
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CÔNG TY CP BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC 

Số:         /CV-BĐ 
V/v: giải trình lợi nhuận quý IV năm 2010 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
--------000--------- 

 

    Kính gửi:   UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 
    Đồng kính gửi:     SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HÀ NỘI 

 
Thực hiện công bố thông tin của tổ chức niêm yết theo Thông tư 09/2010/TT-

BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị 
trường chứng khoán; Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục có lợi nhuận sau thuế 
thu nhập doanh nghiệp quý IV năm 2010 thấp hơn 10% lợi nhuận sau thuế thu nhập 
doanh nghiệp cùng kỳ năm 2009. Công ty giải trình như sau: 

STT Chỉ tiêu ĐVT Quý IV/2010 Quý IV/2009 
1 Tổng doanh thu (DT thuần + 

DT tài chính + TN khác) 
đồng 11.631.526.037  15.043.971.368 

2 Lợi nhuận sau thuế đồng 749.067.986  1.221.191.359 

Lợi nhuận sau thuế giảm 10% so với cùng kỳ năm 2009 là do 02 lý do: 
+ Doanh thu quý IV/2010 giảm hơn 3,41 tỷ đồng so với quý IV/2009: số lượng 

phát hành các mảng sản phẩm quý IV/2010 giảm so với cùng kỳ. 
+ Năm 2009 thực hiện hướng dẫn của thông tư 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 

thuế TNDN được giảm 30%; năm 2010 không được giảm. 
Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục xin trân trọng giải trình với quý Uỷ ban 

Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. 
 
 

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2011 
                                                                                  KT. GIÁM ĐỐC 
                                                                                   PHÓ GIÁM ĐỐC 

   

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu HC.  

 
   
   Lê Phú 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC 
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC 
Địa chỉ: Số 45 phố Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 
Điện thoại: 04.38213786 – 39711146; Fax: 04.39716096 – 39711404; Website: http://www.bandotranhanh.vn 

Số:           /CV-CPBĐ Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 2009 
V/v: Thanh lý hàng hoá thiệt hại 
 

Kính gửi:  CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ THĂNG LONG 
   

Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục đã nhận được công văn trả lời số 
15/TL-GĐBT về việc giải quyết khiếu nại bảo hiểm hàng hoá bị ngập nước do đợt mua 
ngày 31/10/2008 ngày 08 tháng 01 năm 2009 của Công ty Bảo hiểm dầu khí Thăng 
Long. 

Theo văn bản trả lời của Công ty Bảo hiểm dầu khí Thăng Long, Công ty CP Bản 
đồ và Tranh ảnh giáo dục đã tiến hành thành lập Ban thanh lý tài sản bị thiệt hại theo 
QĐ số 13 QĐ/CPBĐ ngày 19/1/2009 và tiến hành chọn các đối tác mua tài sản thanh 
lý. Sau khi mời chào nhiều đối tác và bên Vivaco cũng giới thiệu các đơn vị không mua 
giấy ướt chỉ mua nhựa. Cuối cùng, Công ty đã chọn được đối tác mua cả giấy ướt và 
nhựa là Công ty TNHH Minh Lửa. Địa chỉ: 46 Khu Giếng - Từ Sơn - Bắc Ninh chuyên 
thu mua giấy vụ với giá cụ thể như sau: 

- Nhựa cứng:                                                                  1.000 đồng/kg 
- Nhựa mềm:                                                                  4.000 đồng/kg 
- Giấy tổng thể các loại:                                               4.000.000 đồng 

Thời gian thanh lý tài sản là 9 giờ sáng ngày thứ ba 20/1/2009. 

Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục kính đề nghị Công ty Bảo hiểm dầu khí 
Thăng Long xem xét và cử người đến để Công ty chúng tôi tiến hành thanh lý tài sản bị 
thiệt hại. 

Rất mong nhận được sự phối hợp và hợp tác của Công ty Bảo hiểm dầu khí Thăng 
Long. 

Xin trân trọng cảm ơn ! 
 



  GIÁM ĐỐC 
   
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Phòng KHKD, KTTC; 
- Lưu HC.  

   
  Nguyễn Thị Hồng Loan 
 
 
 
 
 
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC 
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC 
Địa chỉ: Số 45 phố Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 
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Số:           /CV-CPBĐ Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2008 
V/v: Luân chuyển hàng hoá sau khi dọn dẹp  
 vệ sinh kho tàng sau giám định. 
 

Kính gửi:  Công ty Bảo hiểm dầu khí Hùng Vương 
   

Tiếp tục công văn số 288/CV-CPBĐ ngày 12/11/2008 về việc di chuyển hàng hoá 
bị hư hỏng để dọn dẹp vệ sinh kho tàng sau giám định của Công ty CP Bản đồ và Tranh 
ảnh giáo dục. Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục đã tiến hành di chuyển hàng 
hoá bị hư hỏng để  dọn dẹp vệ sinh kho tàng sau khi đã được giám định thiệt hại bởi 
Công ty CP Giám định - Thẩm định Việt Nam. Để đảm bảo ổn định tổ chức sản xuất 
kinh doanh, chúng tôi cần tiếp tục luân chuyển (nhập - xuất kho) hàng hoá không bị hư 
hỏng. 

Trước khi tiếp tục luân chuyển hàng hoá, chúng tôi đề nghị Công ty Bảo hiểm dầu 
khí Hùng Vương có ý kiến trả lời bằng văn bản và đề nghị quý Công ty khẩn trương 
tiến hành các bước công việc tiếp theo để giải quyết bồi thường thiệt hại theo hợp đồng 
đã ký kết. 

Rất mong nhận được sự phối hợp và hợp tác của Công ty Bảo hiểm dầu khí Hùng 
Vương. 

Xin trân trọng cảm ơn ! 
 
  GIÁM ĐỐC 
   
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Phòng KHKD, KTTC; 
- Lưu HC.  

   
  Nguyễn Thị Hồng Loan 
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Số:           /CV-CPBĐ Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2008 
V/v: Hướng dẫn thủ tục giải quyết 
 bồi thường thiệt hại. 
 

Kính gửi:  Công ty Bảo hiểm dầu khí Thăng Long 
   

Thực hiện hợp đồng bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt số C37/FIRE/PVI-
TL04.7 ngày 18/12/2007, Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục đã có văn bản số 
287/CV-CPBĐ ngày 01/11/2008 về việc “Thông báo tổn thất do lũ lụt” và văn bản số 
290/CV-CPBĐ ngày 06/11/2008 về việc “Đề nghị bồi thường thiệt hại” gửi Công ty 
Bảo hiểm dầu khí Thăng Long. 

Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục đã phối hợp với Công ty CP Giám định 
- Thẩm định Việt Nam hoàn thành việc giám định thiệt hại do lũ lụt ngày 31/10/2008. 
Hiện nay, Công ty chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn về vốn sản xuất kinh doanh, đề 
nghị quý Công ty  
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