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A. KHÁI QUÁT CHUNG 

 THÔNG TIN VỀ CÔNG TY 

 

Tên giao dịch CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA 

Tên viết bằng tiếng Anh Vinacafé Bien Hoa Joint-Stock Company 

Tên viết tắt VINACAFÉ BH 

Mã chứng khoán VCF 

Sàn niêm yết chứng khoán Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Mã số doanh nghiệp: 3600261626, do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 29 tháng 12 

năm 2004, thay đổi lần thứ 12 vào ngày 05 tháng 5 

năm 2016. 

Vốn điều lệ 265.791.350.000 đồng 

Số lượng cổ phần phát hành 26.579.135 cổ phần. 

  

 THÔNG TIN LIÊN HỆ  

Địa chỉ KCN Biên Hòa I, Phường An Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Điện thoại 0251.3836554 

Fax 0251.3834967 

Website www.vinacafebienhoa.com 

  

 

B. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

 

1968: nhà máy cà phê Coronel 

 

Năm 1968, Ông Marcel Coronel, quốc tịch Pháp khởi công xây dựng Nhà máy 

Cà phê CORONEL tại Khu Kỹ nghệ Biên Hòa (nay là Khu Công nghiệp Biên 

Hòa 1), tỉnh Đồng Nai nhằm giảm thiểu chi phí vận chuyển cà phê về Pháp. 

Nhà máy Cà phê CORONEL có công suất thiết kế 80 tấn cà phê hòa tan/năm, 

với toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị được nhập khẩu từ Đức. Nhà máy Cà 

phê CORONEL tự hào là nhà máy chế biến cà phê hòa tan đầu tiên trong toàn 

khu vực các nước Đông Dương. 
 

1975: nhà máy cà phê Biên Hòa 

 

Khi Việt Nam thống nhất, gia đình ông Coronel trở về Pháp. Họ bàn giao Nhà máy cho Chính phủ 

Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam. Nhà máy Cà phê Coronel được đổi tên thành 

Nhà máy Cà phê Biên Hòa và được giao cho Tổng cục Công nghiệp Thực phẩm quản lý. Tại thời 

điểm bàn giao, Nhà máy Cà phê Coronel đã chạy thử mẻ cà phê hòa tan, nhưng không thành công, 

bởi dù rất đam mê công việc, nhưng vốn là kỹ sư nông nghiệp, ông Marcel Coronel chưa tìm được 

cách “thuần phục” được hệ thống dây chuyền phức tạp gồm rất nhiều máy móc, thiết bị chế biến 

cà phê hòa tan này. 
 

1977: mẻ cà phê hòa tan đầu tiên 

  

Vào đúng dịp kỷ niệm 02 năm ngày Việt Nam thống nhất, mẻ cà phê hòa 

tan đầu tiên ra lò trước sự vui mừng của toàn thể cán bộ công nhân viên 

Nhà máy Cà phê Biên Hòa. Trong suốt hai năm trước đó, tập thể các kỹ sư, 

công nhân đã ngày đêm cùng nhau tìm tòi, nghiên cứu để có thể vận hành 

thành công nhà máy. Năm 1977 đánh dấu một cột mốc quan trọng của Nhà 

máy cà phê Biên Hòa và cũng là của ngành cà phê Việt Nam: lần đầu tiên, 

Việt Nam sản xuất thành công cà phê hòa tan. 

 

http://www.vinacafebienhoa.com/
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1978: cà phê hòa tan xuất khẩu  

 

Theo Nghị định thư Việt Nam ký kết với các nước trong hệ thống Xã hội chủ nghĩa về hàng đổi 

hàng, từ 1978, Nhà máy Cà phê Biên Hòa bắt đầu xuất khẩu cà phê hòa tan đến các nước thuộc 

Liên Xô cũ và Đông Âu. 

 

1983: ra đời thương hiệu Vinacafé  
 

Trong suốt những năm 1980, Nhà máy Cà phê Biên Hòa vừa nghiên cứu 

cải tiến kỹ thuật để xây dựng quy trình sản xuất chuẩn, vừa sản xuất cà phê 

hòa tan xuất khẩu theo đơn đặt hàng của nhà nước. Cùng với địa chỉ sản 

xuất được ghi trên từng bao bì sản phẩm, tên “Vinacafé” bắt đầu xuất hiện 

ở thị trường Đông Âu bắt đầu từ 1983, đánh dấu thời điểm ra đời của 

thương hiệu Vinacafé. 

 

1990: trở lại Việt Nam 
 

Vào cuối những năm 1980, các đơn đặt hàng cà phê hòa tan Vinacafé ngày càng giảm, theo cùng 

với tốc độ diễn biến bất lợi của hệ thống Xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu. Năm 1990, 

Vinacafé chính thức quay trở lại thị trường Việt Nam dù trước đó một số sản phẩm của Nhà máy 

Cà phê Biên Hòa đã được tiêu thụ ở thị trường này. Khi quay lại Việt Nam, các sản phẩm của Nhà 

máy cà phê Biên Hòa rất khó tìm được chỗ đứng, do trước đó thị trường cà phê Việt Nam đã được 

định hình bởi thói quen uống cà phê rang xay pha độn (hệ lụy từ chính sách ngăn sông cấm chợ, 

dẫn đến thiếu hụt cà phê nguyên liệu, người ta phải độn đậu nành, ngô và nhiều phụ gia khác vào 

cà phê).  

 

1993: Cà phê hòa tan 3 trong 1 ra đời  

 

Cà phê hòa tan 3 trong 1 Vinacafé ra đời đã được thị trường đón nhận 

nhanh chóng. Giải pháp đưa đường và bột kem vào cà phê đóng sẵn 

từng gói nhỏ đã giúp người Việt Nam lần đầu tiên được thoả mãn thói 

quen uống cà phê với sữa mà không phải chờ cà phê nhỏ giọt qua 

phin. Cà phê hòa tan 3 trong 1 thành công nhanh đến mức thương 

hiệu Vinacafé ngay lập tức được Nhà máy Cà phê Biên Hòa đăng ký 

sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới. 

 

1998: nhà máy thứ hai  

 

Năm 1998 đánh dấu cột mốc quan trọng về sự lớn mạnh vượt bậc. 

Nhà máy chế biến cà phê hòa tan thứ hai được khởi công xây dựng 

ngay trong khuôn viên của nhà máy cũ. Nhà máy này có công suất 

thiết kế 800 tấn cà phê hòa tan/năm, lớn gấp 10 lần nhà máy cũ. Chỉ 

sau đó 02 năm, nhà máy mới đã chính thức được đưa vào vận hành để 

đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường nội địa và xuất khẩu. 

 

 

2004: Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa  

 

Ngày 29 tháng 12 năm 2004, Nhà máy cà phê Biên Hòa chuyển đổi loại hình doanh nghiệp - từ 

doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần. Yêu quý đứa con tinh thần, cộng với sự nổi tiếng 

của thương hiệu Vinacafé, các cổ đông sáng lập (hầu hết là cán bộ công nhân viên của Nhà máy 

Cà phê Biên Hòa) đã đặt tên mới cho công ty là: Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“Vinacafé 

BH”, “VCF”, “Vinacafé Biên Hòa”, “Công ty”). Đây cũng là thời điểm mở ra một chương mới 
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cho lịch sử Công ty khi mà nó hoạch định lại chiến lược phát triển, viết lại sứ mệnh, tầm nhìn mới 

và xác định những giá trị cốt lõi của mình, trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế. 

 

2010: Xây nhà máy thứ ba  

 

Ngày 15/12/2010, Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa đã khởi 

công xây dựng nhà máy chế biến cà phê hòa tan trên khu đất 

rộng gần 5 ha tại KCN Long Thành, Đồng Nai. Nhà máy thứ ba 

này có công suất 3.200 tấn cà phê hòa tan/năm, dự kiến khi đi 

vào hoạt động, mỗi năm nhà máy sẽ cung cấp ra thị trường hàng 

vạn tấn cà phê hòa tan 2 trong 1, 3 trong 1 theo công nghệ hiện 

đại của Châu Âu. 

 

Cùng trong năm này, vào tháng 11/2010, Công ty đã đưa vào áp dụng Hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. 

 

Năm 2010 Công ty cấu trúc lại bộ máy phòng ban trong Công ty bằng sự thành lập của phòng 

Cung ứng và phòng Marketing trên cơ sở từ phòng Kinh doanh. 

 

2011: Niêm yết cổ phiếu 

 

Ngày 28/01/2011, toàn bộ 26.579.135 cổ phiếu của Công ty Cổ 

phần Vinacafé Biên Hòa, tương đương 100% vốn điều lệ 

265.791.350.000 đồng, chính thức được niêm yết tại sàn Giao dịch 

chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh - HOSE với mã chứng 

khoán là VCF. Trong ngày giao dịch đầu tiên, giá khởi điểm của 

mỗi cổ phiếu VCF là 50.000 đồng. 

 

Tháng 9/2011, Masan chào mua công khai cổ phiếu VCF và trở 

thành cổ đông lớn của VCF. Tính đến nay (ngày 06/02/2018), Masan đang nắm giữ 98,49% vốn 

điều lệ của Vinacafé Biên Hòa. 

 

2012: Hợp nhất hai hệ thống phân phối của VINACAFÉ BIÊN HÒA VÀ MASAN 

CONSUMER. 

 

Vào quý I/2012, hợp nhất hai hệ thống phân phối của Vinacafé 

Biên Hòa và Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“Masan 

Consumer”) tạo thành một hệ thống phân phối chung, phát triển 

lớn mạnh, rộng khắp và hoạt động hiệu quả. 

Quý II/2012, phòng Nghiên cứu và phát triển sản phẩm R&D 

được thành lập trên cơ sở từ bộ phận Nghiên cứu sản phẩm mới 

của phòng KCS đáp ứng hoạt động nghiên cứu phát triển sản 

phẩm mới. 

Cũng trong năm này, quý III/2012, Công ty đã triển khai hệ thống hoạch định tài nguyên doanh 

nghiệp (ERP) và bước đầu áp dụng hệ thống trong toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh. 

 

2013: Vận hành dây chuyền sản xuất cà phê hòa tan tại nhà máy Long Thành vào hoạt động 

 

Vào quý II/2013, Công ty đã bắt đầu vận hành thử nghiệm dây chuyền sản xuất cà phê hoà tan tại 

Nhà máy Long Thành. 
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Tháng 04/2013, nguyên Tổng Giám đốc Công ty – Ông Phạm Quang Vũ được bầu làm Chủ tịch 

Hội đồng Quản trị. Vào tháng 05/2013, Ông Nguyễn Tân Kỷ được bổ nhiệm và chính thức là 

Tổng Giám đốc của Công ty.  

Tháng 06/2013, Công ty đã có sự thay đổi lớn về cơ cấu tổ chức Công ty, các phòng, ban chức 

năng được sắp xếp phù hợp theo hướng chuyên môn hóa cũng như phân định rõ ràng chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của từng phòng, ban chức năng để phát huy tối đa 

hiệu suất hoạt động đáp ứng ngày càng cao yêu cầu công việc, đảm bảo sự chỉ đạo xuyên suốt của 

cấp quản lý trực tiếp có thẩm quyền và phù hợp mục tiêu phát triển chung của Công ty. 

Tách, thành lập các phòng ban mới của Công ty gồm: phòng Hành chính, phòng Nhân sự, phòng 

Pháp chế, phòng Nghiên cứu và phát triển, phòng Quản lý chất lượng, phòng Kinh doanh xuất 

khẩu, phòng Kinh doanh nội địa, phòng Kinh doanh đặc biệt, phòng Kế hoạch, phòng Kho vận. 

Tập trung nguồn lực phát triển các sản phẩm mới của Công ty. 

2014: Khẳng định vị trí thương hiệu chủ lực: Vinacafé và Wake-up. 

 

Đầu tháng 3/2014: bằng cách thay đổi diện mạo bao bì mới, Công 

ty đã tái giới thiệu các sản phẩm cà phê sữa vàng truyền thống bao 

gồm: Cà phê hòa tan 3in1 Gold Original, Gold Gu đậm và Gold Gu 

đậm hơn, qua đó, khẳng định vị trí số 1 về cà phê hòa tan trên thị 

trường nội địa (chiếm 41% thị phần theo số liệu AC Nielsen 

12/2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dòng sản phẩm cà phê Wake-up Café Sài Gòn - với công thức mới đã được tái tung ra thị trường 

vào năm 2013 đã nhận được sự chú ý đặc biệt vì tốc độ gia nhập nhanh chóng vào top 10 thương 

hiệu đồ uống hàng đầu tại Việt Nam sau khi mở rộng tầm bao phủ thêm 1,7 triệu hộ gia đình mới. 

Theo đó, Wake-up Café Sài Gòn đã được các hộ gia đình nông thôn lựa chọn 18 triệu lần (theo 

khảo sát về các nhãn hiệu hàng tiêu dùng nhanh được lựa chọn nhiều nhất của Kantar Worldpanel 

- tổ chức hàng đầu thế giới về nghiên cứu thị trường dựa trên chương trình nghiên cứu hành vi 

người tiêu dùng). Đến tháng 10/2017, Wake-up Café Sài Gòn lại được tiếp tục được phát triển, 

thay đổi mẫu mã sản phẩm đồng thời phát triển thêm hai dòng sản phẩm Wake-up mới là Wake-

up Café Thượng Hạng và Wake-up Café Cao cấp đã nhận được nhiều phản hồi khả quan từ phía 

người tiêu dùng. 

 

Tháng 10/2014, Vinacafé là thương hiệu cà phê duy nhất đại diện cho Việt Nam đồng hành cùng 

chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản tôn vinh giá trị Việt. 

Với mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm, phát triển sản phẩm mới có 

nguồn gốc từ cà phê, vào ngày 30/3/2014, Vinacafé Biên Hòa đã 

tung sản phẩm nước tăng lực vị cà phê Wake-up Coffee 247, đánh 

dấu bước phát triển mới của Công ty khi chính thức bước chân vào 

ngành hàng nước giải khát với thị trường có tiềm năng rộng lớn. 

Đặc biệt trong năm 2017, Wake up 247 đã có bước tiến mạnh mẽ 

hơn và chính thức đạt được mục tiêu nhãn hàng 1.000 tỷ đồng 

doanh thu với con số doanh thu ấn tượng 1.225 tỷ đồng, tăng 

trưởng 55% so với năm 2016 (theo số liệu Báo cáo tài chính kiểm 

toán hợp nhất tính đến ngày 31/12/2017). 
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Tổng Giám 

đốc Nguyễn 

Tân Kỷ vinh 

dự nhận 

Chứng nhận 

Nhãn hiệu 

nổi tiếng tại 

buổi công bố 

vào ngày 

17/11/2017. 

Năm 2017, nhãn hiệu Vinacafé được Bộ Khoa học và Công nghệ kết hợp cùng Hiệp hội nhãn hiệu 

quốc tế (INTA) chính thức công nhận là Nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam trong dự án bảo hộ 

nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam (Vinacafé là 1 trong 6 nhãn hiệu tại Việt Nam được công nhận).  

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 

STT MÃ 

NGÀNH 

 

TÊN NGÀNH 

1.  

 

 

 

1079 

(chính) 

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu. 

Chi tiết: 

- Sản xuất cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm. 

- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm 

dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoóc môn. 

- Sản xuất sữa tách bơ và bơ. 

- Sản xuất sản phẩm cô đặc nhân tạo. 
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2 

 

 

 

4719 

Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 

Chi tiết: 

- Bán lẻ cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm 

- Bán lẻ ca cao, sô cô la, mứt kẹo, đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm 

dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoóc môn, 

sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo, sữa và các thành phần khác từ 

sữa. 

3 

 

 

 

4632 

Bán buôn thực phẩm. 

Chi tiết: 

- Bán buôn cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm 

- Bán buôn ca cao, sô cô la, mứt kẹo, đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm 

dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoóc môn, 

sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo, sữa và các thành phần khác từ 

sữa. 

4 
 

6810 

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng 

hoặc đi thuê: 

Chi tiết: cho thuê nhà xưởng 

5 1073 Sản xuất ca cao, sô cô la, mứt kẹo 

6 1050 Chế biến sữa và các thành phần khác từ sữa 

 

D. HỆ THỐNG PHÂN PHỐI HÀNG HÓA 

 

- Hệ thống phân phối trong nước: 

 Kể từ khi phát triển thương hiệu Vinacafé thành công đến người tiêu dùng, Vinacafé Biên 

Hòa đã tập trung vào việc xây dựng một hệ thống phân phối lớn mạnh về số lượng lẫn chất lượng 

với các nhà phân phối, đại lý, điểm bán lẻ phủ dài khắp 63 tỉnh thành.  

 Đến quý 1 năm 2012, hệ thống phân phối của Vinacafé Biên Hòa được sáp nhập vào hệ 

thống phân phối của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“Masan Consumer”) tạo cú hích 

phát triển mạng lưới phân phối hàng hóa của Vinacafé Biên Hòa đến tay người tiêu dùng một cách 

nhanh chóng, sâu rộng hơn nữa, từ thành thị đến nông thôn. 

 Sang năm 2014, sau khi nhìn nhận rõ thực tế hệ thống phân phối chung giữa hai Công ty 

có nhiều bất cập khi không tương đồng về hàng hóa phân phối dẫn đến khó khăn cho việc mở 

rộng thị trường cũng như tiếp thị sản phẩm, lúc này Công ty TNHH MTV Masan Beverage 

(“Masan Beverage”) - một công ty thành viên của Masan Consumer - đã chính thức thiết lập và 

vận hành hệ thống phân phối mới chuyên biệt dành riêng cho các sản phẩm bột và nước - gọi 

chung là ngành hàng đồ uống, gồm các sản phẩm của Vinacafé Biên Hòa, Công ty Cổ phần nước 

khoáng Vĩnh Hảo (“Vĩnh Hảo”),… Trên cơ sở đó, bộ phận phân phối của Vinacafé Biên Hòa và 

Vĩnh Hảo vận hành trên cùng nền tảng cơ sở hạ tầng của hệ thống phân phối mới nhưng với đội 

ngũ nhân viên bán hàng chuyên biệt. Điều này cho phép ngành hàng đồ uống nhanh chóng tung 

các sản phẩm mới ra thị trường với sự tập trung cao, phục vụ tốt nhất các yêu cầu của ngành hàng 

đặc thù. 

 Không chỉ tập trung vào kênh phân phối truyền thống, hệ thống phân phối của Công ty còn 

triển khai mở rộng thêm các kênh bán sỉ depot, siêu thị và kênh hàng quán, đưa sản phẩm Công ty 

vào các nhà hàng, khách sạn nhằm tăng độ phủ thị trường cũng như tiếp thị sản phẩm đến nhiều 

thành phần người tiêu dùng hơn; triển khai và áp dụng thành công Hệ thống quản trị bán hàng đến 

từng điểm bán lẻ, hệ thống quản trị nhà phân phối (“DMS”) cho các nhà phân phối, điểm bán lẻ, 
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nhân viên bán hàng nhằm cải thiện khả năng quản lý hệ thống phân phối và giúp Ban điều hành có 

tầm nhìn sâu sắc hơn để đưa ra các quyết sách chiến lược về bán hàng. 

Như vậy, tính đến cuối năm 2017, hệ thống phân phối sản phẩm của Vinacafé Biên Hòa 

(hệ thống phân phối đồ uống của Masan Beverage) được xem là hệ thống phân phối mạnh, sâu, 

rộng nhất toàn quốc với hơn 130.000 điểm bán lẻ, phủ thị trường trên 63 tỉnh thành trên toàn quốc 

với 3 trung tâm phân phối tại Miền Bắc, miền Trung và miền Nam.  

 

- Phân phối hàng hóa xuất khẩu - triển vọng tương lai. 

 Hiện tại, thương hiệu Vinacafé không chỉ phát triển ở thị trường nội địa mà còn mở rộng 

thị trường quốc tế bằng việc xuất khẩu sản phẩm cà phê hòa tan đến nhiều nước trên thế giới như 

Trung Quốc, Mỹ, Canada, Đài Loan,…Doanh thu bán hàng xuất khẩu của Vinacafé Biên Hòa 

năm 2017 đạt 184 tỷ đồng, chiếm 5,66% tổng doanh thu bán hàng của Công ty.  

 

E. ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH. 

 

 Trụ sở chính của Công ty được đặt tại: Khu Công nghiệp Biên Hòa I, Phường An Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 Các nhà máy sản xuất được đặt tại: 

- Trụ sở chính Công ty: Khu Công nghiệp Biên Hòa I, Phường An Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Chi nhánh Nhà máy cà phê Biên Hòa II: Lô  C I.III -3+5+7, Khu Công nghiệp Long 

Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai. 

- Chi nhánh MSI- Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa: Lô 6, Khu công nghiệp Tân Đông 

Hiệp A, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 

 Ngoài ra, Công ty còn có 06 chi nhánh được đặt tại các vị trí trọng điểm từ Bắc vào Nam, 

bao gồm: 

- Chi nhánh Hưng Yên- Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa: Quốc lộ 5A, Xã Dị Sử, 

Huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. 

- Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa- Chi nhánh Hải Dương: KM48+450, Quốc lộ 5, 

Phường Việt Hòa, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. 

- Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa- Chi nhánh Nghệ An: Lô A27,A28,A29 khu A, Khu 

công nghiệp Nam Cấm, Xã Nghi Long, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An. 

- Chi nhánh Đà Nẵng- Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa: Đường số 9, Khu công nghiệp 

Hòa Khánh, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.  

- Chi nhánh Bình Dương- Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa: số 20, Đại lộ Thống Nhất, 

Khu công nghiệp Sóng Thần 2, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 

- Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa- Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh: kho xưởng 1-6, 

cụm 1, đường M14, Khu công nghiệp Tân Bình mở rộng, phường Bình Hưng Hòa, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. 
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F. DANH MỤC SẢN PHẨM CHỦ LỰC CỦA CÔNG TY 

 

Các sản phẩm của Công ty: 

- Trải qua khâu tuyển chọn nguyên liệu đầu vào kỹ càng; 

- Được sản xuất bởi dây chuyền công nghệ hiện đại với hệ thống máy móc thiết bị được 

nhập khẩu từ nước ngoài, khép kín các công đoạn, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về 

chất lượng sản phẩm của các tiêu chuẩn sản xuất ISO 22000, FSSC 22000,…; 

- Kinh nghiệm 50 năm sản xuất cà phê, chúng tôi luôn giữ nguyên vẹn chất và hương vị 

nguyên bản của từng hạt cà phê, đem lại sản phẩm cà phê có chất lượng cao và ổn định; 

- Giá thành hợp lý và đáp ứng nhu cầu thị hiếu của khách hàng. 

SẢN PHẨM 
CHÍNH 

CÀ PHÊ HÒA 
TAN

CÀ PHÊ 
RANG VÀ 

XAY

NƯỚC GIẢI 
KHÁT

NGŨ CỐC 
DINH 

DƯỠNG
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G. THÀNH TÍCH CÔNG TY ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2017 

1. Trong năm qua, Công ty đã thực hiện và cải tiến hệ thống quản lý về chất lượng, môi 

trường, năng lượng, an toàn sức khỏe, bệnh nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, an toàn thực 

phẩm thể hiện cam kết cao nhất của Công ty nhằm đáp ứng mong đợi của người tiêu dùng 

về sản phẩm an toàn, chất lượng cao, tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm và trách 

nhiệm với cộng đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty đã đạt các chứng nhận sau: 

-          Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015; 

-          Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2004; 

-          Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn sức khỏe và Bệnh nghề nghiệp OHSAS 

18001: 2007. 

-          Giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý Trách nhiệm xã hội theo tiêu chuẩn 

SA8000:2014; 

-          Giấy chứng nhận hệ thống Quản lý năng lương theo tiêu chuẩn ISO 50001: 2011. 

-          Giấy chứng nhận hệ thống quản lý An toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 

22000:2005 cho nhà máy Biên Hòa; 

-          Giấy chứng nhận hệ thống quản lý An toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn FSSC 22000 

cho nhà máy Long Thành; 

-          Giấy chứng nhận Halal Jakim theo tiêu chuẩn MS 1500:2009; 

Ngoài ra, Công ty còn được chứng nhận đăng ký FDA (Hoa Kỳ). 

 

2. Vinacafé Biên Hòa tự hào là doanh nghiệp 05 lần liên tiếp được lựa chọn là Thương hiệu 

quốc gia (2008 - 2018). 

NGŨ CỐC DINH DƯỠNG 
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3. Các giải thưởng, chứng nhận khác bao gồm: 

- Nhãn hiệu Vinacafé được Bộ Khoa học và Công nghệ kết hợp cùng Hiệp hội nhãn hiệu 

quốc tế (INTA) chính thức công nhận là Nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam trong dự án 

bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam (Vinacafé là 1 trong 6 nhãn hiệu tại Việt Nam 

được công nhận). 

- Top 3 Giải thưởng Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu lần thứ II năm 2017. 

- Giải thưởng chất lượng Quốc gia từ năm 2010 đến 2017; 

- Giải thưởng chất lượng Đồng Nai từ năm 2012 đến năm 2017. 

- Top 10 Công ty uy tín ngành thực phẩm đồ uống năm 2017. 

- Top 500 Doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2017 (vị trí 71/500). 

- Top 50 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam về tài sản vô hình và giá trị thương hiệu do tổ 

chức Brand Finance công bố năm 2017. 

- Công nhận sản phẩm bột cà phê Absolute đạt chất lượng vì sức khỏe cộng đồng năm 

2017. 

- Công nhận sản phẩm bột cà phê Black đạt chất lượng vì sức khỏe cộng đồng năm 

2017. 

- Liên tiếp 21 năm liền đạt chứng nhận Hàng Việt Nam Chất lượng Cao; 

- Tiếp tục được công nhận Thương hiệu Quốc Gia cho thời gian từ 2016 đến 2018; 
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H. CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY 

 

Cơ cấu tổ chức của Công ty gồm có: 

1. Đại hội đồng cổ đông. 

2. Hội đồng quản trị. 

3. Ban kiểm soát. 

4. Ban điều hành. 

5. Các phòng ban chức năng. 

 Đại Hội đồng cổ đông là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của Công ty Cổ phần Vinacafé 

Biên Hòa. Đại hội đồng Cổ đông bầu ra Hội đồng Quản trị, cơ quan quản lý cao nhất. Đại hội 

đồng Cổ đông cũng bầu ra Ban kiểm soát, giúp Đại hội đồng cổ đông kiểm soát nội bộ công 

ty. Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc và hai Phó Tổng Giám đốc (gồm 01 Phó Tổng 

Giám đốc phụ trách sản xuất; 01 Phó Tổng Giám đốc phụ trách Hành chính) và Kế toán 

trưởng để trực tiếp điều hành Công ty. Vinacafé Biên Hòa có cơ cấu khá đầy đủ phòng ban 

chuyên môn với 14 phòng ban chức năng, các chi nhánh đặt tại các tỉnh/ thành phố gồm: Hưng 

Yên, Hải Dương, Nghệ An, Đà Nẵng, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và 03 nhà máy 

sản xuất đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty hiện tại và tương lai. 

 Hội đồng Quản trị là cơ quan quyết định tất cả những vấn đề quan trọng liên quan đến Công 

ty, có trách nhiệm giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý khác trong điều 

hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Hiện nay, Hội đồng Quản trị của Công ty 

bao gồm 6 thành viên, hoạt động theo nhiệm kỳ 05 năm. Nhiệm kỳ hiện tại của Hội đồng 

Quản trị là từ năm 2015 đến năm 2020. 

 Để giám sát hoạt động tài chính của Công ty, đại diện cho cổ đông giám sát tính hợp pháp các 

hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, bảo vệ quyền lợi cho Công ty và cổ đông,  

Đại hội đồng cổ đông đã bầu ra Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát của Công ty bao gồm 03 thành 

viên, trong đó cả 03 thành viên đều có trình độ chuyên môn về tài chính, hoạt động theo nhiệm 

kỳ 05 năm. Nhiệm kỳ hiện tại của Ban Kiểm soát là từ năm 2015 đến năm 2020. 

 Ban Điều hành Công ty bao gồm 04 thành viên (01 Tổng Giám đốc, 02 Phó Tổng Giám đốc, 

01 Kế toán trưởng), hoạt động theo chế độ thủ trưởng. Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng 

Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ 

hoạt động hàng ngày của Công ty. 
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I. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY 

 

 

J. CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT:  

 Công ty con: Hiện Công ty có một công ty con là Công ty Cổ phần Sản xuất Thương Mại 

CDN (địa chỉ trụ sở chính: Lô C I.III -3+5+7, Khu Công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện 

Long Thành, Tỉnh Đồng Nai). 

 Công ty liên kết: Không có. 

 

K. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY: 

     Kế hoạch 10 năm 2015-2025: 

● Duy trì vị trí dẫn đầu tại thị trường cà phê Việt Nam. 

● Xuất khẩu cà phê chế biến đến các thị trường trọng điểm. 

● Từng bước thâm nhập thị trường đồ uống có nguồn gốc từ cà phê và các sản phẩm thực 

phẩm khác. 

● Đưa ra thị trường nhiều sản phẩm mới, làm cho cà phê trở thành một thức uống được ưa 

chuộng và sử dụng hàng ngày trên khắp Việt Nam. 

● Phát triển thương hiệu VINACAFÉ, WAKE-UP rộng khắp, lớn mạnh, đủ tầm phát triển. 

 

Vinacafé Biên Hòa sẽ tiếp tục là một doanh nghiệp lớn, sở hữu nhiều thương hiệu mạnh, đáp 

ứng thị hiếu của người tiêu dùng khắp thế giới bằng sản phẩm chủ lực là cà phê và các sản phẩm 

thực phẩm, đồ uống, nước giải khát có nguồn gốc từ cà phê chất lượng cao, giá cả hợp lý trên cơ 

Trong 07 năm tới, bằng khát vọng tiên phong và chiến lược phát triển kinh doanh bền vững, 

Vinacafé Biên Hòa tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu tại thị trường cà phê Việt Nam, làm cho cà phê 

trở thành một thức uống được ưa chuộng và sử dụng hàng ngày trên khắp Việt Nam. Bên cạnh đó, 

bằng việc sở hữu thương hiệu Vinacafé - giá trị di sản văn hóa Việt - chúng tôi sẽ luôn giữ trọn 

vẹn thương hiệu đúng với bản chất di sản và luôn bền vững trên giá trị thật tồn tại 50 năm qua, 

nâng tầm cho nó trở thành một thương hiệu Quốc gia được nhận diện trên toàn thế giới, trở thành 

biểu tượng của cà phê Việt Nam để người tiêu dùng trên khắp thế giới khi nhắc đến cà phê Việt 

Nam sẽ nghĩ đến Vinacafé. 
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sở thấu hiểu nhu cầu của họ và tuân thủ giá trị cốt lõi của công ty. Đồng thời, Vinacafé Biên Hòa 

cũng xây dựng một văn hóa doanh nghiệp rõ ràng, phù hợp, định hướng các mối quan hệ hướng 

về người tiêu dùng, về xã hội và người lao động, các chủ sở hữu: 

 Đối với người tiêu dùng là tạo niềm tin của họ đối với các sản phẩm và dịch vụ của 

công ty. 

 Đối với xã hội và môi trường là sự đảm bảo các trách nhiệm về việc giữ vững môi 

trường thân thiện và phát triển bền vững. 

 Đối với người lao động và các chủ sở hữu là luôn đảm bảo lợi ích các cổ đông và tính 

nhân văn. 

Với hình ảnh của doanh nghiệp như trên đã giúp cho Cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần 

Vinacafé Biên Hòa luôn ý thức được trách nhiệm của họ trong việc góp phần tạo nên sự phát triển 

cho công ty, cùng kề vai sát cánh đóng góp sức lực của mình đưa Công ty vượt qua mọi khó khăn 

cùng với niềm tự hào được làm việc tại Công ty có truyền thống lâu đời. 

 

Các giải pháp chiến lược: 

Về sản xuất: 

- Đầu tư thiết bị máy móc mới, hiện đại và mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh nhằm tăng 

năng suất lao động. Kiểm soát tốt chi phí theo định mức. 

- Cải tiến hệ thống thiết bị máy móc sẵn có, điều chỉnh thông số kỹ thuật máy để phù hợp 

với chương trình sản xuất hiện tại. 

- Đẩy mạnh nghiên cứu các sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người 

tiêu dùng, theo đó, cùng với việc giữ vững sản phẩm cà phê truyền thống, tiếp tục nghiên 

cứu các sản phẩm nước giải khát có nguồn gốc từ cà phê. 

Về nguồn nhân lực: 

- Luôn coi nguồn nhân lực là tài sản quan trọng nhất của Công ty. 

- Tuyển dụng nhân tài có chuyên môn giỏi đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty. 

- Xây dựng, chăm sóc, đào tạo nguồn nhân lực trẻ, giỏi nhằm mang tính kế thừa. 

- Chú trọng công tác đào tạo nhân lực bằng nhiều hình thức phù hợp nhằm nâng cao tay 

nghề, chuyên môn, kỹ năng làm việc của cán bộ công, nhân viên Công ty. 

- Hoàn thiện chính sách đãi ngộ người lao động phù hợp để tương xứng với công sức đóng 

góp cũng như giữ vững sự gắn bó, gắn kết của người lao động với Công ty. 

Về thị trường kinh doanh: 

- Ngày càng hoàn thiện hệ thống phân phối sản phẩm, nâng cao năng lực kênh phân phối 

nhằm tăng cường mở rộng thị trường. Đẩy mạnh phân phối hàng bằng kênh siêu thị, chợ 

nhỏ lẻ. 

- Tiếp tục nghiên cứu nhu cầu người tiêu dùng để thực hiện phát triển sản phẩm mới, cải 

tiến các sản phẩm hiện tại ngày càng tốt hơn. 

- Mở rộng đối tượng tiêu dùng phân khúc bình dân. 

- Tìm kiếm các thị trường xuất khẩu còn nhiều tiềm năng mà sản phẩm Công ty chưa thâm 

nhập được, đẩy mạnh phân phối hàng ở các thị trường quốc tế hiện tại. 

- Nâng cao năng lực bán hàng, marketing hiệu quả. 

- Công nghệ số hóa trong quản lý bán hàng và kinh doanh. 
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PHẦN 2: 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG  

KINH DOANH NĂM 2017 
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A. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 

1. Bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và kinh tế trong nước năm 2017: 

- Kinh tế thế giới đã trải qua năm 2017 với nhiều bước khởi sắc mới về mọi mặt. Kỷ nguyên 

công nghệ- cách mạng công nghệ lần thứ 4 đang diễn ra hết sức mạnh mẽ, nhịp độ nhanh đã 

tác động lớn đến nền kinh tế thế giới trong năm qua. 

- Riêng Việt Nam, năm 2017 tăng trưởng kinh tế đạt 6,81%. Sau những khó khăn chạm đáy 

vào năm 2012, nền kinh tế quốc gia đang cho thấy sự tăng trưởng khá ổn định khi luôn cao 

hơn mức tăng trưởng trung bình trong giai đoạn 2011 – 2017. Tỷ lệ lạm phát có giảm dưới 

5%, tỷ lệ nợ công/GDP cũng đã giảm còn 62%. Các chính sách mới của chính phủ, đặc biệt 

liên quan đến cải cách hành chính đã có tác động đáng kể đến hoạt động của Doanh nghiệp, 

giúp Doanh nghiệp tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động hiệu quả.  

2. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm: 

Bên cạnh những thuận lợi, hoạt động sản xuất kinh doanh của Vinacafé Biên Hòa cũng đã 

gặp nhiều khó khăn thách thức: 

- Hoạt động trồng cà phê tại các vùng nguyên liệu chính của Vinacafé Biên Hòa vẫn chưa 

được quan tâm đúng mức để duy trì chất lượng hạt cà phê và cải thiện năng suất, lại thêm 

sự bất ổn về giá cà phê trên thế giới dẫn đến giá cà phê nhân trong 05 năm trở lại đây luôn 

tăng bất ổn định ảnh hưởng đến trong việc mua đầu vào, trữ hàng nguyên liệu và giá thành 

sản phẩm của Công ty năm vừa qua. Năm 2017, giá cà phê luôn tăng cao. 

- Sức mua thị trường còn giảm do kinh tế khó khăn, thu nhập không tăng, người tiêu dùng 

chi tiêu chủ yếu vào các mặt hàng thiết yếu; 

- Chi phí khuyến mại, quảng cáo, marketing sản phẩm tăng cao; 

- Sự cạnh tranh khốc liệt của các đối thủ trong và ngoài nước. 

 

Tuy vậy, vượt lên những khó khăn đó, Vinacafé Biên Hòa đã hoàn thành tốt mục tiêu kinh 

doanh đã đề ra. 

- Doanh thu thuần: 3.249 tỷ đồng, đạt 98% so với kế hoạch. 

- Lợi nhuận sau thuế: 369 tỷ đồng, đạt 97% so với kế hoạch. 

Về nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới: 

 Trong năm qua, Công ty đã tái tung thành công sản phẩm Cà phê hòa tan 3 trong 1 Wake-

up Sài Gòn và phát triển thêm 02 sản phẩm mới dòng Wake-up bao gồm: Cà phê hòa tan 3 

trong 1 Wake-up Thượng Hạng và Cà phê hòa tan 3 trong 1 Wake-up Cao cấp. 

B. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

1. Ban điều hành: Danh sách Ban điều hành Công ty cụ thể gồm: 

STT Họ và tên Chức vụ 

Tỷ lệ sở hữu CP có 

quyền biểu quyết 

tại Công ty (*) 

Ghi chú 

1.  Nguyễn Tân Kỷ Tổng Giám đốc 0%  

2.  Đoàn Quốc Hưng Phó Tổng Giám đốc 0%  

3.  Nguyễn Thanh Tùng Phó Tổng Giám đốc 0,04% - 

4.  Phan Thị Thúy Hoa Kế toán trưởng 0%  

(*) Theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/12/2017. 

 

http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/
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Ông Nguyễn Tân Kỷ được Hội đồng Quản trị bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty 

từ ngày 13/5/2013. 

Sinh ngày: 10/02/1968. 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hệ thống điện và Cử nhân Quản trị kinh doanh. Ông Nguyễn 

Tân Kỷ đã có thời gian 11 năm học tập và nghiên cứu tại Liên bang Nga (từ 1986 đến 1997). 

Quá trình công tác:  

 1997- 2000 
Phó Giám đốc Tài chính Công ty TNHH Foodtec – Thành viên Tập 

đoàn MaSan. 

 2001-2005 Giám đốc Công ty TNHH Foodtec – Thành viên Tập đoàn MaSan. 

 2003-2009 Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp MaSan. 

 2010 đến nay  
Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp 

Masan (trước đây là Công ty Cổ phần Công nghiệp MaSan). 

 13/05/2013 

đến nay 
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa. 

 

Ông Đoàn Quốc Hưng là Phó Tổng Giám đốc sản xuất của Công ty  

Sinh ngày: 08/10/1972. 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa – phân tích. 

Quá trình công tác:   

 1990-1994 Học đại học tại Đại học tổng hợp TPHCM 

 1994-2014 

Công tác tại các Công ty: Trung tâm Hóa Mỹ Phẩm Quận 5 – TP.HCM; 
Công ty giám định MeKong; Công ty Fujitsu Việt Nam; Công ty Cổ phần 

vận tải Quốc tế Sa Tiến; Công ty Vitec Food; Công ty TNHH MTV Công 

nghệ Thực phẩm Việt Tiến; Công ty TNHH MTV Bao Bì Minh Việt; 

Công ty TNHH MTV Công nghiệp Masan. 

 8/2013  Giám đốc sản xuất Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa. 

 4/2015-nay Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa. 
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2. Chính sách lao động: 

- Với nhận thức “Con người là tài sản quý giá nhất tạo nên giá trị cho doanh nghiệp”, 

Vinacafé Biên Hòa luôn tự hào khi chúng tôi sở hữu nguồn nhân lực lớn, mạnh cả về số 

lượng và chất lượng. Tính đến ngày 31/12/2017, toàn công ty có 346 cán bộ công nhân 

viên, đảm bảo cho sự vận hành thông suốt, hiệu quả của bộ máy quản lý doanh nghiệp từ 

văn phòng đến khu vực sản xuất. 

- Về chất lượng nguồn lao động, hầu hết cán bộ công nhân viên của Công ty đều có trình độ 

chuyên môn cao và kinh nghiệm làm việc lâu năm trong ngành cà phê. Tỷ lệ lao động có 

trình độ từ Đại học trở lên chiếm 37% tổng số lao động. Tỷ lệ lao động phổ thông làm 

công việc đơn giản đang ngày càng được tinh giản dần do Công ty đầu tư hệ thống máy 

Ông Nguyễn Thanh Tùng được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Công ty từ tháng 

02/2002, đến tháng 6/2013 ông Tùng được phân công làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách về 

Hành chính. 

Sinh ngày: 13/7/1969 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh và Cử nhân Ngoại ngữ. 

Quá trình công tác:  

10/1990- 5/1993 Cán bộ lâm trường Tân Phú, Đồng Nai. 

6/1993-12/1995  Cán bộ xí nghiệp khai thác lâm sản Đồng Nai. 

12/1996- 08/2000 Nhân viên P. Kinh doanh Nhà máy cà phê Biên Hòa.  

09/2000- 05/2002  Trưởng Chi nhánh Hà Nội Nhà máy cà phê Biên Hòa. 

06/2002- 12/2004 Trưởng bộ phận Marketing Nhà máy cà phê Biên Hòa. 

01/2005- 12/2009 Trưởng bộ phận Marketing Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa. 

01/2010- 01/2012 Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa. 

Từ tháng 02/2012 Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa. 

Từ tháng 6/2013 

đến nay 

Phó Tổng Giám đốc phụ trách về Hành chính Công ty Cổ phần  

Vinacafé Biên Hòa. 

 

Bà Phan Thị Thúy Hoa được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 21/4/2015. 

Sinh ngày: 26/11/1977. 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế. 

Quá trình công tác:  

1995 -1999 Học tại trường Đại học Kinh tế Tp.HCM 

1999-2000 Nhân viên Kế toán tổng hợp của Cty TNHH TM Rồng Việt – Rinnai 

 Việt Nam. 

2001-2013 Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Công nghệ Thực phẩm Việt Tiến 

2014-nay -Trưởng bộ phận kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Hàng tiêu  

dùng Masan. 

- Phó giám đốc kế toán tài chính - Khối tổng hợp Công ty Cổ phần  

Hàng Tiêu Dùng Masan. 

- Kế toán trưởng Công ty TNHH Một thành viên Thực phẩm Masan. 

- Kế toán trưởng Công ty TNHH Một thành viên Masan Beverage. 

4/2015-nay Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa. 
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móc, thiết bị tự động hóa khép kín theo quy trình sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu khắt khe 

về chất lượng sản phẩm. 

- Tại Vinacafé Biên Hòa, toàn thể cán bộ công nhân viên đã gắn bó làm việc với nhau gần 

50 năm thành lập, tồn tại và phát triển công ty, do đó, họ coi công ty như là ngôi nhà thứ 

hai của mình, luôn kề vai sát cánh với Ban lãnh đạo công ty, đưa công ty vượt qua mọi 

khó khăn. Đặc biệt, tại công ty có nhiều trường hợp cả gia đình, vợ chồng, con, anh em 

cùng làm trong công ty, điều đó thực sự là sự gắn kết tuyệt vời giữa công ty và gia đình, 

công ty chính là gia đình lớn của người lao động. 

- Chính vì thế, việc thực hiện các chính sách đãi ngộ, tri ân những kết quả mà người lao 

động đã đóng góp cho công ty luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Ban 

lãnh đạo Công ty 

Về chế độ làm việc:  

 Đối với bộ phận gián tiếp sản xuất (khối văn 

phòng), công ty thực hiện chế độ làm việc 

40h/ tuần; đối với khối trực tiếp sản xuất tổ 

chức làm việc theo ca. Công ty luôn tuân thủ 

các quy định của pháp luật về ngày, giờ làm 

việc, giờ nghỉ ngơi tạo điều kiện cho cán bộ 

công nhân viên có thời gian nghỉ ngơi hợp lý, 

góp phần nâng cao hiệu quả công việc.  

 Người lao động được chăm sóc sức khỏe đầy 

đủ, được khám bệnh nghề nghiệp hàng năm 

nhằm phát hiện và điều trị bệnh kịp thời, được 

đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và mua bảo hiểm tai nạn đầy đủ. 

 Người lao động được ký kết hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật, ký kết 

thỏa ước lao động tập thể với công ty. 

 Công ty đã thành lập mạng lưới an toàn viên về An toàn lao động, an toàn vệ sinh thực 

phẩm, xây dựng các phương án đối phó với các trường hợp khẩn cấp. 

 Đời sống người lao động được quan tâm, người lao động được thăm hỏi, động viên, hỗ trợ 

kịp thời khi bị ốm đau hoặc gia đình có ma chay, hiếu, hỉ,… 

 Các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí được tổ chức thường xuyên nhằm tạo sự thoải mái 

và phấn khởi, vui tươi trong cán bộ, công nhân viên (Hàng năm công ty tổ chức cho người 

lao động đi tham quan, nghỉ dưỡng tại các địa điểm du lịch, tổ chức cắm trại cho đoàn viên 

thanh niên, tổ chức dã ngoại cho các cháu thiếu nhi vào ngày quốc tế thiếu nhi,…). 

 Người lao động được xem xét nâng lương, nâng bậc hàng năm hoặc đột xuất khi có thành 

tích đóng góp nổi bật. 

 Công ty tổ chức xe đưa đón hàng ngày cho các nhân viên tại Thành phố Hồ Chí Minh làm 

việc tại công ty. 

 Được đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên và được khuyến khích tham 

gia các khóa tự đào tạo. 

 

Về môi trường làm việc:  

Công ty chú trọng vào việc xây dựng môi trường làm việc đảm bảo an toàn, thân thiện và 

thoải mái về mặt tâm lý cho người lao động, tạo sự gắn kết giữa người lao động với Công ty. 

Cụ thể như: 
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 Đối với khối hành chính, văn phòng: Các khu vực làm việc đảm bảo điều kiện ánh sáng, 

nhiệt độ, độ ồn, bụi,… các phương tiện làm việc cá nhân như máy vi tính, máy tính, máy 

in, điện thoại, đường truyền internet, mạng nội bộ,... được trang bị đầy đủ. 

 Đối với các khu vực sản xuất trực tiếp: Nguồn nước phục vụ ăn uống và sinh hoạt đảm bảo 

luôn đầy đủ và hợp vệ sinh, hệ thống nhà vệ sinh, nhà tắm, phòng thay đồ, tủ cá nhân được 

trang bị đầy đủ. 

 Công ty có nhà bếp và đội ngũ nhân viên cấp dưỡng riêng để đảm bảo chất lượng bữa ăn 

giữa ca cho người lao động được phục vụ tốt nhất, các bữa ăn giữa ca được bộ phận y tế 

của công ty giám sát về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm theo đúng quy định. 

 Người lao động làm việc tại các khu vực sản xuất bị ảnh hưởng bụi, độ ồn đều được trang 

bị các phương tiện bảo hộ cá nhân đầy đủ, được phụ cấp độc hại theo quy định của pháp 

luật. 

 Việc kiểm soát về an toàn thiết bị được ưu tiên hàng đầu, các thiết bị áp lực được kiểm 

định theo quy định, các thiết bị phòng cháy chữa cháy được trang bị đầy đủ. Công ty đã 

thành lập ban phòng cháy chữa cháy để triển khai và giám sát các kế hoạch phòng cháy 

chữa cháy tại công ty. 

 Công ty tuân thủ quy định pháp luật về môi trường, được giám sát thường xuyên, đảm bảo 

nguồn nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn loại A. 

 

Về chế độ lương, thưởng:  

 Trong những năm qua, Vinacafé Biên Hòa đã duy trì chế độ lương, thưởng thích hợp, 

đúng quy định pháp luật, thu nhập bình quân của người lao động ổn định và tăng hàng 

năm theo kết quả kinh doanh của Công ty. 

 Công ty thực hiện việc chi trả lương cho cán bộ công nhân viên tùy thuộc vào từng chức 

danh công việc được phân công, độ phức tạp của công việc, chức vụ, ngày công lao động 

và tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, đảm bảo công bằng hợp lý, tuân thủ pháp 

luật và nâng cao đời sống của công nhân viên trong Công ty. 

 Hàng năm đều có xem xét nâng lương, nâng ngạch/bậc lương cho mỗi cán bộ công nhân 

viên, tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có điều kiện phấn đấu 

liên tục, góp sức cho sự phát triển của Công ty. 

 Căn cứ vào lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh từng năm, người lao động được 

thưởng theo định kỳ. Bên cạnh đó, Công ty luôn khuyến khích và xem xét thưởng đột xuất 

cho cán bộ công nhân viên có nhiều đóng góp, sáng kiến kỹ thuật đem lại hiệu quả năng 

suất công việc cao, lợi nhuận đáng kể cho Công ty. Mức thưởng cụ thể sẽ do Tổng Giám 

đốc quyết định đối với từng trường hợp. 

  

Về tuyển dụng và Đào tạo - phát triển nguồn nhân lực: 

 Trong năm qua, Công ty đã chú trọng đến vấn đề tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn 

nhân lực tại công ty. Các nhân sự chủ chốt, các vị trí công việc chuyên môn thuộc khối 

văn phòng và quản lý, lao động phổ thông, … được tuyển dụng đủ đáp ứng được nhu cầu 

công việc hiện tại. Bên cạnh đó, Công ty khuyến khích cán bộ công nhân viên tự học tập 

nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức những khóa học nâng cao kỹ năng cho 

cán bộ công nhân viên (cử cá nhân đi học, mời giáo viên về công ty giảng dạy…). 

 

C. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN: không. 
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D. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH  

STT Chỉ tiêu Năm 2017 (đồng) Năm 2016 (đồng) 
% tăng/ 

giảm 

1 Tổng giá trị tài sản 3.583.343.144.218 3.140.259.827.025 14% 

2 Doanh thu thuần 3.248.844.585.877 3.309.723.487.216 -2% 

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 453.090.005.234 455.616.801.254 -1% 

4 Lợi nhuận khác 183.809.418 (294.294.216) -162% 

5 Lợi nhuận trước thuế 453.273.814.652 455.322.507.038 -0,5% 

6 Lợi nhuận sau thuế 369.342.836.155 380.948.745.220 -3% 

7 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 660% -   

 

  

STT Chỉ tiêu Năm 2017   Năm 2016   
% tăng/ 

giảm 

1 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán       

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: (TS ngắn hạn/ 

Nợ ngắn hạn) 1,01 2,35 -57% 

+ Hệ số thanh toán nhanh: (TS ngắn hạn- 

hàng tồn kho)/nợ ngắn hạn 0,91 2,16 -58% 

2 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

   + Hệ số nợ/ tổng tài sản 79% 32% 47% 

+Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu 368% 46% 322% 

3 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

   +Vòng quay hàng tồn kho = giá vốn hàng 

bán/hàng tồn kho bình quân 8,65 8,71 -1% 

+Doanh thu thuần/ tổng tài sản 0,91 1,05 -14% 

4 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

11,4% 11,5% -0,1% + Hệ số lợi nhuận sau thuế/ doanh thu thuần 

+Hệ số lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu 48% 18% 31% 

+Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ 

doanh thu thuần 14% 14% 0% 

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản 10% 12% -2% 
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E. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG. 

 CỔ PHẦN 

Tổng số cổ phần 26.579.135 

Loại cổ phần Cổ phần phổ thông 

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 26.579.135 

Số lượng cổ phiếu quỹ Không có 

 

 CƠ CẤU CỔ ĐÔNG 

- Tổng số cổ đông của Công ty: 325 cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 25/12/2017 

bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán chi nhánh Hồ Chí Minh), nắm giữ 26.579.135 cổ phần 

của Công ty. 

- Cơ cấu cổ đông:  

Trong 325 cổ đông, có đến 265 cổ đông là cá nhân, tổ chức trong nước và 60 cổ đông là cá 

nhân, tổ chức nước ngoài với số lượng cổ phần cụ thể như sau: 

 

Cổ phần %

1 Cổ đông trong nước 18,692,060                                70.33%

- Cá nhân 495,872                                     1.87%

- Tổ chức 18,196,188                                68.46%

2 Cổ đông nước ngoài 7,887,075                                  29.67%

- Cá nhân 36,825                                       0.14%

- Tổ chức 7,850,250                                  29.54%  

 
- Cổ đông lớn: tính đến ngày 25/12/2017, Công ty có 02 cổ đông lớn, bao gồm: 

STT Tên cổ đông Số cổ phần sở hữu Tỉ lệ 

1 Công ty TNHH MTV Masan Beverage 18.195.774 68,46% 

2 Gaoling Fund 6.200.000 23,33% 

 

 Tuy nhiên, đến ngày 05/02/2018, Công ty hiện chỉ có 01 cổ đông lớn là: 

STT Tên cổ đông Số cổ phần sở hữu Tỉ lệ 

1 Công ty TNHH MTV Masan Beverage 26.178.135 98,49 % 

 

  Giao dịch cổ phiếu quỹ: không. 

 

 

18.692.060

7.887.075
Số lượng cổ phiếu 
trong nước

Số lượng cổ phiếu 
nước ngoài
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F. BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY 

Sản phẩm an toàn, bảo vệ môi trường và mối quan 

tâm xã hội luôn là tiêu chí quan trọng của Công ty 

trong suốt quá trình kinh doanh. Đối với Vinacafé 

Biên Hoà, chúng tôi luôn xác định công ty chỉ có thể 

phát triển bền vững khi biết kết hợp tăng trưởng kinh 

tế, sản xuất kinh doanh kết hợp với bảo vệ môi 

trường và thực hiện trách nhiệm xã hội.   

Bên cạnh mục đích sản xuất, Công ty luôn đặt trách 

nhiệm bảo vệ môi trường lên ưu tiên hàng đầu. 

Trong suốt thời gian hoạt động, Vinacafé Biên Hòa 

luôn chấp hành tốt ý thức bảo vệ môi trường theo 

đúng quy định của pháp luật và là thành viên của Hội 

bảo vệ thiên nhiên tỉnh nhà. 

Đối với công tác bảo vệ môi trường: 

- Về sử dụng nguồn nguyên liệu: Công ty thực hiện việc sử dụng tiết kiệm nguồn nguyên 

nhiên liệu thông qua các hoạt động: kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguồn nguyên liệu đầu 

vào, sử dụng nguyên liệu một cách hợp lý trong quá trình sản xuất và có các giải pháp tái sử 

dụng nguyên liệu dư thừa, không sử dụng như ký kết Hợp đồng với đơn vị cung cấp thu 

gom bã, trấu, vỏ cà phê để sản xuất phân bón, tái chế,… 

- Về sử dụng năng lượng: Kiểm soát nguồn năng lượng chặt chẽ, đánh giá nguồn năng lượng 

hiện tại và đề ra các giải pháp sử dụng tiết kiệm nguồn năng lượng bằng việc xây dựng, duy 

trì và luôn cải tiến Hệ thống quản lý nguồn năng lượng ISO 50001:2011.  

- Về sử dụng nguồn nước: Công ty luôn đề cao và yêu cầu toàn bộ cán bộ công nhân viên 

trong Công ty thực hiện chính sách tiết kiệm nước trong sinh hoạt và sản xuất. Hiện nay, 

một phần lượng nước thải ra tại nhà máy Long Thành sau khi được xử lý đạt chuẩn A đã 

được sử dụng để tưới cây trong khuôn viên nhà máy. 

- Về quản lý nguồn rác thải rắn và chất thải nguy hại: Đối với chất thải rắn sinh hoạt và công 

nghiệp, Công ty giao cho đơn vị có chức năng thu gom và xử lý hoặc tái chế. Đối với chất 

thải nguy hại, Công ty thực hiện việc lưu trữ theo đúng quy định và giao cho đơn vị có chức 

năng xử lý. 

- Về nguy cơ cháy nổ: trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy, lập phương án phòng 

cháy chữa cháy, thiết lập hệ thống báo cháy tự động tại các khu vực trong văn phòng và nhà 

máy, định kỳ kết hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy của Công ty cùng lực lượng chữa 

cháy chuyên nghiệp giáo dục, tuyên truyền ý thức phòng cháy chữa cháy cho cán bộ công 

nhân viên. 

- Về môi trường làm việc: Xây dựng môi trường sạch sẽ, không gian thông thoáng tại nơi làm 

việc. Trong năm vừa qua, công tác xây dựng môi trường làm việc xanh, sạch, khoa học 

được tập thể Công ty hết sức quan tâm, cụ thể chương trình 5S được triển khai và thực hiện 

triệt để tại các bộ phận phòng ban toàn Công ty (chú ý nhất đến khu vực xưởng sản xuất) 

góp phần nâng cao hiệu quả công việc đồng thời cũng tránh được những lãng phí không cần 

thiết ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường. 

Đối với trách nhiệm với cộng đồng xã hội: 

- Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động thông qua các hoạt động thăm 

hỏi, động viên kịp thời người lao động khi có việc hiếu, hỷ, ốm đau; nâng cao trình độ 

chuyên môn; tạo dựng môi trường làm việc thân thiện, công bằng; tổ chức chăm lo sức 

khỏe cho người lao động. 

- Bảo vệ môi trường khu vực xung quanh.  

- Đóng góp, tài trợ các chương trình, hoạt động xã hội từ thiện do tổ chức ban ngành tổ chức. 
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Mảng xanh, sạch, đẹp 

tại Nhà máy Long 

Thành. 

Các góc xanh nhỏ ngay trong khu vực sản 

xuất của Công ty (nhà máy Biên Hòa). 
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PHẦN 3: 

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC  

NGUYỄN TÂN KỶ 
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A.TỔNG KẾT TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2017 

 

TẦM NHÌN 2020 

Luôn luôn đổi mới để cách mạng hóa cách thưởng thức cà phê của hàng triệu người Việt Nam 

và toàn thế giới với ly cà phê nguyên bản ngon độc đáo kiểu Việt Nam. 

 
 

 

Chúng ta đã gần như hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2017. Cụ thể, về doanh thu chúng 

ta đã đạt mức doanh thu thuần 3.249 tỷ, đạt 98% so với kế hoạch và giảm nhẹ 2% so với doanh 

thu thuần năm 2016. Lợi nhuận sau thuế chúng ta đạt 97% so với kế hoạch đạt mức 369 tỷ, thấp 

hơn kết quả kinh doanh năm 2016 là 3%. Kết quả kinh doanh tuy có giảm nhẹ so với kế hoạch 

đề ra ban đầu do chúng ta tái cơ cấu lại tồn kho bằng cách giảm lượng bán vào, đồng thời tăng 

lượng bán ra thị trường từ Nhà phân phối để gia tăng sức mạnh cho hệ thống phân phối, nhưng 

chúng ta cũng đạt được khá nhiều kết quả tích cực cho hoạt động kinh doanh trong năm qua.  

 

  Đvt 2016 2017 Biến động 

Doanh thu thuần Tỷ đồng      3.310  3.249 (61) -2% 

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng         381  369 (12) -3% 

Biên lợi nhuận gộp % 36% 38% 2%  

      

Doanh thu bán ra Tỷ đồng 2.902 3.150 248 9% 

           

   Kế hoạch 2017 Thực hiện kế hoạch 

Doanh thu thuần Tỷ đồng 3.300 3.249 (51) -2% 

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 380 369 (11) -3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một số điểm nổi bật trong hoạt động kinh doanh năm 2017: 

 

1. Mức tăng trưởng vượt bậc của Nước tăng lực vị cà phê Wake-up 247 tiếp tục minh 

chứng cho quyết định của công ty đầu tư vào lĩnh vực nước giải khát có nguồn gốc cà 

phê là hoàn toàn đúng đắn. Trong năm 2017, Wake up 247 đã có bước tiến mạnh mẽ 

hơn và chính thức đạt được mục tiêu nhãn hàng 1.000 tỷ đồng doanh thu với con số 

doanh thu ấn tượng 1.225 tỷ đồng, tăng trưởng 55% so với năm 2016. 

 

2.902

3.150

2016 2017

DOANH THU BÁN RA

(Tỷ đồng)
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2. Năm 2017, với định hướng tái cơ cấu hàng tồn kho tại hệ thống phân phối, chuyển đổi 

mô hình kinh doanh từ “Bán hàng hoá” thành “Xây dựng thương hiệu”. Bên cạnh doanh 

thu thuần giảm nhẹ 2% là sự tăng trưởng 9% doanh thu bán ra từ các nhà phân phối so 

với năm 2016. Đồng thời, với chính sách thay đổi mô hình kinh doanh này của Công ty 

mà tổng lượng tồn kho giảm mạnh 49%, từ 584 tỷ đồng xuống còn 297 tỷ đồng so với 

thời điểm 31/12/2016. Điều này thực sự gia tăng sức mạnh cho hệ thống phân phối và 

giúp các sản phẩm tươi mới hơn khi đến tay người tiêu dùng 

 

3. Tuy doanh thu năm 2017 có sự giảm nhẹ so với năm 2016 cộng giá nguyên liệu chính là 

cà phê nhân tăng cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, nhưng nhờ tối ưu hóa hoạt động 

sản xuất kinh doanh nên Biên lợi nhuận gộp của Công ty vẫn giữ được đà tăng đạt mức 

38% so với con số 36% năm 2016 và 34% của năm 2015. 

 

4. Tháng 11 năm 2017, nhãn hiệu Vinacafé của công ty vinh dự cùng 3 nhãn hiệu Việt 

Nam và 2 nhãn hiệu nước ngoài khác được Bộ Khoa học và Công nghệ kết hợp cùng 

Hiệp hội nhãn hiệu quốc tế (INTA) công nhận là Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam trong 

Dự án bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam. 

 

5. Năm 2017 cũng ghi nhận một kỷ lục trong mức chia cổ tức trên sàn chứng khoán 

HOSE. Hội đồng quản trị công ty đã quyết định mức tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 

2017 là 66.000 đồng/cổ phiếu, tức là gấp gần 7 lần mệnh giá. 

 

. 

 

 

 

Năm 2018, chúng ta đang có được đà tăng trưởng tốt trong năm 2017 về sản lượng bán ra từ 

hệ thống phân phối, tình hình kinh tế vĩ mô có nhiều thuận lợi mở ra các cơ hội mới cho nền 

kinh tế Việt Nam nói chung và công ty ta nói riêng. Trên cơ sở phân tích tổng quát và khách 

quan tình hình kinh tế 2018 và hoạt động kinh doanh của công ty, Ban Điều Hành xin đề 

xuất mục tiêu cho năm 2018 như sau: 

 

   Mục tiêu 2018 

Doanh thu thuần Tỷ đồng 3.100 - 3.300 (*) 

Lợi nhuận sau thuế phân bổ 

cho cổ đông của Công ty Tỷ đồng 450 - 500 

 

(*) Thay đổi mô hình bán hàng 

 

 

 
 

1. Tiếp tục phát triển và giữ vững vị trí dẫn đầu trong ngành cà phê hoà tan với hai nhãn 

hiệu chủ lực là Vinacafé và Wake-Up. 

2. Xây dựng nhãn hiệu Wake-Up là chuyên gia sáng tạo trong lĩnh vực cà phê trên toàn 

quốc. 

3. Đẩy mạnh và mở rộng ngành nước giải khát dựa trên sản phẩm chủ lực là Wake-Up 

247.  

4. Tham gia mạnh mẽ và sáng tạo vào ngành hàng cà phê rang xay. 

5. Tận dụng tối đa sức mạnh của các kênh bán hàng chuyên biệt của Masan cho từng 

ngành hàng bằng cách chuyển đổi mô hình bán hàng từ bán trực tiếp cho các nhà phân 

phối sang bán qua công ty mẹ - Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Masan. 

B. MỤC TIÊU KINH DOANH NĂM 2018 

C. CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018 
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6. Kiên định với định hướng phát triển kinh doanh bền vững bằng những hoạt động theo 

hướng “Doing well by doing good” của Tập đoàn Masan. 
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PHẦN 4: 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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I- BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 

1. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm 2017 

Năm 2017, tiếp tục là một năm kinh doanh ổn định và thành công của Vinacafé Biên Hòa khi 

hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã đề ra, cụ thể: 

 

 Doanh thu thuần:  

3.249 tỷ đồng, bằng 98% so với năm 2016 và so với kế hoạch. 

 Lợi nhuận sau thuế: 

369 tỷ đồng, bằng 97% so với lợi nhuận sau thuế năm 2016 và so với kế hoạch. 

 

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị   

Năm 2017, Hội đồng Quản trị đã thường xuyên giám sát và đảm bảo hoạt động của Tổng Giám 

đốc và các cán bộ quản lý khác luôn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, điều lệ và 

các quy chế của Công ty, đồng thời chấp hành các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, các 

Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty. 

 

Năm 2017, Hội đồng Quản trị có thay đổi một nhân sự là ông Trương Công Thắng được bầu 

làm thành viên Hội đồng Quản trị thay thế cho ông Lê Trung Thành từ nhiệm. Việc bổ nhiệm 

ông Trương Công Thắng sẽ được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2018. 

 

3. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của Hội đồng Quản trị  

Trong năm 2017, Hội đồng Quản trị Vinacafé Biên Hòa đã họp tập trung 04 buổi, tiến hành lấy 

ý kiến các thành viên bằng văn bản 03 lần và đã quyết định các vấn đề sau:  

 

STT 
Số Nghị quyết/ Quyết 

định 
Ngày Nội dung 

1 01/2017/NQ-HĐQT 22/3/2017 Phê duyệt các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2017 thông qua. 

2 02/2017/NQ-HĐQT 04/5/2017 Phê duyệt hạn mức tín dụng của Công ty tại Ngân 

hàng. 

3 03/2017/NQ-HĐQT 24/8/2017 Phê duyệt việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông 

Lê Trung Thành và việc HĐQT tạm thời bầu bổ sung 

ông Trương Công Thắng làm thành viên HĐQT. 

4 04/2017/NQ-HĐQT 24/8/2017 Phê duyệt các giao dịch với người có liên quan. 

5 05/2017/NQ-HĐQT 14/11/2017 Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức năm 2017. 

6 06/2017/NQ-HĐQT 05/12/2017 Phê duyệt hạn mức tín dụng của Công ty tại Ngân 

hàng. 

7 07/2017/NQ-HĐQT 05/12/2017 Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ 

đông bằng văn bản. 

 

II- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 
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Mục tiêu năm 2018           

   Mục tiêu 2018 

Doanh thu thuần Tỷ đồng 3.100 - 3.300 (*) 

Lợi nhuận sau thuế phân bổ 

cho cổ đông của Công ty Tỷ đồng 450 - 500 

(*) thay đổi mô hình bán hàng. 

 

Các định hướng chiến lược: 

 

 Vinacafé Biên Hòa tiếp tục đưa ra thị trường nhiều sản phẩm mới, làm cho cà phê trở thành 

một thức uống được ưa chuộng và sử dụng hàng ngày trên khắp Việt Nam. 

 Thâm nhập và đẩy mạnh ngành hàng nước giải khát dựa trên sản phẩm chủ lực là cà phê. 

 Các sản phẩm cà phê, từ cà phê, các sản phẩm thực phẩm và đồ uống mới khác sẽ là những 

đột phá trong việc tạo ra các nhu cầu mới và sở hữu những thành quả từ việc tạo dựng 

thương hiệu mới và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. 

 
 

 
 

 

 

Ông Phạm Quang Vũ- Chủ tịch HĐQT- đại diện Công ty CP Vinacafé Biên Hòa và Bình Điền cũng 

trao tặng cà phê giống cho các hộ tại buôn Kotam, xã Ea Tu đã tham gia chương trình Hỗ trợ 

Phát triển Cà phê Buôn Ma Thuột tháng 03/2017 
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PHẦN 5: QUẢN TRỊ CÔNG TY 
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A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

1. Danh sách và cơ cấu thành phần Hội đồng quản trị: 

 

Ngày 21/4/2015, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa đã bầu, chọn ra 6 

thành viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cho nhiệm kỳ mới năm 2015-2020.  

    Tính đến thời điểm 31/12/2017, danh sách thành viên Hội đồng Quản trị gồm: 

 

 
 

     
 

Ông Phạm 

Quang Vũ 

Bà Nguyễn 

Hoàng Yến 

Ông Phạm 

Hồng Sơn 

Ông Phạm 

Đình Toại 

Ông Trương 

Công Thắng 

Ông Nguyễn 

Nam Hải 

 

Chức vụ: 

Chủ tịch Hội 

đồng Quản trị 

 

Chức vụ: 

Thành viên 

Hội đồng 

Quản trị 

Chức vụ: 

Thành viên 

Hội đồng 

Quản trị 

Chức vụ: 

Thành viên 

Hội đồng 

Quản trị 

Chức vụ: 

Thành viên 

Hội đồng 

Quản trị (*) 

Chức vụ: 

Thành viên 

Hội đồng 

Quản trị  

(*) Ngày 24/8/2017, ông Trương Công Thắng được bầu tạm thời làm Thành viên Hội đồng quản trị 

Công ty CP Vinacafé Biên Hòa thay cho ông Lê Trung Thành có đơn từ nhiệm. 

 

2. Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại Vinacafé Biên Hòa, chức danh mà các 

Thành viên HĐQT nắm giữ tại các công ty khác. 

 Ông Phạm Quang Vũ: 

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết đến ngày 25/12/2017: 0,83%. 

- Chức danh nắm giữ tại Công ty khác: không. 

 

 Bà Nguyễn Hoàng Yến: 

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết đến ngày 25/12/2017: 0%. 

- Chức danh nắm giữ tại Công ty khác:  

 Thành viên Hội đồng quản trị của các Công ty: Công ty Cổ phần Masan; Công ty Cổ 

phần Tập đoàn Masan; Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo. 

 Phó Tổng giám đốc: Công ty TNHH MasanConsumerHoldings. 

 Thành viên Hội đồng quản trị và Phó Tổng Giám đốc: Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng 

Masan. 

 Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Masan PQ. 

 Chủ tịch Hội đồng thành viên: Công ty TNHH Cát Trắng. 

 Chủ tịch công ty Công ty TNHH một thành viên Nam Ngư Phú Quốc. 

 

 Ông Phạm Hồng Sơn: 

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết đến ngày 25/12/2017: 0%. 

- Chức danh nắm giữ tại Công ty khác:  

 Phó Tổng giám đốc: Công ty TNHH MasanConsumerHoldings; Công ty Cổ phần Hàng 

tiêu dùng Masan. 
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 Chủ tịch Hội đồng quản trị: Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo; Công ty Cổ phần 

Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Krôngpha. 

 Chủ tịch Công ty: Công ty TNHH MTV Công nghiệp Masan; Công ty TNHH Một thành 

viên Công nghệ Thực phẩm Việt Tiến; Công ty TNHH Một thành viên Masan HD; Công 

ty TNHH Một thành viên Masan MB; Công ty TNHH Một thành viên Masan HG;  

 Thành viên Hội đồng quản trị: Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh Dưỡng Sài Gòn. 

 

 Ông Phạm Đình Toại: 

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết đến ngày 25/12/2017: 68,48%. 

- Chức danh nắm giữ tại Công ty khác:  

 Thành viên Ban kiểm soát: Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan. 

 Phó Tổng Giám đốc: Công ty TNHH MasanConsumerHoldings; Công ty Cổ phần Hàng 

tiêu dùng Masan. 

 Thành viên Hội đồng quản trị: Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo; Công ty Cổ 

phần Nước khoáng Quảng Ninh 

 Chủ tịch Công ty và Giám đốc: Công ty TNHH Một thành viên Masan Beverage; Công 

ty TNHH MTV Thực phẩm Masan. 

 Chủ tịch Hội đồng quản trị: Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh Dưỡng Sài Gòn. 

 Thành viên Ban Giám đốc: Masan Consumer (Thailand) Limited. 

 

 Ông Trương Công Thắng. 

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết đến ngày 25/12/2017: 0%. 

- Chức danh nắm giữ tại Công ty khác:  

 Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Masan. 

 Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Công ty TNHH MasanConsumer 

Holdings, Công ty TNHH Masan Brewery. 

 

 Ông Nguyễn Nam Hải: 

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết đến ngày 25/12/2017: 0%. 

- Chức danh nắm giữ tại Công ty khác:  

 Thành viên Hội đồng quản trị: Công ty Cổ phần Giám định chất lượng Cà phê và hàng 

hoá Xuất Nhập Khẩu. 

 Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Ca Cao Việt Nam. 

 Phó Chủ tịch Hiệp hội Hồ Tiêu Việt Nam. 

 

 

3. Hoạt động của các tiểu ban Hội đồng Quản trị: không có. 

4. Hoạt động của Hội đồng Quản trị: 

   Là cơ quan quản trị Công ty, thực thi các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, giám sát, 

hoạch định các chiến lược sản xuất, kinh doanh phát triển Công ty, trong năm qua, Hội đồng 

quản trị đã hoạt động đúng chức năng và luôn sát sao theo dõi tình hình hoạt động của Công ty 

và có các quyết định đúng đắn, kịp thời. 

Thông qua các cuộc họp hàng quý và khi có yêu cầu đột xuất, Hội đồng quản trị luôn quan 

tâm, nghe báo cáo đánh giá hoạt động tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc và kịp 

thời chỉ đạo các giải pháp trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh đã được phê duyệt. 
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Hội đồng quản trị thông qua các Nghị quyết sau mỗi buổi họp định kỳ và theo yêu cầu để 

thông qua các kế hoạch kinh doanh quý tiếp theo và các vấn đề khác có liên quan để Tổng 

Giám đốc triển khai thực hiện. 

Hội đồng quản trị cũng luôn kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát để kiểm tra, nắm bắt tình 

hình kinh doanh thực tế của Công ty. Đại diện Ban kiểm soát luôn được mời tham dự các cuộc 

họp của Hội đồng quan trị, nhằm qua đó Hội đồng quản trị và Ban điều hành có cơ hội trao đổi 

trực tiếp, cùng nhau bàn bạc, đóng góp ý kiến cũng như tiếp thu, ghi nhận ý kiến, đề xuất của 

Ban kiểm soát. 

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty họp tập trung 04 buổi, tiến hành lấy ý kiến các 

thành viên bằng văn bản 03 lần. 

5. Hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, không điều hành: 

 

Nhờ được cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời và tham gia đầy đủ các cuộc họp cũng như 

trao đổi thông tin thường xuyên, các thành viên Hội đồng Quản trị không tham gia điều hành 

Công ty đã có những đóng góp khách quan trong việc ra các quyết định quan trọng, ảnh hưởng 

trực tiếp đến kết quả kinh doanh ngắn hạn và các chiến lược phát triển trong dài hạn của công ty. 

 

6. Hoạt động giám sát thường xuyên của Hội đồng Quản trị đối với Tổng Giám đốc:  

 

  Trong năm 2017, Hội đồng Quản trị đã thường xuyên giám sát và đảm bảo hoạt động của Tổng 

Giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, điều lệ 

và các quy chế của Công ty, đồng thời chấp hành các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, các 

Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty. 

 

 

B. BAN KIỂM SOÁT 

1. Danh sách và cơ cấu thành phần Ban Kiểm soát: 

         Tính đến thời điểm 31/12/2017, danh sách thành viên Ban Kiểm soát gồm: 

 

    
   

  

Ông Huỳnh Thiên Phú Ông Đặng Tuấn Việt Ông Nguyễn Thành Luân 

Chức vụ: 

Trưởng ban kiểm soát 

Chức vụ: 

Thành viên ban kiểm soát 

Chức vụ: 

Thành viên ban kiểm soát 

 

2. Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại Vinacafé Biên Hòa: 

 

STT 
Tên thành viên  

Ban kiểm soát 

Chức vụ Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu 

có quyền biểu quyết 

1 Ông Huỳnh Thiên Phú Trưởng BKS - 

2 Ông Đặng Tuấn Việt Thành viên - 

3 Ông Nguyễn Thành Luân Thành viên - 
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3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017:  

a. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017 

Trong năm 2017, Ban kiểm soát (“BKS”) đã thực hiện những nội dung công việc chính sau: 

 Thực hiện công tác giám sát các hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị (“HĐQT) và Ban 

điều hành (“BĐH”) Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

 Xem xét và đánh giá báo cáo tài chính định kỳ hàng quý và kết thúc năm 2017. 

 Kiểm soát và đề xuất các biện pháp ngăn ngừa các hoạt động có thể dẫn đến rủi ro cho hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

b. Hoạt động của Hội đồng quản trị 

 Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã đưa ra những định hướng phát triển sản xuất kinh 

doanh mang tính chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển trung – dài hạn phù hợp, triển khai 

thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông Thường 

niên 2017. 

 Hội đồng quản trị đã quản lý, chỉ đạo các hoạt động của Công ty tuân thủ qui định Pháp luật, 

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông, Nghị quyết 

Hội đồng quản trị. 

 Hội đồng quản trị đều đặn họp định kỳ mỗi quý một lần và đều có sự tham gia của đại diện 

Ban kiểm soát. 

c. Hoạt động của Ban Điều hành và thẩm định Báo cáo tài chính 

 Trong năm 2017, Ban điều hành đã có những nỗ lực và cố gắng duy trì hoạt động sản xuất 

kinh doanh có lợi nhuận. Kết quả kinh doanh tuy có giảm nhẹ so với kế hoạch là do tái cơ cấu 

mức tồn kho tại nhà phân phối, tăng chi phí khuyến mãi và quảng cáo nhằm nâng cao lợi thế 

cạnh tranh và dẫn đầu thị trường.   

 Một số chỉ tiêu chính yếu đạt được trong năm 2017 được thể hiện như sau: 

Chỉ tiêu 
Năm 2017 Năm 2016 Tăng/giảm 

% 
(tỷ VNĐ) (tỷ VNĐ) (tỷ VNĐ) 

Doanh thu thuần 3.249 3.310 -61 -2% 

Giá vốn hàng bán 2.030 2.112 -82 -4% 

Lợi nhuận gộp 1.219 1.198 21 2% 

Chi phí bán hàng 723 708 15 2% 

Chi phí quản lý doanh 

nghiệp 
123 93 30 32% 

Lợi nhuận tài chính 80 59 21 36% 

Lợi nhuận sau thuế TNDN 369 381 -12 -3% 

 

EPS 

Năm 2017 Năm 2016 Giảm 

% (VNĐ/cổ 

phiếu) 

(VNĐ/cổ 

phiếu) 

(VNĐ/cổ 

phiếu) 

14.015 14.450 -435 -3% 
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Chỉ tiêu 
Năm 2017 Năm 2016 

Kế hoạch 

2017 

So với kế 

hoạch 

% 

(tỷ VNĐ) (tỷ VNĐ) (tỷ VNĐ) (tỷ VNĐ) 

Doanh thu thuần 3.249 3.310 3.300 -51 -2% 

Lợi nhuận sau thuế 

TNDN 
369 381 380 -11 -3% 

 Doanh thu thuần giảm, đạt 3.249 tỷ đồng và gần bằng so với kế hoạch đề ra. Kết quả lợi 

nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 369 tỷ đồng và giảm nhẹ so với kế hoạch 3%. 

 Ban Điều hành thường xuyên tổ chức họp thảo luận tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

và quyết định về những vấn đề chính yếu của Công ty nhằm triển khai thực hiện kịp thời các 

quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị theo sát Nghị quyết của Đại hội Đồng Cổ đông. 

 Công tác kế toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh 

nghiệp Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan. 

 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 

phản ánh trung thực hợp lý, trên khía cạnh trong yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 

31 tháng 12 năm 2017, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc 

ngày 31 tháng 12 năm 2017. 

 Việc luân chuyển, lưu trữ, sử dụng và bảo quản chứng từ hợp pháp, hợp lệ. 

 Trong năm 2017, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị của cổ đông liên quan đến HĐQT, 

BKS và Ban Điều hành. 

(*) Kế hoạch: là số theo Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên 2017. 

d. Mối quan hệ của Ban điều hành và Người lao động 

 Ban điều hành và Người lao động luôn đặt trọng tâm vào kết quả sản xuất kinh doanh, cùng 

bàn bạc, thảo luận và đưa ra các giải pháp khắc phục khó khăn. 

 Quyền lợi của Người lao động được chăm lo đầy đủ, đúng chế độ qui định như: Chế độ phúc 

lợi xã hội, chế độ thi đua khen thưởng v.v…  

e. Kết luận 

 Dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát thống nhất ý kiến với các nội dung trong 

báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và 

Ban điều hành. 

 Ban kiểm soát đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Ban điều hành, cán bộ quản lý và toàn 

thể Người lao động đã hợp tác mang lại doanh thu và lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra trong bối 

cảnh khó khăn chung của thị trường. 

 Hội đồng quản trị và Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát làm việc 

theo đúng chức năng mà luật pháp và điều lệ của Công ty đã quy định. 

f. Kế hoạch làm việc của Ban kiểm soát năm 2018 

 Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018 và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 

báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018. 

 Căn cứ vào nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018, xây dựng chương trình kiểm tra, 

giám sát các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều 

hành. 
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C. GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN 

KIỂM SOÁT 

 

1. Lương, thưởng, thù lao của các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 

2017: 

 Chi phí hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị và từng thành viên: 

STT Họ và tên  Chức vụ 

Chi phí hoạt động năm 

2017 

(VND) (*) 

1. 2 Phạm Quang Vũ  Chủ tịch 1.383.309.867 

2. 3 Nguyễn Hoàng Yến Thành viên  - 

3. 7 Phạm Hồng Sơn Thành viên  - 

4. 8 Phạm Đình Toại Thành viên  - 

5. 9 

Lê Trung Thành 

(đến ngày 

23/8/2018) 

Thành viên  - 

6.  
Trương Công Thắng 

(từ ngày 24/8/2018) 

Thành viên - 

7.  Nguyễn Nam Hải Thành viên  240.000.000 

 TỔNG CỘNG  1.623.309.867 

 

 Chi phí hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát và từng thành viên: 

STT Họ và tên  Chức vụ 

Chi phí hoạt động năm 

2017 

(VND) (*) 

3 Ông Huỳnh Thiên Phú  Trưởng BKS  - 

4 Ông Đặng Tuấn Việt Thành viên  - 

5 Ông Nguyễn Thành Luân Thành viên  - 

 TỔNG CỘNG  - 

 (*): Từ tháng 05/2016, bà Nguyễn Hoàng Yến, ông Lê Trung Thành, ông Phạm Hồng Sơn, ông Phạm Đình 

Toại, ông Huỳnh Thiên Phú, ông Đặng Tuấn Việt và ông Nguyễn Thành Luân có văn bản từ chối nhận thù lao 

Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát tại Công ty. 

 

2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không có (theo số liệu tính đến 31/12/2017) 

 

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với 

Công ty): 

 Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng 

Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám 

đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: Trong 03 năm gần đây, Công ty đã 

phát sinh các giao dịch mua bán hàng hoá, nguyên vật liệu nội bộ, tài sản cố định, chia sẻ 

chi phí, cho vay, nhận bảo lãnh, xúc tiến thương mại, chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu 

với các công ty mà thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc đã và đang là thành viên HĐQT, 

Giám đốc. 

 Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành 

viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều 

hành: không có. 

 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất 

đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: không có. 
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PHẦN 6:  

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2017 ĐƯỢC KIỂM TOÁN 

Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH KPMG Việt Nam.   
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Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa 

Thông tin về Công ty 

 

Giấy Chứng nhận 

Đăng ký Kinh doanh số 3600261626 ngày 29 tháng 12 năm 2004 

 

Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh đã được điều chỉnh nhiều lần, 

và lần mới nhất là vào ngày 5 tháng 5 năm 2016.  Giấy Chứng nhận 

Đăng ký Kinh doanh và các giấy chứng nhận điều chỉnh do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp. 

 

 

 

Hội đồng Quản trị  Phạm Quang Vũ  Chủ tịch 

   Nguyễn Hoàng Yến  Thành viên 

   Trương Công Thắng  Thành viên  

     (từ ngày 24 tháng 8 năm 2017) 

 Phạm Đình Toại    Thành viên 

 Phạm Hồng Sơn  Thành viên  

 Nguyễn Nam Hải  Thành viên 

 Lê Trung Thành  Thành viên 

     (đến ngày 23 tháng 8 năm 2017)) 

   

 

 

Ban Giám đốc Nguyễn Tân Kỷ Tổng Giám đốc  

 Nguyễn Thanh Tùng Phó Tổng Giám đốc 

 Đoàn Quốc Hưng  Phó Tổng Giám đốc  

  

 

 

 

Trụ sở đăng ký Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 

 Phường An Bình 

 Thành phố Biên Hòa 

 Tỉnh Đồng Nai 

  Việt Nam 

 

 

 

Công ty kiểm toán Công ty TNHH KPMG 

 Việt Nam 
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Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa 

Báo cáo của Ban Giám đốc 

 

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“Công ty”) trình bày báo cáo này và báo cáo 

tài chính hợp nhất đính kèm của Công ty và công ty con (gọi chung là “Tập đoàn”) cho năm kết 

thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017. 

 

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp 

nhất theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy 

định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Theo ý kiến của Ban Giám 

đốc Công ty: 
 

(a) báo cáo tài chính được trình bày từ trang 47 đến trang 85 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình 

hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, kết quả hoạt động kinh 

doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Tập đoàn cho năm kết thúc cùng ngày, phù 

hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy 

định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính; và 

 

(b) tại ngày lập báo cáo này, không có lý do gì để Ban Giám đốc Công ty cho rằng Tập đoàn sẽ 

không thể thanh toán các khoản nợ phải trả khi đến hạn. 

  

Tại ngày lập báo cáo này, Ban Giám đốc Công ty đã phê duyệt phát hành báo cáo tài chính hợp 

nhất đính kèm này. 
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BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 

 

Kính gửi các Cổ đông 

Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa 

 

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên 

Hòa (“Công ty”) và Công ty con (gọi chung là “Tập đoàn”), bao gồm bảng cân đối kế toán hợp 

nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển 

tiền tệ hợp nhất liên quan cho năm kết thúc cùng ngày và các thuyết minh kèm theo được Ban 

Giám đốc Công ty phê duyệt phát hành ngày 7 tháng 3 năm 2017, được trình bày từ trang 47 đến 

trang 85. 

 

Trách nhiệm của Ban Giám đốc 

 

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp 

nhất này theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các 

quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính, và chịu trách nhiệm về 

kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập báo cáo tài chính 

không có sai sót trọng yếu do gian lận hay nhầm lẫn. 

 

Trách nhiệm của kiểm toán viên 

 

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất này dựa trên kết quả kiểm 

toán của chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán 

Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức 

nghề nghiệp và lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc 

liệu báo cáo tài chính có còn sai sót trọng yếu hay không.   

 

Công việc kiểm toán bao gồm việc thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán 

về các số liệu và các thuyết minh trong báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục được lựa chọn dựa 

trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài 

chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn.  Khi thực hiện các đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên 

xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan tới việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung 

thực và hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không 

nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán 

cũng bao gồm việc đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý 

của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc Công ty, cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo 

cáo tài chính hợp nhất.   

 

Chúng tôi tin rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi thu được là đầy đủ và thích hợp làm cơ 

sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi. 
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Ý kiến của kiểm toán viên 

 

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các 

khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa và công 

ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 

cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán 

Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài 

chính. 
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