TSCĐ 15.009.692.618 63.706.105.832 6.309.777.954 609.180.915 85.634.757.319

Hao mòn TSCĐ 5.286.879.566 28.816.393.594 3.059.764.783 583.615.236 37.746.653.179

Giá trị còn lại 9.722.813.052 34.889.712.238 3.250.013.171 25.565.679 47.888.104.140

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 2009

Giá trị Tài Sản Công ty tại thời điểm 30/9/2010

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu
Nhà cửa vật

kiến trúc
Máy móc thiết

bị
Phương tiện

vận tải

TSCĐ dùng
trong quản

lý
TSCĐ khác

Cộng TSCĐ
Hữu hình

Nguyên giá
TSCĐ 15.966.465.021 63.789.192.339 3.980.755.281 609.180.915 2.884.636.718 87.230.230.274
Hao mòn
TSCĐ 6.171.665.505 32.755.283.294 2.658.198.771 587.207.802 1.162.355.223 43.334.710.595
Giá trị còn
lại 9.794.799.516 31.033.909.045 1.322.556.510 21.973.113 1.722.281.495 43.895.519.679

Nguồn: Báo cáo tài chính 9 tháng 2010
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13. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức trong năm tiếp theo
13.1 Kế hoạch

Đơn vị: nghìn đồng
Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010(*) Năm 2011 Năm 2012

Giá trị Thay đổi
so với

năm2009

Giá trị Thay đổi
so với

năm2010

Giá trị Thay đổi
so với

năm2011
Vốn chủ sở hữu 33.727.400 33.727.400 0% 50.000.000 48,25% 60.000.000 20,00%
Doanh thu thuần 174.759.185 222.000.000 27,03% 264.000.000 18,92% 310.000.000 17,42%

Lợi nhuận sau thuế 7.682.891 9.000.000 17,14% 15.000.000 66,67% 20.000.000 33,33%
Tỉ lệ LNST/DTT 4,40% 4,05% 5,68% 6,45%
Tỉ lệ LNST/VCSH 22,78% 26,68% 30,00% 33,33%
Cổ tức 15% 20% 20% 20%

Nguồn: Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng
(*) Kế hoạch năm 2010 là kế hoạch theo NQ ĐHĐCĐ số 07/2010/NQ-ĐHĐCĐ/TIBACO ngày27/03/2010

13.2. Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nói trên.

Khách quan: Giai đoạn 2009 -2011 là giai đoạn hậu khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Bước qua

cuộc khủng khoảng, nền kinh tế Thế giới đang từng bước phục hồi, nhu cầu về hàng hóa, dịch

vụ không ngừng gia tăng. Lịch sử đã chứng minh thời kỳ hậu khủng hoảng là cơ hội tốt để các

Doanh nghiệp có nền tảng vững mạnh, ngành nghề kinh doanh ổn định vươn lên mạnh mẽ.

Mặt khác, sản xuất Ắc quy là ngành sản xuất sản phẩm dân dụng phục vụ cho nhu cầu phát

triển của nhiều ngành cơ bản đang có xu hướng phát triển như: Ngành công nghiệp ô tô – xe

máy, viễn thông, điện lực, thông tin liên lạc, vận tải hàng hoá và một số ngành sản xuất hàng

tiêu dùng khác…Vì thế, đầu ra cho sản phẩm của Công ty sẽ được bảo đảm ổn định trong thời

gian tới.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm: 9 tháng đầu năm 2010, Công ty đã đạt được trên 200 tỷ

đồng doanh thu thuần đạt 91,99% kế hoạch doanh thu thuần cả năm 2010. Lợi nhuận sau thuế

9 tháng đầu năm là 8,17 tỷ đồng đạt 90,86% kế hoạch cả năm 2010. Cụ thể 9 tháng 2010 hầu

hết các chỉ tiêu cơ bản của Công ty đều tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ năm trước:

Đơn vị: Đồng
Chỉ tiêu 9 Tháng năm 2009 9 tháng năm 2010 Tăng Tỷ lệ

Doanh thu Thuần 119.379.164.023 204.210.524.661 84.831.360.638 171,06 %
Lợi nhuận trước thuế 5.865.665.614 10.903.068.122 5.037.402.508 185,88 %
Tổng Dung lượng Ắc quy
sản xuất được (KW)

187.253 282.881 95.628 151,07%

Nguồn: Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng
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Nội tại Doanh nghiệp: Từ năm 2006 Công ty đã đầu tư trên 70 tỷ VNĐ nhập khẩu hoàn toàn

máy móc thiết bị chính từ các nước như Ý, Mỹ, Anh …nên chất lượng sản phẩm của Công ty

được đảm bảo đáp ứng với nhu cầu ngày càng cao của thị trường, việc đầu tư đúng hướng, kịp

thời đã giúp cho Công ty có đủ khả năng, điều kiện để ổn định và tăng trưởng. Với lợi thế là

Doanh nghiệp duy nhất và đầu tiên sản xuất loại sản phẩm Ắc quy kín khí không phải bảo

dưỡng cung cấp cho các ngành như viễn thông, điện lực và Ắc quy dùng cho xe gắn máy, trong

điều kiện nước ta còn bị hạn chế về nguồn năng lượng, hiện tượng thiếu điện do các nhà máy

phát điện luôn trong tình trạng quá tải, việc nhập khẩu điện để phục vụ cho sản xuất công

nghiệp còn khó khăn do giá cả đầu vào và chi phí nhập khẩu cao thì việc tạo ra những sản phẩm

cung cấp, thay thế cho nguồn điện sinh hoạt là vô cùng cần thiết và có cơ hội phát triển. Đó là

những cơ sở thực tế để TIABCO xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh tới năm 2012.

14. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Dưới góc độ của Tổ chức tư vấn, Công ty Cổ phần Chứng khoán VICS đã thu thập các thông

tin, tiến hành các nghiên cứu phân tích và đánh giá cần thiết về hoạt động kinh doanh của

Công ty Cổ phần Ắc Quy Tia Sáng cũng như xem xét lĩnh vực kinh doanh mà Công ty đang

hoạt động. Đồng thời, dựa trên kết quả kinh doanh trong các năm vừa qua, chiến lược của

TIBACO trong tương lai, VICS cho rằng nếu không có những biến động bất thường ảnh

hưởng tới hoạt động của Doanh nghiệp thì kế hoạch lợi nhuận mà Công ty đề ra trong giai

đoạn 2010 - 2013 là khả thi. Kế hoạch chi trả cổ tức hàng năm Công ty đề ra đảm bảo được

mức cổ tức cho các Cổ đông cũng như mục tiêu mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty.

Mọi ý kiến đánh giá trên đây được VICS đưa ra dưới góc độ tư vấn, trên cơ sở nghiên cứu về

Chứng khoán và Thị trường Chứng khoán, triển vọng của nền kinh tế, của ngành và của Công

ty. Những đánh giá trên đây của Tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của Công ty

chỉ có ý nghĩa tham khảo cho các Nhà đầu tư.

15. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đăng ký niêm yết
Không có

16. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng
đến giá cả chứng khoán niêm yết
Không có

V. CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT
1. Loại chứng khoán: Phổ thông
2. Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Tổng số chứng khoán niêm yết:3.372.740 cổ phần
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4. Số lượng cổ phiếu, trái phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật
hoặc của tổ chức phát hành

Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng theo cam kết của thành viên chủ chốt là: 199.155 cổ phần

Đơn vị: Cổ phần

Stt Họ và tên Chức vụ
SLCP hạn

chế trong 6
tháng

SLCP hạn
chế trong 1

năm
1 Hòa Quang Nam CT HĐQT – Tổng giám đốc 95.301 47.651

2 Tô Văn Thành UV HĐQT – Phó TGĐ 22.323 11.162

3 Phạm Quang Phú UV HĐQT 23.253 11.627

4 Bùi Thị Thúy UV HĐQT – TP Kế Toán 18.851 9.426

5 Hà Văn Phụng UV HĐQT 15.125 7.563

6 Trần Huy Thắng Phó TGĐ 9.588 4.794

7 Nguyễn Thị Xuân Quyên Trưởng BKS 12.038 6.019

8 Lương Văn Tuyến UV BKS 1.285 643

9 Phạm Văn Long UV BKS 1.391 696

Tổng cộng 199.155 99.581(*)

(*) Số liệu đã được làm tròn

5. Phương pháp tính giá
Theo phương pháp giá trị sổ sách

Giá cổ phiếu =
Vốn Chủ sở hữu - Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi

Tổng số cổ phiếu lưu hành

Giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2009 là

Giá cổ phiếu =
41.022.388.992 - 737.996.223

3.372.740

= 11.944 đồng

Giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 30/09/2010 là

Giá cổ phiếu = 46.687.482.405

3.372.740

= 13.843 đồng

6. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài
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Sau khi niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài

tuân theo quy định tại Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 04 năm 2009 của Thủ

tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên Thị trường chứng khoán

Việt Nam thì tổ chức, cá nhân nước ngoài mua bán trên SGDCK được nắm giữ tối đa 49%

tổng số cổ phiếu phát hành ra công chúng. Trong trường hợp Cổ đông nước ngoài đã nắm giữ

vượt tỷ lệ 49% tổng số cổ phiếu phát hành ra công chúng trước khi cổ phiếu được niêm yết thì

phải thực hiện bán cổ phiếu đó để đảm bảo tỷ lệ nắm giữ của bên nước ngoài tối đa là 49%.

Hiện nay, Công ty có không có Cổ đông nào là người nước ngoài và Điều lệ Công ty không

quy định giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của người nước ngoài.

7. Các loại thuế có liên quan

Công ty có nghĩa vụ nộp Thuế thu nhập Doanh nghiệp theo tỷ lệ 25% trên thu nhập chịu thuế.

Công ty Cổ phần Ắc quy Tia sáng được chuyển đổi từ Công ty Ắc Quy Tia Sáng theo Nghị

định 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính Phủ V/v chuyển Công ty nhà

nước thành Công ty Cổ phần, Công ty được miễn thuế thu nhập 2 năm (năm 2005 và năm

2006) và giảm 50% số thuế phải nộp cho 3 năm (năm 2007, năm 2008, năm 2009), bắt đầu từ

năm 2010 Công ty có nghĩa vụ nộp đầy đủ thuế Thu nhập Doanh nghiệp như bình thường.

Công ty không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thế và miễn giảm thuế theo thông tư

12/2009/TT-BTC ngày 22/1/2009 và thông tư 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ

Tài chính.

Các loại thuế khác: Công ty tuân thủ theo Luật thuế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt

Nam hiện hành áp dụng cho các Doanh nghiệp
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CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán (AASC))

Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 043 824 1990 Fax: 043.528 3973

Website: http://www.aasc.com.vn

TỔ CHỨC TƯ VẤN

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS)

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Hà Thành Plaza, số 102 Thái Thịnh, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3 514 8766 Fax: (84-4) 3 514 8768

Website: http://www.vics.vn/

http://www.vics.vn/
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1. Phụ lục 1: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

2. Phụ lục 2: Điều lệ Công ty phù hợp với Điều lệ mẫu Công ty niêm yết

3. Phụ lục 3: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

4. Phụ lục 4: Báo cáo kiểm toán năm 2009, 6 tháng năm 2010

5. Phụ lục 5: Các cam kết

6. Các phụ lục khác
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