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Kính thưa Quý cổ đông, nhà đầu tư và Quý khách hàng,

Trong năm 2018, tình hình an ninh chính trị thế giới nói 
chung còn nhiều bất ổn, nền kinh tế toàn cầu biến động 
mạnh, chưa thực sự ổn định. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam 
lại ghi nhận những con số ấn tượng, với tốc độ tăng trưởng 
GDP cao ở mức 7,08% - cao nhất trong 10 năm trở lại đây.

Đối với CADIVI, năm 2018 là một năm Công ty đối mặt với 
không ít rào cản khi thị trường cạnh dây cáp điện tranh ngày 
càng khốc liệt, các đối thủ trong ngành luôn đeo bám. Tuy 
giá cả các mặt hàng nguyên vật liệu chính dùng trong sản 
xuất của CADIVI như đồng, nhôm… đều biến động trong 
xu hướng giảm, nhưng điều đó cũng gây ra sức ép cạnh tranh 
lên giá cả sản phẩm. Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn 
chung của thị trường, bằng định hướng chiến lược đúng đắn 
cùng nỗ lực của đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp và tận tâm, 
Công ty vẫn duy trì sự tăng trưởng khi hoàn thành kế hoạch 
do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã đề ra. 
Những điều đó được thể hiện qua những con số cụ thể sau 

đây: kết thúc năm 2018, doanh thu hợp nhất và lợi nhuận trước thuế tăng lần lượt là 25,21% và 29,39% so với 
năm 2017 và tăng 4,11% và 16,61% so với kế hoạch; Thị phần CADIVI giữ vững 30%. 

CADIVI xác định mục tiêu, sứ mệnh của Công ty là mang lại giải pháp truyền tải điện tốt nhất, an toàn nhất, 
tiết kiệm nhất cho khách hàng với phương châm “Mang nguồn sáng đến mọi nơi”; góp phần xây dựng một xã 
hội ngày càng tốt đẹp hơn. Nhờ đó, CADIVI trong năm qua đạt được nhiều thành tựu: Thương hiệu quốc gia 
lần thứ 6 liên tiếp; Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu dành cho nhóm sản phẩm dây cáp (cáp điện lực hạ 
thế, cáp điện lực trung thế); Doanh nghiệp có năng lực quản trị tài chính tốt nhất, đứng đầu ngành Cơ khí năm 
2018; Doanh nghiệp TP HCM tiêu biểu 2018; Sản phẩm CADIVI được bình chọn là sản phẩm công nghiệp 
và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu năm 2018; CADIVI lần thứ 4 liên tiếp nằm trong top “50 công ty kinh doanh 
hiệu quả nhất Việt Nam” năm 2018; CADIVI đạt chứng nhận hàng VN chất lượng cao liên tiếp lần thứ 23.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin cảm ơn Quý khách hàng đã luôn tin tưởng ủng hộ CADIVI trong suốt 
hơn 43 năm qua, Quý cổ đông và nhà đầu tư đã đặt niềm tin nơi Công ty cũng như toàn thể các cơ quan, bộ 
ngành các cấp và Công ty mẹ Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam đã tạo điều kiện để CADIVI phát triển. 
Và cuối cùng không thể không kể đến sự đóng góp của tập thể cán bộ công nhân viên của CADIVI. Hội đồng 
quản trị tin tưởng rằng với sự tín nhiệm của khách hàng và cổ đông, CADIVI sẽ duy trì tăng trưởng ổn định 
và phát triển hơn nữa trong thị trường ngành dây cáp điện.

Trân trọng

Chủ tịch Hội đồng quản trị

THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Văn Tuấn
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MỤC LỤC

THÔNG TIN CHUNG

TÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUẢN TRỊ CÔNG TY

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC

“KHÔNG NGỪNG VƯƠN XA”

Cung cấp cho xã hội và cộng đồng những sản phẩm dây cáp điện, 

thiết bị điện chất lượng cao, an toàn, tiết kiệm điện.
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THÔNG TIN CHUNG

Thông tin khái quát về công ty 

Quá trình hình thành và phát triển

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Mô hình quản trị tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

Định hướng phát triển 

Các rủi ro

SỨ MỆNH

TẦM NHÌN

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TƯ TƯỞNG CỐT LÕI

MỤC TIÊU CỐT LÕI

Cung cấp cho xã hội và cộng đồng những sản phẩm dây cáp 
điện, thiết bị điện chất lượng cao, an toàn, tiết kiệm điện. 

Xây dựng CADIVI đến năm 2020  trở thành nhà sản xuất 
dây cáp điện lớn nhất và uy tín nhất tại Việt Nam.

• Chất lượng sản phẩm tốt
• Thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng.
• Có trách nhiệm xã hội với cộng đồng.
• Đoàn kết, chủ động, sáng tạo.
• Tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao.
• Đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần tốt nhất cho 

người lao động.
• Đảm bảo lợi ích của cổ đông trên cơ sở phát triển 

công ty bền vững

Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển

Không ngừng vươn xa

TRIẾT LÝ KINH DOANH

• Chất lượng sản phẩm tốt là nền tảng cho sự tồn tại và phát 
triển của Công ty.

• Thỏa mãn khách hàng là mục tiêu hàng đầu của Công ty.
• Lợi ích của khách hàng cũng là lợi ích của Công ty.
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THÔNG TIN KHÁI QUÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp số

: 0300381564 (số cũ 4103007511) đăng ký lần đầu ngày 
08/08/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 19/06/2017

Vốn điều lệ : 576.000.000.000 đồng
Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 576.000.000.000 đồng

Địa chỉ : Số 70 – 72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại : (028) 3829 9443 
Số fax : (028) 3829 9437
Website : cadivi-vn.com
Mã chứng khoán : CAV
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Quá trình hình thành và phát triển

Công ty dây đồng ra 
đời,sản xuất ép thau 
các loại

Đổi tên thành Xí ng-
hiệp Liên hợp Cán 
kéo dây đồng và 
nhôm.

19951975 1987

Thực hiện đăng ký 
thương hiệu độc 
quyền CADIVI.

1979

Đổi tên thành LH 
XN dây và cáp điện 
(CADIVI).

1989

• Đổi tên thành 
Cty Dây và Cáp 
Điện VN (CAD-
IVI)

• Sản xuất PVC

Xuất khẩu sang 
Myanmar và Iraq.

SX cáp hạ thế, trung 
thế, cáp ngầm trung 
thế.

2000

2002

• Chuyển đổi mô 
hình hoạt động 
sang Cty TNHH 
MTV.

• Xuất khẩu sang 
Mỹ

• Chiếm 30% thị 
phần trong nước

2005

• Cổ phần hóa, 
thành Cty CP 
Dây Cáp Điện 
VN.

• Doanh thu: 
1.278 tỉ đồng

CADIVI vinh dự được 
nhận Giải Nhất giải 
thưởng Quốc tế chất 
lượng châu Á-Thái Bình 
Dương

2007

2009

• SX cáp trung, hạ 
thế tại Tân Phú 
Trung với công 
nghệ mới.

• Thành lập CAD-
IVI Đồng Nai.

2012

* Cổ phiếu CADIVI 
niêm yết trên HOSE.

* Lần thứ tư nhận Giải 
Thương hiệu Quốc gia.

* Doanh thu: 5.386 tỉ 
đồng

2014

* CADIVI kỷ niệm 
40 năm thành lập.

* Công bố bộ nhận 
diện thương hiệu 
mới.

* Xây dựng nhà 
máy CADIVI miền 
Trung giai đoạn 2

2015

Nhà nước thoái vốn 
hoàn toàn khỏi CADI-
VI.

Tăng vốn Điều lệ lên 
576 tỷ đồng (Năm 
trăm bảy mươi sáu 
tỷ) đồng theo Giấy 
chứng nhận đăng 
ký kinh doanh số 
0300381564 đăng ký 
thay đổi lần thứ 6 
ngày 19/06/2017.

2017

2016
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Những hoạt động, các sự kiện nổi bật

• Tổ chức thành công Hội nghị khách hàng tại Khu vực Miền Trung/Thanh Hóa/Phú Quốc/Nghệ An.

• Chi nhánh CADIVI Tây Nguyên thanh lập và đi vào hoạt động.

• Khởi công xây dựng nhà xưởng và các công trình Dự án nâng cao năng lực sản xuất cáp điện tại CADIVI 
Miền Trung.

Các giải thưởng trong năm 2018

• Đạt danh hiệu Sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu năm 2018.

• Top 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam.

• Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

• Đạt danh hiệu Doanh nghiệp Tp. Hồ Chí Minh tiêu biểu.

• Đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn.

• Doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu Quốc gia giai đoạn 2018-2020.
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Hoạt động kinh doanh chính của Công ty hiện nay là chuyên sản xuất các loại dây và cáp điện phục vụ rộng 
rãi cho các ngành kinh tế quốc dân cũng như các nhu cầu sử dụng điện trong sinh hoạt thường ngày và cho 
xuất khẩu. Khách hàng chủ yếu của Công ty là các Công ty Điện lực; các nhà thầu xây lắp điện dân dụng, công 
nghiệp; các nhà sản xuất, các nhà đầu tư có sử dụng máy, thiết bị công nghiệp; các cộng đồng dân cư và các hộ 
gia đình. Trong những năm qua, sản phẩm dây và cáp điện mang nhãn hiệu CADIVI luôn được khách hàng 
đánh giá cao.

Ngành nghề kinh doanh

CÁC SẢN PHẨM TIÊU BIỂU CỦA CÔNG TY

Dây điện dân dụng

Dây trần

Cáp rẻ quạt

Cáp xuất khẩu

Khí cụ điện và phụ kiện

Địa bàn hoạt động
Địa bàn kinh doanh của Công ty trải dài khắp cả nước từ Bắc đến Nam với hơn 200 đại lý cấp 1 và sản phẩm 
của CADIVI đã có mặt ở hơn 30 quốc gia trên thế giới.

Cáp truyền số liệu Dây điện dùng trong 
ô tô và xe gắn máy

Dây tráng men Dây đồng chữ nhật 
bọc cáp cách điện

Cáp hybrid

Cáp vặn xoắn hạ thế Cáp vặn xoắn trung thế Cáp multiplex Dây cáp đồng trục Cáp hàn

Cáp điện lực hạ thế Cáp chống cháy Cáp điện lực trung thế Cáp điều khiển Cáp điện kế

Ngành nghề và địa bàn hoạt động
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Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần theo qui định của Luật Doanh nghiệp và các qui định pháp 
luật liên quan:

Đại hội đồng cổ đông: bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của 
Công ty.

Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các 
quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT Công ty gồm 05 thành viên, có 
trách nhiệm giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong Công ty.

Ban Tổng Giám đốc: bao gồm 01 Tổng Giám đốc, 01 Phó Tổng Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm. Tổng Giám 
đốc là người phụ trách lãnh đạo và điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh hằng ngày của Công ty, chịu trách 
nhiệm trước HĐQT và ĐHĐCĐ về tất cả các quyết định của mình liên quan đến hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Công ty. Phó Tổng Giám đốc giúp việc cho Tổng Giám đốc.

Ban kiểm soát: Ban kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra, là cơ quan thay mặt cổ đông để giám sát HĐQT, TGĐ trong 
việc quản lý và điều hành Công ty chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ trong việc thực hiện các nhiệm vụ được 
giao. Ban kiểm soát gồm 3 thành viên.

Mô hình quản trị

Cơ cấu bộ máy quản lýThông tin về mô hình quản trị tổ chức kinh doanh 
và bộ máy quản lý
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Công ty con, Công ty liên kết

Tên công ty con : Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai

Địa chỉ : Đường số 1, KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, Đồng Nai

Điện thoại : (0251) 351 4128 

Vốn điều lệ : 300.000.000.000 đồng

Vốn điều lệ thực góp : 300.000.000.000 đồng

Tỷ lệ góp vốn : 100%

Lĩnh vực sản xuất kinh 
doanh chính

: Sản xuất dây cáp điện, thiết bị điện

Tên công ty con : Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc

Địa chỉ : Lô D1-3, KCN Đại Đồng, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại : (022) 2222 0456

Vốn điều lệ : 100.000.000.000 đồng

Vốn điều lệ thực góp : 100.000.000.000 đồng

Tỷ lệ góp vốn : 100%

Lĩnh vực sản xuất kinh 
doanh chính

: Sản xuất dây cáp điện, thiết bị điện

Công ty liên kết

Không có

Công ty con

Các nhà máy và chi nhánh

Các nhà máy

Nhà máy CADIVI Miền Đông

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3.836.165 – 3.836.187

Fax: (0251) 3.836.444

Nhà máy CADIVI Sài Gòn

Địa chỉ: Lô C2-4, đường N7, KCN Tân Phú Trung, xã Tân 
Phú Trung, huyện Củ Chi, TP HCM.

Điện thoại: (028) 66.833.602

Fax: (028) 37.968.268

Nhà máy CADIVI Miền Trung

Địa chỉ: Đường số 2, KCN Hòa Cầm, Q. Cẩm Lệ – TP Đà 
Nẵng

Điện thoại: (0236) 3662339

Fax: (0236) 3662379

Chi nhánh Cadivi Tây Nguyên 

Địa chỉ: số 401 Phạm Văn Đồng, Phường Tân Hòa, Thành 
phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: (0262) 3762 777

Fax: (0262) 3763 777

Chi nhánh

Thông tin về mô hình quản trị tổ chức kinh doanh 
và bộ máy quản lý
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

• CADIVI hoạt động với các phương châm kinh 
doanh luôn hướng đến tối đa hóa lợi nhuận của 
cổ đông bền vững, đảm bảo lợi ích của cán bộ 
công nhân viên Công ty. Hơn thế nữa, CADIVI 
luôn muốn thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của 
khách hàng và xã hội, không chỉ về phương diện 
vật chất mà còn về các giá trị phi vật chất. 

• Hiểu được tầm quan trọng của yếu tố nhân sự, 
CADIVI chú trọng công tác đào tạo về quản trị 
và các kiến thức chuyên môn để nâng cao năng 
lực của đội ngũ nhân sự. Phát triển nguồn nhân 
lực có trình độ, chất lượng, có tác phong công 

nghiệp và kỷ luật cao nhằm phục vụ tốt công 
tác quản lý, vận hành hoạt động sản xuất kinh 
doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm 
và thiết yếu mà CADIVI đặt ra qua các thời kì. 
Ngoài ra, Công ty sẽ tiếp tục phát huy các phong 
trào về sáng kiến sáng chế, cải tiến khoa học kỹ 
thuật để áp dụng vào thực tiễn sản xuất. 

• CADIVI đã và đang thực hiện các chỉ đạo điều 
hành hoạt động sản xuất kinh doanh tiết kiệm, 
hiệu quả, xây dựng thành công văn hóa doanh 
nghiệp và tích cực thực hiện các công tác về an 
sinh xã hội.

Chiến lược trung và dài hạn

CADIVI mong muốn duy trì tăng trưởng vững chắc 
cả về lợi nhuận và thị phần hằng năm, nhưng vẫn 
giữ được sự cân đối hài hòa giữa hai yếu tố. Công ty 
lấy sản xuất, kinh doanh dây cáp điện, khí cụ điện 
làm trọng tâm, đồng thời tranh thủ khai thác tốt các 
cơ hội kinh doanh giúp đem lại lợi nhuận cao, tạo 
tiền đề hỗ trợ cho công tác tái sản xuất.

Với định hướng “Giữ vững sân nhà để vươn ra sân 
người”, tức là chiếm lĩnh thị trường trong nước để 
tạo đà cho CADIVI vươn xa hơn nữa đến những thị 
trường quốc tế tiềm năng. Công ty từng bước đầu tư 
phát triển, phấn đấu đến năm 2020 trở thành nhà 
sản xuất dây cáp điện lớn nhất và uy tín nhất tại Việt 
Nam. 

Ngoài ra, CADIVI còn xây dựng Quỹ xã hội từ thiện 
để ủng hộ thiên tai, người nghèo, xây nhà tình nghĩa 
cũng như tham gia thực hiện các công tác bảo vệ 
môi trường, xã hội, cộng đồng…

Các mục tiêu phát triển bền vững

Đối với khách hàng

Với triết lý kinh doanh “Chất lượng sản phẩm 
tốt là nền tảng cho sự tồn tại và phát triển của 
Công ty”, mục tiêu hàng đầu của CADIVI là 
thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, lợi ích của 
khách hàng cũng chính là lợi ích Công ty. Vì 
vậy, Công ty luôn đề ra những kế hoạch phát 
triển sản phẩm với chất lượng hướng đến giá trị 
cuộc sống của khách hàng.

Đối với cổ đông

Quản lý, sử dụng, đầu tư vốn 
hiệu quả với mục đích nhằm 
tối ưu hóa lợi ích lâu dài của cổ 
đông.

Đối với người lao động

Con người chính là yếu tố cốt lõi làm nên một 
doanh nghiệp vững mạnh, CADIVI đặt lợi ích 
của cán bộ công nhân viên Công ty lên hàng đầu. 
Không chỉ chăm lo về đời sống vật chất và tinh 
thần, CADIVI còn tạo ra nhiều cơ hội đào tạo các 
kỹ năng chuyên môn, phát triển nghề nghiệp tạo 
điều kiện cho người lao động có thể vươn xa hơn 
trong công việc. Bên cạnh đó, Công ty còn luôn 
cải thiện các chính sách cho người lao động, để họ 
luôn cảm thấy Công ty chính là ngôi nhà thứ hai 
của mình.

Đối với môi trường, xã hôi và 
cộng đồng

Công ty luôn cam kết thực hiện 
đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ 
đối với môi trường, cộng đồng và 
xã hội, chung tay góp phần xây 
dựng một xã hội tốt đẹp và phát 
triển bền vững.
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Các doanh nghiệp hoạt động trên thị trường đều 
phải đối mặt với những rủi ro đến từ nền kinh tế 
như tăng trưởng kinh tế, lãi suất, tỷ giá… Bên cạnh 
đó, doanh nghiệp cũng phải đối mặt với những rủi 
ro đặc thù của ngành đang hoạt động. Sự biến động 
của những nhân tố này theo hướng tích cực hay tiêu 
cực đều dẫn đến những rủi ro tiềm tàng nhất định, 
ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì 
vậy, CADIVI luôn nắm bắt những biến động này 
nhằm đề ra biện pháp ứng phó phù hợp với tình 
hình hiện tại.

Rủi ro kinh tế
Rủi ro tăng trưởng kinh tế

Nền kinh tế thế giới năm 2018 có phần chững lại vì 
những biến động mạnh như sự leo thang của căng 
thẳng Mỹ - Trung, FED liên tục có những đợt điều 
chỉnh tăng lãi suất, tình hình an ninh chính trị tại 
một số khu vực vẫn chưa ổn định… đã làm cho kinh 
tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn. 

Tuy nhiên bất chấp những biến động lớn, bức tranh 
kinh tế toàn cầu vẫn có nhiều khởi sắc trong năm 
2018. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2018 
ước tính tăng 3,7%, cao hơn 0,1 điểm % so với năm 
2017, nhưng con số này là không nhiều. 

Theo Công bố báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu 
của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) 
tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2019 dự 
kiến đạt 3,5%, giảm 0,2% so với năm nay. Nguyên 
nhân có sự sụt giảm này là do tình hình căng thẳng 
thương mại diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc. 

Đối với tình hình kinh tế trong nước, theo số liệu của 
Tổng cục thống kế năm 2018 tăng trưởng GDP Việt 
Nam đạt 7,08%, là mức tăng cao nhất trong vòng 10 
năm qua kể từ năm 2008. Trong mức tăng chung 
của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và 
thủy sản tăng 3,76%, đóng góp 8,7% vào mức tăng 
trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng 

tăng 8,85%, đóng góp 48,6%; khu vực dịch vụ tăng 
7,03%, đóng góp 42,7%. Quy mô nền kinh tế năm 
2018 theo giá hiện hành đạt 5.535,3 nghìn tỷ đồng; 
GDP bình quân đầu người ước tính đạt 58,5 triệu 
đồng, tương đương 2.587 USD, tăng 198 USD so 
với năm 2017. Năm 2018, mặc dù phải đối mặt với 
những biến động kinh tế lớn trên thế giới, thương 
mại toàn cầu tăng trưởng chậm thế nhưng kinh tế 
Việt Nam vẫn đạt được thành tựu như trên là điều 
rất đáng khích lệ.

Theo báo cáo của Tổng cục thống kê, trong khu 
vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp 
năm 2018 duy trì mức tăng trưởng khá với 8,79%, 
đóng góp 2,85 điểm phần trăm vào tốc độ tăng 
tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Ngành 
công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục khẳng định 
là điểm sáng của khu vực này và là động lực chính 
của tăng trưởng với mức tăng 12,98%, tuy thấp 
hơn mức tăng của cùng kỳ năm 2017 nhưng cao 
hơn nhiều so với mức tăng các năm 2012-2016. 
Kinh tế qua các năm đều tăng trưởng khả quan tạo 

Các yếu tố rủi ro

tiền đề cho tăng trưởng của các ngành trong tương 
lai.

Là một doanh nghiệp hàng đầu trong sản xuất dây 
cáp điện, CTCP Dây cáp điện Việt Nam luôn cố 
gắng nắm bắt những cơ hội của thị trường, cũng 
như hiểu rõ thách thức mà nền kinh tế đặt ra. Từ đó, 
chuyển hoá thách thức thành cơ hội để phát triển ổn 
định, bền vững. 

Lãi suất

Trong năm 2018, tình hình lãi suất huy động và tỷ 
giá đều có xu hướng tăng mạnh bắt đầu từ quý III và 
tiếp tục kéo dài đà tăng sang các tháng của quý IV. 
Theo số liệu của Viện Chiến lược ngân hàng, Ngân 
hàng Nhà nước, đối với lãi suất huy động, tính đến 
hết tháng 10, lãi suất 3 tháng giảm 0,01 điểm % so 
với cuối năm 2017; lãi suất 6 tháng tăng từ 0,11 - 
0,14 điểm % so với cuối năm 2017; lãi suất 12 tháng 
tăng từ 0,07 đến 0,14 điểm % so với cuối năm 2017.

Theo báo cáo của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc 
gia, lãi suất năm 2019 được dự báo có khả năng tiếp 

tục chịu áp lực tăng do nhiều nguyên nhân. Thứ 
nhất, FED nhiều khả năng sẽ tiếp tục lộ trình tăng 
lãi suất trong năm 2019, đạt mức lãi suất điều hành 
dự kiến là 3,5%. Thứ hai, lạm phát trong năm 2019 
có thể sẽ tăng cao hơn 2018, tạo ra áp lực tăng lãi 
suất tiền gửi với hệ thống ngân hàng. Ngoài ra, 
các yếu tố rủi ro bên ngoài như chính sách tiền 
tệ tại các quốc gia trên thế giới đang theo hướng 
thắt chặt hơn, trực tiếp góp phần tăng chi phí vay 
mượn trên quy mô toàn cầu.

Trong năm 2018, CADIVI đã gia tăng các khoản 
vay nợ để tài trợ cho các nhu cầu hoạt động kinh 
doanh trong năm. Hiện nay, tỷ lệ nợ vay của 
CADIVI vẫn ở mức thấp cùng với tình hình tài 
chính khá ổn định, rủi ro biến động lãi suất ít tác 
động đến hoạt động của Công ty. Tuy nhiên, để 
giảm thiểu tối đa những tổn thất có thể xảy ra thì 
CADIVI luôn theo dõi tình hình biến động lãi 
suất, để có thể đưa ra những kế hoạch sử dụng 
đòn bẫy tài chính phù hợp.
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Rủi ro thị trường
Thị trường trong nước

Khối lượng lưới điện truyền tải dự kiến xây dựng theo từng giai đoạn 

Hạng mục Đơn vị 2011 - 2015 2016 - 2020 2021 - 2025 2026 - 2030

ĐZ 500Kv Km 3.833 4.539 2.234 2.724
ĐZ 220kV Km 10.637 5.305 5.552 5.020

Hạng mục Đơn vị

2011 - 2020 2021 - 2030

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

Nguồn điện Tỷ đồng 619.300 74,64% 935.300 65,44%
Lưới điện Tỷ đồng 210.400 25,36% 494.000 34,56%
Tổng cộng Tỷ đồng 829.700 100,00% 1.429.300 100,00%

Từ những số liệu trên có thể thấy thị trường trong nước còn nhiều tiềm năng để phát triển trong khi hiện tại 
CADIVI đang chiếm tỷ trọng đến khoảng 30% thị phần trên thị trường dây cáp điện Việt Nam, thì đây sẽ yếu 
tố giúp Công ty hưởng lợi lớn. Bên cạnh đó, việc thị trường bất động sản dần phục hồi những năm gần đây 
cũng tạo cơ hội cho các sản phẩm dây điện dân dụng của CADIVI gia tăng sản lượng tiêu thụ.

 Tỷ giá hối đoái

Tình hình tỷ giá trong năm 2018, theo Uỷ ban Giám 
sát tài chính Quốc gia tỷ giá trung tâm tăng khoảng 
1,5% so với đầu năm, tỷ giá ngân hàng thương mại 
tăng khoảng 2,8% và tỷ giá thị trường tự do tăng 
khoảng 3,5% so với đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu 
khiến tỷ giá trong nước tăng là: (i) xét yếu tố quốc tế, 
chỉ số USD index tăng khoảng 5% so với đầu năm, 
tăng 9% so với mức đáy hồi tháng 2/2018; (ii) xét yếu 
tố cơ bản trong nước, tỷ giá vẫn chịu áp lực từ phía 
lạm phát song lại được hỗ trợ tích cực từ phía cân 
đối cung cầu ngoại tệ.

Dự báo áp lực tỷ giá năm 2019 được giảm thiểu do 
các yếu tố tác động trong nước và quốc tế đang có 
chiều hướng thuận lợi. Thứ nhất, khả năng USD 
sẽ không tăng nhiều thậm chí có thể suy yếu hơn. 
Thứ hai, lạm phát trong nước có khả năng kiểm soát 
khoảng 4% do giá hàng hóa thế giới tăng không lớn, 
áp lực lên tỷ giá giảm bớt.

CADIVI là một doanh nghiệp không chỉ hoạt động 
trong thị trường nội địa mà còn xuất khẩu các sản 
phẩm cáp điện sang các thị trường quốc tế, và chiếm 
tỉ trọng lớn là thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, …. 
Vì vậy, Công ty đã có những theo dõi tình hình tỷ 
giá, đặc biệt là tỷ giá đồng USD/VND, CNY/VND và 
JPY/VND, để có những kế hoạch giải pháp kịp thời 
nếu tình hình tỷ giá biến động mạnh.

Thị trường xuất khẩu

Năm 2018, mặt hàng dây điện và dây cáp điện của 
Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Trung 
Quốc, chiếm 37,14% tỷ trọng đạt 530,79 triệu USD, 
tăng 39,13% so với cùng kỳ, riêng tháng 10/2018 
xuất khẩu dây điện và dây cáp điện sang Trung Quốc 
chỉ có 61,54 triệu USD, giảm 22,19% so với tháng 
9/2018 và giảm 5,47% so với tháng 10/2017.

Đứng thứ hai về kim ngạch là thị trường Nhật Bản, 
đạt 278,5 triệu USD, tăng 21,46% so với cùng kỳ, 
riêng tháng 10/2018 đạt 26,98 triệu USD, tăng 11,9% 
so với tháng 9/2018 và tăng 1,92% so với tháng 
10/2017.

Xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á đứng thứ ba 
về kim ngạch sau Trung Quốc và Nhật Bản, chiếm 
14,27% tỷ trọng đạt 203,81 triệu USD, tăng 31,18% 
so với cùng kỳ. Trong đó, Singapore là nước chiếm 
thị phần lớn (28,4%) đạt 58,3 triệu USD, tăng 78,23% 
- đây cũng là nước có tốc độ tăng mạnh trong khối 
các nước Đông Nam Á.

Trong số các thị trường nhập khẩu dây điện và dây 
cáp điện từ Việt Nam thì Australia tăng vượt trội, 
tuy chỉ đạt 12,37 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ 
tăng gấp 3,9 lần (tức tăng 289,03%), mặc dù tháng 
10/2018 giảm 11,9% so với tháng 9/2018 chỉ với 
585,5 nghìn USD, nhưng tăng 68,96% so với tháng 
10/2017.

Ở chiều ngược lại, thị trường Anh lại giảm mạnh 
nhập khẩu dây điện và cáp điện từ Việt Nam, giảm 
26,39% tương ứng với 4,67 triệu USD, mặc dù tháng 
10/2018 thị trường này nhập khẩu từ Việt Nam lại 
tăng 34,28% so với tháng 9/2018 đạt 218,85 nghìn 
USD, nhưng nếu so với tháng 10/2017 lại giảm tới 
86,1%.

Tổng kết năm 2018, sản lượng xuất khẩu mặt hàng 
dây điện và dây cáp điện của CTCP Dây cáp điện 
Việt Nam tăng trưởng rất tốt, giá trị xuất khẩu đạt 
hơn 133 tỷ đồng, tập trung ở một số nước như:

1. USA: 49 tỷ đồng.

2. Cambodia: 28 tỷ đồng.

3. Myanmar: 56 tỷ đồng.

Có thể thấy CADIVI là một trong số ít doanh ng-
hiệp có thể xuất khẩu vào các thị trường đòi hỏi 
chất lượng và chuẩn mực kỹ thuật cao như Trung 
Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ... Đối với sản phẩm 
của từng thị trường đều phải qua hệ thống quản lý 
chất lượng riêng biệt để tiến hành kiểm tra, khi đạt 
chuẩn, phù hợp với yêu cầu của thị trường nhập 
khẩu thì mới được bán ra thị trường. Tuy nhiên, nếu 
có những thay đổi về tiêu chuẩn kỹ thuật của các thị 
trường tiêu thụ thì sẽ dẫn tới sự xáo trộn trong sản 
xuất và tăng thêm chi phí của Công ty. Bên cạnh tiêu 
chí chất lượng sản phẩm thì hoạt động xuất khẩu 
của Công ty còn chịu tác động lớn từ các chính sách 
thuế suất xuất nhập khẩu tại các nước sở tại.

Các yếu tố rủi ro



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 26 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018CADIVI CADIVI27

Rủi ro đặc thù ngành
Rủi ro biến động giá nguyên vật liệu đầu vào

Với đặc thù là một doanh nghiệp chế biến công ng-
hiệp, nguyên vật liệu đầu vào chiếm hơn 90% giá 
trị chi phí sản xuất của CADIVI với ba nguyên liệu 
chính chiếm tỷ trọng lớn là đồng (hơn 70%), nhôm 
(7%) và nhựa (7%). Trong năm 2018, giá đồng, nhôm 
và nhựa đều trong xu hướng giảm. Mặc dù nguồn 
cung kim loại cơ bản sụt giảm, nhưng nhu cầu đã 
trở nên thiếu do cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, 
mà Trung Quốc lại là quốc gia tiêu thụ kim loại hàng 
đầu thế giới. Giá nhôm đã giảm 12% trong năm nay 
do những bất ổn vĩ mô nói chung cộng thêm lệnh 
trừng phạt mà Mỹ áp vào hãng Rusal của Nga đã 
được dỡ bỏ, giúp nguồn cung từ nhà sản xuất lớn 
nhất thế giới này trở lại bình thường. Giá hạt nhựa 
thế giới biến động mạnh, trong năm nay giá dầu thế 
giới đã chứng kiến những lần trồi sụt mạnh.

Trước những biến động này, CADIVI có chính sách 
linh hoạt, đánh giá những biến động và có giải pháp 
điều chỉnh kịp thời. Ngoài ra, với lợi thế là Doanh 
nghiệp đầu ngành, CADIVI còn thiết lập được một 
mạng lưới nhà cung cấp rộng lớn trên cả thị trường 
trong và ngoài nước, từ đó đảm bảo được tính ổn 
định của nguồn cung và giá cả.

Rủi ro môi trường

Hầu hết nguyên liệu sản xuất của Công ty đều tác 
động tiêu cực đến môi trường, bên cạnh đó là những 
rủi ro nảy sinh trong quá trình sản xuất các sản 
phẩm dây cáp điện như: không đảm bảo điều kiện 
làm việc và lao động, sức khỏe, an toàn và an ninh 
cộng đồng…. Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng 
của việc quản lý rủi ro môi trường, CADIVI luôn 
chú trọng công tác quản lý, dự báo, xây dựng hệ 
thống xử lý chất thải đúng tiêu chuẩn. Từ đó, giảm 
thiểu rủi ro và tác động tiêu cực đến sức khỏe và an 
toàn của cộng đồng địa phương xung quanh các nhà 
máy của CADIVI đang hoạt động.

Rủi ro luật pháp

CADIVI hoạt động kinh doanh dưới sự chi phối của 
hệ thống pháp luật Việt Nam và những chính sách 
có liên quan, bao gồm: Luật Doanh nghiệp, Luật 
Chứng khoán, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, 
các quy định về bảo vệ môi trường và an toàn lao 
động,… Các văn bản dưới luật trong lĩnh vực này 
hiện đang trong quá trình hoàn thiện nên sự thay đổi 
về mặt chính sách có thể ảnh hưởng đến hoạt động 
quản trị, kinh doanh của Công ty. Để hạn chế rủi ro 
pháp luật, Công ty luôn theo dõi và cập nhật những 
văn bản mới nhất của pháp luật của Việt Nam để có 
những điều chỉnh về hệ thống quy trình, quy định 
nội bộ để phù hợp với sự thay đổi đó.

Ngoài ra, do đặc thù sản phẩm là dây cáp điện, Công 
ty còn bị ràng buộc bởi pháp luật trong ngành liên 
quan đến tiêu chuẩn kỹ thuật như Luật Tiêu chuẩn 
và quy chuẩn kỹ thuật (luật 68/2006/QH11); Luật 
Chất lượng sản phẩm, hàng hoá (luật 05/2007/
QH12); Các thông tư, nghị định hướng dẫn thực 
hiện 02 luật trên (nghị định 132/2008/NĐ-CP, thông 
tư 21/2007/TT-BKHCN); Quyết định 50/2006/QĐ-
TTg về Danh mục sản phẩm, hàng hoá phải kiểm 
tra về chất lượng (trong đó có sản phẩm Dây cáp 
điện thuộc nhóm hàng do bộ Khoa học Công nghệ 

quản lý); Thông tư 21/2009/TT-BKHCN ban hành 
và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 
4:2009/BKHCN về an toàn đối với thiết bị điện và 
điện tử (quy định sản phẩm Dây cáp điện có điện 
áp dưới và bằng 450/750 V phải gắn dấu Hợp Quy 
khi lưu thông trên thị trường), … Thực tế, trình độ 
sản xuất của CADIVI luôn ở mức đạt và vượt chuẩn 
quy định nên rủi ro về thay đổi những tiêu chuẩn kỹ 
thuật ít ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.

Bên cạnh đó, CADIVI đang xâm nhập vào thị trường 
miền Trung và miền Bắc nên sẽ phải có nhiều thay 
đổi về mẫu mã, bao bì đóng gói… Đồng thời, CAD-
IVI cũng sẽ mở rộng xâm nhập vào các nước phát 
triển như Mỹ, Nhật, Úc… Hoạt động xuất khẩu của 
Công ty khi vào các thị trường này sẽ vấp phải các 
rào cản thuế quan và phi thuế quan. Rào cản phi thuế 
quan khó khăn nhất là rào cản kỹ thuật (TBT). Sản 
phẩm CADIVI ngoài việc phải có chất lượng và giá 
cả ưu việt hơn đối thủ cạnh tranh tại các nước sở tại 
còn phải đáp ứng các chứng nhận như chứng nhận 
UL (thị trường Mỹ), chứng nhận SAA (thị trường 
Úc), chứng nhận JIS, PSE (thị trường Nhật).

Rủi ro khác

Ngoài các rủi ro đã trình bày trên, một số rủi ro 
mang tính bất khả kháng tuy ít có khả năng xảy ra, 
nhưng nếu xảy ra cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến tình 
hình hoạt động kinh doanh của Công ty như bão 
lớn, hỏa hoạn, động đất có thể gây ảnh hưởng đến 
tài sản, con người và hoạt động SXKD của Công ty. 
Đây là những rủi ro ít gặp trong thực tế nhưng khi 
xảy ra thường gây thiệt hại rất lớn về vật chất và tinh 
thần đối với Công ty. Chính vì thế, CADIVI cần có 
những biện pháp chủ động trong việc phòng ngừa 
các rủi ro này bằng các hợp đồng bảo hiểm về tài sản 
cũng như con người để hạn chế thấp nhất những tổn 
thất có thể xảy ra.

Các yếu tố rủi ro



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 28 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018CADIVI CADIVI29

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổ chức và nhân sự

Tình hình đầu tư

Tình hình tài chính

Cơ cấu cổ đông

thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Báo cáo phát triển bền vững
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Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết thúc năm 2018, kết quả hoạt động kinh doanh của CADIVI như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

STT Chỉ tiêu 2017 2018 % Tăng/ Giảm

1 Doanh thu thuần 6.825.488 8.546.043 25,21%

2 Giá vốn hàng bán 6.138.931 7.660.100 24,78%

3 Doanh thu hoạt động tài chính 13.147 70.058 432,86%

4 Chi phí tài chính 59.474 86.115 44,79%

5 Chi phí bán hàng 98.339 184.074 87,18%

6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 134.599 170.722 26,84%

7 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 407.292 520.162 27,71%

8 Lợi nhuận khác 2.769 10.404 275,78%

9 Lợi nhuận trước thuế 410.061 530.566 29,39%

10 Lợi nhuận sau thuế 326.059 415.145 27,32%

11 EPS  5.504  6.719 22,07%

Tổng kết năm 2018, các chỉ tiêu kinh doanh của 
Công ty đều đạt được kết quả tốt. Cụ thể, doanh thu 
thuần và lợi nhuận sau thuế của Công ty lần lượt đạt 
8.546.043 triệu đồng và 415.145 triệu đồng tương 
ứng tăng 25,21% và 27,32% so với cùng kỳ năm 2017.

Một số biến động đáng lưu ý trong các chỉ tiêu kết 
quả kinh doanh của Công ty:

• Doanh thu thuần của Công ty đạt hơn 8.546 tỷ 
đồng cao hơn năm 2017, tăng 25,21%. Mức tăng 
này tương đồng với mức tăng của chi phí, cho 
thấy Công ty đã gia tăng tốt lượng sản lượng tiêu 
thụ trong năm đồng thời kiểm soát tốt chi phí. 
Từ đó, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 530 tỷ đồng, 

tăng 29,39% so với cùng kỳ năm 2017.

• Khoản mục Doanh thu hoạt động tài chính của 
Công ty ghi nhận giá trị hơn 70 tỷ đồng tăng hơn 
gấp hơn 5 lần so với khoản 13 tỷ đồng năm 2017. 
Nguyên nhân do trong năm Công ty đẩy mạnh 
hoạt động đầu tư tài chính, các khoản mục đầu 
tư tài chính ngắn hạn và dài hạn đều tăng mạnh. 
Danh mục đầu tư tài chính của CADIVI trong 
năm 2018 là trái phiếu CTCP Chứng khoán IB, 
trái phiếu CTCP Khai khoáng luyện kim Bắc 
Việt, trái phiếu CTCP Đầu tư Nước sạch và Môi 
trường Eco&More và trái phiếu CTCP Du lịch 
Lâm Đồng.

Tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra

Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 2018 Thực hiện 2018
Thực hiện/ 
Kế hoạch

Doanh thu thuần Tỷ đồng  8.209  8.546 104,11%

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng  455  531 116,61%

Dù đối mặt với mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt của các đối thủ trên thị trường, nhưng với sự uy tín, vị 
thế dẫn đầu trong ngành dây cáp điện Việt Nam và những định hướng đúng đắn của Tổng Công ty Cổ phần 
Thiết bị điện Việt Nam. Ban lãnh đạo CADIVI đã không ngừng cố gắng trong việc kiên định với mục tiêu kế 
hoạch đề ra. Bên cạnh đó, cùng với sự đóng góp của đội ngũ CBCNV CADIVI, năm 2018 doanh thu thuần đạt 
8.546 tỷ đồng, đạt 104,11% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra; Lợi nhuận trước thế đạt 531 tỷ đồng, vượt 16,61% 
kế hoạch.

• Lợi nhuận khác đạt hơn 10 tỷ đồng so với 2 tỷ đồng năm 2017, nguyên nhân do thu nhập từ thanh lý tài 
sản, khoản lãi vay được hỗ trợ bởi UBND Tp.HCM, thu nhập từ kiểm kê tài sản, và Công ty thu được lãi 
quá hạn. Hoạt động thanh lý tài sản của Công ty đi cùng với đầu tư mua mới máy móc thiết bị sản xuất là 
khoản đầu tư gối đầu tạo tiền đề cho tăng trưởng doanh thu những năm tiếp theo.

Tình hình hoạt động trong năm
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Thành viên ban điều hành

Thành viên Chức vụ
Số lượng cổ phần 

nắm giữ
Tỷ lệ sở hữu/ 
Vốn điều lệ

Lê Quang Định Tổng giám đốc 115.180 0,199%

Trịnh Quốc Toản Phó Tổng giám đốc 30 0,000%

Dương Liễu Mai Khanh
Giám đốc tài chính,  

Kế toán trưởng 
- -

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ

1987 - 
2007

Công ty CADIVI - Phòng 
kỹ thuật cơ điện

Phó phòng Kỹ thuật cơ điện

2007 - 
2008

Công ty CADIVI - Xí ng-
hiệp Long Biên

Phó Giám đốc

2008 - 
2012

Công ty CADIVI - Xí ng-
hiệp Long Biên

Giám đốc

2012 - 
2015

Công ty CADIVI Phó Tổng Giám đốc

2015 - 
2016

Công ty TNHH MTV 
Cadivi Đồng Nai

Tổng Giám đốc kiêm Phó Tổng 
Giám đốc công ty CADIVI

2016 - nay Công ty CADIVI
Tổng Giám đốc kiêm Tổng 
Giám đốc CADIVI Đồng Nai

Ông Lê Quang Định – 
Tổng Giám đốc
Sinh năm: 1964

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí

Thời 
gian

Đơn vị công tác Chức vụ

1996 - 
2001

Công ty CADIVI - Xí nghiệp Khí cụ 
điện 2 - Phòng Kế toán tài chính 

Nhân viên

2001 - 
2003

Công ty CADIVI - Xí nghiệp Thành 
Mỹ - Phòng Kế toán tài chính 

Phó phòng phụ 
trách phòng KTTC

2003 - 
2009

Công ty CADIVI - Phòng Kế toán tài 
chính 

Phó phòng

2009 - 
2016

Công ty CADIVI - Phòng Kế toán tài 
chính 

Giám đốc tài chính

2016 - 
nay

Công ty CADIVI - Phòng Kế toán tài 
chính 

Giám đốc tài chính 
kiêm Kế toán trưởng

Bà Dương Liễu Mai Khanh – 
Giám đốc tài chính kiêm 

Kế toán trưởng
Sinh năm: 1974

Trình độ chuyên môn: 
Thạc sỹ Kế toán kiểm toán

Những thay đổi trong ban điều hành

Từ ngày 1/10/2018, miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của ông Trịnh Quốc Toản.

Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và 
thay đổi trong chính sách đối với người lao động

Tính đến 31/12/2019, tổng số lao động của Công ty là 945 người với cơ cấu cụ thể như sau:

STT Tiêu chí Số lượng (người) Tỷ trọng (%)

I Theo trình độ lao động

1 Đại học và trên Đại học 254 27%

2 Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp 250 26%

3 Sơ cấp, Công nhân kỹ thuật 394 42%

4 Lao động phổ thông 47 5%

II Theo hợp đồng lao động

1 Lao động toàn thời gian 945 100%

2 Lao động bán thời gian 0 0%

III Theo giới tính

1 Nam 824 87%

2 Nữ 121 13%

Tổng 945 100%

Tổ chức và nhân sự
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Các chính sách đối với người lao động

Chính sách đào tạo

Nhằm mục đích đảm bảo cho sự phát triển của Công ty, hằng năm CAV luôn đưa ra những chính sách đào tạo 
để phát triển nguồn nhân lực, đồng thời xây dựng và thực hiện nghiêm túc các kế hoạch đào tạo cho CBNV.

Hoạt động đào tạo của Công ty gồm có:

Tổ chức các lớp huấn luyện định 
kỳ về phòng chống chữa cháy, an 
toàn lao động, các buổi tập huấn về 
sơ cứu, cấp cứu, cách thoát nạn khi 
gặp nguy hiểm...

CBNV được tham gia các buổi đào tạo 
về chuyên môn, nghiệp vụ của Công ty 
như giao tiếp khách hàng, kỹ năng bán 
hàng, kiểm tra chất lượng, quản lý hàng 
hóa... Đồng thời, đào tạo các kỹ năng 
về quản trị thiết yếu cho cán bộ quản lý 
cấp trung.

Công ty tạo điều kiện cho những cán bộ 
công nhân mới tham gia các buổi tập 
huấn, giới thiệu về Công ty và các sản 
phẩm của Công ty, nhằm giúp các nhân 
viên mới nhanh chóng hòa nhập vào môi 
trường làm việc mới, biết thêm các nội quy 
lao động, an toàn lao động và các nhiệm 
vụ theo vị trí của từng người, hệ thống 
quản lý chất lượng ISO 9001. Đảm bảo cho 
CBNV có một môi trường làm việc hiệu 

Thường xuyên nhắc lại và 
đào tạo thêm các công nghệ 
mới cho công nhân cũ để 
ngày càng nâng cao tay nghề 
cho các công nhân.

Chính sách tiền lương, thưởng

Công ty luôn đảm bảo về các chính sách lương thưởng cho CBNV. Việc chi trả lương được thực hiện theo quy 
định của quy chế trả lương, thưởng trong nội bộ Công ty, đảm bảo cho người lao động được hưởng đầy đủ 
các chế độ theo quy định của nhà nước, đảm bảo về năng lực công việc cũng như mức độ đóng góp của từng 
người. Công ty xây dựng các chính sách phúc lợi phù hợp với thực trạng của doanh nghiệp và quy định của 
pháp luật, đồng thời tạo được sự động viên và khuyến khích cho CBNV làm việc hăng say hơn, tạo được hiệu 
quả hoạt động kinh doanh cho Công ty.

Công ty thực hiện việc trả lương CBCNV theo đơn giá tiền lương trên đơn vị sản phẩm mà Công ty cho tiêu 
thụ trong tháng, quý, năm trên vị trí công việc và năng lực làm việc hiệu quả của từng nhân viên trong Công ty.

Các chế độ chính sách khác đối với người lao động

• Công ty thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động, 
đảm bảo đúng quy định tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN, tổ chức khám định kỳ cho cán bộ công 
nhân viên theo quy định, nhằm hỗ trợ phần nào chi phí cho người lao động khi có xảy ra rủi ro trong quá 
trình làm việc.

• Hằng năm Công ty cho các CBCNV tham gia khám sức khỏe định kỳ để luôn đảm bảm sức khỏe cho nhân 
viên, đồng thời hỗ trợ chăm sóc cũng như điều trị kịp thời nếu phát hiện có bệnh.

• Công ty thường xuyên tổ chức các buổi nghỉ mát và tạo điều kiện cho CBCNV và gia đình đi nghỉ dưỡng 
để tạo động lực và tăng tinh thần làm việc cho nhân viên.

• Hằng năm, Công ty còn tổ chức các hoạt động thể thao, các buổi ngoại khóa để nhân viên rèn luyện thêm 
sức khỏe và tinh thần đoàn kết, tập thể.

• Công ty luôn quan tâm đến điều kiện và môi trường làm việc cho nhân viên, luôn trang bị đầy đủ các cơ 
sở vật chất và phương tiện làm việc, cung cấp đầy đủ các đồng phục, các thiết bị bảo hộ lao động... Đồng 
thời bồi dưỡng thêm về vật chất cho người lao động trong môi trường làm việc nặng nhọc hay độc hại.

• Trong Công ty luôn có một Hội đồng bảo hộ lao động nhằm chú trọng các công tác an toàn, và bảo an 
ninh cho Công ty.

• Công ty có chế độ hỗ trợ cho CBCNV bị bệnh phải điều trị dài hạn, CBCNV nghỉ hưu (nguồn tiền trích 
từ quỹ tiền lương được tập thể người lao động trong Công ty nhất trí hỗ trợ), hỗ trợ tiền tuất cho CBCNV 
bị chết, hỗ trợ cho hưu trí Công ty (trích từ quỹ phúc lợi).

Tổ chức và nhân sự
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Các công ty con, công ty liên kết

Các công ty con

Công ty TNHH MTV Cadivi Đồng Nai

Chỉ tiêu ĐVT 2017 2018
Tăng/giảm 2018 

so với 2017

Tổng tài sản Triệu đồng 561.515 855.507 52,36%

Tổng doanh thu Triệu đồng 1.855.838 2.334.332 25,78%

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 102.834 183.344 78,29%

Công ty TNHH MTV Cadivi Miền Bắc

Chỉ tiêu ĐVT 2017 2018 Tăng/ giảm 2018 
so với 2017

Tổng tài sản Triệu đồng 281.369 266.831 -5%

Tổng doanh thu Triệu đồng 329.285 365.344 11%

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 5.079 10.413 105%

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 Năm 2018 % tăng giảm

Tổng giá trị tài sản Triệu đồng  2.963.074  3.484.826 17,61%

Doanh thu thuần Triệu đồng  6.825.488  8.546.043 25,21%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Triệu đồng  407.292  520.162 27,71%

Lợi nhuận khác Triệu đồng 2.769 10.404 275,78%

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 410.061 530.566 29,39%

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 326.059 415.145 27,32%

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 Năm 2018

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,23 1,39

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,74 0,90

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 56,78% 57,80%

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 131,43% 136,94%

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 8,31 9,48

Hiệu suất sử dụng tài sản Vòng 2,63 2,65

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần (ROS) % 4,78% 4,86%

Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) % 32,15% 28,23%

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) % 12,55% 11,91%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần % 5,97% 6,09%

Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án Tình hình tài chính

Tình hình tài chính

STT Tên dự án 
Thực hiện 
năm 2017

Năm 2018
Chuyển sang 

năm 2019
Tỷ lệ %Kế hoạch 

năm 
Thực hiện

1
Dây chuyền nấu đúc cán 
Nhôm liên tục 

     41.569,17     15.385,92        6.547,00   42,55%

2
Nâng cao năng lực sản xuất 
dây cáp điện

    192.242,61  146.650,69         45.591,92 76,28%

  Tổng      41.569,17   207.628,53   153.197,69      45.591,92  

Tình hình thực hiện các dự án đầu tư

Đơn vị tính: Triệu đồng

Các công ty con
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Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu (tiếp theo)

Về khả năng thanh toán

Chỉ tiêu khả năng thanh toán của doanh nghiệp phản 
ánh năng lực về tài chính mà doanh nghiệp có được 
để đáp ứng nhu cầu thanh toán các nghĩa vụ tài chính 
trong tương lai. Các hệ số khả năng thanh toán của 
Công ty có sự chuyển biến tích cực so với năm trước. 
Cụ thể, hệ số thanh toán ngắn hạn tăng lên 1,39 lần, hệ 
số thanh toán nhanh tăng lên 0,9 lần.

Về cơ cấu vốn

Với hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định trong năm 
2018, cơ cấu tài sản của Công ty không có nhiều biến 
động, trong đó chỉ số nợ trên tổng tài sản đạt 57,80% 
tăng nhẹ so với năm 2017 (56,78%). Trong đó, các 
khoản nợ vạy ngắn và dài hạn trong năm có xu hướng 
tăng nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn để hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Công ty.

Về năng lực hoạt động

Hai chỉ số để đánh giá và hiệu quả hoạt động của doanh 
nghiêp đều có xu hướng cải thiện trong năm 2018. Cụ 
thể, chỉ số vòng vay hàng tồn kho tăng đạt 9,48 lần 
(năm 2017 đạt 8,31 lần), chỉ số hiệu suất sử dụng tài 
sản thể hiện 1 đồng tài sản của Cadivi tạo ra bao nhiêu 
đồng doanh thu đạt mức 2,65 lần. 

Về năng lực hoạt động

Đa số các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời của Công 
ty đều có sự tăng tưởng tốt, do lợi nhuận sau thuế và 
lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trong kỳ có sự gia 
tăng tương ứng đến 27,32% và 27,71% so với năm 2017 
lần lượt đạt mức 415,14 tỷ đồng và 520,16 tỷ đồng. Chỉ 
số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) đạt mức 
28,23% và chỉ tiêu ROA đạt 11,91% Như vậy có thể nói, 
năm 2018 khả năng sinh lời của CAV vẫn được duy trì 
ổn định ở mức tốt.

Cổ phần
Số lượng cổ phần: 57.600.000 cổ phần.

Mệnh giá cổ phiếu:  10.000 đồng.

Số cổ phiếu ưu đãi: không có.

Số cổ phiếu phổ thông: 57.600.000 cổ phần.

Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần

Số cổ phiếu đang lưu hành: 57.600.000 cổ phần.

Cơ cấu cổ đông

Tính đến 28/12/2019, danh sách các cổ đông của Công ty có cơ cấu cụ thể như sau:

STT Đối tượng Số lượng cổ phiếu Tỷ lệ sở hữu (%)

1

Cổ đông lớn 52.787.468 91,64

Trong nước 52.787.468 91,64

Nước ngoài 0 0

2 Công đoàn Công ty 76.812 0.13

3

Cổ đông khác 4.735.720 8,23

Trong nước 4.629.466 8.04

Nước ngoài 106.254 0,19

TỔNG CỘNG 57.600.000 100

Trong đó: - Trong nước 57.493.746 99,81

                 - Nước ngoài 106.254 0,19

Danh sách cổ đông lớn

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Các chứng khoán khác

Trong năm 2018, CAV không phát hành thêm cổ phiếu nên vốn điều lệ vẫn là 576 tỷ đồng.

Không có..

Không có..

Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Tên tổ chức/ cá nhân Địa chỉ Số lượng cổ phần Tỷ lệ/VĐL

Tổng Công ty Cổ phần 
Thiết bị Điện Việt Nam

52 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà 
Trưng, Hà Nội

52.787.468 91.64%
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Tiêu thụ năng lượng

STT Tổng năng lượng sử dụng phân loại theo từng nguồn 2018

1
Loại năng lượng (đơn vị đo) Điện năng (kWh)

Tổng năng lượng tiêu thụ (kJun) 21.764.600kWh

Năng lượng tiết kiệm thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả

Năng lượng tiêu thụ trực tiếp

STT
Sáng kiến sử dụng  

năng lượng hiệu quả
Địa điểm  

hoạt động
Năng lượng tiết kiệm

1
Tiếp tục triển khai Sử dụng SCR + điều 
khiển PID để điều khiển nhiệt độ.

Các nhà máy
Ước tính giảm 20% năng lượng so 
với phương án cũ. 

2
Tiếp tục triển khai Sử dụng biến tần cho 
các bơm nước giải nhiệt để điều tiết lưu 
lượng nước phù hợp

Các nhà máy
Ước tính giảm gần 30% điện sử dụng 
cho bơm với phương án cũ.

Tiêu thụ nước

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Hằng năm, CADIVI đều thực hiện các công tác về 
kiểm định môi trường tại tất cả các nhà máy theo 
Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13, Nghị định số 
45/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 
19/2011/TT-BYT của Bộ Y tế. Các hạng mục và 
chỉ số được đo đạc cụ thể là: vi khí hậu, ánh sáng, 
tiếng ồn, bụi, hơi khí độc tại các vị trí kỹ thuật theo 
Thường qui kỹ thuật của Viện Y học Lao động và vệ 
sinh môi trường – Bộ Y tế. 

Tất cả các chỉ tiêu đề ra về bụi toàn phần, bụi hô hấp 
và hơi khí độc, các nhà máy của CADIVI đều hoàn 
toàn đáp ứng được theo tiêu chuẩn, đảm bảo môi 
trường làm việc an toàn cho các cán bộ, công nhân 
viên tham gia quá trình sản xuất. 

Bên cạnh đó, CADIVI còn định kỳ kiểm tra, bảo 
dưỡng thiết bị, vật tư, hóa chất, nhà xưởng, kho bãi 
để đảm bảo an toàn lao động.

Chính sách liên quan đến người lao động

Số lượng lao động, mức lương và giờ đào tạo trung bình

Tính đến 30/12/2018, tổng số lao động của Công ty là 945 người với cơ cấu, mức lương trung bình và số giờ 
đào tạo cụ thể như sau:

STT Phân loại
Số lượng 
cuối kỳ

Mức lương trung bình  
(ĐVT: Triệu đồng/người)

Số giờ đào tạo trung bình  
(ĐVT: Giờ/ Người)

1 Theo giới tính: 945   

  - Nam 824 7,4 22

  - Nữ 121 8,5 22

2 Theo hợp đồng lao động: 945   

  - Toàn thời gian 945 7,5 22

  - Bán thời gian 0   

3 Theo trình độ: 945   

  - Trên Đại học, Đại học 254 13,4 25

  - Cao đẳng, TCCN 250 6,8 22

  - Sơ cấp, CNKT 441 4,6 21

Phương châm của Công ty là giữ gìn và phát triển nguồn nhân lực là giá trị cốt lõi cho sự phát triển ổn định 
và bền vững của Công ty. Công ty không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từ việc xây 
dựng hệ thống các quy chế, chính sách từ khâu tuyển dụng, đào tạo, lương thưởng đến việc triển khai các tiêu 
chuẩn quản trị nguồn nhân lực tiên tiến trên thế giới. Cụ thể, số giờ đào tạo trung bình tăng/giảm ở tất cả các 
trình độ lao động, thu nhập bình quân của người lao động tăng trung bình khoảng … so với năm 2017. Bên 
cạnh việc nâng cao năng lực nhân viên, đảm bảo điều kiện an toàn lao động cũng là tiêu chí quan trọng trong 
quản lý nguồn nhân lực. CADIVI cũng thường xuyên tổ chức đo đạc môi trường lao động tại các nhà máy 
hàng năm, phát hiện những nơi có yếu tố nóng, độc hại, nguy hiểm để kiến nghị, đề xuất giải pháp khắc phục, 
cũng như kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động tại các cơ sở để có các biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

Báo cáo tác động đến môi trường

2017 2018
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Các công tác cụ thể đã thực hiện liên quan đến giáo dục trong năm

Nội dung công việc đã thực hiện ĐVT Số lượng
Xí nghiệp  
thực hiện

Chi phí (đồng)

Huấn luyện KTAT định kỳ. Người 638 03 đơn vị 65.150.000

HLuyện cho Cán bộ Q lý từ trưởng 
phó phòng, ngành, Chuyên viên trở 
lên

Người 86 04 đơn vị 20.320.000

Huấn luyện về các thiết bị có yêu cầu 
nghiêm ngặt.

Người 255 03 đơn vị 48.000.000

Huấn luyện VSV. Người 55 03 đơn vị 23.845.000

Hưởng ứng tuần lễ Quốc gia ATLĐ-
VSLĐ-PCCN lần 17

Tuần 01 04 đơn vị 32.000.000

Mua tài liệu tranh ảnh. Cái 03 đơn vị 9.780.000

Tổng 199.095.000

Năm 2018, CADIVI tiếp tục triển khai chính sách 
lương, thưởng cho người lao động theo hệ thống 
thang, bảng lương mới, tăng tỷ trọng tiền lương 
kết quả công việc trong cơ cấu tiền lương trả hàng 
tháng. Đi đôi với việc đó là xây dựng KPI cho từng 
cá nhân để nâng cao chất lượng đánh giá kết quả 
công việc của cán bộ công nhân viên. Bên cạnh 
chính sách lương thưởng phù hợp, Công ty còn có 
các khoản phụ cấp, trợ cấp khác tùy thuộc vào vị trí 
công tác, năng lực làm việc và đóng góp vào kết quả 
kinh doanh của người lao động.

Với mong muốn tiếp tục phát huy năng lực làm việc 
và khuyến khích tinh thần sáng tạo trong sản xuất, 
Công ty tiến hành tổ chức các phong trào thi đua và 
thực hành tiết kiệm trong sản xuất. Ngoài các chính 
sách giúp ổn định thu nhập sinh hoạt, Công ty còn 
tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần 
cho người lao động. Cụ thể, Công ty phối hợp với 
các tổ chức Đảng, Đoàn thể xây dựng văn hóa công 
ty trên nền tảng “Đoàn kết, sáng tạo và phát triển”, 
đồng thời chăm lo thường xuyên tới đời sống CBC-
NV trong công ty tạo môi trường làm việc chủ động 
sáng tạo văn minh và ổn định lâu dài.

Báo cáo tác động đến môi trường Báo cáo liên quan đến trách nhiệm 
đối với cộng đồng địa phương
CADIVI nhận thức việc đóng góp vào xã hội và cộng 
đồng là một yếu tố quan trọng góp phần vào sự phát 
triển bền vững của Công ty. Vì vậy, Ban lãnh đạo 
cùng toàn thể CBCNV luôn tích cực tham gia vào 
các hoạt động xã hội nhằm góp phần chung tay xây 
dựng một cộng đồng phát triển, tiến bộ, thông qua 
các hoạt động từ thiện: 

• Ủng hộ Quỹ phòng, chống thiên tai Thành phố 
năm 2018 của người lao động đang làm việc tại 
doanh nghiệp;

• Hưởng ứng chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi 
đau da cam” năm 2018 do Ban tổ chức chương 
trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” năm 
2018 - Công ty cổ phần Tổng hợp Thông tin - 
Truyền thông Việt Nam.

• Hưởng ứng chương trình “Chung tay vì trẻ em” 
năm 2018 do BTTE có kế hoạch tổ chức Chương 
trình văn nghệ “Chung tay vì trẻ em” nhằm gây 
quỹ bởi sự đóng góp của cộng đồng.

• Ủng hộ CLB hưu trí PCCC TP Hồ Chí Minh 
nhằm tuyên truyền công tác PCCC gây quỹ ng-
hĩa tình đồng đội.

• Tài trợ - ủng hộ chương trình “Chung tay chăm 
sóc người cao tuổi nghèo đặc biệt khó khăn năm 
2018.

• Tài trợ - ủng hộ chương trình gây quỹ với chủ đề 
“Sâu nặng nghĩa tình” nhằm hỗ trợ gia đình liệt 
sỹ, thương bệnh binh và gia đình có công khắc 
phục khó khăn.

Ngoài ra Công ty còn tài trợ các hoạt động và nhiều 
chương trình xã hội có ý nghĩa khác.

Chính sách lao động
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BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Tình hình tài chính 

Kế hoạch phát triển trong tương lai

Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán
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Môi trường kinh doanh năm 2018

THUẬN LỢI

Thương hiệu CADIVI có mặt trên thị trường 
và xây dựng vị thế thương hiệu đầu ngành 
dây cáp điện từ hơn 43 năm qua. Với lợi thế 
thương hiệu, sản phẩm chất lượng cao và hệ 
thống đại lý cấp 1 hơn 200 cửa hàng rộng khắp 
cả nước. CADIVI dễ dàng trở thành một trong 
những lựa chọn hàng đầu của các công trình 
dự án điện lực.

Bên cạnh sản phẩm luôn được đánh giá cao thì 
một trong những niềm tự hào của CADIVI là 
đội ngũ cán bộ có kỹ năng chuyên môn trình 
độ cao và kinh nghiệm thực tiễn, nhạy bén tiếp 
thu những thành tựu KHKT tiên tiến. Hiện 
nay, CADIVI có trên 50% nhân viên của Công 
ty là các công nhân kỹ thuật, phần còn lại, bên 
cạnh các nhà quản lý trung và cao cấp là các 
cán bộ, nhân viên thuộc các phòng chức năng 
giàu kinh nghiệm. Chính đội ngũ lao động 
này đã đóng góp vào tăng trưởng của Công ty 
trong những năm.

Sản phẩm của Công ty không chỉ được tiêu 
thụ trong nước mà còn xuất khẩu sang các thị 
trường Mỹ, Nhật… Hiện tại hoạt động xuất 
khẩu này đang được duy trì tương đối ổn định, 
giúp hoạt động sản xuất kinh doanh của 

công ty ngày càng phát triển.

KHÓ KHĂN

Hội nhập sâu rộng vừa tạo điều kiện để 
thương hiệu CADIVI được biết đến trên thế 
giới nhưng cũng đặt Công ty đứng trước áp 
lực cạnh tranh lớn. Hội nhập nghĩa là diễn 
biến kinh tế Việt Nam sẽ ngày càng nhạy 
cảm đối với biến động tình hình chung của 
toàn cầu. Một trong các tác động lớn nhất đó 
là tình hình chung của thị trường trong và 
ngoài nước đã làm giá cả vật tư, nguyên liệu 
chủ yếu cho sản xuất biến động liên tục, tăng 
giảm thất thường.

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Tình hình thực hiện kế hoạch 

Tình hình hoạt động kinh doanh

Trước bối cảnh những khó khăn, thuận lợi đan xen đó, các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch 2018 và kết quả SXKD 
trong năm 2018 như sau:

Chỉ tiêu ĐVT
2017 2018

2018/
2017

TH2018/ 
KH2018

Thực hiện Kế hoạch Thực hiện

Doanh thu 
thuần

Triệu đồng 6.825.488 8.209.000 8.546.043 125,21% 104,11%

Lợi nhuận 
trước thuế

Triệu đồng 410.061 455.000 530.566 129,39% 116,61%

Kết quả kinh doanh năm 2018 cho thấy doanh thu thuần của CADIVI đạt 8.546.043 triệu đồng, tương đương 
104,11% kế hoạch và có sự gia tăng đáng kể so với năm 2017. Tuy vẫn phải chịu nhiều khó khăn với áp lực 
cạnh tranh khá gay gắt nhưng sự cải tiến không ngừng đã giúp CAV có được một năm hoạt động thuận lợi, lợi 
nhuận trước thuế tăng mạnh so với năm 2017 đạt 530.566 triệu đồng và hoàn thành chỉ tiêu hoạt động được 
Đại hội đồng cổ đông giao phó. Từ đó, đảm bảo được các nghĩa vụ đối với Nhà nước nước và duy trì được việc 
làm ổn định đối với người lao động.
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Các mặt hoạt động trong năm 2018 và những tiến bộ đạt được

Công tác thị trường, xây dựng thương hiệu và bán hàng

• Với mục tiêu “Giữ vững, xâm lấn, mở rộng thị trường” trên cơ sở “Giữ vững thị trường nền”, Công ty đã 
đẩy mạnh vào các dự án ngành điện, xây lắp công nghiệp, xây dựng, quốc phòng, dầu khí, xuất khẩu…

• Công ty luôn thực hiện các chính sách bán hàng hài hòa theo hướng “Thỏa mãn tối đa yêu 
cầu khách hàng” và luôn đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu về lợi nhuận của Công 
ty. Đồng thời, hoạt động chăm sóc khách hàng luôn được Công ty chú trọng và 
thực hiện một cách nghiêm túc.

Công tác tổ chức sản xuất

• Phối hợp chặt chẽ giữa Công ty và các nhà máy sản xuất nhằm 
đảm bảo thực hiện tốt các đơn đặt hàng, và giao hàng kịp thời 
gian cho khách hàng.

• Công ty luôn thực hiện đồng bộ giữa nhu cầu của khách hàng 
đối với nguồn cung ứng vật tư và bố trí máy móc thiết bị nhằm 
cung cấp đầy đủ sản phẩm cho khách hàng, đồng thời giảm 
được chi phí, tăng hiệu quả sản xuất cho Công ty.

Công tác Kỹ thuật và Công nghệ

• Công ty luôn cập nhập và ban hành các quy định mới trong công 
tác quản lý kỹ thuật công nghệ, đưa ra các tiêu chuẩn nhằm nâng cấp 
chất lượng sản phẩm, tăng hoạt động hiệu quả cho Công ty.

• Các bộ phận trong Công ty đã thực hiện tốt các công tác quản lý kỹ thuật, 
nâng cao công nghệ, luôn tuân thủ các quy định về công nghệ của Công ty, 
tăng năng suất hoạt động cho sản xuất bằng cách huy động tăng thêm giờ hoạt 
động của các máy sản xuất. 

Công tác Quản lý chất lượng

• Công ty luôn cho kiểm soát vật tư đầu vào tuân thủ theo các thủ tục của hệ thống QLCL ISO 9001:2008 
đã ban hành.

• Công ty áp dụng phần mềm BFO trong việc quản lý chất lượng vật tư đầu vào.

• Ngoài các nguyên vật liệu chính của Công ty như đồng, nhôm, nhựa XLPE, 
PVC tương đối ổn định thì trong quá trình nhập nguyên liệu Công ty đã phát 

hiện ra có số lượng vật tư chưa phù hợp trong quá trình sản xuất. Do đó, Khối 
Sản xuất, Khối Quản lý chất lượng và Khối R&D, các đơn vị đã phối hợp 

làm việc với nhà cung cấp để xử lý.

• Công ty đã cho lấy mẫu kiểm tra, thử nghiệm điển hình định kỳ 
các sản phẩm tại các đơn vị, thực hiện KPI trong chương trình BSC. 
Ngoài ra cho biên soạn, ban hành và triển khai 38 Hướng dẫn kiểm 
soát chất lượng cho các gói thầu và các sản phẩm mới.

• Áp dụng các chứng nhận sản phẩm: Chứng nhận hợp chuẩn, 
hợp quy; Chứng nhận CE; Chứng nhận PSE; Chứng nhận SAA.

Công tác tài chính kế toán
Công tác kế toán 

• Công ty đã cho kiểm soát chi phí, doanh thu để báo cáo Tổng 
giám đốc về kết quả kinh doanh hàng tháng.

• Luôn thực hiện giám sát kỹ các công tác bán hàng, chiết khấu, công 
tác thu hồi công nợ để đảm bảo rủi ro và tăng hiệu quả hoạt động cho doanh 

nghiệp.

Công tác tài chính

• Trong năm, Công ty vẫn luôn tuân thủ đúng các quy định của nhà nước về quản lý và sử dụng 
các đồng ngoại tệ, khi vẫn đảm bảo được lượng ngoại tệ cung cấp cho các hoạt động với chi phí hợp lý cho 
khách hàng.

• Trong năm 2018, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu KPI

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
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57%

43%
Tổng nợ

Vốn chủ sở hữu 58%

42%

71%

24%

5%

71%

24%

5%
Vay ngắn hạn

Vay dài hạn

Chi phí lãi vay

65%

35% Tài sản ngắn hạn

Tài sản dài hạn
70%

30%

Tình hình tài sản

Chỉ tiêu
2017

(Tr.đồng)
2018

(Tr.đồng)
% Tăng/Giảm Tỷ trọng 2017 Tỷ trọng 2018

Tài sản ngắn hạn 1.913.883 2.430.911 27,01% 64,59% 69,76%

Tài sản dài hạn 1.049.191 1.053.914 0,45% 35,41% 30,24%

Tổng tài sản 2.963.074 3.484.826 17,61% 100,00% 100,00%

Năm 2018, tổng tài sản của CADIVI tăng mạnh đến 17,61% so với năm trước đạt mức 3.484.826 triệu đồng, 
trong đó có sự đóng góp từ tài sản ngắn hạn là chính. Ngoài việc thực hiện đầu tư tài chính ngắn hạn với giá trị 
lớn trong năm như đã phân tích, sự gia tăng của các khoản phải thu khách hàng ngắn hạn và dự trữ tiền cũng 
là nguyên nhân khiến tài sản ngắn hạn có sự gia tăng.

Tình hình nợ phải trả

Tiêu chí
2017

(Tr.đồng)

2018

(Tr.đồng)
% Tăng/ Giảm

Nợ ngắn hạn 1.550.717 1.753.720 13,09%

Nợ dài hạn 131.624 260.353 97,80%

Tổng nợ 1.682.341 2.014.073 19,72%

Vốn chủ sở hữu 1.280.733 1.470.753 14,84%

Tổng nguồn vốn 2.963.074 3.484.826 17,61%

Tính đến 31/12/2018, giá trị nợ phải trả của CADIVI đạt 2.014 tỷ đồng, chiếm 57,8% cơ cấu nguồn vốn của 
Công ty. So với năm trước, khoản này đã tăng đến 19,72% đây chủ yếu là các khoản vay ngân hàng trong năm 
bổ sung vốn lưu động, đầu tư dự án, mua tài sản. Bên cạnh đó, vốn chủ sở hữu vẫn đạt mức tăng ổn đinh là 
14,84% so với năm 2017, trong đó nổi bật là sự tăng lên của giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối do kết 
quả kinh doanh trong kỳ có sự tăng trưởng đáng kể.

Về ảnh hưởng của chênh lệch lãi vay

Chỉ tiêu Đơn vị tính 2017 2018

Vay ngắn hạn Triệu đồng 652.448 704.758

Vay dài hạn Triệu đồng 104.800 207.061

Chi phí lãi vay Triệu đồng 32.334 47.496

EBIT/Lãi vay Lần  14  12 

Năm 2018, lãi vay Công ty phải trả là 47.496 triệu đồng, tăng tương đối so với khoản này đã trả cho năm trước 
do nợ vay trong kỳ có sự gia tăng. Chỉ số EBIT/lãi vay vẫn ở mức khá cao (12 lần) cho thấy khả năng trả lãi 
vay doanh nghiệp đang rất tốt. Với giá trị các khoảng vay nợ đạt mức 912 tỷ đồng trong năm 2018, nếu lãi 
suất tăng/giảm 1% dẫn đến lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng/giảm 7,3 tỷ đồng.

Tình hình tài chính

Tỷ trọng tài sản

2017 2018

Cơ cấu các nguồn vay

Tỷ trọng nợ

2017 2018

Cơ cấu vốn

2017 2018 2017 2018

92%

8%

Nợ ngắn hạn

Nợ dài hạn

87%

13%
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Chỉ tiêu cơ bản

STT Chỉ tiêu ĐVT
Thực hiện
năm 2018

Kế hoạch
năm 2019

So sánh với
năm 2018

1 Doanh thu hợp nhất Tỷ đồng  8.546 8.900 104,1%

2 Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Tỷ đồng  530,57 479 -9,7%

 3 Cổ tức % 35% 35% 100%

Các giải pháp chung
 Để đạt được chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2019, tập thể CADIVI phải toàn tâm toàn lực nỗ 
lực thực hiện quyết liệt một số biện pháp cụ thể như sau:

Công tác thị trường và bán hàng

• Duy trì và giữ vững thị trường nền trong nước thông qua kênh đại lý, điều chỉnh quy chế bán hàng, giá bán 
phù hợp; Tiếp tục đẩy mạnh công tác bán hàng, phát triển thị trường thông qua việc tổ chức hoạt động 
marketing để nghiên cứu thị trường, nhu cầu của khách hàng.

• Phát triển khách hàng mới, tập trung phát triển thị trường mới Australia, đồng thời tiếp tục chú trọng vào 
việc nhận đơn hàng đối với thị trường Mỹ, Myanma, Campuchia. Tiếp tục phát triển mở rộng tìm kiếm 
thêm các khách hàng khác trong nước và ngoài nước.

Công tác tổ chức sản xuất, quản lý kỹ 
thuật, chất lượng, sản phẩm mới

• Duy trì và cải tiến hệ thống chất lượng sản phẩm 
thông qua các giải pháp: Rà soát và cải tiến các 
quy trình kiểm soát chất lượng từ nguyên vật 
liệu, con người, thiết bị, phương pháp trên cơ sở 
hành động phải cụ thể rõ ràng; cần thiết và khả 
thi; Đảm bảo tất cả người lao động am hiểu công 
việc của mình được phân công, làm được và tuân 
thủ thực hiện; Các kết quả chất lượng phải được 
đo lường, được ghi nhận và phân tích để cải tiến.

• Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chất 
lượng sản phẩm tại các nhà máy theo các quy 
định của công ty và của tiêu chuẩn sản phẩm để 
đảm bảo chất lượng của sản phẩm phù hợp khi 
giao đến khách hàng.

• Tiếp tục duy trì việc kiểm tra quy định về bảo 
toàn chất lượng sản phẩm của công ty tại các đơn 
vị.

• Kịp thời ban hành các hướng dẫn quản lý chất 
lượng cho các sản phẩm để cung cấp cho nhà 
máy triển khai thử nghiệm.

• Đảm bảo công tác nghiệm thu chất lượng sản 
phẩm cho các hợp đồng ký với điện lực đúng tiến 
độ và phù hợp với yêu cầu.

• Tiếp tục thực hiện và hoàn thành chứng nhận 
hợp quy theo qui định mới; hoàn thành các 
chứng nhận: SAA, TUV-Mark.

Kế hoạch phát triển trong tương lai

Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với 
ý kiến kiểm toán

Không có.
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BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh giá về các mặt hoạt động của Công ty

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của 

Ban Tổng giám đốc

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
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Năm qua, kinh tế Việt Nam đã có sự tăng trưởng khá tốt tác động tích cực đến lực cầu thị trường đối với các 
sản phẩm của công ty. Quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 mặt dù vẫn gặp phải 
nhiều khó khăn do đặc điểm cạnh tranh vẫn tồn tại trong ngành. Tuy nhiên với những nỗ lực, chỉ đạo kịp thời 
từ Hội đồng quản trị cùng sự triển khai đồng bộ, nhất quán trong công tác thực hiện của Ban Tổng Giám đốc 
và các bộ phận nghiệp vụ liên quan, Công ty đã có một năm hoạt động thuận lợi và đạt được nhiều kết quả ấn 
tượng. Kênh bán hàng qua đại lý vẫn tiếp tục chứng tỏ được tầm quan trọng của mình khi vẫn là kênh mang 
lại doanh thu chủ lực trong công tác tiêu thụ sản phẩm. Các dự án đầu tư đúng theo chiến lược và kế hoạch 
phát triển tiếp tục phát huy tác dụng, điều này góp phần gia tăng hiệu quả hoạt động, giúp cho công ty hoàn 
thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018.

STT Chỉ tiêu ĐVT KH năm 2018 TH năm 2018 So với KH

1 Doanh thu thuần hợp nhất Tỉ đồng  8.209  8.546,04 104,11%

2 Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Tỉ đồng  455  530,57 116,61%

3 Cổ tức % 35% 35% 100%

Trong năm qua, ban điều hành đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết Đại hội 
đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, tạo bầu không khí đoàn kết, hăng say làm việc 
trong công ty. Ban điều hành luôn chỉ đạo các bộ phận chức năng rà soát phát hiện những chi phí bất hợp lý, 
kịp thời điều chỉnh nhằm giảm thiểu chi phí như chi phí hội họp, khánh tiết, chi phí lương… nhằm mục tiêu 
cuối cùng hạ giá thành sản phẩm.

Đánh giá về các mặt hoạt động của Công ty

STT Chỉ tiêu ĐVT
Thực hiện

năm 2018

Kế hoạch

năm 2019

So sánh với

năm 2018

1 Doanh thu hợp nhất Tỷ đồng  8.546 8.900 104,1%

2 Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Tỷ đồng  530,57 479 -9,7%

 3 Cổ tức % 35% 35% 100%

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của 
Ban Tổng giám đốc

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
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QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của 

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
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Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

STT Họ và tên Chức vụ Số lượng CP nắm giữ Tỷ lệ sở hữu/VĐL

1 Nguyễn Văn Tuấn Chủ tịch HĐQT - -

2 Lê Bá Thọ Thành viên HĐQT - -

3 Phan Ngọc Hiếu Thành viên HĐQT - -

4 Nguyễn Trọng Tiếu Thành viên HĐQT - -

5 Lê Quang Định Thành viên HĐQT 115.180 0,199%

6 Nguyễn Quốc Vinh Thành viên HĐQT - -

7 Nguyễn Trần Đăng Phước Thành viên HĐQT - -

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
Hiện tại, HĐQT chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

Hoạt động của Hội đồng quản trị
Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức các lần họp trực tiếp và gián tiếp thông qua hình thức lấy ý kiến 
bằng văn bản. Cụ thể:

Thành viên HĐQT
Chức 

vụ

Số buổi 
họp 

HĐQT 
tham dự

Tỷ lệ 
tham dự 

họp
Lý do không tham dự họp

Nguyễn Văn Tuấn
Chủ 
tịch

36/36 100%

Lê Bá Thọ
Thành 
viên

36/36 100%

Trong 36 phiên họp có của HĐQT có 22 phiên họp ủy 
quyền cho TT.HĐQT ký các Nghị quyết của HĐQT 
căn cứ theo QĐ số 10/2017-HĐQT Vv Ban hành cơ 
chế họp và lấy ý khiến và ra nghị quyết của TT.HĐQT

Phan Ngọc Hiếu
Thành 
viên

36/36 100%

Trong 36 phiên họp có của HĐQT có 22 phiên họp ủy 
quyền cho TT.HĐQT ký các Nghị quyết của HĐQT 
căn cứ theo QĐ số 10/2017-HĐQT Vv Ban hành cơ 
chế họp và lấy ý khiến và ra nghị quyết của TT.HĐQT

Hoạt động của Hội đồng quản trị

Thành viên HĐQT Chức vụ
Số buổi họp 

HĐQT tham dự

Tỷ lệ 
tham dự 

họp
Lý do không tham dự họp

Nguyễn Trọng Tiếu
Thành 
viên

36/36 100%

Trong 36 phiên họp có của HĐQT 
có 22 phiên họp ủy quyền cho 
TT.HĐQT ký các Nghị quyết của 
HĐQT căn cứ theo QĐ số 10/2017-
HĐQT Vv Ban hành cơ chế họp 
và lấy ý khiến và ra nghị quyết của 
TT.HĐQT

Lê Quang Định
Thành 
viên

36/36 100%

Nguyễn Quốc Vinh
Thành 
viên

36/36 100%

Trong 36 phiên họp có của HĐQT 
có 22 phiên họp ủy quyền cho 
TT.HĐQT ký các Nghị quyết của 
HĐQT căn cứ theo QĐ số 10/2017-
HĐQT Vv Ban hành cơ chế họp 
và lấy ý khiến và ra nghị quyết của 
TT.HĐQT

Nguyễn Trần Đăng Phước
Thành 
viên

36/36 100%

Trong 36 phiên họp có của HĐQT 
có 22 phiên họp ủy quyền cho 
TT.HĐQT ký các Nghị quyết của 
HĐQT căn cứ theo QĐ số 10/2017-
HĐQT Vv Ban hành cơ chế họp 
và lấy ý khiến và ra nghị quyết của 
TT.HĐQT

Hội đồng quản trị
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Các Nghị Quyết/Quyết Định

STT
Số Nghị quyết/ 

Quyết định
Ngày Nội dung

1
41/2018/NQ-
HĐQT

10/01/2018 Phê duyệt thưởng cho khách hàng

2
41A/2018/NQ-
HĐQT

15/01/2018 Phê duyệt chủ trương khen thưởng đại lý

3
42/2018/NQ-
HĐQT

30/01/2018 Thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Điện Cơ

4
43/2018/NQ-
HĐQT

31/02/2018 Phê duyệt chủ trương mua nguyên vật liệu

5
44/2018/NQ-
HĐQT

06/02/2018 Phê duyệt đầu tư dây chuyền bọc cáp trung thế

6
45/2018/NQ-
HĐQT

07/02/2018 Phê duyệt thành lập nhóm tối ưu hóa

7
46/2018/NQ-
HĐQT

23/02/2018
Phê duyệt việc chuyển nhượng quyền góp vốn của CADIVI cho 
Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội

8
47/2018/NQ-
HĐQT

26/02/2018 Ký HĐ Tư vấn tìm kiếm nhà thầu trong việc thực hiện gói thầu

9
48/2018/NO-
HĐỌT

08/03/2018 Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 2

10
49/2018/NQ-
HĐQT

13/03/2018 Phê duyệt Quỹ tiền lương và đơn giá tiền lương

11
50/2018/NQ-
HĐQT

30/03/2018
Chấp nhận Đơn xin từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc CAD-
IVI Miền Bắc

12
51/2018/NQ-
HĐQT

10/05/2018
Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐTV 
của CADIVI Miền Bắc

13
52/2018/NQ-
HĐQT

14/05/2018
Chấp thuận về việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức của CADIVI 
Miền Bắc

14
52 A/2018/NQ-
HĐQT

14/05/2018
Ký hợp đồng cung cấp dây và cáp điện với đại lý để thực hiện 
dự án

15
53/2018/NQ-
HĐQT

24-05-18 Mua máy móc thuộc Dự án nâng cao năng lực cạnh tranh

16
54/2018/NQ-
HĐQT

30-05-18
Ghi nhận báo cáo SXKD 4 tháng đầu năm 2018, và các nội dung 
khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

17
55/2018/NQ-
HĐQT

04-06-18
Ký Hợp đồng mua bán trái phiếu với công ty đầu tư nước sạch 
và môi trường ECO

18
56/2018/NQ-
HĐQT

06-06-18 Tăng vốn điều lệ của CADIVI Đồng Nai

19
57/2018/NQ-
HĐQT

11-06-18
Cho phép Côn ty CADIVI Đồng Nai đầu tư vốn vào Nhựa Hà 
Nội

20
58/2018/NQ-
HĐQT

13-06-18 Ký hợp đồng tín dụng VCB

21
59/2018/NQ-
HĐQT

28-06-18
Đồng ý chủ trương đối với việc chuyển nhượng khu đất tại Đà 
Nằng

22
60/2018/NQ-
HĐQT

04-07-18
Đồng ý chủ trương thực hiện dự án cung cấp dây và cáp điện 
theo thẩm quyền của TT.HĐQT

23
60 A/2018/NQ-
HĐQT

04-07-18
Chấp thuận chọn và ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 
2018

24
61/2018/NQ-
HĐQT

05-07-18 Đồng ý chủ trương phương thức lựa chọn nhà thầu cho Dự án

25
62/2018/NQ-
HĐQT

19-07-18
Thông qua mô hình quản trị

Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc

26
63/2018/NQ-
HĐQT

23-07-18
Đồng ý chủ trương nhận chuyển nhượng lại khu đất tại Long 
Thành.

27
64/2018/NQ-
HĐQT

15-08-18
Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với công ty có liên 
quan

28
65/2018/NQ-
HĐQT

13-09-18 Thông qua một số báo cáo và tờ trình

29
66/2018/NQ-
HĐQT

21-09-18 Đồng ý chủ trương chuyển nhượng đất tại Long Thành.

30
66A/2018/NQ-
HĐQT

21-09-18
Chỉ định và ủy quyền đại diện phần vốn tại Công ty Nhựa Hà 
Nội

31
67/2018/NQ-
HĐQT

25-10-18 Phê duyệt chi phí thực hiện dự án.

32
68/2018/NQ-
HĐQT

03-11-18 Phê duyệt hạn mức công nợ với khách hàng nước ngoài

33
69/2018/NQ-
HĐQT

16-11-18
Phê duyệt nội dung tái ký hợp đồng tín dụng và hạn mức phát 
hành thư tín dụng với Ngân hàng

34
70/2018/NQ-
HĐQT

17-11-18
Phê duyệt về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Nhựa Hà 
Nội

35
71/2018/NQ-
HĐQT

23-11-18 Tạm ứng cổ tức 2018

36
72/2018/NQ-
HĐQT

28-12-18

Thông qua về mặt chủ trương đối với kế hoạch SXKD năm 2019 
với các chỉ tiêu chủ yếu, sẽ trình ĐHĐCĐ

Phê duyệt một số Tờ trình của Tổng Giám Đốc

37
47/2018/QĐ-
HĐQT

13-03-18 Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2017

STT
Số Nghị quyết/ 

Quyết định
Ngày Nội dungHội đồng quản trị
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Đào tạo về quản trị công ty
Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và Thư ký công ty đều đã tham gia các khóa 
đào tạo quản trị công ty theo quy định.

38
4 8 / 2 0 1 8 / Q Đ -
HĐQT

13-03-18
Phê duyệt dự án nâng cao năng lực sản xuất dây cáp điện tại 
Nhà máy CADIVI MT

39
4 9 / 2 0 1 8 / Q Đ -
HĐQT

13-03-18
Phê duyệt phương án sắp xếp bộ máy tổ chức Công ty TNHH 
MTV CADIVI Miền Bắc

40
5 0 / 2 0 1 8 / Q Đ - 
HĐQT

13-03-18 Phê duyệt thù lao HĐQT và BKS năm 2017

41
5 1 / 2 0 1 8 / Q Đ - 
HĐQT

13-03-18 Kế hoạch tổ chức Hội Nghị Khách Hàng toàn quốc năm 2018

42
5 2 / 2 0 1 8 / Q Đ -
HĐQT

30-03-18 Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm TGĐ CADIVI MB

43
5 3 / 2 0 1 8 / Q Đ -
HĐQT

30-03-18 Bổ nhiệm Tổng giám đốc CADIVI Miền Bắc

44
5 4 / 2 0 1 8 / Q Đ -
HĐQT

10-05-18 Từ nhiệm Thành viên HĐTV cùa CADIVI Miền Bắc

45
5 5 / 2 0 1 8 / Q Đ -
HĐQT

10-05-18 Bổ nhiệm thành viên HĐTV CADIVI Miền Bắc

46
5 6 / 2 0 1 8 / Q Đ -
HĐQT

30-05-18 Phô duyệt mở chi nhánh của CADIVI

47
5 7 / 2 0 1 8 / Q Đ -
HĐQT

30-05-18 Bổ nhiệm Thành viên HĐQT chuyên trách

48
57A/2018/QĐ-
HĐQT

01-06-18 Quy định về mức lương cho thành viên HĐQT chuyên trách

49
5 8 / 2 0 1 8 / Q Đ -
HĐQT

19-07-18 Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc

50
5 9 / 2 0 1 8 / Q Đ -
HĐQT

13-09-18 Điều chỉnh hệ thống vị trí công việc

51
6 0 / 2 0 1 8 / Q Đ -
HĐQT

13-09-18
Về phương án chuyển đổi mô hình của công ty CADIVI Miền 
Bắc.

52
6 1 / 2 0 1 8 / Q Đ -
HĐQT

13-09-18 Phê duyệt chủ trương thực hiện các dự án

53
6 2 / 2 0 1 8 / Q Đ -
HĐQT

13-09-18 Phê duyệt chọn vị trí tư vấn nhân sự và chuỗi cung ứng

54
6 3 / 2 0 1 8 / Q Đ -
HĐQT

28-12-19
Thông qua về mặt chủ trương đối với kế hoạch SXKD năm 2019 
với các chỉ tiêu chủ yếu, sẽ trình ĐHĐCĐ.

55
6 5 / 2 0 1 8 / Q Đ -
HĐQT

28-12-19 Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS 2018

56
6 6 / 2 0 1 8 / Q Đ -
HĐQT

28-12-19 Phê duyệt xử lý nợ của khách hàng

Các Nghị Quyết/Quyết Định

STT
Số Nghị quyết/ 

Quyết định
Ngày Nội dung

Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát
Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và Thư ký công ty đều đã tham gia các khóa 
đào tạo quản trị công ty theo quy định.

STT Họ và tên Chức vụ
Số lượng CP 

 sở hữu
Tỷ lệ  

sở hữu

1 Vũ Thanh Hương Trưởng BKS - -

2 Dư Vĩnh Hồng Quân Thành viên BKS 330 0%

3 Phạm Tường Minh Thành viên BKS - -



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 66 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018CADIVI CADIVI67

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích 

Nội dung 2018

Lương thưởng của của Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng 9.669.837.593

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký 1.758.727.000

Tổng cộng             11.166.291.306

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, người có liên quan
Không có.

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ, người có liên quan của Công ty

Tên khách hàng
CADIVI CADIVI

Ghi chúBán hàng
(ĐVT: Đồng)

Thu tiền
(ĐVT: Đồng)

Công ty Cổ phần Phú 
Thạnh Mỹ

37.297.727.481 41.346.085.859 Bán thành phẩm, hàng hóa

Công Ty TNHH MTV 
CADIVI Miền Bắc

239.739.942.807 258.866.210.275 Bán thành phẩm, hàng hóa

Công ty TNHH MTV 
Cadivi Đồng Nai

881.796.164.983 947.708.724.555
Bán hạt nhựa, đồng, dây thép 
mạ kẽm, MMTB thanh lý, dịch 
vụ cho thuê MMTB

Công Ty Cổ Phần Thiết 
Bị Điện

70.213.574.124 76.616.748.781 Bán thành phẩm, hàng hóa

Ban kiểm soát

Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát
Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã tổ chức riêng 01 cuộc họp có các thành viên BKS tham gia với nội dung 
cụ thể như sau:

Thành viên BKS Chức vụ
Số buổi họp BKS 

tham dự
Tỷ lệ tham 

dự họp
Lý do không 
tham dự họp

Vũ Thanh Hương Trưởng BKS 1/1 100%

Dư Vĩnh Hồng Quân Thành viên BKS 1/1 100%

Phạm Tường Minh Thành viên BKS 1/1 100%

Chương trình hoạt động của BKS trong năm 2017 là tiến hành họp để xây dựng kế hoạch hoạt động của BKS 
trong năm, trong đó có phân công công việc đảm trách của từng thành viên BKS, cụ thể như sau: 

• Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, thảo luận và đóng góp ý kiến đối với 
các vấn đề được đưa ra và thông qua tại cuộc họp.

• Ban Kiểm soát thông báo kịp thời những kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và những kiến nghị cần 
thiết đến Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc theo quy định. Các báo cáo của Ban Kiểm soát được 
thông qua ý kiến của Hội đồng Quản trị trước khi trình Đại hội cổ đông.

• Ban Kiểm soát đã phối hợp với Kiểm toán độc lập và Kiểm soát nội bộ của Công ty thực hiện công tác 
kiểm soát hiệu quả, báo cáo kiểm soát đảm bảo minh bạch, trung thực và đưa ra nhiều kiến nghị giúp 
HĐQT, Ban Điều hành thực hiện công tác quản lý hiệu quả, hạn chế rủi ro, tuân thủ các quy định pháp 
luật và Điều lệ công ty.

Hoạt động giám sát đối với HĐQT, Ban TGĐ và các cán bộ quản lý
• Ban kiểm soát theo dõi sát các hoạt động của Hội đồng quản trị thông qua các biên bản họp, nghị quyết 

của Hội đồng quản trị cung cấpp cho Ban kiểm soát.

• Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm soát hoạt động của Ban điều hành thông qua việc xoát xét thực 
hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT và BTGĐ trong năm
Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động kiểm tra, giám sát 
nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật do-
anh nghiệp và Điều lệ công ty.

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của 
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
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Tên nhà cung cấp
CADIVI CADIVI

Ghi chúTrả tiền
(ĐVT: Đồng)

Mua hàng hóa, dịch vụ
(ĐVT: Đồng)

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xây Dựng Gelex

4.880.920.000 16.400.384.146 Mua hàng hóa và dịch vụ

Công ty TNHH MTV 
CADIVI Đồng Nai

305.352.306.323 348.984.601.887 Mua hàng hóa và dịch vụ

Công ty Cổ phần Thiết 
bị điện

308.129.434.989 257.872.376.882 Mua hàng hóa và dịch vụ

Công ty TNHH Một 
thành viên Gelex Land

1.469.600.000 1.360.000.000 Mua hàng hóa và dịch vụ

Công ty Cổ phần Kho 
vận Miền Nam

130.494.130 131.083.856 Mua hàng hóa và dịch vụ

Công ty Dây đồng Việt 
Nam

1.167.401.107.254 1.134.033.419.484 Mua hàng hóa và dịch vụ

Tổng Cty CP Thiết bị 
điện VN

2.011.446.714.268 1.854.939.451.612 Mua hàng hóa và dịch vụ

Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

Tham gia thị trường chứng khoán từ năm 2014, Công ty luôn duy trì công tác cập nhật các quy định do Ủy 
ban chứng khoán Nhà nước ban hành và nghiêm túc triển khai áp dụng vào công tác quản trị nội bộ công ty.

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của 
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ, người có liên quan của Công ty
(tiếp theo)
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ý kiến của Kiểm toán viên

Báo cáo tài chính
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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 Nhóm Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả 
hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính 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 hợp nhất”.

Báo cáo tài chính
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XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

TP. HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2019

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

LÊ QUANG ĐỊNH
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Số 70 – 72 

Nam Kỳ 

Khởi Nghĩa, 
Quận 1, 

TP. Hồ Chí Minh

Telephone

(028) 3829 9443 
Fax:

(028) 3829 9437

Website:

http://cadivi-vn.com
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
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