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THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG 

CỦA CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ EA PỐK  

 Vốn điều lệ của Công ty sau cổ phần hóa: 99.475.000.000 đồng 

 Số lượng cổ phần đấu giá: 5.692.500 cổ phần 

 Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông 

 Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 

 Giá khởi điểm: 10.200 đồng/cổ phần 

 Bước giá: 100 đồng 

 Bước khối lượng: 100 cổ phần 

 Số mức giá đặt mua: 01 mức giá 

 Số lượng cổ phần tối thiểu nhà đầu tư được 

phép mua: 

100 cổ phần 

 Số lượng cổ phần tối đa nhà đầu tư trong 

nước được phép mua: 

5.692.500 cổ phần 

 Số lượng cổ phần tối đa nhà đầu tư nước 

ngoài được phép mua: 

5.692.500 cổ phần 

 Thời gian nhận đăng ký tham gia đấu giá, 

nhận tiền nộp đặt cọc: 

Theo Quy chế bán đấu giá của Sở Giao dịch 

chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ban hành 

 Thời gian tổ chức đấu giá: Theo Quy chế bán đấu giá của Sở Giao dịch 

chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ban hành 

 Địa điểm tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí 

Minh, số 196 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh 

 Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần và 

nhận lại tiền đặt cọc: 

Theo Quy chế bán đấu giá của Sở Giao dịch 

chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ban hành 
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I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

- Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước 

và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều 

lệ thành công ty cổ phần; 

- Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 của Chính phủ quy định chính sách đối với người 

lao động dôi dư khi sắp xếp lại Công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu; 

- Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp đổi mới và phát triển, 

nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty Nông, Lâm nghiệp; 

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định 

quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đất đai; 

- Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04/05/2018 của Bộ Tài Chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu 

và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của Doanh nghiệp Nhà nước và Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành 

Công ty cổ phần. 

- Thông tư số 41/2018/TT-BTC ngày 04/05/2018 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về 

xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước và công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển 

đổi thành Công ty cổ phần. 

- Thông tư số 44/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/10/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị 

định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015; 

- Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xử lý tài chính và 

xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công 

ty cổ phần; 

- Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 22/04/2015 hướng dẫn phương pháp 

xác định giá trị rừng trồng, vườn cây để sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt 

động của các công ty nông, lâm nghiệp; 

- Công văn số 1832/TTg-ĐMDN ngày 15/10/2015 của thủ tướng Chính phủ về phương án tổng thể 

sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk; 

- Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 22/04/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc cổ phần hóa 

Công ty TNHH MTV cà phê Ea Pốk; 

- Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 08/06/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc thành lập Ban 

chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV cà phê Ea Pốk; 

- Quyết định số 650/QĐ-BCĐ ngày 21/06/2016 của UBND tỉnh ĐắkLắk về việc thành lập Tổ giúp 

việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk; 
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- Quyết định số 2228/QĐ-UBND ngày 22/08/2017 của UBND tỉnh ĐắkLắk về việc phê duyệt 

phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk tại thị xã Ea Pốk và xã CưSuê, 

huyện CưM’gar, tỉnh ĐắkLắk; 

- Quyết định số 1308/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh ĐắkLắk về việc phê duyệt 

phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk 

II. TÌNH HÌNH CỦA DOANH NGHIỆP TRƢỚC CỔ PHẦN HÓA 

1. Thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa 

1.1. Thông tin cơ bản về công ty 

  Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH Một thành viên Cà Phê Ea Pốk 

  Tên tiếng Anh : EA POK COFFEE ONE MEMBER LIMITED COMPANY 

  Tên viết tắt : EPOCO 

  Địa chỉ trụ sở chính : Km14, tỉnh lộ 8, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’Gar, Đắk Lắk 

  Điện thoại : 0262.3530 281                      Fax: 0262. 3530 225 

  Email : Eapokcoffee@gmail.com 

  Giấy ĐKKD : Số 6000183114 do Sở KH&ĐT tỉnh Đăk Lăk cấp lần đầu ngày 

10/06/1993, thay đổi lần thứ 6 ngày 30/12/2015 

  Vốn điều lệ : 21.482.996.520 (Hai mươi mốt tỷ bốn trăm tám mươi hai triệu chín 

trăm chín mươi sáu nghìn năm trăm hai mươi đồng) 

  Chủ sở hữu Công ty : Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk 

1.2. Quá trình hình thành và phát triển 

Công ty TNHH MTV cà phê Ea Pốk, nguyên là Nông trường cà phê Ea Pốk được thành lập sau 

ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước theo Quyết định số 199/QĐ-UB ngày 22/11/1976 

của Ủy ban nhân dân tỉnh ĐắkLắk. Là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, thành lập và tổ chức 

quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội do nhà nước giao 

trên địa bàn Tây nguyên. 

Năm 1992, Công ty được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ký quyết định số 652/QĐ-UB ngày 

27/10/1992 thành lập doanh nghiệp nhà nước với tên gọi Nông trường cà phê Ea Pốk với số vốn 

pháp định nhà nước giao ban đầu 6,275 tỷ đồng. Trong đó vốn cố định 4,526 tỷ đồng, vốn lưu 

động 1,749 tỷ đồng. 

Năm 1998, Công ty được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ký quyết định số: 3270/QĐ-UB ngày 

31/12/1998 chuyển đổi Nông trường cà phê Ea Pốk thành công ty cà phê Ea Pốk với số vốn điều lệ 

12,9 tỷ đồng. 

Năm 2010 UBND Tỉnh Đắk Lắk ký Quyết định số 2443/QĐ-UBND ngày 23/09/2010 phê duyệt 

đề án chuyển đổi Công ty cà phê Ea Pốk thành Công ty TNHH MTV cà phê Ea Pốk với số vốn 

điều lệ là 21,5 tỷ đồng.  

mailto:Eapokcoffee@gmail.com
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Thực hiện chủ trương mở rộng ngành nghề sản xuất nhằm thúc đẩy và hỗ trợ cho nhau để đón đầu 

khi giá cà phê thế giới biến động bất lợi. Công ty đã đăng ký giấy phép bổ sung nhiệm vụ thu mua 

chế biến cà phê xuất khẩu, phát triển ngành chăn nuôi và sản xuất ngành phân bón hữu cơ vi sinh 

phục vụ thâm canh và cung ứng ra thị trường. Có thể khẳng định về chủ trương tổ chức lại sản 

xuất, đa dạng hóa ngành nghề là đúng đắn nhằm thúc đẩy SXKD phát triển, đảm bảo khả năng 

cạnh tranh, nâng cao giá trị sản phẩm, mở ra một giai đoạn mới đưa công ty phát triển bền vững, 

ổn định. 

1.3. Ngành nghề kinh doanh 

Mã số doanh nghiệp: 6000183114 

Đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 30/12/2015 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp. 

Ngành nghề kinh doanh: 

Trồng sản xuất và chế biến cà phê xuất khẩu, sản xuất và tiêu thụ phân hữu cơ vi sinh, thu mua chế 

biến cà phê xuất khẩu, chăn nuôi bò thịt, bò giống, bò sữa. 

2. Cơ cấu tổ chức của Công ty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk 

Chủ tịch công ty là Người Đại diện theo pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm trước chủ sở 

hữu về thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định tại điều 80 Luật doanh nghiệp 

2014; điều 27 Nghị định số 25/2010/NĐ-CP và điều 18 Điều lệ Công ty; là chủ tài khoản và chịu 

trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. 
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Kiểm soát viên là người đại diện của chủ sở hữu, hoạt động độc lập kiểm tra giám sát toàn diện 

mọi hoạt động của công ty, thực hiện theo Điều 82 Luật doanh nghiệp 2014; Điều 25 và 29 Nghị 

định số 25/2010/NĐ-CP; điều 20 Điều lệ công ty. 

Giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 

công ty về thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo hợp đồng lao động; theo phân công uỷ 

quyền và theo quy định tại Điều 81 Luật doanh nghiệp 2014; Điều 28 Nghị định số 25/2010/NĐ-

CP và điều 19 Điều lệ Công ty; 

Phó giám đốc là người giúp việc cho Chủ tịch và Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch và 

Giám đốc công ty về những phần việc được phân công uỷ quyền và hợp đồng lao động, chủ động 

giải quyết những công việc đã được phân công theo các quy định của pháp luật; 

Phòng Kế hoạch kỹ thuật: Tham mưu xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất 

kinh doanh của Công ty đạt kết quả, lập dự án đầu tư; báo cáo tổng kết định kỳ làm cơ sở cho công 

tác định hướng nhiệm vụ sản xuất, phối hợp với các phòng, ban chức năng để triển khai thực hiện 

đạt mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch đề ra, tham mưu và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 

sản xuất, công tác phòng chống bão lụt, bảo hộ lao động, thi tay nghề nâng bậc, giữ bậc lương đối 

với Cán bộ công nhân. 

Phòng Tổ chức hành chính: Tham mưu đề xuất các phương án cải tiến tổ chức bộ máy quản lý; 

soạn thảo các văn bản, nội quy, quy chế; giải quyết các thủ tục về hợp đồng lao động, tuyển dụng, 

điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi việc đối với cán bộ công nhân viên; tham mưu về việc 

giải quyết chính sách, chế độ đối với người lao động theo quy định của Luật lao động; tổ chức 

thực hiện công tác hành chính quản trị và lưu trữ hồ sơ văn bản. 

Phòng Kế toán tài chính: Tham mưu thực hiện công tác tổ chức hạch toán kế toán, quản lý và 

giám sát hoạt động tài chính, thống kê; theo dõi, phân tích và phản ảnh tình hình biến động tài sản, 

nguồn vốn tại công ty và cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kinh tế, xây dựng kế hoạch tài 

chính, báo cáo quyết toán tài chính quý, 6 tháng, hàng năm theo quy định của pháp lệnh thống kê, 

kế toán hiện hành, lưu trữ hồ sơ, chứng từ sổ sách theo quy định của pháp luật. 

Phòng Kinh doanh: Tham mưu thực hiện nhiệm vụ thu mua, chế biến, tiêu thụ cà phê nông sản 

đạt hiệu quả cao nhất. Nghiên cứu mở rộng thị trường xuất khẩu, tìm kiếm nguồn hàng cà phê chất 

lượng tốt, chế biến nâng cao giá trị sản phẩm, đảm bảo khả năng cạnh tranh mang lại hiệu quả 

kinh tế, duy trì và phát triển nguồn hàng cà phê theo tiêu chuẩn UTZ Certified và cà phê chế biến 

ướt. 

Phòng bảo vệ: Tham mưu về xây dựng chương trình, kế hoạch bảo vệ An ninh chính trị, trật tự 

An toàn xã hội; bảo vệ nội bộ và tài sản công ty; các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn những 

hành vi, vi phạm nội quy, quy chế, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn trong công ty. 

Văn phòng đại diện tại chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh: Tham mưu trong lĩnh vực xuất khẩu và 

mua bán nội địa cà phê, nông sản. Quan hệ với khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ cà phê. Tổ 
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chức các hoạt động tiếp thị, quảng cáo sản phẩm của công ty ở thị trường trong nước và ngoài 

nước. Chịu trách nhiệm trước chủ tịch và pháp luật về tính an toàn trong công tác xuất khẩu. 

3. Sản phẩm, dịch vụ chủ yếu 

3.1. Sản xuất, thu mua cà phẩm 

- Trồng cà phê: Công ty thực hiện giao khoán toàn bộ diện tích đất trồng được nhà nước giao cho các 

hộ gia đình tại địa bàn, chủ yếu là đồng bào dân tộc. 

- Thu mua cà phê: Ngoài sản phẩm cà phê thu từ các hộ kinh doanh khoán, Công ty thực hiện thu mua 

từ các vườn cà phê có chất lượng cao trong tỉnh. 

- Sản xuất cà phê: Toàn bộ cà phê sản phẩm phần cứng thu được từ các hộ nhận khoán và cà phê thu 

mua vượt khoán được đưa vào dây chuyền sản xuất, chế biến (chủ yếu là chế biến ướt). Phần lớn sản 

phẩm sau khi chế biến sẽ được xuất khẩu sang các thị trường Nhật Bản và Châu Âu. Sản lượng cà phê 

còn lại Công ty bán ra thị trường trong nước, chủ yếu là các nhà rang xay cà phê. 

Công ty hiện có 02 nhà kho và hệ thống nhà máy dây chuyền thiết bị chế biến ướt và chế biến khô. 

Một số hình ảnh cơ sở sản xuất cà phê của Công ty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng yêu cầu xuất khẩu của đối tác quốc tế, từ năm 2003 

đến nay, Công ty đã áp dụng bộ quy tắc chung của Tổ chức Chứng nhận toàn cầu - UTZ Certified 

cho hoạt động sản xuất kinh doanh cà phê. Với chứng nhận UTZ, hạt cà phê của Công ty được 

chứng nhận đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu, quy trình sản xuất được chuẩn hóa, chuyên nghiệp và 

nâng cao giá trị thương hiệu cà phê Ea Pốk trên thị trường trong và nước ngoài. Đến nay, Công ty 

là một trong 29 doanh nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk tham gia sản xuất cà phê được cấp chứng nhận của 

tổ chức UTZ. 
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3.2. Chăn nuôi bò 

Trang trại chăn nuôi bò của Công ty có diện tích 1,10 ha, với tổng số bò chăn nuôi ổn định hàng 

năm đạt khoảng 500 con. Hiện công ty đang áp dụng công nghệ chăn nuôi theo phương pháp 

truyền thống. Trong thời gian tới, công ty sẽ tập trung phát triển trang trại và áp dụng công nghệ 

mới để tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả. 

Một số hình ảnh trang trại của Công ty 

 

 

 

 

 

 

 

Để đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, Công ty áp dụng tiêu chuẩn của Cục thú y 

Việt Nam và được cấp Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật. Bên cạnh đó, Công ty cử 

nhân sự tham gia các khóa học đào tạo và được cấp Giấy chứng nhận kiến thức về an toàn thực 

phẩm. 

 

 

 

 

 

 

 



Bản công bố thông tin 

 
7 

4. Thực trạng sử dụng lao động của Công ty 

4.1. Chính sách đối với ngƣời lao động 

Trong những năm qua, công tác tổ chức cán bộ và bố trí sử dụng lao động của Công ty luôn được 

quan tâm. Toàn bộ lao động đều được Công ty sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp và thực hiện đầy đủ 

các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước và được Tổng Giám đốc Bảo Hiểm Xã hội 

Việt Nam tặng bằng khen. 

4.2. Thực trạng lao động tại thời điểm 31/12/2017 

Đến thời điểm 31/12/2017, Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk có 634 người lao động, trong đó 

có 03 lao động là viên chức quản lý, 40 lao động thuộc bộ máy gián tiếp và 591 người làm việc 

trực tiếp tại các đơn vị sản xuất theo hình thức nhận khoán. 

Bảng 1: Cơ cấu lao động tại thời điểm 31/12/2017 

TT Chỉ tiêu Tổng số 

I Tổng số CBCNV trong danh sách 634 

1 Lao động làm việc không xác định thời hạn, trong đó: 

+ Viên chức quản lý: 

+ Lao động thuộc bộ máy gián tiếp: 

+ Lao động trực tiếp sản xuất, có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, nhận 

khoán sản xuất cà phê, chế biến, chăn nuôi 

191 

03 

40 

148 

2 Lao động làm việc theo hợp đồng nhận khoán cà phê (HĐKT) 361 

3 Lao động làm việc theo hợp đồng trồng màu (HĐKT) 82 

II Phân loại theo trình độ: 634 

1 Trên đại học 01 

2 Đại học, Cao đẳng 22 

3 Trung cấp 19 

4 Lao động đã qua đào tạo 592 

5 Khác 0 

III Phân loại theo giới tính: 634 

1 Nam 295 

2 Nữ 339 

IV Phân loại theo dân tộc: 634 

1 Dân tộc kinh 207 

2 Dân tộc Ê đê 427 

Nguồn: Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk 
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4.3. Phƣơng án sử dụng lao động sau cổ phần hóa 

 Phương án sử dụng lao động 

Căn cứ Quyết định phê duyệt phương án lao động số 793/QĐ-UBND ngày 17/04/2018, phương án 

sử dụng lao động sau cổ phần hóa của Công ty như sau: 

 Tổng số lao động có đến thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp ngày 31/12/2017: 634 người 

 Số lao động chuyển sang công ty cổ phần: 625 người 

 Số lao động không có nhu cầu sử dụng: 9 người, trong đó 

 Viên chức quản lý nghỉ theo NĐ 108/2014/NĐ-CP: 1 người 

 Lao động dôi dư thực hiện theo Điều 3 NĐ 63/2015/NĐ-CP: 8 người 

 Lao động dôi dư thực hiện theo Điều 4 NĐ 63/2015/NĐ-CP: 0 người 

Bảng 2: Phƣơng án sử dụng lao động làm việc thƣờng xuyên theo hợp đồng lao động 

sau cổ phần hóa 

TT Nội dung Tổng số 

I 
Tổng số lao động thƣờng xuyên (theo HĐLĐ) tại thời điểm công bố giá 

trị doanh nghiệp cổ phần hóa (31/12/2017)  
191 

 1 Số lao động viên chức quản lý 03 

 2 Lao động thuộc bộ máy gián tiếp 40 

 3 

Lao động trực tiếp sản xuất có hợp đồng lao động không xác định thời hạn 

nhận khoán vườn cây cà phê, nhận khoán chăn nuôi bò và nhận khoán sơ 

chế cà phê 

148 

II. 
Tổng sổ lao động tiếp tục sử dụng sau khi sắp xếp lại, tại thời điểm 

31/12/2017 
182 

 1 Số lao động viên chức quản lý 02 

 2 Lao động thuộc bộ máy gián tiếp 32 

 3 
Lao động ký hợp đồng lao động có nhận khoán vườn cây cà phê, nhận 

khoán chăn nuôi bò và nhận khoán sơ chế cà phê 
148 

III. 
Tổng số lao động nghỉ việc và chấm dứt hợp đồng lao động theo Nghị 

định 63/2015/NĐ-CP và Nghị định 108/2014/NĐ-CP 
09 

1. 
Số viên chức không bố trí được việc làm ở công ty sau khi sắp xếp lại (theo 

Nghị định 108/2014/NĐ-CP) 
01 

2. 

Lao động không bố trí được việc làm ở công ty sau khi sắp xếp lại, phải 

chấm dứt hợp đồng lao động được tuyển dụng lần cuối vào công ty trước 

ngày 21/4/1998, dôi dư: (Theo Nghị định 63/2015/NĐ-CP). TRONG ĐÓ: 

08 

a) Số lao động nghỉ hưu trước tuổi là cán bộ nhân viên nghiệp vụ thừa hành 05 

b) Số lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thiếu thời gian đóng BHXH 0 
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TT Nội dung Tổng số 

c) Số lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động 03 

3. 

Lao động không bố trí được việc làm và phải chấm dứt hợp đồng lao động 

được tuyển dụng lần cuối cùng vào Công ty, từ ngày 21/4/1998 (Theo Nghị 

định 63/2015/NĐ-CP) 

0 

Nguồn: Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk 

Bảng 3: Phƣơng án sử dụng lao động lao động theo hợp đồng nhận khoán sau cổ phần hóa 

TT Nội dung  Tổng số 

I 
Tổng số lao động thƣờng xuyên (theo Hợp đồng nhận khoán) tại thời 

điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa (31/12/2017)  
443 

 1 Số lao động làm việc theo hợp đồng nhận khoán sản xuất cà phê 346 

 2 Lao động làm việc theo hợp đồng trồng màu 82 

 3 Số lao động làm việc theo hợp đồng nhận khoán chăn nuôi  15 

II. 
Tổng sổ lao động tiếp tục sử dụng sau khi sắp xếp lại, tại thời điểm 

31/12/2017 
443 

 1 Số lao động làm việc theo hợp đồng nhận khoán sản xuất cà phê 346 

 2 Lao động làm việc theo hợp đồng trồng màu 82 

 3 Số lao động làm việc theo hợp đồng nhận khoán chăn nuôi  15 

Nguồn: Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk 

 Chi phí, nguồn chi trả chính sách lao động dôi dư 

Công ty TNHH MTV Cà phê Eapok đã trình và đã được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt phương 

án giải quyết chính sách dôi dư khi cổ phần hóa cho lao động có tên trong danh sách lao động 

thường xuyên của Công ty như sau: 

- Chi phí giải quyết chính sách lao động dôi dư: 850.937.480 đồng (Tám trăm năm mươi triệu, chín 

trăm ba mươi bảy nghìn, bốn trăm tám mươi đồng).  

- Nguồn chi trả: Căn cứ theo Phương án sử dụng lao động của Công ty TNHH MTV Cà phê EaPốk 

đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê duyệt, nguồn để chi trả chế độ chính sách cho người 

lao động được lấy từ: 

 Nguồn thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp; và 

 Chi phí của doanh nghiệp 

5. Chủ sở hữu của Công ty 

Tên tổ chức:  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

Địa chỉ trụ sở chính: Số 09 Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột 
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6. Danh sách công ty con và các công ty liên doanh, liên kết: Không có 

7. Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và giá trị phần vốn Nhà nƣớc 

Căn cứ Quyết định số 3627/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê 

duyệt giá trị doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk để cổ phần hóa, giá trị doanh 

nghiệp tại thời điểm 01/01/2017 của Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk để cổ phần hóa như sau:  

 Giá trị thực tế của doanh nghiệp để cổ phần hóa: 119.878.503.602 đồng 

(Một trăm mười chín tỷ tám trăm bảy mươi tám triệu năm trăm linh ba nghìn sáu trăm linh hai 

đồng) 

 Giá trị thực tế phần vốn nhà nƣớc tại doanh nghiệp: 99.474.619.354 đồng 

(Chín mươi chín tỷ bốn trăm bảy mươi bốn triệu sáu trăm mười chín nghìn ba trăm năm mươi bốn 

đồng) 

 Giá trị tài sản và công nợ loại khỏi giá trị doanh nghiệp: 1.012.828.937 đồng 

(Một tỷ không trăm mười hai triệu tám trăm hai mươi tám nghìn chín trăm ba mươi bảy đồng) 

- Bàn giao về địa phương: 513.769.700 đồng. (Đã bàn giao về địa phương trước khi thực hiện xác 

định giá trị doanh nghiệp nhưng chưa thực hiện hạch toán giảm vốn nhà nước. Ngày 31/12/2017 

Công ty đã thực hiện hạch toán giảm vốn nhà nước theo đúng quy định). 

- Tài sản không cần dùng chờ thanh lý, bàn giao cho DATC: 34.132.517 đồng. 

- Tài sản đã tháo dỡ không còn hiện trạng giảm vốn nhà nước là 11.875.000 đồng (Đã hạch toán 

giảm vốn nhà nước tại doanh nghiệp) 

- Công nợ phải thu, bàn giao cho DATC: 17.369.000 đồng.  

- Công nợ treo Trường Trần Hưng Đạo hạch toán giảm vốn nhà nước:  95.404.643 đồng 

(Giá trị Công ty đầu tư để xây dựng công trình phụ Trường Trần Hưng đạo – Đã hạch toán giảm 

vốn Nhà nước). 

- Tài sản hình thành từ quỹ khen thưởng, phúc lợi, bàn giao cho Công đoàn công ty: 340.278.077 

đồng 

Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa tại thời điểm  0h ngày 01/01/2017 của Công ty TNHH 

MTV Cà phê Ea Pốk được trình bày chi tiết ở bảng sau: 

Bảng 4: Giá trị thực tế của doanh nghiệp để cổ phần hóa 

tại thời điểm 0h ngày 01/01/2017 

Chỉ tiêu 

(1) 

Số liệu sổ sách sau 

xử lý tài chính 

(2) 

Số liệu xác 

định lại 

(3) 

Chênh lệch 

(4) = (3) – (2) 

A.TÀI SẢN ĐANG DÙNG 44.101.911.554 119.878.503.602 75.776.592.048 

I. Tài sản cố định và đầu tƣ dài hạn (*) 21.072.497.569 86.012.302.138 64.939.804.569 

1. Tài sản cố định 19.187.737.672 82.843.440.694 63.655.703.022 
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Chỉ tiêu 

(1) 

Số liệu sổ sách sau 

xử lý tài chính 

(2) 

Số liệu xác 

định lại 

(3) 

Chênh lệch 

(4) = (3) – (2) 

a. Tài sản cố định hữu hình 19.187.737.672 82.843.440.694 63.655.703.022 

b. Tài sản cố định thuê tài chính - - - 

c. Tài sản cố định vô hình (chưa gồm 

Quyền sử dụng đất) 

- - - 

2. Bất động sản đầu tư - - - 

3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn - - - 

4. Tài sản dở dang dài hạn 997.164.272 2.186.214.415 1.189.050.143 

5. Các khoản phải thu dài hạn - - - 

6. Chi phí trả trước dài hạn (chưa gồm giá 

trị lợi thế kinh doanh) 

887.595.625 982.647.029 95.051.404 

7. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại - - - 

8. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài 

hạn 

- - - 

9. Tài sản dài hạn khác  - - - 

II. Tài sản lƣu động và đầu tƣ ngắn hạn 

(**) 

23.029.413.985 32.871.469.229 9.842.055.244 

1. Tiền 104.150.126 104.394.866 244.740 

a. Tiền mặt tồn quỹ 22.615.377 22.615.377 - 

b. Tiền gửi ngân hàng 81.534.749 81.779.489 244.740 

c. Tiền đang chuyển - - - 

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn - - - 

3. Các khoản phải thu ngắn hạn 8.804.745.292 8.804.745.292 - 

4. Vật tư hàng hóa tồn kho 13.457.103.137 22.678.275.445 9.221.172.308 

5. Tài sản ngắn hạn khác 663.415.430 1.284.053.625 620.638.195 

6. Chi phí sự nghiệp - - - 

III. Giá trị lợi thế kinh doanh của DN - 994.732.236 944.732.236 

IV. Giá trị quyền sử dụng đất (***) - - - 

B.TÀI SẢN KHÔNG CẦN DÙNG 626.543.343 626.543.343 - 

I. Tài sản cố định và đầu tƣ dài hạn 513.769.700 513.769.700 - 
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Chỉ tiêu 

(1) 

Số liệu sổ sách sau 

xử lý tài chính 

(2) 

Số liệu xác 

định lại 

(3) 

Chênh lệch 

(4) = (3) – (2) 

1. Tài sản cố định (Giá trị còn lại) 513.769.700 513.769.700 - 

2. Đầu tư tài chính dài hạn - - - 

3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang - - - 

4. Các khoản ký cược, ký quỹ dài hạn - - - 

II. Tài sản lƣu động và đầu tƣ ngắn hạn 112.773.643 112.773.643 - 

1. Công nợ không có khả năng thu hồi 112.773.643 112.773.643 - 

2. Hàng hóa tồn kho ứ đọng kém, mất 

phẩm chất 

- - - 

C. TÀI SẢN CHỜ THANH LÝ 46.007.517 46.007.517 - 

1. Tài sản cố định (GTCL) và đầu tư dài 

hạn 

46.007.517 46.007.517 - 

2. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn - - - 

D. TÀI SẢN HÌNH THÀNH TỪ QUỸ 

PHÚC LỢI, KHEN THƢỞNG 

(không sử dụng cho SXKD) 

340.278.077 340.278.077 - 

TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN 45.114.740.491 120.891.332.539 75.776.592.048 

Nguồn: Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk 

Ghi chú:  

Căn cứ Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Cà phê Eapok của Công ty 

Cổ phần định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam: 

(*): Giá trị chênh lệch trong đánh giá lại Tài sản cố định và đầu tư dài hạn là 64.939.804.569 đồng. 

Trong đó giá trị tăng chủ yếu của Tài sản cố định hữu hình là do chênh lệch đánh giá lại tài sản cố 

định khác là diện tích cây trồng cà phê và cây muồng, cây keo. 

(**): Giá trị chênh lệch trong Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn là 9.842.055.244 đồng, trong đó 

tăng chủ yếu là do đánh giá lại chi phí sản suất kinh doanh dở dang. Giá trị chi phí sản xuất kinh 

doanh dở dang được đánh giá tăng thêm so với giá trị sổ sách là 9.184.219.909 đồng. 

Tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 0 giờ ngày 01/01/2017, Công ty còn tồn 1.480.133 kg 

cà phê quả tươi, giá thành mỗi kg là 3.561 đồng/kg. Tuy nhiên giá bán trên thị trường tại thời điểm 

định giá là 9.300 đ/1kg cà phê quả tươi. Vì vậy, tổ chức định giá Công ty CP Định giá & Dịch vụ 

Tài Chính Việt Nam đã đánh giá lại làm tăng thêm giá trị của 1.480.133 kg cà phê quả tươi này lên 

8.494.851.475 đồng. 
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Ngoài ra, giá trị sản xuất kinh doanh dở dang của giá trị đàn bò được Công ty CP Định giá & Dịch 

vụ Tài Chính Việt Nam đánh giá lại là 7.728.599.564 đồng, chênh lệch 689.368.434 đồng. 

(***): Đối với giá trị quyền sử dụng đất: Công ty TNHH đang sử dụng tổng diện tích 8.662.551 

m2 đất, toàn bộ các lô đất đều là đất thuê trả tiền hàng năm và Nhà nước giao đất không thu tiền 

nên không tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị Doanh nghiệp. 

8. Tài sản chủ yếu của Doanh nghiệp 

8.1. Đất đai của Công ty 

Căn cứ Phương án sử dụng đất đã được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt khi cổ phần hóa tại Quyết 

định số 2228/QĐ-UBND ngày 22/08/2017. Tổng diện tích đất đang quản lý, sử dụng: 866,25 ha, 

trong đó: 

- Tổng diện tích đất công ty giữ lại để sản xuất, kinh doanh là 673,47 ha, cụ thể: 

TT Phƣơng án sử dụng đất Diện tích 

A THEO HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT 673,47 ha 

1 Đất nông nghiệp 619,20 ha 

- Đất trồng cây lâu năm 554,29 ha 

- Đất trồng cây hàng năm 18,40 ha 

- Đất sản xuất nông nghiệp (đường lô giao thông nội đồng) 45,41 ha 

- Đất nông nghiệp khác (Trại chăn nuôi)  1,10 ha 

2 Đất phi nông nghiệp 54,27 ha 

- Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 12,91 ha 

- Đất cơ sở thể dục thể thao 0,69 ha 

- Đất có mặt nước chuyên dùng 40,67 ha 

B THEO ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH  673,47 ha 

1 Thị trấn Ea Pốk, huyện Cƣ M’gar 584,75 ha 

- Đất trồng cây lâu năm 472,22 ha 

- Đất trồng cây hàng năm 18,40 ha 

- Đất sản xuất nông nghiệp (đường lô giao thông nội đồng) 38,94 ha 

- Đất nông nghiệp khác (Trại chăn nuôi) 1,10 ha 

- Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 12,73 ha 

- Đất cơ sở thể dục thể thao 0,69 ha 
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TT Phƣơng án sử dụng đất Diện tích 

- Đất có mặt nước chuyên dùng 40,67 ha 

2 Đất tại xã Cƣ Suê, huyện Cƣ M’gar 88,72 ha 

- Đất trồng cây lâu năm 82,07 ha 

- Đất sản xuất nông nghiệp 6,47 ha 

- Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 0,18 ha 

 

- Tổng diện tích đất công ty bàn giao về địa phương quản lý: 192,78 ha. Trong đó: 

 Tại thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar: 178,32 ha, bao gồm: 

 Đất trồng cây lâu năm 145,25 ha; 

 Đất rừng phòng hộ 18,49 ha (là đất rừng phòng hộ đồi Chư H’lâm, nằm trong diện tích 62 ha 

thuộc khu danh lam thắng cảnh đồi Chư H’lâm của tỉnh.); 

Đối với diện tích 18,49 ha đất rừng phòng hộ, UBND tỉnh Đắk Lắk giao cho Sở Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn chủ trì phối hợp cùng Sở Tài chính xác định, thanh toán chi phí chăm sóc 

quản lý bảo vệ rừng cho Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk theo quy định (nếu có) 

 Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 0,07 ha; 

 Đất có mặt nước chuyên dùng 14,51 ha 

 Tại xã Cư Suê, huyện Cư M’gar: 14,46 ha (đất trồng cây lâu năm) 

- Hình thức sử dụng đất: Theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành. 

8.2. Tài sản cố định 

Căn cứ Biên bản thẩm tra xác định giá trị doanh nghiệp theo phương pháp tài sản của Công ty tại 

thời điểm 31/12/2016 

Bảng 5: Tài sản cố định của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 

Đơn vị tính: triệu đồng 

TT Loại tài sản 

Giá trị sổ sách Giá trị đánh giá lại Chênh lệch 

Nguyên giá 
Giá trị 

còn lại 
Nguyên giá 

Giá trị 

còn lại 
Nguyên giá 

Giá trị 

còn lại 

A TSCĐ đang dùng 49.019 19.188 156.941 82.843 107.922 63.656 

1 Nhà cửa, vật kiến trúc 20.866 8.888 51.840 20.456 30.973 11.568 

2 Máy móc, thiết bị 11.796 3.915 11.848 4.529 53 614 

3 Phương tiện vận tải 1.340 306 1.352 537 12 232 

4 Thiết bị, dụng cụ quản 

lý 

327 233 327 233 - 0,617 
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TT Loại tài sản 

Giá trị sổ sách Giá trị đánh giá lại Chênh lệch 

Nguyên giá 
Giá trị 

còn lại 
Nguyên giá 

Giá trị 

còn lại 
Nguyên giá 

Giá trị 

còn lại 

5 TSCĐ khác 14.690 5.847 91.574 57.088 76.884 51.241 

B TSCĐ không cần 

dùng 

821 514 821 514 - - 

1 Nhà cửa, vật kiến trúc 821 514 821 514 - - 

C TSCĐ chờ thanh lý 364 46 364 46 - - 

1 Nhà cửa, vật kiến trúc 152 12 152 12 - - 

2 Máy móc, thiết bị 213 34 213 34 - - 

D TSCĐ hình thành từ 

quỹ KT, quỹ PL 

376 340 376 340 - - 

1 Nhà cửa, vật kiến trúc 376 340 376 340 - - 

 Tổng cộng 50.580 20.088 158.502 83.743 107.922 63.656 

Nguồn: Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp 

9. Tình hình hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 03 năm 

trƣớc cổ phần hóa 

9.1. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty 

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, trong năm 2015, kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam 

đạt 1,3 triệu tấn, trị giá 2,7 tỷ USD, giảm 20,63% về lượng và giảm 24,82% về trị giá so với cùng 

kỳ năm trước. Nguyên nhân giảm đến từ khí hậu thời tiết thay đổi trong thời kỳ phát triển của cây 

cà phê dẫn đến chất lượng cà phê sụt giảm, kéo theo giá cà phê xuất khẩu và trong nước. Tuy 

nhiên, thị trường cà phê đã chuyển biến tích cực trong năm 2016 khi sản lượng xuất khẩu tăng 

mạnh ước đạt 1,8 triệu tấn, trị giá tương ứng 3,5 tỷ USD. Theo dự báo của các chuyên gia, giá cà 

phê xuất khẩu sẽ tăng trong niên vụ 2017/2018 do sản lượng dự trữ cà phê trên thế giới đang ở 

mức thấp. 

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cà phê, kết quả kinh doanh của Công ty TNHH 

MTV Cà phê Ea Pốk phụ thuộc vào diễn biến chung của ngành. 

Bảng 6: Tình hình sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015 – 2017 

Đơn vị tính: VNĐ 

TT Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 

1 Tổng tài sản 47.327.045.768 45.107.442.410 45.518.892.163 

2 Vốn chủ sở hữu 24.403.273.789 24.703.558.162 26.303.711.098 
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TT Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 

3 Nợ ngắn hạn 22.830.040.453 20.759.804.477 18.455.181.065 

4 Nợ dài hạn 401.432.656 80.286.531 760.000.000 

5 Doanh thu thuần 34.847.623.559 56.857.289.107 32.892.017.497 

6 Giá vốn hàng bán 28.527.804.039 49.850.408.440 27.134.112.793 

7 Lợi nhuận trước thuế 1.705.067.246 2.018.182.408 3.518.743.724 

8 Lợi nhuận sau thuế 1.458.770.685 1.704.106.023 2.812.138.979 

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2016, 2017  Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk 

Trong giai đoạn 2015 – 2017, hoạt động kinh doanh của công ty có nhiều biến động. Doanh thu 

thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2015 thấp do ảnh hưởng bởi giá cà phê trong nước và 

xuất khẩu giảm mạnh. Tinh hình kinh doanh năm 2016 của Công ty đã được cải thiện khi doanh 

thu tăng mạnh trở lại gần bằng với doanh thu của năm 2014, lợi nhuận sau thuế năm 2016 tăng nhẹ 

so với cùng kỳ.  

Sản lượng cà phê thu mua năm 2017 của Công ty sụt giảm mạnh, dẫn đến doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ năm 2017 chỉ còn 15.605.373.124 triệu đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do chất 

lượng cà phê đầu vào không cao, giá cả thị trường biến động thất thường đã ảnh hưởng đến doanh 

thu cà phê thu mua. 

 Sản lƣợng sản phẩm, giá trị dịch vụ qua các năm 

 Cơ cấu doanh thu 

Bảng 7: Cơ cấu doanh thu của Công ty giai đoạn 2015 – 2017 

Đơn vị tính: VNĐ 

TT Chỉ tiêu Năm 2015 
Tỷ trọng 

(%) 
Năm 2016 

Tỷ trọng 

(%) 
Năm 2017 

Tỷ trọng 

(%) 

1 Doanh thu 

cà phê sản 

xuất 

12.206.346.657 35,03 12.499.613.138 21,98% 14.186.445.387 43,13% 

2 Doanh thu 

cà phê thu 

mua 

17.691.440.025 50,77 40.558.599.748 71,33% 15.605.373.124 47,44% 

3 Doanh thu 

bò thịt 

2.897.196.378 8,31 2.213.440.121 3,89% 1.872.491.986 5,69% 

4 Doanh thu 

từ cung cấp 

dịch vụ tưới 

522.060.000 1,50 552.594.000 0,97% 568.542.000 1,73% 

5 Doanh thu 

khác 

1.530.580.499 4,39 1.033.042.100 1,82% 659.165.000 2,00% 
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TT Chỉ tiêu Năm 2015 
Tỷ trọng 

(%) 
Năm 2016 

Tỷ trọng 

(%) 
Năm 2017 

Tỷ trọng 

(%) 

Tổng cộng 34.847.623.559 100 56.857.289.107 100 32.892.017.497 100 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016, 2017 Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk 

Trong cơ cấu doanh thu của Công ty, hoạt động kinh doanh chính là cà phê vẫn chiếm tỷ trong lớn 

nhất, chiếm khoảng 91,35% cho cả hai hoạt động sản xuất và thu mua cà phê. Doanh thu từ cà phê 

thu mua giảm mạnh năm 2015 và tăng trở lại năm 2016 theo diễn biến chung của thị trường. Tỷ 

trọng doanh thu cà phê thua mua đạt 47,44%, giảm mạnh so với tỷ lệ 71,33% của năm 2016. 

 Cơ cấu giá vốn 

Bảng 8: Cơ cấu giá vốn của Công ty giai đoạn 2015 – 2017 

Đơn vị tính: VNĐ 

TT Chỉ tiêu Năm 2015 
Tỷ trọng 

(%) 
Năm 2016 

Tỷ trọng 

(%) 
Năm 2017 

Tỷ trọng 

(%) 

1 Giá vốn cà 

phê sản xuất 
7.782.070.102 27,28 7.627.420.026 15,30 8.453.315.842 31,15 

2 Giá vốn cà 

phê thu mua 
17.450.275.600 61,17 39.253.952.740 78,74 14.939.506.213 55,06 

3 Giá vốn bò 

thịt 
2.091.926.340 7,33 1.816.224.317 3,64 2.584.057.712 9,52 

4 Giá vốn dịch 

vụ tưới 
522.060.034 1,83 552.594.000 1,11 568.541.927 2,10 

5 Giá vốn 

khác 
582.465.752 2,04 699.223.568 1,40 588.691.099 2,17 

6 Dự phòng 

hàng tồn 

kho 

99.006.211 0,35 (99.006.211) - - - 

Tổng cộng 28.527.804.039 100 49.850.408.440 100 27.134.112.793 100 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016, 2017 Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk 

 Cơ cấu lợi nhuận gộp 

Bảng 9: Cơ cấu lợi nhuận gộp của Công ty giai đoạn 2015 – 2017 

Đơn vị tính: VNĐ 

TT Chỉ tiêu Năm 2015 
Tỷ trọng 

(%) 
Năm 2016 

Tỷ trọng 

(%) 
Năm 2017 

Tỷ trọng 

(%) 

1 Lợi nhuận cà phê 

sản xuất 
4.424.276.555 68,93 4.872.193.112 70,53 5.733.129.545 99,57 

2 Lợi nhuận cà phê 

thu mua 
241.164.425 3,76 1.304.647.008 18,89 665.866.911 11,56 
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TT Chỉ tiêu Năm 2015 
Tỷ trọng 

(%) 
Năm 2016 

Tỷ trọng 

(%) 
Năm 2017 

Tỷ trọng 

(%) 

3 Lợi nhuận bò thịt 805.270.038 12,55 397.215.804 5,75 (711.565.726) - 

4 Lợi nhuận dịch vụ 

tưới 
(34) - - - 73 - 

5 Lợi nhuận khác 948.114.747 14,77 333.818.532 4,83 70.473.901 1,22 

Tổng cộng 6.418.825.731 100 6.907.874.456 100 5.757.904.704 100 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016, 2017 Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk 

Mặc dù doanh thu từ hoạt động thu mua cà phê chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu 

nhưng lợi nhuận từ hoạt động sản xuất cà phê mới đem lại lợi nhuận chính cho Công ty. Tỷ suất 

giá vốn sản xuất cà phê trên doanh thu sản xuất cà phê năm 2016 là 61,02%, thấp hơn nhiều so với 

mức tỷ lệ 96,78% của hoạt động thu mua cà phê. 

 Nguyên vật liệu 

Đối với lĩnh vực hoạt động chính là sản xuất cây cà phê, nguồn nguyên liệu chính để giúp cho cây 

cà phê phát triển là phân bón. Công ty sử dụng nhiều loại phân bón để hạt cà phê có chất lượng tốt 

nhất. Hiện các loại phân bón chính công ty đang áp dụng tại vườn cây cà phê gồm có: 

- Phân lân: Nguồn cung cấp được Công ty lấy từ Ninh Bình và Văn Điển 

- Phân đạm: Gồm có phân urê lấy từ Đạm Phú Mỹ và phân cali có suất xứ từ Belarus. 

- Phân hữu cơ: Được công ty chế biến thủ công từ các nguyên liệu phân bò, vỏ cà phê kết hợp với 

men vi sinh. 

Đối với lĩnh vực chăn nuôi, nguồn cung cấp thức ăn chăn nuôi công ty sử dụng chủ yếu là các cây 

nông sản như cỏ, mía, ngô,…. 

 Trình độ công nghệ 

Công ty đã đầu tư công nghệ chế biến cà phê ướt, xây dựng hệ thống xử lý nước thải đảm bảo an 

toàn cho khâu chế biến cà phê xuất khẩu, đồng thời đầu tư công nghệ xây chuyền sản xuất chế biến 

cà phê chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu về xuất khẩu sang thị trường Châu Âu và Nhật Bản. 

Bên cạnh đó, trang trại chăn nuôi của Công ty hiện được xây dựng theo mô hình truyền thống. 

Trong thời gian tới, Công ty sẽ nâng cấp và xây dựng xưởng chế biến sữa, hình thành nên thương 

hiệu riêng về sữa tươi và các sản phẩm từ sữa. 

 Tình hình nghiên cứu sản phẩm, dịch vụ mới 

Hiện công ty đang tập trung duy trì và phát triển hạt cà phê thô cho thị trường trong nước và quốc 

té. Đối với lĩnh vực chăn nuôi, công ty tập trung vào sản phẩm sữa bò tươi và phân phối trên địa 

bàn tỉnh. 
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 Tình hình kiểm tra chất lƣợng sản phẩm/ dịch vụ 

Các sản phẩm cà phê của Công ty luôn được kiểm định và chứng nhận bởi tổ chức UTZ. Bên cạnh 

đó, trước khi xuất hàng sang các nước, sản phẩm cà phê của Công ty đều được kiểm tra, thẩm định 

bởi CTCP Giám định Cà phê và hàng hóa xuất nhập khẩu – CafeControl. 

 Hoạt động marketing 

Để quảng bá sản phẩm tới các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, Công ty thường xuyên tham 

gia các hội chợ cà phê trên địa bàn tỉnh để quảng bá sản phẩm cà phê Ea Pốk. Tuy nhiên, hiện 

công ty chưa có website riêng và logo nhận diện thương hiệu nên việc marketing còn nhiều hạn 

chế. 

 Nhãn hiệu thƣơng mại, đăng ký phát sinh sáng chế và bản quyền 

Hiện Công ty chưa có nhãn hiệu thương mại và logo nhận diện Công ty 

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

Bảng 10: Danh mục hợp đồng đang thực hiện 

TT Số hợp đồng 
Số lƣợng 

(tấn) 

Giá đơn vị 

(VNĐ/KG) 

Giá trị hợp 

đồng (VNĐ) 

I TRONG NƢỚC    

1 Hợp đồng cà phê R1 chế biến ướt (6,3) số 88/17/KH 38,4 50.622 1.943.884.800 

2 Hợp đồng cà phê R1 chế biến ướt (6,3) số 35/ 2017 10 53.000 530.000.000 

3 Hợp đồng cà phê R1 hàng thường (7,1) số  36/ 2017 40,0 46.000 1.840.000.000 

- Hợp đồng cà phê R1 hàng thường (6,3) số  36/ 2017 20,0 45.000 900.000.000 

4 Hợp đồng cà phê R1 chế biến ướt (6,3) số  37/ 2017 10,0 53.000 530.000.000 

5 Hợp đồng cà phê R1 chế biến ướt (6,3) số 01/ 2018 5,0 56.000 280.000.000 

- Hợp đồng cà phê R2 chế biến ướt số 01/ 2018 15,0 48.000 720.000.000 

6 Hợp đồng cà phê R1 chế biến ướt (7,1) số 02/2018 7,0 57.000 399.000.000 

- Hợp đồng cà phê R1 chế biến ướt (6,3) số 02/2018 8,0 56.000 448.000.000 

7 Hợp đồng cà phê R1 chế biến ướt (7,1) số 03/2018 3,0 57.000 171.000.000 

- Hợp đồng cà phê R1 chế biến ướt (6,3) số 03/2018 2,0 56.000 112.000.000 

II XUẤT KHẨU    

1 Hợp đồng cà phê R1 (6,3) số C576-5700 26,4 42.783 1.129.475.424 

2 Hợp đồng cà phê R1 (6,3) số C576-5800 52,8 42.791 2.259.347.904 

3 Hợp đồng cà phê R1 (6,3) số C505-7500 26,4 42.464 1.121.054.484 

4 Hợp đồng cà phê R1 (6,3) số C505-7600 52,8 42.737 2.256.535.406 
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TT Số hợp đồng 
Số lƣợng 

(tấn) 

Giá đơn vị 

(VNĐ/KG) 

Giá trị hợp 

đồng (VNĐ) 

5 Hợp đồng cà phê R1 (6,3) số C505-7700 38,4 43.453 1.668.597.120 

6 Hợp đồng cà phê R1 (6,3) số C508-7800 38,4 41.423 1.590.641.664 

7 Hợp đồng cà phê R1 (6,3) số C508-0000 38,4 44.137 1.694.874.240 

8 Hợp đồng cà phê R1 (6,3) số C508-0100 38,4 41.423 1.590.641.664 

9 Hợp đồng cà phê R2 hàng thường số C 501-5700 76,8 40.059 3.076.558.848 

10 Hợp đồng cà phê R2 hàng thường số C 505-7900 76,8 39.145 3.006.307.584 

11 Hợp đồng cà phê R2 hàng thường số C 505-8000 38,4 41.159 1.580.521.536 

Nguồn: Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk 

9.2. Tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh trong 03 năm trƣớc cổ phần hóa 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 

1. Tổng giá trị tài sản Trđ 47.327 45.107 45.519 

2. Vốn nhà nước theo sổ sách kế toán Trđ 21.450 21.450 20.925 

3. Nợ ngắn hạn Trđ 22.830 20.760 14.455 

Trong đó, nợ quá hạn Trđ - - - 

4. Nợ dài hạn Trđ - - 760 

Trong đó, nợ quá hạn Trđ - - - 

5. Nợ phải thu khó đòi Trđ 7.911 5.731 5.594 

6. Tổng số lao động Người 522 524 552 

7. Tổng quỹ lương Trđ 14.586 17.630 20.325 

8. Thu nhập bình quân 1 người/tháng Trđ 2,3 2,8 3 

9. Tổng doanh thu Trđ 35.332 57.716 37.687 

10.  Tổng chi phí Trđ 33.627 55.698 34.168 

11. Lợi nhuận thực hiện Trđ 1.705 2.018 3.519 

12. Lợi nhuận sau thuế Trđ 1.459 1.704 2.812 

13. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn nhà nước % 7,95% 9,41% 16,82% 

Nguồn: Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk 
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Bảng 11: Công nợ phải thu giai đoạn 2015 – 2017 

Đơn vị tính: VNĐ 

TT Chỉ tiêu 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 

1 Phải thu của khách hàng 990.629.541 877.524.666 1.024.653.990 

2 Trả trước cho người bán 642.112.205 392.480.093 460.232.093 

3 Phải thu về cho vay ngắn hạn 1.544.211.732 1.686.299.596 1.819.592.734 

4 Các khoản phải thu khác 6.638.262.183 5.961.214.580 5.702.865.154 

5 Dự phòng các khoản phải thu 

khó đòi 

 (838.161.104)  (7.298.081)  (205.229.739) 

 Tổng cộng 8.977.054.557 8.910.220.854 8.802.114.232 

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2016, 2017 Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk 

Bảng 12: Công nợ phải trả giai đoạn 2015 – 2017 

Đơn vị tính: VNĐ 

TT Chỉ tiêu 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 

I Nợ phải trả ngắn hạn 22.830.040.453 20.759.804.477 18.455.181.065 

1 Phải trả người bán ngắn hạn 58.140.256 29.858.256 121.329.256 

2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 82.217.569 499.472.000 447.683.810 

3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 637.044.090 104.878.857 645.205.813 

4 Phải trả người lao động 21.615.407 269.507.499 2.158.036.000 

5 Chi phí phải trả ngắn hạn 113.097.148 122.333.135 133.826.067 

6 Phải trả ngắn hạn khác 8.058.743.420 8.047.209.620 3.278.676.714 

7 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 11.157.775.000 8.368.490.000 8.900.490.000 

8 Quỹ khen thưởng,phúc lợi 2.701.407.563 3.318.055.110 2.769.933.405 

II Nợ phải trả dài hạn 401.432.656 80.286.531 760.000.000 

1 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn - - 760.000.000 

2 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 401.432.656 80.286.531 - 

 Tổng cộng 23.231.473.109 20.840.091.008 19.215.181.065 

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2016, 2017 Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk 
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9.3. Một số chỉ tiêu tài chính 

Bảng 13: Chỉ tiêu tài chính Công ty giai đoạn 2015 – 2017 

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán     

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,04 1,11 1,36 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,43 0,47 0,55 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn     

Hệ số Nợ/ Tổng tài sản Lần 0,49 0,46 0,42 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 0,96 0,86 0,73 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động     

Vòng quay khoản phải thu bình quân Vòng 3,75 6,36 3,71 

Vòng quay hàng tồn kho bình quân Vòng 1,93 3,61 1,92 

Vòng quay tổng tài sản Vòng 0,73 1,23 0,73 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời     

Tỷ suất LNST/DTT % 4,19 3,00 8,55 

Tỷ suất LNST/TTS bình quân % 3,07 3,69 6,21 

Tỷ suất LNST/VCSH bình quân % 6,09 7,05 11,12 

Nguồn: Tính toán của tổ chức tư vấn 

Hệ số thanh toán ngắn hạn của Công ty tương đối tốt khi các hệ số đều lớn hơn 1, khoảng cách 

giữa hai chỉ số thanh toán khá lớn vì đặc thù của doanh nghiệp sản xuất là lượng hàng tồn kho cao. 

Các chỉ số về năng lực hoạt động đều tăng trong năm 2016 cho thấy công ty đang quản lý tốt các 

khoản phải thu và hàng tồn kho. 

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

 Thuận lợi 

- Công ty có quỹ đất trồng cà phê tại vị trí địa lý và điều kiện thổ nhưỡng phù hợp cho sự phát triển 

của cây cà phê. Đắk Lắk là thủ phủ của cây cà phê, chiếm tới 90% diện tích trồng cà phê của cả 

nước, trong đó Eapok là một trong các vùng đất được đánh giá có điều kiện thổ nhưỡng tốt để cho 

ra sản phẩm cà phê đạt chuất lượng cao nhất của tỉnh Đắk Lắk. Sản lượng và chất lượng cà phê 

hàng năm của Công ty đều đạt mức cao. 

- Thương hiệu cà phê của Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk đã được khẳng định trong nước và 

trên thế giới. 
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- Công ty có sử dụng trên 60% lao động là người đồng bào dân tộc tại chỗ nên thuộc đối tượng được 

miễn tiền thuê đất hàng năm theo Quyết định 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 và Thông tư 

58/2017/TT-BTC ngày 13/06/2017. 

- Công ty hiện có khoảng 100 ha đất trống (từ vườn cây cà phê già cỗi đã được UBND tỉnh cho 

thanh lý qua các năm, hiện đang trồng cây ngắn ngày để cải tạo đất). Đối với diện tích đất trên, 

nhà đầu tư có thể tiếp tục tái canh cây cà phê hoặc sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh 

khác mà không mất nhiều thời gian chuyển đổi. 

- Các sản phẩm cà phê của công ty đều được kiểm định và được chứng nhận theo bộ tiêu chuẩn 

UTZ Certified. Bao gồm tiêu chuẩn về chất lượng hạt cà phê và kho xưởng sản xuất. 

- Tỷ lệ cà phê chín quy định cho phép của Công ty tương đối cao, đạt khoảng 80% trong một niên vụ. 

- Công ty là một trong số ít doanh nghiệp trên địa bàn có đủ năng lực và kinh nghiệm trong việc sản 

xuất cà phê theo quy trình chế biến ướt, với hạt cà phê đạt chất lượng cao, đáp ứng được thị trường 

khó tính như Nhật Bản. Với cách thức chuyển đổi linh hoạt từ mô hình hoạt động đến phương thức 

chế biến, sản xuất, Công ty đã xây dựng hệ thống các trạm thu mua chế biến và xuất khẩu cà phê. 

Hàng năm, Công ty xuất bán cà phê trực tiếp sang thị trường Nhật Bản và Châu Âu với giá bán 

cao hơn giá trong nước từ 3.000 đến 5.000 đồng/kg cà phê nhân. Niên vụ 2015-2016, đơn vị xuất 

khẩu 537,6 tấn. Niên vụ 2016-2017, công ty xuất khẩu 103 tấn. Từ đầu niên vụ 2017-2018 đến 

nay, công ty xuất khẩu 654 tấn. 

- Công ty nhận được sử ủng hộ, giúp đỡ của lãnh đạo địa phương và chủ trương, chính sách hỗ trợ 

cho sản xuất và tiêu thụ của Chính phủ. 

 Khó khăn 

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mang tính mùa vụ, vì vậy, sản phẩm của Công ty chủ 

yếu là từ sản xuất nông nghiệp nên sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi yếu tố thiên tai, hạn hán,….. 

- Thị trường xuất khẩu cà phê của Việt Nam đang gặp khó khăn, giá xuất khẩu giảm mạnh, trong 

khi đó giá cà phê trong nước cũng theo chiều hướng giảm.Thêm vào đó Việt nam xuất khẩu chủ 

yếu là cà phê thô, chưa qua chế biến. Do đó giá trị xuất khẩu chưa cao. Điều này ảnh hưởng tới 

doanh thu và cần có định hướng giải quyết khó khăn cho Công ty sau cổ phần hóa. 

- Việt Nam hiện cũng đã tham gia vào một số các Hiệp định tự do thương mại, gần đây nhất là Hiệp 

định CPTPP. Đồng nghĩa với việc các hàng rào về thuế quan sẽ bị gỡ bỏ.  Hàng hóa từ các nước 

có thể tự do luân chuyển. Do đó tính cạnh tranh của sản phẩm cần được cải thiện. Nâng cao năng 

suất lao động, giảm giá thành sản phẩm, tăng hàm lượng giá trị gia tăng của sản phẩm là những 

thách thức đối với Công ty trong thời gian tới. 

- Tây Nguyên hiện có hơn 450 nghìn hecta cà phê, chiếm trên 90% diện tích cà phê cả nước. Tuy 

nhiên, phần lớn cây trồng cà phê của Tây Nguyên nói chung đã ở thời kỳ già cỗi. Chỉ riêng ở 

huyện Cư M’Gar đã có khoảng 20.000 ha cà phê ở tuổi 25 (tuổi thọ trung bình của cây cà phê tại 

Việt Nam là từ 20 – 30 năm, để cây có thể cho quả cần mất từ 3 đến 4 năm tuổi). Mặc dù đã thực 
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hiện tái canh cà phê nhưng hiệu quả đem lại vẫn rất thấp. Vườn cây tái canh chỉ sinh trưởng tốt 

đến năm thứ 2, thứ 3 sau đó tàn lụi dần. 

- Các hộ nhận khoán sản xuất cà phê tại Công ty chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, việc tuyên 

truyền và giải quyết lao động tại doanh nghiệp để thực hiện cổ phần hóa sẽ gặp nhiều khó khăn. 

- Một số cán bộ, nhân viên trong bộ máy quản lý chưa chủ động tham mưu, đề xuất các biện pháp 

hợp lý để xử lý kịp thời những công việc tồn đọng theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được 

giao, việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu của chưa cao. Một số cán bộ tuổi cao, 

trình độ, năng lực công tác còn hạn chế. 

10. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp cùng ngành 

 Vị thế công ty trong ngành 

Công ty TNHH MTV cà phê Ea Pốk là một trong những doanh nghiệp cà phê đầu tiên của tỉnh 

Đắk Lắk. Trải qua hơn 40 năm hình thành và phát triển, Công ty đã có vị thế vững chắc trên địa 

bàn tỉnh và thị trường xuất khẩu. Công ty là doanh nghiệp đầu tiên ở Tây Nguyên thực hiện tái 

canh cà phê, với kinh nghiệm và kết quả đạt được, mô hình tái canh cà phê của Công ty đã được 

UBND tỉnh Đắk Lắk lựa chọn để nhân rộng ra toàn tỉnh. 

 Triển vọng phát triển ngành 

Quyết định số 286/QĐ-TTg ngày 09/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ 

sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến 

năm 2030, theo đó, đến năm 2020, nhóm các cây trồng chủ lực của tỉnh tiếp tục là các cây công 

nghiệp dài ngày có giá trị xuất khẩu đó là cà phê, cao su, hồ tiêu, điều,… 

Về chăn nuôi, đến năm 2020, cơ bản hình thành được các vùng chăn nuôi tập trung, trang trại quy 

mô lớn áp dụng công nghệ cao; chú trọng chăn nuôi đại gia súc (bò thịt, bò sữa, dê,...), gia cầm 

theo hướng chăn nuôi thâm canh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Đưa chăn nuôi trở 

thành ngành có tỷ trọng đóng góp cao trong ngành nông nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, 

bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và tăng khả năng cạnh tranh, Tăng tỷ trọng ngành trong cơ cấu 

nông nghiệp đạt 40 - 50% vào năm 2020. 

 Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty với định hướng của ngành, chính 

sách của Nhà nước và xu thế chung trên thế giới 

Theo phương án cổ phần hóa, trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục duy tri và phát huy thế mạnh 

về cây trồng cà phê, phát triển diện tích trồng cà phê hợp lý tại các vùng đất được giao. Ngoài ra, 

công ty sẽ phát triển trang trại bò và thay đổi giống bò để đạt năng suất cao hơn. Có thể thấy định 

hướng phát triển của Công ty là phù hợp với định hướng chung của ngành và chính sách của Nhà 

nước. 
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III. PHƢƠNG ÁN ĐẦU TƢ VÀ CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN SAU CỔ PHẦN HÓA 

1. Hình thức cổ phần hóa 

 Căn cứ Điều 5 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh 

nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 

100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.  

 Căn cứ Công văn số 1832/TTg-ĐMDN ngày 15/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phương án 

tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh ĐắkLắk, Công ty TNHH 

MTV Cà phê Ea Pốk là doanh nghiệp thuộc diện nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối khi 

thực hiện cổ phần hóa. 

 Căn cứ Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 22/04/2016 của UBND tỉnh ĐắkLắk về việc cổ phần 

hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk. 

 Căn cứ Quyết định số 1308/QĐ-UBND ngày 13/06/2018 của UBND tỉnh ĐắkLắk về việc phê 

duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Eapốk; 

 Căn cứ đặc điểm thực tế tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. 

Công ty lựa chọn hình thức cổ phần hóa: Bán một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp. 

2. Thông tin về doanh nghiệp sau cổ phần hóa 

 Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PỐK 

 Tên tiếng Anh: EAPOK COFFEE JOINT STOCK COMPANY 

 Tên giao dịch: EAPOK COFFEE 

 Tên viết tắt: EPC JSC 

 Trụ sở chính: Km14, Tỉnh lộ 8, Thị trấn EaPốk, Huyện CưM’gar, tỉnh Đắk Lắk 

 Điện thoại: 0262.3530281   Fax: 0262.3530.225 

 Email: eapokcoffee@gmail.com 

3. Hình thức pháp lý của Công ty cổ phần 

Công ty cổ phần có: 

- Tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

- Thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập; 

- Có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; 

- Được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp và các văn bản 

pháp lý khác có liên quan, được đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật. 

4. Ngành nghề kinh doanh sau cổ phần hóa 

TT Tên ngành Mã ngành 

1 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 

Chi tiết: Mua bán hàng hóa thiết bị sản xuất nông nghiệp 

4653 
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TT Tên ngành Mã ngành 

2 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 

Chi tiết: Mua bán xăng dầu và chất bôi trơn động cơ 

5510 

3 Chăn nuôi trâu bò 0141 

4 Chăn nuôi gia cầm 0146 

5 Chăn nuôi khác. Chi tiết: chăn nuôi động vật hoang dã 0149 

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

Chi tiết: Mua bán nông sản 

4620 

7 Mua bán vật tư nông nghiệp 4669 

8 Trồng cây cà phê 0126 

9 Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch: chế biến cà phê 0163 

10 Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012 

Sau khi cổ phần hóa, Công ty có thể tiếp tục bổ sung những các ngành nghề kinh doanh khác (nếu 

cần thiết) dưới sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông của Công ty. 

5. Cơ cấu tổ chức dự kiến 
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Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường 

niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời 

hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý của Công ty, hoạt động kinh doanh và các công việc của 

Công ty phải chịu sự giám sát và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có đầy đủ 

quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc Đại hội 

đồng cổ đông. 

Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, thay mặt cổ đông để kiểm tra, giám sát hoạt động 

kinh doanh, quản trị và điều hành của Tổng Công ty. 

Ban Giám đốc điều hành các công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của 

Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc 

thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao. 

Phòng Kế hoạch kỹ thuật: Tham mưu xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất 

kinh doanh của Công ty đạt kết quả, lập dự án đầu tư; báo cáo tổng kết định kỳ làm cơ sở cho công 

tác định hướng nhiệm vụ sản xuất, phối hợp với các phòng, ban chức năng để triển khai thực hiện 

đạt mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch đề ra, tham mưu và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 

sản xuất, công tác phòng chống bão lụt, bảo hộ lao động, thi tay nghề nâng bậc, giữ bậc lương đối 

với Cán bộ công nhân. 

Phòng Hành chính nhân sự: Tham mưu đề xuất các phương án cải tiến tổ chức bộ máy quản lý; 

soạn thảo các văn bản, nội quy, quy chế; giải quyết các thủ tục về hợp đồng lao động, tuyển dụng, 

điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi việc đối với cán bộ công nhân viên; tham mưu về việc 

giải quyết chính sách, chế độ đối với người lao động theo quy định của Luật lao động; tổ chức 

thực hiện công tác hành chính quản trị và lưu trữ hồ sơ văn bản. 

Phòng Kế toán: Tham mưu thực hiện công tác tổ chức hạch toán kế toán, quản lý và giám sát 

hoạt động tài chính, thống kê; theo dõi, phân tích và phản ảnh tình hình biến động tài sản, nguồn 

vốn tại công ty và cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kinh tế, xây dựng kế hoạch tài chính, 

báo cáo quyết toán tài chính quý, 6 tháng, hàng năm theo quy định của pháp lệnh thống kê, kế toán 

hiện hành. 

Phòng kinh doanh: Tham mưu thực hiện nhiệm vụ thu mua, chế biến, tiêu thụ cà phê nông sản 

đạt hiệu quả cao nhất. Nghiên cứu mở rộng thị trường xuất khẩu, tìm kiếm nguồn hàng cà phê chất 

lượng tốt, chế biến nâng cao giá trị sản phẩm, đảm bảo khả năng cạnh tranh mang lại hiệu quả 

kinh tế, duy trì và phát triển nguồn hàng cà phê theo tiêu chuẩn UTZ Certified và cà phê chế biến 

ướt. 

 

 

 



Bản công bố thông tin 

 
28 

6. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ dự kiến 

6.1. Vốn điều lệ 

Căn cứ Quyết định số 1308/QĐ-UBND ngày 13/06/2018 của UBND tỉnh ĐắkLắk về việc phê 

duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Eapốk, vốn điều lệ của Công ty Cổ 

phần như sau: 

Vốn điều lệ: 99.475.000.000 VNĐ 

Bằng chữ: Chín mươi chín tỷ, bốn trăm bảy mươi lăm triệu đồng 

Số lượng cổ phần : 9.947.500 cổ phần 

Bằng chữ: Chín triệu chín trăm bốn mươi bảy nghìn năm trăm cổ phần 

Mệnh giá  : 10.000 đồng/cp 

Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông 

6.2. Cơ cấu vốn điều lệ 

Căn cứ Quyết định số 1308/QĐ-UBND củ UBND tỉnh Đắk Đắk Lắk về việc phê duyệt Phương án 

Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Eapốk, cơ cấu vốn điều lệ của Công ty như sau: 

TT Cổ đông Số lƣợng CP 
Giá trị tính theo 

mệnh giá (VNĐ) 

Tỷ lệ so với 

VĐL 

  Tổng vốn điều lệ 9.947.500 99.475.000.000   

I  Nhà nƣớc  3.581.100 35.811.000.000 36,00% 

II  Bán ra bên ngoài  6.366.400 63.664.000.000  64,00% 

1 Người lao động trong Công ty  673.900 6.739.000.000 6,77% 

 - Mua ưu đãi theo thời gian làm việc 

thực tế tại KVNN 

612.100 6.121.000.000 6,15% 

 - Mua ưu đãi theo thời gian cam kết làm 

việc lâu dài tại CTCP 

61.800 618.000.000 0,62% 

2 Công đoàn  0 0 0,00% 

3 Nhà đầu tư khác mua qua cuộc đấu giá 

công khai  

5.692.500 56.925.000.000 57,23% 

  Tổng cộng  9.947.500 99.475.000.000 100,00% 

Nguồn: Quyết định phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk 

7. Phƣơng án sản xuất kinh doanh 

 Chiến lược kinh doanh của Công ty sau cổ phần hóa 

Trên cơ sở hiện trạng và kết quả phân tích, đánh giá trình hình của Công ty trước cổ phần hóa, 

Công ty xác định chiến lược kinh doanh sau cổ phần hóa như sau: 
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 Trước mắt ổn định, giữ vững và phát triển sản xuất kinh doanh hiện tại, bảo toàn và phát triển vốn 

nhà nước, nâng cao đời sống người lao động, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, an toàn 

trật tự tại địa phương. 

 Đồng thời, đánh giá và quy hoạch lại toàn bộ đất đai của công ty. Thực hiện cải tạo những vùng 

đất cằn cỗi, hoang hóa. Đối với diện tích đất mặt tiền hiện đang làm trụ sở Công ty, Công ty sẽ sử 

dụng đất hiệu quả hơn như để làm địa điểm kinh doanh mua bán vật tư nông nghiệp, phân bón… 

 Phát huy lợi thế về đất đai , khí hậu để phát triển thêm các sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao , 

nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, duy trì ngành nghề kinh doanh truyền thống. 

 Xây dựng nền móng cho việc chế biến nông sản gắn với vùng nguyên liệu. Dịch chuyển dần cơ 

cấu xuất khẩu từ xuất khẩu các sản phẩm thô sang  các sản phẩm nông nghiệp có giá trị gia tăng 

cao đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường phát triển trên thế giới. 

 Xây dựng và phát triển thương hiệu riêng có tính cạnh tranh quốc tế về nông sản chế biến sạch. 

 Xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ học vấn, biết ứng  dụng khoa học công nghệ vào chăn nuôi 

trồng trọt, có trình độ ngoại ngữ và am hiểu thị trường thế giới. Nâng cao nhận thức và trình độ 

khoa học kỹ thuật cho các hộ nhận khoán, đặc biệt là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước 

nâng cao hiệu quả và giá trị trên vườn cây nhận khoán. 

 Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty sau cổ phần hóa 

Dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, cùng các dự báo của doanh nghiệp về tình hình 

kinh tế, các biến động trong các yếu tố sản xuất kinh doanh, cùng vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần 

hóa, công ty xây dựng phương án sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018 – 2020, cụ thể như sau: 

Bảng 14: Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2018 – 2020 

TT Chỉ tiêu ĐVT 2018 2019 2020 

1 Vốn điều lệ Triệu đồng 99.475  99.475 99.475 

 Tốc độ tăng trưởng  -  - - 

2 Tổng số lao động Người 631  631  631  

  Tốc độ tăng trưởng   -    -    

3 Doanh thu thuần Triệu đồng 34.187 35.863 37.624 

  Tốc độ tăng trưởng  4% 4% 4% 

4 
Tổng chi phí bán hàng và 

quản lý doanh nghiệp 
Triệu đồng 4.102 4.304 4.515 

5 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 2.200 2.300 2.400 

 Thuế suất TNDN 20%  20%  20%  20%  
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TT Chỉ tiêu ĐVT 2018 2019 2020 

6 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 1.760 1.840 1.920 

Nguồn: Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk 

 Giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh 

 Giải pháp về đất đai 

 Tiếp tuc tăng cường quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật về 

luật đất đai. Toàn bộ diện tích đất rừng cũng như số cây rừng tự nhiên được bảo quản tốt. Quỹ đất 

giao thông, đất chuyên dùng bố trí phù hợp trong công tác sản xuất. 

 Thực hiện quản lý và sử dụng đất theo đúng Quyết định số 2228/QĐ-UBND ngày 22/08/2017 của 

UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV cà phê Eapok tại 

thị trấn Ea Pốk và xã Cư Suê, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk. 

 Giải pháp về quản lý, sử dụng rừng 

Đối với rừng trồng làm đai rừng chăn gió, che bóng cho cà phê tiếp tục trồng mới để che phủ kín 

trên toàn bộ diện tích cà phê công ty quản lý và được đầu tư chăm sóc, bảo vệ tốt để cây rừng sinh 

trưởng phát triển tốt. 

 Giải pháp về tài chính, đầu tƣ, tín dụng 

 Tiếp tục phát huy công cụ tài chính hiện có, công tác vay tín dụng sử dụng đúng mục đích, trả nợ 

vay đúng hạn, trước hạn để giảm nợ vay đồng nghĩa với giảm lãi suất vay, tổ chức thu nợ tồn 

đọng để huy động vốn vào sản xuất.  

 Trên cơ sở xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh, tính toán nhu cầu đầu tư trong 5 

năm tới. Từ đó xây dựng kế hoạch huy động vốn, đặc biệt là nguồn vốn trung và dại hạn đáp ứng 

mục tiêu phát triển. 

 Rà soát đánh giá lại toàn bộ chi phí. Xây dựng định mức chi phí phù hợp. 

 Giảm dần lệ thuộc vào vốn vay ngân hàng. Quá trình cổ phần hóa mở ra cho Công ty một phương 

thức huy động vốn mới đó là huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán. Đây là nguồn vốn 

có chi phí rẻ hơn so với việc vay vốn, đặc biệt là vốn trung dài hạn tại các tổ chức tín dụng và 

không cần tài sản thế chấp. Muốn thực hiện tốt kênh huy động vốn này, Công ty cần phải thay đổi 

trong phương thức quản trị. Minh bạch và lành mạnh hóa tình hình tài chính. Xây dựng được kế 

hoạch kinh doanh bài bản phát huy được hết những tiềm năng lợi thế của mình. Từ đó mới có thể 

thu hút các nhà đầu tư tham gia. 

 Hàng năm tiến hành trích lập dự phòng rủi ro và xử lý các khoản nợ khó đòi theo quy định hiện 

hành. 

 

 



Bản công bố thông tin 

 
31 

 Giải pháp về cơ cấu cây trồng 

 Tiếp tục phát huy thế mạnh về cây trồng cà phê. Phát triển diện tích trồng cà phê hợp lý tại các 

vùng đất được giao; ưu tiên trồng cà phê tái canh ở những vùng diện tích đã được cải tạo đất 

 Đầu tư thâm canh tăng năng suất cà phê trên một diện tích 

 Giữ vững chu kỳ phát triển của vườn cây cà phê, ổn định năng suất lâu dài, bền vững. 

 Quản lý chặt chẽ từ khâu chọn giống, đầu tư thâm canh, chăm sóc theo tiêu chuẩn cà phê sạch, 

chất lượng cao 

 Giải pháp về chăn nuôi 

 Trước mắt phát triển đàn bò sữa để có thể cung cấp sữa tươi cho thị trường địa phương. Tiến tới 

xây dựng xưởng chế biến sữa và hình thành nên  thương hiệu riêng về sửa tươi và các sản phảm từ 

sữa. 

 Lựa chọn và thay đổi giống bò trong chăn nuôi. Giống bò hiện tại cho năng suất thấp, thời gian 

chăm sóc lâu, chất lượng thịt không cao. Do đó Công ty sẽ dần thanh lý đàn bò cũ để  thay thế 

bằng chăn nuôi giống bò mới.  

 Căn cứ vào hiệu quả kinh tế hàng năm để nâng quy mô đàn bò, mở rộng mô hình nuôi gia công 

các hộ đồng bào dân tộc.  Đẩy mạnh công tác khoán đến sản phẩm cuối cùng trong chăn nuôi bò. 

 Tiến tới xây dựng xưởng giết mổ đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.  

 Giải pháp về lao động 

 Ổn định tâm lý, tạo niềm tin cho toàn thể người lao động về định hướng chiến lược của Công ty. 

Cổ phần hóa là cơ hội để Công ty chuyển mình trong cơ chế quản lý, tự chủ hơn trong hoạt động 

sản xuất kinh doanh. Người lao động có cơ hội phát huy thế mạnh và sự tự chủ.  

 Công ty tiếp tục sử dụng lực lượng lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động ngành chăn 

nuôi, chế biến xuất khẩu cà phê và người nhận khoán vườn cây theo hợp đồng giao khoán đã ký . 

Mục tiêu của Công ty là phải đảm bảo Công việc ổn định lâu dài cho lao động là người đồng bào 

dân tộc. 

 Tiến hành tuyển dụng dựa trên yêu cầu thực tế của tình hình sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp, tuyển dụng những nhân sự có trình độ và thái độ làm việc tốt.  

 Đối với các hộ làm khoán, cần tuyên truyền cho bà con về kiến thức nông nghiệp, kỹ năng quản 

trị tài chính. Đồng thời giải thích rõ về định hướng của công ty trong thời gian tới. Đối với mỗi sự 

thay đổi trong cơ cấu cây trồng, cần lắng nghe ý kiến của bà con. Giải thích cặn kẽ sự hợp lý khi 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Tránh tình trạng sản xuất manh mún, tuy duy ngắn hạn. 

 Để ổn định tình hình chính trị cũng như đạt được các mục tiêu đã đề ra cần tiếp tục duy trì  và ổn 

định diện tích trồng cây cà phê hiện đang có là 402,41 ha theo mô hình khoán sản phẩm phù hợp. 

Đối với 496 hợp đồng đang nhận khoán vườn cây cà phê (Trong đó có 150 hợp đồng nhận khoán 
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có ký HĐLĐ và 346 hợp đồng nhận khoán không ký hợp đồng lao động) đến 31/12/2018 sẽ hết 

hiệu lực 449 hợp đồng, cần duy trì và tiếp tục kế thừa ít nhất trong 3 năm. 

 Giải pháp về khoa học công nghệ 

 Tin học hóa tất cả các lĩnh vực có thể áp dụng như: Kế toán tài chính, quản lý nhân sự, bảo vệ kho 

tàng, tài sản, thông tin thị trường v.v. 

 Tiếp tục kết hợp với các nhà khoa học , đưa tiến bộ công nghệ vào sản xuất : Tái canh cà phê , 

nghiên cứu tạo giống tốt cho năng suất cao, chất lượng tốt, nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện 

tích. 

 Về ngành chăn nuôi bò: Chọn lọc, thay thế dần đàn bò cái sinh sản, đảm bảo quy mô đàn ổn định. 

Làm tốt công tác thú y để giữ vững danh hiệu cơ sở an toàn dịch bệnh. Đẩy mạnh việc áp dụng 

các tiến bộ khoa học kỹ thuật ngành chăn nuôi. Duy trì giữ vững cơ sở chăn nuôi luôn luôn "An 

toàn dịch bệnh".  

 Sản xuất phân vi sinh để bón cho vườn cây của Công ty và cung cấp ra thị trường , nhằm tận dụng 

phụ phẩm trong chăn nuôi, sản xuất cà phê  và các loại cây trồng khác , góp phần làm giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường và phát triển nền nông nghiệp bền vững. 

 Đầu tư hoàn chỉnh hệ thống tưới điện toàn công ty (gồm đơn vị đội 2 và vùng 40 ha đội 3). 

 Giải pháp về chế biến 

 Nâng cao khả năng cạnh trạnh sản phẩm chủ lực có tính cạnh tranh cao đó là: Duy trì tốt công tác 

chế biến ướt cà phê theo chứng nhận UTZ Certified cho công tác xuất khẩu. Tăng cường và củng 

cố nguồn nhân lực cho công tác thu mua chế biến cà phê xuất khẩu để phát huy hết công suất máy 

móc, thiết bị, kho tàng nhà xưởng nhằm, tạo ra lợi nhuận cao cho doanh nghiệp, tránh rủi ro thua 

lỗ, làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính chung của công ty. 

 Tiếp tục sản xuất các sản phẩm có chứng nhận quốc tế như UTZ Certified và phát triển cà phê 

theo chỉ dẫn địa lý Cà phê Buôn Ma Thuột. 

 Tiến tới xây dựng nhà máy chế biến nông sản gắn với nguồn nguyên liệu để tạo ra những sản 

phẩm có giá trị gia tăng cao.  

 Giải pháp về thị trƣờng 

 Để tận dụng được cơ hội xuất khẩu nông sản vào các nước phát triển, thách thức đối với các 

doanh nghiệp trong nước đến từ việc bảo đảm chất lượng khi phải tuân thủ các tiêu chuẩn khắt 

khe của thị trường chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. 

 Định hướng sản xuất kinh doanh, chiến lược cơ cấu giống cây trồng phải xuất phát từ việc phân 

tích, đánh giá và dự báo thị trường. Việc này rất cần được thực hiện bởi những người có kinh 

nghiệm và am hiểu thị trường. 

 Tích cực tìm kiếm thị trường mới cho các sản phẩm của Công ty. Việc phụ thuộc vào một thị 

trường hay một vài nhà phân phối sẽ khiến Công ty bị động và có thể bị ép giá. Do đó về mặt dài 
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hạn Công ty có thể tự xây dựng mạng lưới kinh doanh nhằm tiếp cận và đưa sản phẩm trực tiếp ra 

thị trường. 

 Tham gia hội chợ triển lãm giới thiệu sản phẩm của Công ty , kêu gọi hợp tác đầu tư với các đối 

tác trong và ngoài nước . Tiếp tục đẩy mạnh cà phê chất lượng cao xuất khẩu đến các thị trường 

khó tính như châu Âu , Nhật Bản, Mỹ để nâng cao giá trị gia tăng . Trước mắt, Công ty cần phải 

khai thác triệt để thị trường trong nước để tiêu thụ cà phê rang xay. 

 Phương án tăng giảm vốn điều lệ sau khi chuyển thành công ty cổ phần 

Sau khi chuyển thành công ty cổ phần, vốn điều lệ của Công ty dự kiến không thay đổi. Việc tăng 

giảm vốn điều lệ (nếu có) sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông và thực hiện theo quy định 

của pháp luật. 

IV. CÁC RỦI RO DỰ KIẾN 

1. Rủi ro về kinh tế 

Bất kỳ một nền kinh tế nào cũng luôn chứa đựng những rủi ro nhất định. Những rủi ro đó hình 

thành từ chính sự biến động của các nhân tổ cơ bản trong nền kinh tế. Công ty TNHH MTV Cà 

phê Ea Pốk là một chủ thể tham gia vào nền kinh tế nên cũng không nằm ngoài những ảnh hưởng 

và tác động từ sự thay đổi của những nhân tố đó. 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Tổng cục thống kê 

Dự báo nền kinh tế Việt Nam năm 2018 sẽ tiếp tục xu hướng tăng trưởng nhờ sức tăng của tổng 

cầu, tiêu dùng cải thiện, đầu tư tư nhân tiếp tục phát triển do môi trường kinh tế vi mô cùng cải 

cách trong thể chế sẽ tạo dựng niềm tin của doanh nghiệp và hộ gia đình. Đặc biệt triển vọng từ 

các hiệp định thương mại tư do và đang ký xúc tiến ký kết sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Việt 

Nam. Theo dự báo của Standard Charterd, tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2018 sẽ dự báo đạt 

mức 6,8%, xấp xỉ mức tăng trưởng của năm 2017. 

2. Rủi ro về luật pháp 

Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển nên hệ thống pháp lý cũng đang dần hoàn thiện, chính 

sách thay đổi linh hoạt để phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế. Vì vậy các văn 

bản pháp quy không tránh khỏi những bất cập và chồng chéo nhau, gây nên không ít khó khăn cho 

cả cơ quan quản lý lẫn những cá nhân, tổ chức thực hiện. 
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6,68 6,21
6,81
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Tốc độ GDP Việt Nam giai đoạn 2013 - 2017
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Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk chịu sự chi phối bởi hệ 

thống pháp luật và chính sách của Nhà nước như: Luật doanh nghiệp, Luật Thuế giá trị gia tăng, 

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp... Sự thay đổi của các quy định pháp luật sẽ tạo ra các cơ hội và 

rủi ro cho hoạt động sản xuất và kết quả kinh doanh của Công ty. Vì vậy, Công ty luôn theo dõi, 

nắm bắt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng chiến lược 

phát triển phù hợp với xu thế phát triển của đất nước. 

3. Rủi ro đặc thù ngành 

Cây cà phê giống như những cây trồng nông nghiệp khác chịu ảnh hưởng rất lớn bởi yếu tố thời 

tiết. Sự biến đổi khí hậu trong những năm gần đây đã tác động đến năng suất cây trồng và chất 

lượng hạt cà phê. Bên cạnh đó, giá cà phê trên thế giới luôn biến động bởi cung cầu, ảnh hưởng 

đến doanh thu. Công ty cần bám sát diễn biến thị trường và chủ động nguồn cung để giảm thiểu 

tác động từ thị trường. 

4. Rủi ro của đợt chào bán 

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

tại thời điểm chính thức đấu giá, tâm lý của các nhà đầu tư cũng như tính hấp dẫn cổ phần của 

Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk. Vì vậy, có thể có rủi ro không bán hết số cổ phần dự định 

chào bán. 

5. Rủi ro khác 

Bên cạnh những yếu tố rủi ro đã nêu trên, với đặc điểm của sản xuất kinh doanh nông nghiệp, 

hoạt động của Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk có thể chịu ảnh thưởng từ các yếu tố rủi ro 

khác mang tính bất khả kháng như thiên tai (bão, lụt, hạn hán, dịch bệnh, động đất...), hoặc chiến 

tranh hoặc hỏa hoạn... Những rủi ro này nếu xảy ra sẽ gây ra không ít khó khăn và ảnh hưởng trực 

tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

V. THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHẦN 

1. Phƣơng thức thanh toán và thanh toán mua cổ phần đối với nhà đầu tƣ tham gia đấu giá 

 Hình thức chào bán 

 Số lượng chào bán : 5.692.500 cổ phần 

 Loại cổ phần  : Cổ phần phổ thông 

 Mệnh giá   : 10.000 đồng/cổ phần 

 Giá khởi điểm  : 10.200 đồng/cổ phần 

 Phương thức chào bán : Đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh 

 Đối tượng tham gia và số lượng cổ phần đăng ký mua 

 Đối tượng tham gia: Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đáp ứng điều kiện theo quy định 

của quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk. 

 Số lượng cổ phần đăng ký đặt mua tối thiểu: 100 cổ phần 

 Số lượng đặt mua tối đa: 5.692.500 cổ phần 
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 Số lượng đặt mua: Theo bội số 100 

 Đặt cọc: Bằng 10% giá trị cổ phần đặt mua tính theo giá khởi điểm. 

 Thời gian và địa điểm thực hiện 

 Thời gian và địa điểm nhận công bố thông tin, đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt cọc, nộp 

phiếu tham dự đấu giá: Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công 

ty TNHH MTV Cà Phê Ea Pốk. 

 Thời gian tổ chức đấu giá: Theo quy định trong quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài 

của Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk. 

 Địa điểm tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh – Số 16 Võ Văn 

Kiệt, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. 

 Thời hạn thanh toán tiền mua cổ phần và nhận lại tiền đặt cọc: Theo quy định tại Quy chế bán đấu 

giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Cà Phê Ea Pốk. 

2. Cổ phần bán ƣu đãi cho ngƣời lao động: 

Căn cứ Phương án Cổ phần hóa đã được phê duyệt của Công ty TNHH MTV Cà phê Eapốk, 

phương án cổ phần bán ưu đãi cho người lao động như sau: 

 Cổ phần bán ưu đãi cho CBCNV theo thời gian làm việc thực tế tại Khu vực Nhà nước 

Căn cứ số liệu đăng ký mua cổ phần ưu đãi theo số năm công tác tại khu vực nhà nước của người 

lao động gián tiếp có tên trong danh sách lao động thường xuyên của Công ty tại thời điểm xác 

định giá trị doanh nghiệp, số lượng cổ phần ưu đãi bán bán cho người lao động như sau: 

TT Chỉ tiêu Số ngƣời 

 Tiêu chí xác định Người lao động có tên trong danh sách 

lao động thường xuyên của doanh nghiệp 

tại thời điểm xác định giá trị doanh 

nghiệp 

1 Tổng số lao động tại thời điểm xác định giá trị 

doanh nghiệp 01/01/2017 (người) 

633 

2 Tổng số lao động gián tiếp được mua cổ phần 

ưu đãi tại thời điểm xác định giá trị doanh 

nghiệp (người) 

44 

3 Tổng số năm công tác được mua cổ phần (năm) 957 

4 Tổng số cổ phần được mua ưu đãi (cổ phần) 95.700 

5 Loại cổ phần Cổ phần phổ thông 

6 Điều kiện chuyển nhượng Hạn chế chuyển nhượng 03 năm kể từ 

thời điểm nộp tiền mua cổ phần ưu đãi 

7 Giá chào bán 60% giá trị 01 cổ phần tính theo mệnh 

giá (10.000 đồng/cổ phần) 
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TT Chỉ tiêu Số ngƣời 

8 Thời gian thực hiện Trước khi hoàn tất đợt đấu giá công khai 

qua Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ 

Chí Minh 

Nguồn: Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk 

 Cổ phần bán với giá ưu đãi cho người lao động nhận khoán vườn cây cà phê ổn định lâu dài 

với Công ty 

Theo Khoản 5 Điều 21 Nghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ: “Lao động 

có hợp đồng nhận khoán ổn định lâu dài với công ty khi chuyển sang công ty cổ phần được mua 

cổ phần ưu đãi như người lao động thường xuyên trong công ty”. 

Theo Mục c, Khoản 1, Điều 42 Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017: “Đối với người lao 

động đại diện cho hộ gia đình nhận khoán (mỗi hộ gia đình nhận khoán cử một người lao động đại 

diện) tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa có hợp đồng nhận khoán ổn định lâu 

dài với công ty nông, lâm nghiệp khi chuyển sang công ty cổ phần được mua tối đa 100 cổ phần 

cho mỗi năm thực tế đã nhận khoán với công ty với giá bán bằng 60% giá trị 01 cổ phần tính theo 

mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần). 

Số lượng và giá trị cổ phần bán cho người lao động nhận khoán của Công ty TNHH MTV Cà phê 

Ea Pốk như sau: 

TT Chỉ tiêu Số ngƣời 

 Tiêu chí xác định Người lao động nhận khoán ổn định lâu 

dài với công ty khi chuyển sang công ty 

cổ phần 

1 Tổng số lao động có Hợp đồng khoán lâu dài 

với Công ty được mua cổ phần ưu đãi (người) 

589 

2 Tổng số năm nhận khoán được mua cổ phần 

(năm) 

7.087 

3 Tổng số cổ phần được mua ưu đãi (cổ phần) 516.400 

4 Loại cổ phần Cổ phần phổ thông 

5 Điều kiện chuyển nhượng Hạn chế chuyển nhượng 03 năm kể từ 

thời điểm nộp tiền mua cổ phần ưu đãi 

6 Giá chào bán 60% giá trị 01 cổ phần tính theo mệnh 

giá (10.000 đồng/cổ phần) 

7 Thời gian thực hiện Trước khi hoàn tất đợt đấu giá công khai 

qua Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ 

Chí Minh 

Nguồn: Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk 
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Cổ phần bán với giá ưu đãi cho người lao động theo thời gian cam kết làm việc lâu dài tại Công ty 

cổ phần trong thời hạn ít nhất 03 năm (kể từ ngày doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp lần đầu) 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định số 127/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017, giá bán cổ 

phần cho người lao động theo thời gian cam kết làm việc lâu dài tại Công ty cổ phần được xác 

định là giá khởi điểm được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt trong phương án cổ phần hóa. 

Căn cứ tiêu chí và điều kiện mua cổ phần theo cam kết làm việc lâu dài của Công ty TNHH MTV 

Cà phê Ea Pốk sau khi chuyển sang công ty cổ phần và kết quả đăng ký mua thêm cổ phần của 

người lao động, tổng số cổ phần người lao động đăng ký mua thêm theo thời gian cam kết làm 

việc lâu dài tại Công ty cổ phần là: 61.800 cổ phần, giá bán bằng giá khởi điểm. Số cổ phần này sẽ 

bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian cam kết làm việc. 

 Cổ phần bán ưu đãi cho Tổ chức công đoàn 

Tổ chức Công đoàn tại Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk không đăng ký mua cổ phần của 

doanh nghiệp khi cổ phần hóa. 

 Thời gian thực hiện 

Sau khi bán đấu giá cổ phần công khai tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh 

3. Xử lý số lƣợng cổ phần không bán hết 

Số lƣợng cổ phần không bán hết bao gồm: 

- Số cổ phần người lao động từ chối mua theo phương án đã được duyệt; 

- Số cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án đấu giá công khai đã được duyệt; 

- Số cổ phần nhà đầu tư trúng đấu giá công khai nhưng từ chối mua; 

Việc xử lý cổ phần không bán hết đƣợc xử lý nhƣ sau 

(1) Trường hợp không có nhà đầu tư nào đăng ký mua cổ phần đấu giá, Ban Chỉ đạo thực hiện bán cổ 

phần cho người lao động theo phương án cổ phần hóa đã duyệt, đồng thời thực hiện các thủ tục để 

chuyển doanh nghiệp sang công ty cổ phần. Toàn bộ số lƣợng cổ phần chƣa bán đƣợc sẽ đƣợc 

điều chỉnh lại vốn điều lệ, cơ cấu vốn điều lệ và thực hiện thoái vốn sau khi doanh nghiệp đã 

hoạt động dƣới hình thức công ty cổ phần. 

(2) Trường hợp chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần đấu giá, Ban Chỉ đạo thực hiện thỏa thuận 

bán số lượng cổ phần không bán hết cho nhà đầu tư đã đăng ký mua cổ phần đấu giá với giá bán 

không thấp hơn giá khởi điểm với khối lượng đã đăng ký mua hợp lệ. Nếu nhà đầu tư không mua, 

doanh nghiệp cổ phần hóa thực hiện theo quy định như mục (1). 

(3) Trường hợp sau khi bán đấu giá công khai tất cả các nhà đầu tư trúng đấu giá trong cuộc đấu giá 

công khai đều từ chối mua, Ban chỉ đạo cổ phần hóa thực hiện theo quy định tại mục (1). 

(4) Trường hợp đã bán được một phần số cổ phần chào bán trong cuộc đấu giá công khai, số lượng cổ 

phần còn lại chưa bán được trong cuộc đấu giá công khai (bao gồm cả số lượng cổ phần các nhà 

đầu tư đã trúng giá nhưng từ chối mua) được thực hiện theo trình tự sau: 
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a) Ban Chỉ đạo tiếp tục thông báo đến các nhà đầu tư đã tham gia đấu giá hợp lệ (không bao gồm các 

nhà đầu tư đã trúng đấu giá trong cuộc đấu giá công khai) để bán thỏa thuận cho các nhà đầu tư 

này theo đúng khối lượng đã đăng ký và mức giá đã đặt mua tại phiên đấu giá theo nguyên tắc lựa 

chọn giá thỏa thuận từ mức giá đã trả cao nhất xuống mức thấp của cuộc đấu giá đã công bố trở 

xuống cho đủ số lượng cổ phần còn phải bán. 

b) Nếu không bán hết cổ phần cho các nhà đầu tư sau khi đã thỏa thuận, Ban Chỉ đạo tiếp tục thông 

báo đến các nhà đầu tư đã trúng đấu giá trong cuộc đấu giá công khai (không bao gồm các nhà đầu 

tư đã trúng đấu giá nhưng từ chối mua) để thỏa thuận bán cho các nhà đầu tư này với giá bán là 

mức giá đã đặt mua tại phiên đấu giá của từng nhà đầu tư theo nguyên tắc lựa chọn giá thỏa thuận 

từ mức giá đã trả cao nhất xuống mức thấp của cuộc đấu giá đã công bố trở xuống cho đủ số lượng 

cổ phần còn phải bán. 

c) Trường hợp vẫn còn số lượng cổ phiếu không bán hết (bao gồm cả số lượng cổ phần người lao 

động từ chối mua), toàn bộ số lượng cổ phần chưa bán hết sẽ được ban chỉ đạo cổ phần hóa điều 

chỉnh lại vốn điều lệ, cơ cấu vốn điều lệ và thực hiện thoái vốn sau khi doanh nghiệp đã hoạt động 

dưới hình thức công ty cổ phần. 

VI. KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, ĐĂNG KÝ LƢU KÝ, GIAO DỊCH VÀ 

NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN 

 Cổ phần hóa Công ty gắn với đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán theo quy 

định tại Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 về chuyển doanh 

nghiệp nhà nước và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu 

tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần. 

 Trong thời hạn tối đa 90 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, doanh 

nghiệp cổ phần hóa phải hoàn tất thủ tục đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng 

khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom. 

 Trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóa theo hình thức vừa bán bớt một phần vốn nhà nước vừa 

phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ dưới hình thức đấu giá công khai để chào bán cổ 

phiếu ra công chúng nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán, 

doanh nghiệp cổ phần hóa phải nộp hồ sơ niêm yết ngay sau khi kết thúc đợt chào bán và thông 

báo kết quả chào bán cho Ủy ban Chứng khoán nhà nước. 

VII. NHỮNG NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 

1. Ban chỉ đạo cổ phần hóa 

Bảng 15: Danh sách Ban chỉ đạo cổ phần hóa 

TT Họ và tên Chức vụ 

1 Ông Huỳnh Quốc Thích Trưởng ban 

2 Ông Trần Cư Phó Trưởng ban 
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TT Họ và tên Chức vụ 

3 Ông Đinh Xuân Diệu Phó Trưởng ban 

4 Ông Huỳnh Văn Tiến Thành viên 

5 Ông Phan Trọng Tùng Thành viên 

6 Ông Y Ka Nin H’Đơk (đã nghỉ hưu) Thành viên 

7 Ông Huỳnh Trọng Phước Thành viên 

Bản công bố thông tin này đã được Ban chỉ đạo cổ phần hóa thông qua và phù hợp với tình hình 

thực tế mà chúng tôi được biết để nhà đầu tư có thể đánh giá về tài sản, tình hình tài chính, kết quả 

và triển vọng kinh doanh của Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk trước khi đăng ký tham dự đấu 

giá mua cổ phần. 

2. Tổ chức phát hành 

Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk 

Ông Trần Cƣ    Chức vụ: Chủ tịch Công ty 

Chúng tôi bảo đảm các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là hoàn toàn chính 

xác với tình hình hiện nay của doanh nghiệp, giúp nhà đầu tư có thể đánh giá khách quan về tình 

hình tài chính, kết quả và triển vọng của Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk trước khi tham dự 

đấu giá mua cổ phần. 

3. Tổ chức tƣ vấn 

Công ty cổ phần Chứng khoán Asean 

Bà Lê Thị Thanh Bình   Chức vụ: Tổng Giám đốc 

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán đấu giá cổ phần lần đầu ra 

công chúng do Công ty cổ phần Chứng khoán Asean tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với 

Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa 

chọn ngôn từ trên Bản Công bố thông tin 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 TNHH MTV Cà phê Ea Pốk cung cấp. 

VIII. THAY LỜI KẾT 

Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu của Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk được 

Asean Securities xây dựng đáp ứng các yêu cầu và quy định của pháp luật về cổ phần hóa. 

IX. CÁC LƢU Ý QUAN TRỌNG, ĐIỀU KIỆN VÀ HẠN CHẾ 

 Bản công bố thông tin này được xây dựng dựa trên các tài liệu và thông tin cung cấp bởi Công ty 

TNHH MTV Cà phê Ea Pốk, vì vậy Asean Securities sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp 

doanh nghiệp cung cấp thông tin không chính xác hay cố tình che dấu thông tin.  
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 Bản công bố thông tin này không bảo đảm rằng đã chứa đựng đầy đủ các thông tin về  Công ty 

Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk và chúng tôi cũng không thực hiện phân tích, đưa ra bất kỳ ý 

kiến đánh giá nào với hàm ý đảm bảo giá trị của cổ phiếu. 

 Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư trước khi tham gia đấu giá cần tìm hiểu thêm thông tin 

về doanh nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn như: Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp, các Báo cáo 

tài chính, Báo cáo tài chính kiểm toán, tình hình doanh nghiệp, các quyết định của cơ quan có 

thảm quyền…. cũng như việc tham gia đấu giá của nhà đầu tư phải đảm bảo rằng việc đăng ký 

mua hay thực hiện giao dịch được/sẽ được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm 

quyền, đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành. 

 Bản công bố thông tin này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trong trường hợp có thắc mắc 

tranh chấp phát sinh thì bản tiếng Việt sẽ có giá trị tham chiếu. 
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