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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  

(Mẫu CBTT 02 - Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 
2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường 

chứng khoán) 

TỔ CHỨC NIÊM YẾT: CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM  
 
• Mã chứng khoán : PNC  
 
• Trụ sở chính : Số 940 ðường 3 tháng 2, Phường 15, Quận 11, TpHCM  
 
• ðiện thoại : 08.38663 447 Fax: 08.38663 449 
  
• Website: www.pnc.com.vn 
 
• Email: info@pnc.com.vn 
 
• Vốn ñiều lệ : 100,589,060,000 ñồng  
 
• Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất và kinh doanh vật phẩm văn hóa  
 
Năm báo cáo: 2009 

I. Lịch sử hoạt ñộng của Công ty 

1. Những sự kiện quan trọng: 

- Tháng 02 năm 1982, công ty Văn hóa Dịch vụ Tổng hợp Quận 11 ñược thành lập, trực thuộc 
phòng VHTT Quận 11 chính là tiền thân của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam ngày 
nay.  

- Ngày 10/07/1989, Uỷ ban Nhân dân Thành phố ñã ra quyết ñịnh số 403/Qð-UB về việc 

chuyển Công ty Văn hóa và Dịch vụ Tổng hợp Quận 11 trực thuộc Phòng Văn hóa Thông tin 

thành Công ty Văn hóa Tổng hợp Quận 11 trực thuộc Uỷ ban Nhân dân Quận 11, hoạt ñộng 

dưới hình thức doanh nghiệp Nhà nước. 

- Cuối năm 1990, Công ty thành lập Xí nghiệp in Phương Nam.  

- Ngày 10/02/1992, Công ty thành lập Hãng phim Phương Nam. 

- Ngày 12/04/1993, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết ñịnh số 

170/Qð-UB thành lập Công ty Văn hóa Tổng hợp Quận 11 trực thuộc Uỷ ban Nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

- ðến năm 1999, Công ty Văn hóa Tổng hợp Quận 11 ñược cổ phần hóa theo quyết ñịnh số 

4430/Qð-UB ngày 05/08/1999 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chuyển hình 

thức hoạt ñộng của Công ty từ doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần với tên gọi 

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Vật phẩm Văn hóa Phương Nam với vốn ñiều lệ là 15 
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tỷ ñồng, trong ñó Nhà nước nắm giữ 35%, ñánh dấu một giai ñoạn chuyển mình ñầy cơ hội và 

thách thức. 

- Tháng 3 năm 2004, Công ty phát hành cổ phiếu huy ñộng thêm 5 tỷ ñồng từ các cổ ñông, nâng 

vốn ñiều lệ Công ty lên thành 20 tỷ ñồng. Cũng trong năm này ðại hội ñồng Cổ ñông thường 

niên ñã ñồng ý thông qua việc ñăng ký lại tên mới của Công ty là Công ty Cổ phần Văn hoá 

Phương Nam (gọi tắt là Công ty Văn hóa Phương Nam) theo giấy chứng nhận ñăng ký kinh 

doanh thay ñổi lần thứ 10, ñăng ký lại lần thứ 1 số 4103002356 ngày 31/05/2004 do Sở Kế 

hoạch và ðầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, phát triển với 6 chi nhánh ñặt tại các vùng trọng 

ñiểm như Hà Nội, Huế, ðà Nẵng, Cần Thơ,... cùng với hơn 20 trung tâm phát hành lớn trong 

cả nước 

- Công ty ñã ñăng ký và tham gia niêm yết tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán TP. HCM (nay 

là Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM) và ngày giao dịch ñầu tiên là 11/07/2005. 

- Tháng 8 năm 2005 Công ty phát hành thêm 1.000.000 cổ phiếu huy ñộng vốn ñể góp vốn vào 

dự án ñầu tư thành lập Công ty Liên doanh Megastar Media, nâng vốn ñiều lệ Công ty lên 

thành 30 tỷ ñồng. 

- Tháng 12 năm 2006 Công ty phát hành thêm 1.000.000 cổ phiếu và tăng vốn ñiều lệ lên 40 tỷ 

ñồng. 

- Tháng 11 năm 2007 Công ty phát hành thêm 2.500.000 cổ phiếu và tăng vốn ñiều lệ lên 65 tỷ 

ñồng. 

- Tháng 01 năm 2008, công ty tiến hành tái cơ cấu và thành lập 4 công ty con từ các xí nghiệp 

trực thuộc:  

+ Công ty TNHH MTV Sách Phương Nam. 

+ Công ty TNHH MTV Văn Phòng Phẩm Phương Nam . 

+ Công ty TNHH MTV Phương Nam Phim. 

+ Công ty TNHH MTV In Phương Nam. 

-    Tháng 6/2009, công ty phát hành thêm 3.558.906 cổ phiếu nâng vốn ñiều lệ lên 100,589 triệu 
ñồng. 

2. Quá trình phát triển 

2.1 Ngành nghề kinh doanh  

- Kinh doanh siêu thị, hàng tiêu dùng, sách báo, tạp chí văn hóa phẩm, băng hình, vật tư ngành 
ảnh, ngành in, ñồ chơi trẻ em; 

- Sản xuất và kinh doanh các tác phẩm ñiện ảnh: phim nhựa, phim quảng cáo, các sản phẩm 
nghe nhìn và thực hiện các dịch vụ khác thuộc lĩnh vực ñiện ảnh; 

- In ấn các loại sách báo, tạp chí, văn hóa phẩm, văn phòng phẩm, tem nhãn, bao bì các loại, 
giấy tờ quản lý kinh tế trên tất cả các chất liệu; 
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- Kinh doanh các dịch vụ thuộc ngành văn hóa thông tin: nhiếp ảnh, âm thanh, nhạc cụ,  vẽ 
quảng cáo, thiết kế mỹ thuật, ñánh máy, photocopy; 

- Xuất nhập khẩu trực tiếp vật tư, nguyên liệu, thành phẩm và máy móc thiết bị có liên quan ñến 
chức năng hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của Công ty; 

- Sản xuất các sản phẩm phục vụ nhu cầu học tập, văn hóa bằng tất cả các chất liệu; 

- Dịch vụ: sửa chữa, bảo trì máy móc, công cụ do Công ty kinh doanh; giữ xe của khách hàng. 

- Tổ chức biểu diễn thời trang, ca múa nhạc chuyên nghiệp; 

- Cho thuê mặt bằng, văn phòng, nhà xưởng; 

- Sản xuất và mua bán các loại sản phẩm nghe nhìn: băng ñĩa nhạc, băng ñĩa hình, băng ñĩa phim 
truyện, phim hoạt hình, băng ñĩa có nội dung sân khấu – ca nhạc và các loại băng ñĩa có nội 
dung ñược phép lưu hành; 

- Dịch vụ bảo hộ quyền tác giả; 

- Kinh doanh quán ăn uống bình dân (không kinh doanh tại trụ sở); 

- Kinh doanh rạp chiếu phim; 

- Dịch vụ quảng cáo thương mại. 

- Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt ñộng liên quan 

- Bán lẻ theo yêu cầu ñặt hàng qua bưu ñiện hoặc qua mạng. 

2.2 Tình hình hoạt ñộng năm 2009 

2.2.1. Hoạt ñộng bán lẻ (hệ thống các chi nhánh, nhà sách) 

- Doanh thu hệ thống bán lẻ là 229.715.702.251 ñồng, vẫn tiếp tục là hoạt ñộng chủ lực của 
toàn công ty ñạt 83% so với kế hoạch và chiếm 64,3% doanh thu toàn hệ thống (số liệu chưa 
hợp nhất), tăng 104% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp của hệ thống bán lẻ năm 
2009 tăng 0,47% so với kế hoạch. Tuy nhiên, tổng lợi nhuận trước thuế của hệ thống bán lẻ 
là 15,36 tỷ, ñạt 68% so với kế hoạch, chủ yếu do doanh thu không ñạt.  

- ðặc biệt duy nhất CN Cần Thơ ñạt kế hoạch doanh thu (100%) và lợi nhuận (108%) 

- Hoạt ñộng của chi nhánh thành phố HCM ñã ñóng góp doanh số là 148 tỷ, hoàn thành 82% 
so với kế hoạch của năm 2009 và bằng 104% so với cùng kỳ 2008.  

- Các CN còn lại không ñạt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận. 

2.2.2   Hoạt ñộng Công ty thành viên  

Doanh thu của công ty thành viên là 118.499.795.685 ñồng, ñạt 78% so với kế hoạch và tăng 
trưởng 13% so với cùng kỳ năm 2008. Tuy nhiên, lợi nhuận không ñạt so với kế hoạch. 

Trong năm, mặc dù các công ty ñã có nhiều biện pháp kiểm soát chi phí hoạt ñộng, nhưng do 
chi phí nguyên vật liệu ñầu vào tăng và chi phí cố ñịnh cao, do ñó, tỉ lệ chi phí trên doanh thu 
thuần của các công ty PNBC, PNSC, PNP tăng cao hơn so với kế hoạch. 

Năm 2009, chỉ có công ty PNF và PNB có lợi nhuận. Trong ñó, PNF ñã vượt chỉ tiêu về kế 
hoạch lợi nhuận là 63,2%. 
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      Công ty TNHH MTVPhương Nam Phim (PNF) 

- Hoạt ñộng sản xuất duy trì tương ñối ñều ñặn qua các chương trình có chất lượng như Phạm 
Duy, Lệ Thu, nhạc xuân, các chương trình hòa tấu. 

- Duy trì ñược thế mạnh thương hiệu, thu hút ñược nhiều ñối tác (ca sĩ, nhạc sĩ có tên tuổi tham 
gia liên kết phát hành như Tuấn Hưng, ðức Tuấn, Họa Mi, Hà Anh Tuấn…) 

- PNF là ñơn vị duy nhất kinh doanh bản quyền trong ngành băng ñĩa. Tạo thế mạnh riêng, tiên 
phong trong lĩnh vực mua bán, kinh doanh bản quyền và nhập khẩu sản phẩm nghe nhìn nước 
ngoài. Là ñơn vị ñộc quyền phát hành các sản phẩm của công ty Innoform – Singapore, các 
phim truyện của Warner Bros. 

- Kinh doanh bản quyền (quyền tài sản ñối với bản ghi âm, ghi hình) trên mạng và phát sóng có 
triển vọng ngày một sáng sủa hơn. 

- Hoạt ñộng tổ chức biểu diễn tốt. Tuy mỗi năm chỉ tổ chức 01 chương trình nhưng các show ca 
nhạc của PNF ñều thành công ñược công chúng và báo chí ñón nhận, ñánh giá cao. 

- ðội ngũ CBNV có kinh nghiệm, gắn bó và chịu khó và năng ñộng.  

- Tình hình băng ñĩa lậu, vi phạm bản quyền không giảm mà có chiều hướng gia tăng, trong khi 
những nổ lực của nhà nước chống lại vấn ñề này không thấy tiến triển và hiệu quả. 

- Các tranh chấp về quyền liên quan diễn ra phúc tạp ñặc biệt là quyền tài sản (giữa ca sĩ là 
người biểu diễn và các ñơn vị sản xuất là ñơn vị ñầu tư), cũng gây bất lợi cho việc kinh doanh 
bản quyền ghi âm của RIAV mà các ñơn vị SX ủy quyền. 

Công ty TNHH MTV Sách Phương Nam (PNB) 

- Hệ thống nhà sách của PNC ngày càng mở rộng (30 nhà sách), tạo ñiều kiện cho việc bán sách 
của PNB trên diện rộng, ñược ưu tiên quảng bá poster sách mới, ưu tiên hỗ trợ kệ sách PNB. 

- Sách Phương Nam (PNB) ngày cành khẳng ñịnh vị thế là một nhà làm sách chuyên nghiệp và 
phát hành sách hàng ñầu tại Việt Nam. Bên cạnh ñó, PNB ñược ñồng nghiệp ñánh giá cao về 
hình thức và nội dung, thường xuyên lọt vào “Top Sách bán chạy”. PNB ñã tăng số lượng 
sách in lần ñầu tiên cho mỗi tựa sách từ 2.000 cuốn lên 4.000 cuốn và có nhiều tựa tái bản 
ngay sau khi phát hành, trong ñó, nổi bật là tựa sách “Quyền Lực ðích Thực” ñược in 20.000 
bản. 

-     Phát triển chi nhánh, tăng cường ñại lý, khách hàng trao ñổi, có nguồn hàng trao ñổi lớn và ổn 
ñịnh. PNB kiểm soát việc sử dụng vốn và chi phí khá tốt. Có sự trưởng thành rõ nét trong ñội 
ngũ nhân viên PNB. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, trong sáng. 

- Thị trường sách năm 2009 trầm lắng hơn so với những năm trước do ảnh hưởng kinh tế suy 
thoái, nên sức mua giảm, tình hình doanh thu của PNB cũng giảm hơn so với kế hoạch ñề ra. 

      Công ty TNHH MTV Văn phòng phẩm Phương Nam  (PNSC) 

- Khủng hoảng kinh tế ñã ảnh hưởng rất lớn ñến tình hình kinh doanh tại ñơn vị nói riêng và các 
ñối tác là nhà cung cấp nói chung. Các công ty ñối thủ ñầu tư nhiều vào việc ña dạng hóa sản 
phẩm, chất lượng ñược nâng cao, giá rất cạnh tranh nên ñã ảnh hưởng ñến doanh thu của 
PNSC trên thị trường này.  

- Thay ñổi giao diện trang website PNSC và cập nhật những thông tin sản phẩm mới và thông 
tin hoạt ñộng. 
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      Công tyTNHH MTV In Phương Nam (PNP) 

- Hoàn thiện ñược các chính sách mua hàng, chính sách bán hàng, quy trình quản lý sản xuất...  

- Xây dựng xong chính sách ISO. 

- Tổ chức triển lãm lịch Phương Nam, tăng thêm uy tín cho thương hiệu công ty in Phương 
Nam, mở ra cơ hội khai thác các khách hàng mới, nhất là cơ hội với thị trường in ấn ở Hà Nội, 
chủ ñộng hơn trong việc tiếp cận các khách hàng, ñối tác. 

- Nguồn nguyên liệu không ổn ñịnh và sụt giảm nghiêm trọng. 

- Thiếu lao ñộng có tay nghề cao do anh hưởng của cạnh tranh lao ñộng trong ngành. 

      Công ty CP nhãn hiệu Phương Nam (PNBC) 

- ðối tác hợp tác licence Disney (IMHI) bị Disney thu hồi bản quyền, vì thế, PNBC thiếu sự hỗ 
trợ về nguồn hàng khai thác. Do ñó, doanh thu ñã bị ảnh hưởng. 

- PNBC chưa thể triển khai dự án Office 1 và Warner Bros như dự kiến. 

- Hoạt ñộng kinh doanh của PNBC ñến nay vẫn chưa có hiệu quả. 

 
2.2.3. Hoạt ñộng các công ty liên doanh, liên kết.  

Công ty Liên Doanh Megastar  
 

Trong năm 2009, hoạt ñộng của Megastar ổn ñịnh và tăng trưởng cao so với 2008, mặc dù có 
bị ảnh hưởng của suy thoái kinh tế vào những tháng ñầu năm. Doanh thu ñạt 233,4 tỷ, tăng trưởng 
52% ( doanh thu năm 2008 là 154,7 tỷ). 

ðể ñạt ñược mức tăng trưởng trên, Megastar ñã từng bước tiêu chuẩn hóa các hoạt ñộng và 
không ngừng rút ngắn thời gian trình chiếu các bộ phim lớn, ăn khách cùng thời ñiểm với các nước 
trên thế giới. 

ðặc biệt trong tháng 12/2009, việc phối hợp với Studio ñể ñưa siêu phẩm phim 3D Avatar vào 
Việt Nam cùng lúc với Mỹ ñã mang lại hiệu quả vượt mức mong ñợi của Megastar - doanh thu ñạt 
1,8 triệu USD- cao nhất thị trường phim Việt Nam từ trước ñến nay. 

Trong năm, Megastar không phát triển thêm cụm rạp mới nhưng có ñầu tư thiết bị 2 phòng 
chiếu phim 3D cho Vincom Hà Nội và Hùng Vương Plaza. 

Cho ñến nay, Megastar vẫn là ñơn vị dẫn ñầu tại Việt Nam với trên 50% thị phần, với 7 cụm 
rạp chiếu phim, gần 60 rạp chiếu và trên 10.000 chỗ ngồi. 

Về mặt hiệu quả kinh doanh, ñến nay Megastar bắt ñầu giảm lỗ và có lãi ở một số cụm rạp 
như: Vincom Hà Nội, Hùng Vương Plaza và City plaza (Tân Sơn Nhất). 

Công ty CP truyền thông Bách Việt Phương Nam (BVN)  
ðơn vị : VNð 
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Mặc dù trong năm 2009 có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn 
cầu, tình hình kinh doanh năm 2009 của Bách Việt Phương Nam vẫn có nhiều chuyển biến tích 
cực. Doanh thu trong năm tăng 189% so với năm 2008 và lợi nhuận gộp tăng hơn 198%. Bên cạnh 
ñó, công ty ñã kiểm soát hiệu quả chi phí hoạt ñộng nên lợi nhuận trước thuế từ lỗ năm 2008 ñã có 
lãi trong năm nay là hơn 619 triệu ñồng. ðây là bước khởi ñầu khá tốt ñối với một công ty non trẻ 
như BVN. 

Năm 2009, công ty tiếp tục nhập và ñộc quyền phát hành các bản phim gốc như ðến thượng ñế 
cũng phải cười 2, Huyền thoại mùa thu, Thiên thần của Charlies, Hồi ký một Geisha, ðiệp viên áo 
ñen- Men in black 2, Cuộc gặp gỡ huyền bí - Close Encounters of the third kind.  

Công ty CP Sách & Thiết Bị Trường Học Sóc Trăng  
ðVT: VNð 

 

Công ty Sách & Thiết bị trường học Sóc Trăng vẫn duy trì tốc ñộ tăng trưởng khá tốt, tổng 
doanh thu tăng 19.26% so với năm 2008. Mặc dù lợi nhuận gộp tăng 26.19% nhưng lợi nhuận 
trước thuế ñạt ñược sự tăng trưởng ñến 58.07%. Với nội lực sẵn có cùng với tình hình kinh tế 
chung ngày càng khả quan hơn, trong năm 2010 dự báo công ty sẽ còn ñạt ñược những thành công 
hơn nữa.  

3. ðịnh hướng phát triển 

Tầm nhìn  
Trở thành doanh nghiệp dẫn ñầu trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm văn hóa & truyền thông, 
làm phong phú ñời sống tinh thần của người Việt Nam.  
 
Sứ mệnh 
PNC không ngừng ñổi mới và hoàn thiện, tạo sự khác biệt ñể có ñược những sản phẩm văn hóa và 
truyền thông hoàn hảo nhằm nâng cao ñời sống tinh thần của cộng ñồng.  
 
Mục tiêu Công ty ñến năm 2010  

• Vị thế cạnh tranh: Doanh nghiệp ñứng ñầu trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm văn hóa 
của Việt Nam.  

• Mạng lưới phân phối: Có 40 nhà sách tại 15 -20 tỉnh thành trên toàn quốc.  
• Quản lý: Hệ thống quản lý chuyên nghiệp, chất lượng nhân sự quản lý tốt.  
• Doanh thu năm 2010: 425 tỷ VNð.  
• Tỷ lệ lợi nhuận /doanh thu: 3%.  
• Giá trị thị trường : 500 tỷ VNð  

 
II. Báo cáo của Hội ñồng quản trị/Chủ tịch công ty  
 
1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt ñộng trong năm  
PNC có trên 20 nhà sách trên phạm vi cả nước thuộc hệ thống bán lẻ và 4 công ty con, ngoài ra 
PNC còn nắm giữ cổ phần trong Công ty Liên Doanh Megastar, Công ty CP Nhãn Hiệu Phương 
Nam (PNBC), Công ty CP Truyền Thông Bách Việt Phương Nam (BVN), Công ty CP Sách & 
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Thiết Bị Trường Học Sóc Trăng. Trong năm 2009, công ty tiếp tục ñầu tư và ñưa vào hoạt ñộng 06 
nhà sách mới, gôm 03 nhà sách ở TPHCM, 01 nhà sách ở Huế và 02 nhà sách ở thủ ñô Hà Nội. 
 
2. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh so với kế hoạch năm 2009:  

ðơn vị tính: ñồng  
 

Stt  Chỉ tiêu  Kế hoạch  Thực hiện  So TH/KH  
1  Doanh thu thuần         388,991,376,226       292,628,630,887  75.2% 
2  Lợi nhuận gộp         103,383,666,760          81,870,746,603  79.2% 
3  Lợi nhuận trước thuế           10,670,013,589            4,691,758,054  44.0% 
4  Thuế TNDN             2,667,503,397  1,218,608,911 

 
 

5  Tổng lợi nhuận sau thuế            8,002,510,192            3,473,149,143  43.4% 
 
3. Những thay ñổi chủ yếu trong năm:  
Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn ñiều lệ từ 65.000.000.000 ñồng lên 100.589.060.000 ñồng  
 
4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:  
4.1 ðịnh hướng mục tiêu năm 2010  
- Tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những ñơn vị dẫn ñầu trong ngành văn hóa phẩm 

- ðẩy mạnh doanh thu, kiểm soát chi phí ở mức hợp lý, tăng lợi nhuận hoạt ñộng sản xuất 
kinh doanh. 

4.2 Kế hoạch kinh doanh 2010 
ðVT: ñồng 

 
           

4.3 Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2010 
 

4.3.1 Hoạt dộng bán lẻ 
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- ðẩy mạnh phát triển kinh doanh theo chiều sâu, tập trung vào củng cố và nâng cao năng lực 
hiện có, sắp xếp và có hướng giải quyết ñối với những nhà sách, chi nhánh hoạt ñộng thua lỗ 
kéo dài. 

- Tiếp tục công tác chuẩn hóa hệ thống bán lẻ: hoàn thiện chuỗi nhận diện; tái cơ cấu tổ chức, 
ñịnh biên; thực hiện các quy trình, quy ñịnh; cơ cấu hàng hóa phù hợp và kiểm soát tồn kho 
chặt chẽ tại các nhà sách; tiêu chuẩn hóa chất lượng dịch vụ; tăng cường công tác ñào tạo ñội 
ngũ cán bộ quản lý và nhân viên bán hàng. 

- Thực hiện cải tiến quản lý hoạt ñộng mua hàng nhằm nâng cao năng lực cung ứng hàng hóa 
ñể ñạt ñược mục tiêu tăng tỉ lệ lợi nhuận gộp 1%  thông qua việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức; 
ban hành các quy trình, quy ñịnh, chính sách mua hàng – bán hàng; quy hoạch nhà cung 
cấp… 

- Khai trương bán hàng trực tuyến. 

- Phát triển nhà sách Phương Nam ðà Lạt ( liên doanh với công ty Phát Hành Sách Lâm 
ðồng), Nhà sách Làng Nghề Huế ( Lê Lợi), BookCafe Cần Thơ. 

4.3.2 Công ty thành viên 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt ñộng các công ty thành viên thông qua các 
quy trình, quy ñịnh và công tác kiểm toán nội bộ. 

- Tái cơ cấu lại hoạt ñộng các công ty thành viên ñang thua lỗ, ñảm bảo hoạt ñộng hiệu quả 
trong năm 2010 ( tinh giảm bộ máy, ñịnh hướng sản phẩm, liên kết trong sản xuất và bán 
hàng), thay ñổi nhân sự ñiều hành có năng lực tốt hơn. 

- Phát triển cửa hàng bán lẻ sản phẩm nghe nhìn PNF ñầu tiên tại TP.HCM. 

4.3.3 Các phòng ban tham mưu 

Nhân sự: 

- Hoàn chỉnh các qui chế lương, quy chế tuyển dụng, ñào tạo ñể ñảm bảo các chính sách lương 
ngày càng phù hợp với thị trường chung, góp phần ổn ñịnh nhân sự làm việc tại công ty. 

- Tăng cường công tác ñào tạo, ñặc biệt ñánh giá hiệu quả sau ñào tạo, nhằm nâng cao năng 
lực của CBCNV. 

- Phối hợp các hoạt ñộng cải tiến quản lý ñể cơ cấu lại nhân sự hợp lý. Thực hiện chương trình 
qui hoạch nhân sự kế thừa 

- Tăng cường công tác kiểm tra ñể quản lý công tác hành chính – nhân sự trên toàn hệ thống.  

Thương hiệu: 

- Chú trọng vào công tác quản trị thương hiệu. 

- Tạo mối liên kết, tận dụng lợi thế ña ngành trong các chương trình Marketing và tận dụng 
năng lực sẵn có trong các hoạt ñộng hỗ trợ bán hàng. 
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- Khảo sát khách hàng mục tiêu và ñánh giá chất lượng dịch vụ PNC. 

Văn phòng Công ty: 

- Ổn ñịnh cơ cấu tổ chức các phòng ban. 

- Tăng cường hiệu quả quản lý các dự án ñầu tư. 

- Xây dựng chiến lược Công ty năm 2011 – 2015 

- Tiếp tục thực hiện công tác cải tiến quản lý, hoàn thiện các quy chế hoạt ñộng công ty. 

III. Báo cáo của Ban giám ñốc  
 
1. Báo cáo tình hình tài chính  
 

1.1 Các chỉ số tài chính:  
 

 

Chỉ số tăng trưởng: Mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận gộp so với năm 2008 lần lượt là 
9.22% và 6.83% là tương ñối khá, do năm 2009 công ty vẫn chịu ảnh hưởng của tình hình khủng 
hoảng kinh tế chung. Tuy vậy, lợi nhuận từ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh giảm tới 211.60% 
nguyên nhân do các khoản chi phí tăng cao khi so sánh các tỷ trọng chi phí với doanh thu thuần.  
Chỉ số suất sinh lời: Các chỉ số suất sinh lời trên doanh thu và các chỉ số ROA và ROE ñều giảm 
nhẹ so với các năm trước; chỉ số ROE cao hơn chỉ số ROA do công ty sử dụng ñòn bẩy tài chính 
ñể tài trợ cho các dự án hoạt ñộng.  
Khả năng thanh toán: Khả năng thanh toán hiện hành qua các năm tương ñối ổn ñịnh và trong 
ngưỡng an toàn, khả năng thanh toán nhanh khá thấp do hàng tồn kho chiếm tỷ trọng cao trong  
tổng tài sản lưu ñộng. Tuy nhiên, do hàng tồn kho của công ty có thể quay vòng nhanh và hàng lỗi 
thời không tiêu thụ nhanh vẫn có thể ñổi trả ñược nên nhìn chung khả năng thanh toán nhanh của 
công ty vẫn ớ mức an toàn.  
Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 1.21 lần, vẫn nằm trong giới hạn trung bình ñối với các doanh 
nghiệp thương mại.  
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1.2 Giá trị sổ sách tại thời ñiểm 31/12/2009 : 139.921.327.137 ñồng.  
1.3 Những thay ñổi về vốn cổ ñông/vốn góp:  

Vốn chủ sở hữu ñầu năm 2009: 121.947.748.037 ñồng  
Vốn chủ sở hữu cuối năm 2009: 142.079.301.376 ñồng  
 

ðơn vị tính: VND  

 
 
 
 
 
 

 

Vốn ñầu tư của 

chủ sở hữu 

Thặng dư vốn 

cổ phần 

Cổ phiếu 

ngân quỹ 

Chênh 

lệch 

TGHð 

Quỹ ñầu tư    

phát triển 

Quỹ dự 

phòng tài 

chính 

Lợi nhuận 

chưa phân phối Quỹ khen 

thưởng phúc lợi Cộng 

Số dư ñầu 

năm trước 65.000.000.000 48.929.549.530 (32.400.000) - 3.144.727.481 1.359.420.039 

7.493.143.952 

255.409.300 126.149.850.302 

Lợi nhuận  

trong  năm - - - - - - 

3.617.959.370 

- 3.617.959.370 

Giảm vốn 

trong  năm - (120.676.800) - - - - - - (120.676.800) 

Chia cổ tức  - - - - - - (7.148.380.000) - (7.148.380.000) 

Trích lập 

quỹ 

- 

- - - - 147.797.768 (443.393.303) 295.595.535 - 

Chi từ quỹ - - - - - - - (1.283.775.287) (1.283.775.287) 

   Số dư 

ñầu năm 

nay 65.000.000.000 48.808.872.730 (32.400.000) - 3.144.727.481 1.507.217.807    3.519.330.019  (732.770.452) 121.214.977.585 

Tăng vốn 

trong  năm 35.589.060.000  (14.257.062.684) - - 

(1.331.997.316

) -                      -                        -      20.000.000.000  

Tăng khác - - - 

       

19.247  - -                      -           10.370.100           10.389.347  

Trích lập 

quỹ - - - - 

     

200.000.000     320.741.836   (1.080.014.303)      559.272.467                           -    

Lợi nhuận  

trong  năm 

- 

- - -  - 3.473.149.143                     -    3.473.149.143 

Chia cổ tức - - - -  -  (2.605.570.432)                     -     (2.605.570.432) 

Chi từ quỹ - - - - 

     

(10.000.000) -                      -     (1.215.960.294) (1.225.960.294) 

Giảm khác - - - -  -    (166.772.152)                     -       (166.772.152) 

   Số dư 

cuối  năm 100.589.060.000    34.551.810.046  (32.400.000) 

        

19.247  

  

2.002.730.165  1.827.959.643     3.140.122.275  (1.379.088.179) 140.700.213.197 
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  1.4 Chi tiết vốn ñầu tư chủ sở hữu 

 Cuối năm ðầu năm 

Cổ phần Nhà Nước 15.103.200.000 12.180.000.000 

Cổ phần công nhân viên Công ty 21.102.790.000 6.339.240.000 

Cổ phần bán cho các ñối tượng ngoài DN 34.380.220.000 22.365.380.000 

Cổ ñông nước ngoài 30.002.850.000 24.115.380.000 

Tổng cộng 100.589.060.000 65.000.000.000 

1.5 Cổ phần 

 Năm nay Năm trước 

� Số lượng cổ phần phổ thông ñăng ký phát hành  10.058.906 6.500.000 

� Số lượng cổ phần phổ thông ñã bán ra công chúng 10.058.906 6.500.000 

� Số lượng cổ phần ñược mua lại 3.240 3.240 

� Số lượng cổ phần phổ thông ñang lưu hành 10.055.666 6.496.760 

� Mệnh giá cổ phần ñang lưu hành: 10.000 VND/ cổ phần. 

1.6 Lãi cơ bản trên cổ phần 

 Năm nay Năm trước 

Lãi hợp nhất sau thuế của cổ ñông của công ty mẹ 3.473.149.143 3.617.959.370 

Số cổ phần phổ thông lưu hành bình quân trong năm 

của Công ty mẹ 

6.538.681 6.495.439 

Lãi cơ bản trên cổ phần (EPS) 531 557 
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2. Báo cáo kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh  
2.1. Bảng kết quả hoạt ñộng SX - KD  

            ðVT: ñồng 

 

 

2.2 Nhận ñịnh về kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính: 

2.2.1 Doanh thu: 

Doanh thu chưa hợp nhất 357.026.940.351ñ, ñạt 85% kế hoạch 2009, trong ñó, doanh thu hệ 
thống bán lẻ ñạt 83% kế hoạch. Mặc dù doanh thu năm 2009 không ñạt kế hoạch nhưng so với 
năm 2008 doanh thu ñã tăng 10%.  

2.2.2 Lợi nhuận gộp: 

Tỷ lệ lợi nhuận gộp toàn công ty thực hiện là 27.9% cao hơn 1.4 % so với kế hoạch 2009. 

2.2.3 Chi phí hoạt ñộng:  

Trong năm 2009, chi phí hoạt ñộng trên doanh thu thuần là 29% cao hơn so với kế hoạch là 
6%. Chi phí vẫn còn cao do trong năm mở thêm các nhà sách tại TP.HCM và Hà Nội làm gia tăng 
chi phí thuê mặt bằng, lương nhân viên và các chi phí phục vụ bán hàng khác. 

2.2.4 Lợi nhuận từ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh: 

      Lợi nhuận trước thuế 4,691 tỷ ñạt 44% so với kế hoạch và bằng 80.2% so với năm 2008, do lợi 
nhuận của hoạt ñộng bán lẻ giảm sút (chỉ ñạt 68% so với kế hoạch) và một số các công ty thành 
viên không ñạt kế hoạch lãi (PNBC, PNSC, PNP) 

3. Những tiến bộ công ty ñã ñạt ñược:  
 



C«ng ty Cæ phÇn V¨n ho¸ Ph−¬ng Nam                                                                                                                                                     
                                                                                            

    Trang 13 

- PNC ñã trở thành thương hiệu lớn, uy tín ñược người tiêu dùng tin tưởng, là một cái tên gắn với các 
sản phẩm văn hóa có chất lượng. Cùng với hệ thống nhận diện thương hiệu khá hoàn thiện và hệ 
thống các nhà sách bán lẻ quy mô trên cả nước. Tạo ñược lòng tin của người tiêu dùng trong lĩnh 
vực kinh doanh văn hóa phẩm. Lượng khách hàng thân thiết khá ổn ñịnh và gắn bó với các ñơn vị 
thể hiện qua việc gia tăng số lượng khách hàng có thẻ member, thẻ VIP ( hiện nay là 10.000 thẻ). 

- Bookcafe tạo ñiểm khác biệt với không gian thoáng mát, chất lượng dịch vụ tốt, phong cách sang 
trọng, lịch sự, bên cạnh ñó, Bookcafe còn thường xuyên tổ chức các chương trình ca nhạc chất 
lượng. Chính vì vậy, Bookcafe ñã trở thành sự lựa chọn của học sinh, sinh viên ñến làm việc, thư 
giãn, giải trí, họp mặt, hội thảo. 

- Các thương hiệu của công ty thành viên như PNF, PNB cũng là những thương hiệu hàng ñầu trong 
ngành kinh doanh văn hóa. 

- Hệ thống luật pháp về bản quyền ngày càng hoàn thiện cùng với ý thức tiêu dùng các sản phẩm 
chính gốc ngày càng nâng cao ñã khiến việc kinh doanh các sản phẩm băng ñĩa nhạc, sách chính 
gốc, có bản quyền hoặc hàng nhập khẩu trở nên thuận lợi hơn. Phương Nam Phim (PNF) và 
Phương Nam Sách (PNB) ñã có ñược bản quyền những chương trình, những tựa sách có chất lượng 
và giá trị thương mại cao. 

- Tập Phương Nam (sản phẩm của PNSC) ñã tạo ñược chỗ ñứng trên thị trường sau 02 năm hoạt 
ñộng. 

- ðội ngũ lãnh ñạo Công ty là những người có trải nghiệm và tâm huyết với ngành, với Công ty. 

- ðội ngũ nhân viên bán hàng ñược ñào tạo tốt về kỹ năng bán hàng thông qua hoạt ñộng ñào tạo 
thường xuyên tại Công ty và thực tế tại cửa hàng. 

 
IV. Báo cáo tài chính Các báo cáo tài chính ñã ñược kiểm toán theo qui ñịnh của pháp luật về kế 
toán (ñính kèm)  
 
V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán (ñính kèm)  

 
VI. Các công ty con và công ty có liên quan:  

 
1. Công ty con  
 
1.1 Công ty TNHH Một Thành Viên In Phương Nam (PNP).  
Ngày thành lập: 11/03/2008 (tiền thân là XN In Phương Nam ñã hoạt ñộng từ năm 1992)  
Tên chính thức: Cty TNHH Một Thành Viên In Phương Nam  
Tên giao dịch: Cty In Phương Nam (gọi tắt là PNP)  
Trụ sở chính: 160/12 - 160/14 ðội Cung, Phường 9, Quận 11, Tp.HCM.  
Logo:  
 
 
 
 
 
 
 
Vốn ðiều lệ: 14.000.000.000 ñồng (Mười bốn tỷ ñồng)  
Ngành nghề kinh doanh:  
 

o In trên bao bì (không in trên các sản phẩm vải, sợi, dệt, may, ñan tại trụ sở).  
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o ðóng bìa, gáy sách, mạ nhũ, mạ vàng, nhuộm màu bìa sách.  
 
o Thiết kế tạo mẫu.  
 
o Kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại.  
 
o Mua bán nguyên phụ liệu, máy móc thiết bị ngành in.  
 
o ðại lý phát hành sách báo.  
 
o Sản xuất, mua bán dụng cụ học tập.  

 
Bên cạnh chức năng in ấn, PNP còn liên kết với các ñối tác trong và ngoài hệ thống PNC ñể kinh 
doanh, khai thác các sản phẩm lịch, thiệp, sổ tay.  
Khách hàng chủ lực: Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà Nước Việt Nam, Tập ñoàn Bảo hiểm Việt Nam 
(Bảo Việt), Tập ñoàn Bảo hiểm Prudential, các Ngân hàng và NXB lớn.  
 
1.2 Công ty TNHH Một Thành Viên Phương Nam Phim (PNF).  
Ngày thành lập: 31/05/2008 (tiền thân là Hãng phim Phương Nam, ñã hoạt ñộng từ tháng 4 năm 
1992).  
Tên chính thức: Cty TNHH Một Thành Viên Phương Nam Phim  
Tên giao dịch: PHUONG NAM FILM COMPANY LIMITED, gọi tắt là Phương Nam Film  
Trụ sở chính: 940 ðường 3/2, Phường 15, Quận 11, Tp.HCM.  
Logo:  
 
 
 
 
 
 
Vốn ñiều lệ: 18.000.000.000 ñồng (Mười tám tỷ ñồng)  
ðựơc thành lập từ tháng 4 năm 1992, Phương Nam Phim trực thuộc Cty Cổ phần Văn hóa Phương 
Nam. Sau hơn 15 năm hoạt ñộng thành công, ñến nay hãng Phim Phương Nam ñã tạo dựng ñược 
uy tín của một thương hiệu hàng ñầu trong ngành sản xuất và kinh doanh các sản phẩm giải trí như 
băng, ñĩa, phim, tổ chức biểu diễn và các dịch vụ giải trí khác.  
Sản phẩm của Hãng phim Phương Nam ñã ñạt ñược nhiều giải thưởng cấp quốc gia, Thành phố và 
thương hiệu Phương Nam Phim ñã trở thành quen thuộc ñối với nhiều người, nhiều tầng lớp trong 
và ngoài nước.  
Ngành nghề kinh doanh:  
 

o Sản xuất, mua bán phim, băng, ñĩa có nội dung ñược phép lưu hành.  
 
o Kinh doanh rạp chiếu phim.  
 
o Tổ chức lễ hội.  
 
o Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.  
 
o Kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại.  
 
o Mua bán hàng ñiện, ñiện tử, nhạc cụ.  
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o ðào tạo nghề.  
 
o Kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán ăn uống bình dân (không hoạt ñộng tại trụ sở).  

 
1.3 Công ty TNHH Một Thành Viên Sách Phương Nam (PNB). 
Ngày thành lập: 08/01/2008  
Tên chính thức: Công ty TNHH Một Thành Viên Sách Phương Nam  
Tên giao dịch: Phương Nam Book (PNB)  
Trụ sở chính: 940 ðường 3/2, Phường 15, Quận 11, Tp.HCM.  
Logo:  
 
 
 
 
 
 
Vốn ñiều lệ: 10.000.000.000 ñồng (Mười tỷ ñồng)  
Ngành nghề kinh doanh:  
 

o ðại lý phát hành sách báo (có nội dung ñược phép lưu hành)  
 
o Thiết kế ñồ họa  
 
o Gia công vẽ mỹ thuật trang trí.  

Lĩnh vực hoạt ñộng:  
 

o Liên kết xuất bản và phát hành sách các thể loại và các ấn phẩm như sổ tay, audio book, 
sách nhạc.  

 
o Tổng phát hành và Hợp tác chiến lược:  

 
� Phương Nam Book và Công ty Văn hoá Phương Nam ñã ký hợp ñồng hợp tác chiến 

lược với Nhà xuất bản Tri Thức nhằm phát triển mạnh hơn nữa mảng sách tri thức 
nhân loại, nâng cao dân trí. Hiện Phương Nam Book là ñơn vị Tổng phát hành các 
tựa sách thuộc Tủ Sách Tinh Hoa của Nhà xuất bản Tri Thức.  

 
� Phương Nam Book cũng là ñơn vị tổng phát hành nhiều tựa sách quan trọng cho 

các nhà xuất bản lớn như NXB Trẻ, NXB Hội Nhà Văn, NXB Văn học, NXB Phụ 
Nữ, NXB Văn hoá - Thông tin;  

 
� Có mối quan hệ thường xuyên và chặt chẽ với Hiệp hội xuất bản Châu Á và ban tổ 

chức các Hội sách lớn trong khu vực, chuẩn bị cho sự hội nhập vào cộng ñồng xuất 
bản châu lục và thế giới.  

 
1.4 Công ty TNHH Một Thành Viên Văn Phòng Phẩm Phương Nam (PNSC)  
Ngày thành lập: 21/01/2008  
Tên chính thức: Công ty TNHH MTV Văn Phòng Phẩm Phương Nam  
Tên giao dịch: Công ty Văn Phòng Phẩm Phương Nam  
Tên tiếng Anh : Phuong Nam Stationery Company.  
Trụ sở chính: 160/13 ðội Cung, P9, Tp.HCM.  
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Logo:  
 
 
 
 
 
Vốn ñiều lệ: 16.000.000.000 ñồng (Mười sáu tỷ ñồng)  
Ngành nghề kinh doanh:  
Sản xuất, mua bán giấy, các sản phẩm từ giấy, dụng cụ thiết bị học sinh, vật dụng văn phòng phẩm 
(không sản xuất tại trụ sở).  
Chức năng kinh doanh:  
 

o Sản xuất kinh doanh các loại học cụ :  
 
     - Tập học sinh các loại;  
 
     - Sáp tô màu, bút viết, giấy kiểm tra  
 
o Kinh doanh thương mại các dòng VPP thương hiệu nước ngoài: Office One.  
 
o Sản xuất kinh doanh & thực hiện gia công các loại vật phẩm làm từ giấy: lịch, sổ tay, 

bao thư, giấy note.  
 

2.    Công ty liên doanh, liên kết:  
 

2.1 Công ty CP Nhãn Hiệu Phương Nam (PNBC): tỷ lệ nắm giữ 50,92%  

Ngày thành lập:  04/01/2007 

Tên chính thức:  Công ty Cổ phần Nhãn hiệu Phương Nam 

Tên giao dịch:  Công ty Cổ phần Nhãn hiệu Phương Nam 

Tên tiếng Anh :  Phuong Nam Brand Corporation. 

Trụ sở chính:  940 ðường 3/2 Phường 15, Quận 11, Tp.HCM. 

 

Logo 

 

Vốn ñiều lệ: 16.000.000.000 ñồng (Mười sáu tỷ ñồng) 

ðược sự chấp thuận của ðHðCð, PNC ñã liên doanh ñầu tư với East Media Holding 

Incorporation (EMHI) thông qua Công ty Cổ phần Tinh Túy (ELITE) ñể thành lập Công ty Cổ 

phần Nhãn Hiệu Phương Nam (PNBC). Công ty PNBC hoạt ñộng theo hình thức công ty cổ phần 

và giấy chứng nhận ðăng ký kinh doanh số 4103005864 do Sở Kế Hoạch Và ðầu Tư Thành Phố 

Hồ Chí Minh cấp ngày 04 tháng 01 năm 2007. Vốn ñiều lệ của Công ty PNBC là 16 tỷ ñồng, trong 

ñó PNC góp 9,6 tỷ ñồng chiếm 60% và ELITE góp 6,4 tỷ ñồng chiếm 40%.  

Ngành nghề kinh doanh 
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o Mua bán hàng gia dụng, ñồ dùng cá nhân và gia ñình. 

o ðại lý phát hành sách báo, tạp chí văn hóa phẩm (có nội dung ñược phép lưu hành). 

o Mua bán văn phòng phẩm, ñồ chơi trẻ em (trừ ñồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, 

sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng ñến an ninh trật tư, an toàn xã hội). 

o Mua bán băng ñĩa có nội dung ñược phép lưu hành (không mua bán tại trụ sở). 

o Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp (không hoạt ñộng tại trụ sở). 

o Dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm. 

o Sản xuất, phát hành phim có nội dung ñược phép lưu hành. 

o Quảng cáo thương mại. 

o Dịch vụ tiếp thị. 

o Nghiên cứu thị trường.  

 

2.2 Công ty Liên Doanh Megastar: tỷ lệ nắm giữ 20%  

Trụ sở chính: Parkson Plaza ( Lầu 7), 126 Hồng Bàng, P.12,Q.5, TPHCM 

Tel: 08-22220228    Fax: 08-22220300 

Năm 2004, với sự liên doanh của Tập ñoàn Envoy Media ( Mỹ), Phương Nam ñã thành lập 

công ty Truyền Thông Megastar chuyên xây dựng và kinh doanh cụm rạp chiếu phim cao cấp 

Megastar Cineplex, một mô hình trung tâm giải trí tích hợp ñầu tiên tại Việt Nam.Ngoài cụm rạp 

chiếu phim với tiêu chí mang ñến cho khán giả những bộ phim mới nhất của Hollywood và thế 

giới,mỗi trung tâm megastar Cineplex là một khu phức hợp bao gồm khu mua sắm, khu vui chơi 

giải trí, nhà hàng ẩm thực, bar café… theo chuẩn mực thật cao cấp và hiện ñại. 

Với dự kiến ñầu tư khoảng 10 cụm rạp chiếu phim tại Việt Nam cho ñến năm 2010, cụm rạp 

Megastar ñầu tiên (Vincom City) xuất hiện tại Hà Nội vào tháng 04.2006, lập tức trở thành cụm 

rạp ăn khách nhất thủ ñô từ trước tới nay. Tiếp theo là Megastar Cineplex Biên Hòa (Coop Mart 

Biên Hòa), Megastar Hùng Vương (Parkson Hùng Vương Plaza) ra mắt tháng 08.2007, Megastar 

Paragon ( Khu ñô thị Phú Mỹ Hưng) – năm 2008, cùng hàng loạt các trung tâm khác tại TP.HCM 

và các thành phố lớn như ðà Nẵng, Huế, Cần Thơ, Phan Thiết… 

2.3 Công ty CP Truyền Thông Bách Việt Phương Nam (BVN): tỷ lệ nắm giữ 25%  

Trụ sở chính : KCN Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành, tỉnh bà Rịa- Vũng Tàu  

Văn phòng :    59 Trần Quốc Hoàn, P.4, Quận Tân Bình, TPHCM 

Tel: 38116851   Fax: 38427830 

Giấy CN ðKKD: số 4903000339 do sở Kế Hoạch ðầu Tư Bà Rịa Vũng Tàu cấp ngày 19/03/2007 

Vốn ðiều lệ:  125.000.000.000 ñồng 

Là công ty liên doanh giữa công ty Bách Việt và Công ty Cp Văn Hóa Phương Nam cùng một 

số cổ ñông khác, ñược thành lập năm 2007. Công ty chuyên thực hiện dịch vụ mua bán bản quyền 
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các sản phẩm truyền thông, chủ yếu trong lĩnh vực âm nhạc, ñiện ảnh. Ngoài ra với trang thiết bị 

chuyên ngành hiện ñại và ña dạng, BVN còn thực hiện các công ñoạn sản xuất, hậu kỳ… cho các 

sản phẩm nói trên và phát hành băng ñĩa với hệ thống phân phối trên toàn quốc. 

2.4 Công ty CP Sách và Thiết Bị Trường Học Sóc Trăng: tỷ lệ nắm giữ 23.08%  

Trụ sở chính : 66 Nguyễn Thị Minh Khai, P.3, Sóc Trăng 

Tel: (079) 822080, 820093 

Công ty ñược thành lập năm 1993 tiền thân là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Sở giáo dục 

và ñào tạo. Từ tháng 12 năm 2003, công ty chính thức chuyển ñổi hình thức sở hữu vốn từ DNNN 

sang công ty cổ phần.  

Ngành nghề kinh doanh: 

- Kinh doanh các loại sách giáo khoa, sách tham khảo, các loại ấn phẩm dùng cho giáo viên, 

học sinh, vật phẩm văn hóa, các loại thiết bị, dụng cụ thí nghiệm, máy vi tính, mạng máy 

tính phục vụ trong trường học. 

- Dịch vụ game và internet. 

- Sản xuất, mua bán ñồ dùng trong trường học. 

VII. Tổ chức và nhân sự  

1. Cơ cấu tổ chức của công ty 

Thực hiện chiến lược phát triển giai ñoạn 2008 - 2010, Công ty Cổ phần Văn hoá Phương Nam 

ñã triển khai cơ cấu tổ chức mới tinh gọn và năng ñộng hơn nhằm phát huy hiệu quả hoạt ñộng. 

Công ty có: 

- 01 văn phòng chính với các phòng ban tham mưu, 

- Khối kinh doanh bán lẻ gồm 1 trung tâm mua hàng ñược hình thành trên cơ sở sáp nhập 

các ñơn vị cung ứng hàng hóa cho hệ thống nhà sách PNC gồm Phòng Kinh doanh tổng hợp, bộ 

phận cung ứng sách của Trung tâm sách và dịch vụ bản quyền, tổ mua hàng băng ñĩa của PNF và 

Ban Ngoại văn; hệ thống phân phối là mạng lưới các nhà sách tại các tỉnh thành trong cả nước 

ñược tổ chức thành các Chi nhánh trực thuộc Công ty.  

- Khối các Công ty con gồm 4 công ty thành viên với cơ cấu 100% vốn của PNC.   

� Văn phòng Công ty. 

Nơi ñặt trụ sở chính của Công ty, có văn phòng làm việc của Ban Tổng Giám ñốc Công ty và 

các phòng chuyên môn gồm: Phòng Nhân sự-Hành chính, Phòng Tài chính - kế toán, Phòng 

CNTT, Phòng Marketing, Văn Phòng công ty. 

ðịa chỉ: 940 ðường 3/2, Phường 15, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh. 

ðiện thoại: (84-8) 38663447 - 38663448. 

� Trung tâm mua hàng 
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Trung tâm mua hàng có chức năng ñảm nhiệm việc cung ứng hàng hóa kinh doanh cho toàn 

hệ thống bán lẻ của Công ty, bao gồm những bộ phận sau: Phòng Kho vận, ngành hàng tổng 

hợp, ngành hàng băng ñĩa, ngành hàng Sách quốc văn, ngành hàng Sách ngoại văn. Việc hình 

thành Trung tâm Mua hàng giúp Công ty quản lý việc cung ứng hàng hóa hiệu quả hơn. 

� Mạng lưới các Chi nhánh 

Công ty có 6 Chi nhánh, là các ñơn vị thực hiện kinh doanh hạch toán báo sổ, ñứng ñầu là 

Giám ñốc chi nhánh. Chi nhánh có các bộ phận trực thuộc gồm: các nhà sách, bộ phận kinh 

doanh tiếp thị, nhân sự, hành chính kế toán. Chi nhánh có các chức năng: 

• Phát triển và quản lý các cửa hàng bán lẻ, mạng lưới nhà phân phối và khách hàng sỉ tại 

khu vực thị trường ñược phân công quản lý. 

• Bán hàng trực tiếp cho các khách hàng tổ chức như: thư viện, trường học, cơ quan, doanh 

nghiệp tại khu vực thị trường ñược phân công quản lý. 

• Cung ứng hàng hoá cho khách hàng. 

• Quản lý công nợ, thu tiền bán hàng phát sinh tại chi nhánh. 

• Thực hiện các dịch vụ hậu mãi: chăm sóc và giải quyết các khiếu nại của khách hàng (ñại 

lý, khách hàng sỉ, khách hàng tổ chức, khách hàng lẻ). 

Hệ thống mạng lưới phân phối của Công ty mở rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước. Công ty có gần 20 

nhà sách qui mô lớn, tổ chức khoa học, hiện ñại ñặt tại các thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, 

Hải Phòng, ðà Nẵng, Huế, Hội An, Nha Trang, Cần Thơ 

2. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty  

� ðại hội ñồng Cổ ñông: là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty và tất cả các cổ ñông 

có quyền bỏ phiếu ñều ñược tham dự. ðại hội ñồng cổ ñông thường niên ñược tổ chức mỗi năm 

01 lần.  

� Hội ñồng quản trị: là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty ñể quyết 

ñịnh mọi vấn ñề liên quan ñến mục ñích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn ñề thuộc thẩm 

quyền của ðại hội ñồng Cổ ñông mà không ñược uỷ quyền. Hội ñồng quản trị của Công ty hiện 

tại có 7 người bao gồm 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và 05 thành viên. 

� Ban  kiểm soát: là cơ quan trực thuộc ðại hội ñồng Cổ ñông, do ðại hội ñồng Cổ ñông bầu ra. 

Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong ñiều hành hoạt ñộng kinh 

doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt ñộng ñộc lập với Hội ñồng quản trị 

và bộ máy ñiều hành của Tổng Giám ðốc. Ban kiểm soát Công ty hiện tại có 03 người, 01 Trư-

ởng ban và 02 thành viên. 

� Ban Tổng Giám ñốc: Ban Tổng Giám ñốc, ñứng ñầu là Tổng Giám ñốc, là người ñại diện theo 

pháp luật của Công ty, ñiều hành hoạt ñộng kinh doanh hàng ngày của Công ty và chịu trách 

nhiệm trước Hội ñồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ ñược giao. Tổng Giám 
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ñốc trực tiếp phụ trách các Phòng tham mưu tại trụ sở chính của Công ty. Giúp việc cho Tổng 

Giám ñốc có 01 Phó Tổng Giám ñốc thường trực.  

� Các phòng ban: Công ty hiện có 05 phòng tham mưu như sau: 

• Phòng Hành chính-tổng hợp 

• Phòng Tài chính - kế toán 

• Phòng Công nghệ thông tin 

• Phòng Marketing 

• Văn phòng công ty. 

 
3. Tóm tắt lý lịch của các nhân sự chủ chốt:  

3.1 Ban Giám ñốc 

3.1.1 Bà PHAN THỊ LỆ:  

Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội ñồng quản trị kiêm Tổng Giám ñốc Công ty  

Giới tính: Nữ  

Ngày sinh: 02/02/1959  

Nơi sinh: Khánh Hòa  

CMND số: 020588347 do CA TPHCM cấp ngày 15/08/2002  

Quốc tịch: Việt Nam  

Dân tộc: Kinh  

Quê quán: Khánh Hòa  

ðịa chỉ thường trú: E25-K300 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TpHCM  

ðT liên lạc: (848) 8663447/8663448  

Trình ñộ học vấn: ðại học  

Trình ñộ chuyên môn: Cử nhân Thống kê - Kế toán  

Quá trình công tác:  

� 1978 - 1982: Sinh viên Trường ðại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh  

� 1983 - 1989: Kế toán trưởng Công ty Văn hóa Tổng hợp Quận 11  

� 1989 - 1999: Giám ñốc Công ty Văn hóa Tổng hợp Quận 11  

� 1999 - nay: Chủ tịch Hội ñồng quản trị kiêm Tổng Giám ñốc Công ty Văn hóa Phương 

Nam  

Số cổ phiếu ñang nắm giữ: 550.229 cổ phiếu chiếm 5,47% vốn ñiều lệ 

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không có  
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Hành vi vi phạm pháp luật: Không có  

Lợi ích liên quan với Công ty: Không có  

Các khoản nợ ñối với Công ty: Không có.  

3.1.2 Ông NGUYỄN HỮU HOẠT.  

Chức vụ hiện tại: Phó Chủ tịch Hội ñồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám ñốc  

Giới tính: Nam  

Ngày sinh: 12/04/1961  

Nơi sinh: Quảng Nam.  

CMND số: 022394302 do CA TPHCM cấp ngày 09/02/2004  

Quốc tịch: Việt Nam  

Dân tộc: Kinh  

Quê quán: Quảng Nam.  

ðịa chỉ thường trú: Số 1H ñường số 6, Cư xá Bình Thới, Quận 11, TpHCM  

ðT liên lạc: (848) - 8663447/8663448  

Trình ñộ học vấn: ðại học  

Trình ñộ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Công nghiệp - Hành chánh  

Quá trình công tác:  

� 1978 - 1982: Nghĩa vụ quân sự  

� 1982 - nay: Công tác tại Công ty Văn hoá Tổng hợp Quận 11, nay là công ty Cp Văn hóa 

Phương Nam với các chức vụ sau:  

- Trưởng Ban ñiều hành Công viên Văn hoá ðầm Sen  

- Phụ Trách khối các cửa hàng in lụa  

- Giám ñốc Xí nghiệp In  

- Phó Chủ tịch Hội ñồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám ñốc Công ty Văn hoá Phương 

Nam  

Số cổ phiếu ñang nắm giữ: 38.324 cổ phiếu chiếm 0,38% vốn ñiều lệ 

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không có.  

Hành vi vi phạm pháp luật: Không có  

Lợi ích liên quan với Công ty: Không có  

Các khoản nợ ñối với Công ty: Không có.  

3.1.3 Ông LÃ THÁI HIỆP 
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Chức vụ hiện tại: Giám ñốc Tài Chính kiêm Kế toán trưởng  

Giới tính: Nam 

Ngày sinh: 28/12/1977 

Nơi sinh: TP. HCM 

CMND số: 023102923 do  CA TPHCM  cấp ngày 14/02/2008 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh  

Quê quán:  

ðịa chỉ thường trú: 10/25 ðường 379, P. Tăng Nhơn Phú A, Q. 9, Tp. HCM 

ðT liên lạc: (84-8) 3866 3447 

Trình ñộ học vấn: Cử nhân kinh tế 

Trình ñộ chuyên môn: Tài chính - kế toán 

Quá trình công tác:   

� 2000 - 2005:  Kế toán trưởng Công ty TNHH SELCO - Vietnam 

� 2005 - 2006: Kế toán tài chính Công ty TNHH NESTLE - Vietnam 

� 2006 - 2007: Kế toán trưởng Công ty LD SCANMACH Vietnam 

� 2007 – 10/2008: Chuyên viên phân tích tài chính – Công ty BASF Business Services Center 

� 10/2008 - nay: Kế toán trưởng kiêm Giám ñốc tài chính Công ty Cổ phần Văn hóa Phương 

Nam 

Chức vụ hiện tại:  Kế toán trưởng kiêm Giám ñốc tài chính Công ty Cổ phần Văn hóa Phương 

Nam. 

Số cổ phần nắm giữ:  0 cổ phần 

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không có. 

Hành vi vi phạm pháp luật: Không có. 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có. 

 

3.2 Thành Viên Hội ðồng Quản Trị 

3.2.1 Bà Phan Thị Lệ - Chủ tịch HðQT 

         Lý lịch tóm tắt như trên 

3.2.2 Ông Nguyễn Hữu Hoạt – Phó chủ tịch HðQT 

        Lý lịch tóm tắt như trên 
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3.2.3 Bà Trần Thị Mai- Thành Viên HðQT 

Giới tính: Nữ 

Ngày tháng năm sinh: 23/12/1951 

Nơi sinh: Tiền Giang 

CMND số: 020300975  do  CA TPHCM  cấp ngày 23/07/1987 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Quê quán: Tiền Giang 

ðịa chỉ thường trú: 3/9 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, TpHCM. 

ðT liên lạc: (84-8) 3930 3623/ 3930 4601/ 3930 4600 

Trình ñộ học vấn: ðại học 

Trình ñộ chuyên môn:  Cử nhân ñại học sư phạm chuyên ngành Hoá 

Quá trình công tác: 

� 1974 - 1980: Giáo viên giảng dạy tại Trường cấp 3 Vũng Tàu. 

� 1980 - 1984: Giáo viên giảng dạy tại Trường Lý Tự Trọng, TpHCM. 

� 1985 - 1989:  Phó phòng Hội chợ Triển lãm - Công ty Hội chợ TpHCM. 

� 1990 - 1992: Trợ lý Giám ñốc Công ty Young Mike LTD - Taiwan. 

� 1992 - nay: Giám ñốc ñại diện tập ñoàn HUALON CORP (Malaysia) 

Chức vụ hiện tại: Uỷ viên HðQT, Giám ñốc văn phòng ñại diện  tập ñoàn HUALON CORP 

(Malaysia) tại Việt Nam. 

Số cổ phần nắm giữ: 68.152 cổ phần chiếm 0,68% VðL. 

Trong ñó:  + Sở hữu cá nhân: 68.152 cổ phần 

              + ðại diện sở hữu: Không có. 

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không có 

Hành vi vi phạm pháp luật: Không có. 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có. 

3.2.4. Ông Nguyễn Ngọc Bích- Thành viên HðQT 

Giới tính: Nam 

Ngày sinh: 1945 

Nơi sinh: Hà Tây. 
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CMND số: 022594899 do CA TPHCM  cấp ngày 20/09/2004 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Quê quán: Xã ðỗ ñộng, Huyện Thanh oai, Tỉnh Hà tây 

ðịa chỉ thường trú: 14P Nguyễn Thị Tần, Phường 2, Quận 8, TpHCM. 

ðT liên lạc: (848) 3829 5619 

Trình ñộ học vấn: Cao học  

Trình ñộ chuyên môn: Thạc sĩ Luật 

Quá trình công tác: 

� 1973 - 1975: Luật sư ñoàn Luật sư Sài Gòn. 

� 1989 -1992: Cố vấn luật pháp tại Công ty Overseas Finance & Trading   Corp TpHCM. 

� 1993 - 1994: Cố vấn luật pháp tại Công ty INVESTIP. 

� 1994 - 1996: ðại diện tại Việt Nam cho Law firm Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, 

New York City. 

� 1994 - 2003: Giảng viên Trường ðại học Tổng hợp TpHCM, ðại học Mở Bán công TpHCM, 

ðại học Luật TpHCM, Trường ñào tạo các chức danh tư pháp; Luật sư tại VPLS Phương Thuần và 

Bích, ñã gia nhập ðoàn Luật sư Tp.HCM, chuyên về Luật Công ty, Luật Tài chính, Luật Thương 

mại.  

Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội ñồng quản trị, Luật sư  

Số cổ phần nắm giữ:  36.096 cổ phần chiếm 0,36% VðL.  

Trong ñó:  + Sở hữu cá nhân: 36.096 cổ phần 

              + ðại diện sở hữu : Không có. 

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không có. 

Hành vi vi phạm pháp luật: Không có. 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có. 

3.2.5. Ông Phạm Uyên Nguyên - Thành Viên HðQT 

Giới tính: Nam 

Ngày sinh: 08/06/1968 

Nơi sinh: Sài Gòn 

CMND số: 002017974  do CA TPHCM  cấp ngày 25/11/2003 

Quốc tịch: Việt Nam 
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Dân tộc: Kinh 

Quê quán: Quảng Nam 

ðịa chỉ thường trú: 19 D, Thạch Thị Thanh, Quận 1, TpHCM 

ðịa chỉ cơ quan: P 1730, 155 Nguyễn Huệ, Quận 1, TpHCM. 

ðT liên lạc: (84-8) 3821 9930 

Trình ñộ học vấn: Cao học  

Trình ñộ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (chuyên ngành Tài chính Ngân hàng). 

Quá trình công tác: 

� 07/1990 - 07/1991: Phóng viên tập sự - Bảo Tuổi trẻ. 

� 07/1991 - 07/1994: Cán bộ nghiên cứu - Viện Kinh tế TpHCM. 

� 07/1994 - 07/1997: Du học tại Singapore (Trường ðH Công nghệ Namyang) và Mỹ (Trường 

ðH Pennsylvania), chương trình Thạc sĩ Quản trị (MBA) chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, học 

bổng toàn phần của chính phủ Singapore; là cố vấn ñầu tư (Investment Advisor) - Công ty ñầu tư 

của chính phủ Singapore (GSIC - Government of Singapore Investment Corporation). 

� 07/1997 - 02/2000: Phó trưởng Ban thẩm ñịnh - Quỹ ñầu tư phát triển ñô thị TpHCM (Hifu). 

� 01/2000 - 09/2003: Giám ñốc chi nhánh tại TpHCM - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 

(BVSC). 

� 09/2003 - 03/2007: Giám ñốc ñiều hành kiêm Trưởng văn phòng ñại diện Công ty VinaCapital 

Investment Managent Ltd, ñơn vị quản lý Quỹ ñầu tư VietNam Opportunity Fund (VOF); Giám 

ñốc các Công ty thành viên thuộc VOF: VOF Investment Ltd, Asia Value Investment Ltd, Vietnam 

Venture Ltd, VietNam Investment Ltd và VietNam Enterprise Ltd; Tổng giám ñốc Công ty ðầu tư 

Phong Phú. 

� 03/2007 – 09/2007: Cố vấn cao cấp Công ty VinaCapital Investment Management Ltd. 

� 09/2007 - nay: Sáng lập viên, Phó CT thường trực HðQT kiêm TGð Công ty CP Quản lý quỹ 

Hợp lực Việt Nam (Hợp Việt). 

Chức vụ hiện tại:  Thành viên HðQT. 

Số cổ phần nắm giữ: 24.641 cổ phần chiếm 0,24% vốn ñiều lệ 

Trong ñó: + Sở hữu cá nhân : 19.872 cổ phần 

             + ðại diện sở hữu: Không có. 

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu:  

� Cha Phạm Huyên nắm giữ 445 cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật: Không có. 
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Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có. 

3.2.6 Ông Võ Ngọc Thành – Thành viên HðQT 

Giới tính: Nam 

Ngày sinh: 02/11/1961 

Nơi sinh: ðồng Xuân, Phú Yên 

CMND số: 023004334 do  CA TPHCM  cấp ngày 09/04/2004 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Quê quán: Phú Yên 

ðịa chỉ thường trú: 201/100 Hoàng Việt, P4, QTB, Tp.HCM 

ðịa chỉ cơ quan: 03 ðường 3/2, P11, Q10, TpHCM 

ðT liên lạc: (84-8)  3834 2002 - 3835 6617 

Trình ñộ học vấn: ðại học 

Trình ñộ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí, Cử nhân Châu á học và Quản trị tiếp thị Trường ðại học Adamson - 

Manila, Philippiness. 

Quá trình công tác: 

� 1983 - 1988:  Phó Phòng Kế hoạch Xí nghiệp Vật Tư - Công ty Bông TW 

� 1989 - 1994:  Trưởng Văn phòng ðại diện - Công ty Imexpan Pacific (Philippiness) tại Việt Nam. 

� 1995 - nay:  Chủ tịch Hội ñồng thành viên - Tổng giám ñốc Công ty TNHH TMDV An Phong, 

chủ ñầu tư Hệ thống siêu thị Maximark. 

Chức vụ hiện tại:  Thành viên HðQT. 

Số cổ phần nắm giữ:  310.000 cổ phần chiếm 3,08% vốn ñiều lệ. 

Trong ñó: + Sở hữu cá nhân: 310.000 cổ phần 

              + ðại diện sở hữu: Không có. 

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không có 

Hành vi vi phạm pháp luật: Không có. 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có. 

3.3 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

3.3.1. Ông Võ Viết Hoà - Trưởng Ban KS. 

Giới tính: Nam 

Ngày sinh: 08/04/1953 
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Nơi sinh: Phú Yên 

CMND số: 020136495  do  CA TPHCM cấp ngày 27/07/2000 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Quê quán: Phú Yên 

ðịa chỉ thường trú: 229/5A Nguyễn Lâm, P 7, Quận Phú Nhuận, TpHCM 

ðT liên lạc: (848) - 8663447/8663448 

Trình ñộ học vấn: ðại học 

Trình ñộ chuyên môn: Cử nhân ðại học Sư phạm, chuyên ngành ngữ văn 

Quá trình công tác: 

� 1977 - 1986: Cán bộ Trường ðại học Sư phạm Thành phố HCM, Trưởng phòng Tài vụ 

Trường ðại học Sư phạm TpHCM. 

� 1988 - 1993: Giám ñốc Công viên Văn hoá ðầm Sen -  Công ty Du lịch Thành phố 

HCM 

� 1994 - nay: Công tác tại Công ty Văn hoá Phương Nam với các chức vụ sau: Phó Giám ñốc Xí 

nghiệp In, Chủ tịch Công ñoàn Công ty, Trưởng Ban kiểm soát Công ty 

Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban kiểm soát, Chủ tịch Công ñoàn Công ty Văn hoá  Phương Nam. 

Số cổ phần nắm giữ: 719 cổ phần chiếm 0,01% vốn ñiều lệ. 

Trong ñó:  + Sở hữu cá nhân: 719 cổ phần 

 + ðại diện sở hữu: Không có. 

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không có. 

Hành vi vi phạm pháp luật: Không có. 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có. 

3.3.2. Ông Cao Danh Hà - Thành viên BKS. 

Giới tính: Nam 

Ngày sinh: 1958 

Nơi sinh: ðắc Lắc 

CMND số: 020146720  do CA TPHCM cấp ngày 21/10/1995 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Quê quán: ðắc Lắc 
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ðịa chỉ thường trú: 6/10G ñường số 3, C xá Lữ Gia, P15, Q11, TpHCM 

ðT liên lạc: 848 - 8654140 /0913.902170 

Trình ñộ học vấn: ðại học 

Trình ñộ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, chuyên ngành ngoại thương 

Quá trình công tác: Công ty Cổ phần ðầu tư Xây dựng Hưng Vương, TpHCM 

Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban Kiểm soát 

Số cổ phần nắm giữ: 26.040 cổ phần chiếm 0,24% vốn ñiều lệ. 

Trong ñó:  + Sở hữu cá nhân: 26.040 cổ phần 

 + ðại diện sở hữu : Không có. 

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không có. 

Hành vi vi phạm pháp luật: Không có. 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có. 

3.3.3. Bà ðặng Kim Lan. 

Giới tính: Nữ 

Ngày sinh: 12/06/1955 

Nơi sinh: Sài ưng 

CMND số: 021700911 do CA TPHCM  cấp ngày 12/09/1994 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh  

Quê quán: ðồng Tháp 

ðịa chỉ thường trú: 637 Trường Chinh, P Tây Thạnh Quận Tân Phú, TPHCM 

ðT liên lạc: (08) 7512562 

Trình ñộ học vấn: 12/12 

Trình ñộ chuyên môn: ðại học Tài chính 

Quá trình công tác:   

� 01/1977 - 06/1986: Kế toán trưởng Xí nghiệp Quốc Doanh Cao Su Giải phóng 

� 07/1986 - 12/1989: Q.Kế toán trưởng Xí nghiệp Cơ ñiện  trực thuộc Liên hiệp KH-XN In 

Liksin. 

� 01/1990 - 04/1993: Phó phòng Kế toán - Tài chính In Tổng hợp Liksin.  

� 05/1993 - 02/1995: Q.Kế toán trưởng Công ty In và Bao bì Liksin. 
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� 03/1995 - 11/1995: Q. Kế toán trưởng Công ty SXKD XNK Giấy, In và Bao bì Liksin. 

� 12/1995 - 06/2002: Giám ñốc TCKT, Kế toán trưởng Công ty Liksin. 

� 07/2002 ñến nay:  Uỷ viên HðQT kiêm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Liksin, Trưởng Ban 

kiểm sóat Công ty Cổ phần Sagomic, Công ty TNHH Phát Tài, Công ty Cổ phần In Tổng Hợp 

Liksin, kiểm soát viên Ngân hàng Cổ phần ðông A, Công ty Cổ phần Mỹ Nghệ tổng hợp xuất 

khẩu, Công ty Cổ phần Mai Lan, Công ty Cổ phần nhựa ðông Phương và Công ty Cổ phần In 

nhãn hàng An Lạc. 

Chức vụ hiện tại:  Thành viên BKS. 

Số cổ phần nắm giữ:  1.510.320 cổ phần chiếm 15.01% VðL 

Trong ñó: + Sở hữu cá nhân:  Không có 

 + ðại diện sở hữu: 1.510.320 (cổ phần thuộc sở hữu nhà nước). 

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không có. 

Hành vi vi phạm pháp luật: Không có. 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có. 

 
4. Thay ñổi Tổng Giám ñốc ñiều hành trong năm: không thay ñổi  
 
5. Quyền lợi của Ban Giám ñốc:   
Tiền lương, thưởng của Ban giám ñốc và các quyền lợi khác của Ban giám ñốc: Tiền lương của 
Ban Tổng giám ñốc: 75.000.000 ñồng/tháng. Tổng ngân sách tiền lương Ban Tổng Giám ñốc cả 
năm 2009 là 900.000.000 ñồng.  
 
6. Thay ñổi thành viên Hội ñồng quản trị/thành viên Hội ñồng thành viên/Chủ tịch, Ban 
Giám ñốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng:  
- Ông Nguyễn Quang Vinh xin miễn nhiệm thành viên HðQT từ tháng 09/2009 
 
- Bà Phan Mộng Thúy ñược bổ nhiệm làm Phó TGð từ 01/12/2009 
 
7. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách ñối với người lao ñộng:  
 
7.1 Số lượng cán bộ công nhân viên: 

- Số lượng cán bộ, nhân viên bình quân năm 2009: 1,142 người  
- Thu nhập bình quân: 2.435.000 ñồng/ người/ tháng  
 

7.2 Chính sách ñối với người lao ñộng 
 
 7.2.1 Chính sách ñãi ngộ 

Cán bộ - nhân viên của Công ty ñược hưởng các chế ñộ phúc lợi như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, 

tiền ăn giữa ca, tiền trực ñêm, phụ cấp xăng dầu, phụ cấp trượt giá,...  

Công ty có chính sách ưu ñãi cho những lao ñộng giỏi, cụ thể trong hệ số lương của nhân viên, ngoài hệ 

số lương cơ bản theo chế ñộ Nhà nước còn có hệ số lương theo tính chất và trách nhiệm của công việc, lư-

ơng công việc chiếm tỷ trọng cao trong tiền lương của CB - NV. ðối với toàn bộ hệ thống nhà sách, Công 
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ty con: CBCNV ñược hưởng lương theo doanh thu, theo ñó, lương nhân viên gồm lương cơ bản chiếm 20% 

và lương tính theo doanh thu, khối lượng công việc ñược giao, trách nhiệm và mức ñộ quan trọng của vị trí 

công việc trong quá trình sản xuất kinh doanh.      

Người lao ñộng trong Công ty Văn hoá Phương Nam ngoài việc ñược hưởng các quyền lợi ñược quy 

ñịnh trong Bộ Luật Lao ñộng còn ñược Công ty ñãi ngộ dưới nhiều hình thức khác như  khám sức khỏe 

ñịnh kỳ, nghỉ mát, tham quan - du lịch,…  

Hàng năm, Công ty tiến hành trích quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm ñể 

sử dụng vào việc chi khen thưởng và các phúc lợi xã hội như thai sản, hiếu hỷ, trợ cấp khó khăn .... 

Công ty có chính sách khen thưởng xứng ñáng ñối với các cá nhân có công lao ñóng góp ñối với hoạt 

ñộng của Công ty, ñồng thời có biện pháp xử phạt và kỷ luật nghiêm khắc ñối với những cá nhân có hành vi 

gây ảnh hưởng xấu ñến Công ty... 

7.2.2 Chính sách lao ñộng 

Thời gian làm việc: Thời gian làm việc 7,5 giờ một ngày, mỗi tuần nhân viên ñược nghỉ 1,5 ngày. Thời 

gian làm việc ñược quản lý chặt chẽ thông qua các Trưởng bộ phận và Phòng Quản trị Hành chính.  

ðiều kiện làm việc: Văn phòng làm việc khang trang, có ñiều hoà nhiệt ñộ, ñược trang bị ñầy ñủ các 

trang thiết bị văn phòng. ðối với lực lượng lao ñộng trực tiếp, Công ty trang bị ñầy ñủ các phương tiện bảo 

hộ lao ñộng, vệ sinh lao ñộng. Công tác an toàn lao ñộng ñược ñặt lên hàng ñầu, các nguyên tắc an toàn kỹ 

thuật ñược tuân thủ nghiêm ngặt. Phòng Hành chính theo dõi lịch bảo trì bảo dưỡng trang thiết bị của bộ 

phận kỹ thuật ñể ñảm bảo không ñể xảy ra tai nạn lao ñộng. Công ty cũng ñã tiến hành mua bảo hiểm tai 

nạn cho nhân viên. 

Các hoạt ñộng ñoàn thể như: Chi bộ ðảng, Công ñoàn, ðoàn TNCS ñược duy trì ñều ñặn.  

7.2.3 Chính sách tuyển dụng và ñào tạo 

ðối với cán bộ quản lý và nhân viên nghiệp vụ: Cán bộ quản lý và nhân viên nghiệp vụ - chuyên môn 

phải có trình ñộ ñại học. Công ty chú trọng ñẩy mạnh các hoạt ñộng ñào tạo - ñặc biệt là ñào tạo về kỹ năng 

quản lý, ñiều hành, ñồng thời bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn ñối với nhân viên nghiệp vụ tại các ñơn vị. 

ðối với lao ñộng phổ thông, thời vụ: Việc tuyển dụng ñược thông báo rộng rãi trên các phương tiện 

thông tin ñại chúng. Sau khi ñược tuyển dụng, số nhân viên này ñược ñào tạo về kiến thức giao tiếp ứng xử 

và hướng dẫn các thao tác phục vụ khách, xử lý các tình huống.vv... 

Công ty có kế hoạch xuyên suốt từ ñầu năm về việc tổ chức thực hiện hoặc gởi nhân viên tham 

gia các khóa ñào tạo huấn luyện nghiệp vụ ngắn hạn do các trường chuyên nghiệp tại Thành phố 

Hồ Chí Minh giảng dạy. Nội dung các khoá ñào tạo, huấn luyện nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên 

môn của nhân viên và tạo nguồn bổ sung vào các vị trí chủ chốt của Công ty. 

 
VIII. Thông tin cổ ñông và Quản trị công ty  
 
1. Hội ñồng quản trị và Ban kiểm soát:  
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Stt  Họ và tên  Chức vụ  ðiều hành  
Công ty  

1.  Phan Thị Lệ  Chủ tịch HðQT  Tổng Giám ñốc  

2  Nguyễn Hữu Hoạt  Phó chủ tịch HðQT  Phó Tổng Giám ñốc  

3.  Võ Ngọc Thành  Thành viên HðQT  Không  

4.  Trần Thị Mai  Thành viên HðQT  Không  

5.  Nguyễn Ngọc Bích  Thành viên HðQT  Không  

6.  Phạm Uyên Nguyên  Thành viên HðQT  Không  

7.  Võ Viết Hòa  Trưởng ban kiểm soát  Không  

8. ðặng Thị Kim Lan  Thành viên Ban Kiểm soát  Không  

9.  Cao Danh Hà  Thành viên Ban Kiểm soát  Không  

 
* Hoạt ñộng của HðQT trong năm 2009:  

 
- Thông qua kế hoạch SX –KD năm 2009.  
- Phê duyệt, thông qua các dự án ñầu tư theo chức năng, quyền hạn của Hội ðồng Quản Trị.  
 

• Hoạt ñộng của Ban kiểm soát:  
 

- Thẩm ñịnh báo cáo tài chính và báo cáo tình hình SXKD của Công ty năm 2009 hàng quý.  
 

- Theo dõi kết quả thực hiện ñối với những kiến nghị của Ban Kiểm soát năm 2009  
 

• Kế hoạch ñể tăng cường hiệu quả trong hoạt ñộng quản trị công ty:  
 

Triển khai chương trình cải tiến hệ thống quản trị Công ty theo kế hoạch chiến lược ñã ñược 
Hội ñồng quản trị thông qua.  
 

• Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HðQT/Hội ñồng thành 
viên/Chủ tịch và thành viên Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:  

 
- Thù lao của các thành viên HðQT: 2.000.000 ñồng/người/ tháng. Tổng mức thù lao của Hội 

ñồng quản trị năm 2009 là: 168.000.000 ñồng  
 
- Thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát: 1.500.000 ñồng/người/ tháng. Tổng mức thù lao 

của ban Kiểm soát năm 2009 là 54.000.000 ñồng  
 

• Số lượng thành viên HðQT, Ban Kiểm soát/Kiểm soát viên, Ban Tổng Giám ñốc ñã có 
chứng chỉ ñào tạo về quản trị công ty: tất cả các thành viên Hội ñồng quản trị, ban kiểm soát 
và Ban Tổng Giám ñốc ñều ñã có chứng chỉ ñào tạo về quản trị Công ty.  

 
• Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay ñổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp của 
thành viên HðQT:  
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STT TÊN CHỨC VỤ ðầu kỳ  Cuối kỳ  

1.  Phan Thị Lệ  Chủ tịch HðQT  131.072 550.229 

2  Nguyễn Hữu Hoạt  P. Chủ tịch HðQT  55.100 38.324 

3.  Võ Ngọc Thành  Thành viên HðQT  250.000 310.000 

4.  Trần Thị Mai  Thành viên HðQT  34.800 68.152 

5.  Nguyễn Ngọc Bích  Thành viên HðQT  29.110 36.096 

6. Phạm Uyên Nguyên  Thành viên HðQT  19.872 0 

7.  Võ Viết Hòa  Trưởng ban kiểm soát  580 719 

8.  ðặng Thị Kim Lan  Kiểm soát viên 406.000 1.510.320 

9.  Cao Danh Hà  Kiểm soát viên  27.000 26.040 

Ghi chú: Số ñầu kỳ: theo danh sách cổ ñông ñăng ký cuối cùng ngày 04/03/2009. Số cuối kỳ: theo 
danh sách cổ ñông ñăng ký cuối cùng ngày 26/03/2010.  
 
2. Các dữ liệu thống kê về cổ ñông/thành viên góp vốn:  
2.1. Cổ ñông/thành viên góp vốn trong nước:  
Thông tin chi tiết về cổ ñông lớn góp vốn (trên 5%)  
 

Stt  Tên cổ ñông  ðịa chỉ  Số cổ phần sở hữu  Tỷ lệ  
(%)  

01  Cổ ñông Nhà nước:  
Tổng Công ty Công nghiệp In 
- Bao bì Liksin  

701 Kinh Dương Vương, Q6, 
Tp.HCM  

1.510.320  15,01% 

02  Phạm Vĩnh ðức  104 Yên Thế - P.2 - TB -HCM 742.390  7,38% 

03  Phan Thị Lệ  1703, Cao ốc Sun Wah, 115 
Nguyễn Huệ, Q.1, Tp.HCM  

550.229  5,47%  

Tổng cộng  3.497.339  34,77%  

Ghi chú: (Thời ñiểm 26 tháng 03 năm 2010)  
 
 
2.2. Cổ ñông/thành viên góp vốn nước ngoài: Thông tin chi tiết về cổ ñông lớn góp vốn  
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Số CP sở hữu  Stt  Tên  Số 
ðKNSH  

ðịa chỉ  Quốc Tịch  

ðầu kỳ  Cuối kỳ  
1.  THE CARAVEL 

FUND  
37305 6 Front Street, 

Hamilton, Bermuda 
HM-11  

Bermuda 560.000  694.400  

2.  INDOCHINA 
CAPITAL 
VIETNAM 
HOLDINGS 
LIMITED  

CS1308 HSBC Ho Chi Minh 
City Branch, 235 
Dong Khoi Street, 
Distrist 1, HCMC  

British 
Virgin 
Islands 

1.652.100  0 

3.  VOF 
INVESTMENT 
LTD  

No.5657
20 

1703, Cao ốc Sun 
Wah, 115 Nguyễn 
Huệ, Q.1, Tp.HCM  

UK 517.014  4 

4. INTEREFFEKT 
Investment Funds 
N.V. 

No.1073
188 

Sewei 2, 8501 SP 
Joure, The 
Netherlands 

Neitherland 0 305.800 

5. Willem Stuive BYB3J
L504 

Sluispolderweg 9, 
1505 HJ Zaandam, 
The Netherlands 

Netherlands 0 65.000 

Ghi chú: Số ñầu kỳ: theo danh sách cổ ñông ñăng ký cuối cùng ngày 04/03/2009. Số cuối kỳ: theo 
danh sách cổ ñông ñăng ký cuối cùng ngày 26/03/2010  
 
 
 
 TM.HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ 
 CHỦ TỊCH  
 
 
 
 
 
 
 
 PHAN THỊ LỆ  
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Baa cao eua T6ng Gilim d6c

Baa cao ki~m toan

Baa cao tai chinh hqp nhAt di'idugc ki~m toan

Bang can d6i k~ to<iohqp nhfit ngay 31 thing 12 nam 2009

BaD cao k~t qua ho~t d(>ng kinh doanh hQ'P nhAt

cho nam Uli chinh kch thuc vaa ngay 31 th<ing 12 nam 2009

Baa cao lUll chuy~n ti@nWhqp nhit

cho nam tai chfoh k~t thuc vao ngay 31 thang 12 nam 2009

Thuy~t minh bao cao tai chinh hqp nhit
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CONG TV CO pHAN VAN HOA PHUONG NAM vA cAc CONG TV CON
BAo cAo CUA TONG GIAM DOC

C6ng ty ell phfuI Van H6a Phuong Nam, (du6i day gQi uh lit C6ng ty) han h~h d~ trinh bao CaD

nay ding vai cae baa cao llii chinh hqp nhit eua C6ng ty va cae ceng ty con (du6i day gQichung
hi T~p doan) da duQ'c ki~m toan cho nam tai chinh k~t thuc vao ngay 31 thing 12 Dam 2009.

1. Caethong tin chung

C6ng ty C6 ph:ln Van Hoa Phuong Nam duQ'ccApGiiy chUng nh~n dang ky kinh doanh
lim diu s6 4103002356 ngay 19 thang 11 nam 1999 do Sir KS ho?ch va Eliu tu Thanh
ph6 H6 Chi Minh dp va cae Giiy chUng nh<mthay d6i sau do voo lin thay d6i gfut day
nhM (lim thir mulri hay) la vao ngay 08 thang 12 nam 2007.

Trv sir C6ng ty dugc dilt t?i s6 940 duimg 3/2, P.15, Q.l1, Thanh ph6 Hi; Chi Minh.

V6n diSu I~ theo Gifty chUng nhan dang ky kinh doanh la 100.589.060.000 d6ng.

Den thm di~m 31/12/2009, C6ng ty co d<1utu vao 4 cang ty con:

C6ng ty TNHH MTV Sach Phuong NaIll.

C6ng ty TNHH MTV Van Phong Phftm Phuong Nam .

Cong ty TNHH MTV Phuong NaIll Phim.

C6ng ty TNHH MTV In Phuong NaIll.

Nganh ngh~ kinh doanh chinh eua T~pdoan nhu sau:
Kinh doanh sieu thi, hang tieu dUng, sach baa, .41P chi van hoa ph~rn, bang hinh, v~t
ta nganh anh, nganh in, d6 ehal tre em;

San xufrt va kinh doanh cae tae phfun di~n anh: phirn nhva, phirn quang cao, cae san
phfun nghe nhin va th~rchi~n eac dich V\lkhac thuQc lTOO Vl!cdi~n anh;

In .in cac IO{lisach bao, t{lPchi, van hoa phfun, van phong phirn, tern nhan, baa bi
cac lo~i, gifry to qmin lykinh t~ tren t~t ca cac chfrt li~u;

Kinb doanh cac dieh vI,!thuQc ngimh van hoa thong tin: nbi~p anh, am thanh, nh~c
CI).,ve quang cao, thi~t k~ my thu~t, danh may, photocopy;

Xu<1tnh~p khAu tn,rc ti~p v~t tu, nguyen li~u, thanh phfun va may moc thi~t bi co lien
quan d~n chuc nang ho~t dQng san xufrt kinh. doanh cua C6ng ty;

San xufrt cac san phAm phl,!c vI).nhu c.1uhQc t~p, van hoa bfing t<1tca cac ch~t li~u;

Dich Vl,l:sua chua, bao tri may moc, c6ng Cl,l do Cong ty kinh doanh; gifr xe cua
khach hang.

T6 chuc bi~u di~n thai trang, ca mua nh<;lCchuyen nghi~p;

eho thue m~t bfulg, van phong, nba xuang;

.~
.,..
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Danh sach ciie thanh vien Ban T6ng Gi8.ill dbc trong flam va vao ngay I~p bao cao nay
cua C6ng ty bao gbm:

c-~,.

Cht'rc danh

Tang Giiun D6c

Pho Tbng Giam £l6c

HI) fen Chucdanh

Bit Phan Thj L~ Chu tich

Dug Nguy@nHIiu HO<;lt Pho Chu tjch

Dng Nguy~n Quang Vinh Thanh vien

Ba Trfut Thi Mai Thanh vien

Dug Nguylin NgQc Bich Thanh vien

Ong VO NgQc Thanh Thanh vien

Dug Ph~ UyenNguyen Thanh vien

Cac sa li~u v~ tinh hlnh kinh doanh nam 2009 duQ'Ctrlnh bay tren bao cao tai chinh hgp
nh~t dinh kern duqc ki~m toan bOi C6ng ty Ki~m toan OTL.

4. Cam k~t ella Tang Giam d6e

T6ng Giam d6c Cong ty chill tHich nhi~m dam bao rftng sa sach k~ toan duQ'c ltru gifr
mQt each phil hqp d~ phan cinh vm muc dQ chinh xae, hqp 15' tinh hinh tai ehinh eua
C6ng ty a bfit ky thai diem nao va d~ bao rftng bao cao tai chinh hqp nh~t tuan thu h~
th6ng va ehulm m\fc k~ toan Vi~t Nam.

San xmlt va mlla ban cae lo~ sim phfun nghe nhrn: bang dia nh?c, bang dia hinh,
bang rua phim truy~n, phim ho?t -hiOO,bang dia co llQi dung san kh~u - ea nh'ilCva
cae lo~ bang dIa co nQi dung duqc phep hru himh;

Dich Vl) bim hI) quy~n tac gia;

Kinh doanh qmin an ubng binh dan (khong kinh doanh t<;ti tTl,! so);

Kinh doauh f{lPehieu phim;

Dich V\l Quang cao thuang m<;li.

2. Thimh vien cua HQi dAng qmin tf! va Ban TAng Giam d&c

Danh sach cae thimh vien HQi d6ng quan tfi trong Dam va vao ngay l~p baa CaD nay eua
C6ng ty baa g6m:

Ba Phan Thi L~

Dng Nguy~n Hfru HOliit

3. Tinh hinh kinh doanh nam 2009

eONG TY eo pHAN VAN HOA PHUONG NAM vA eAe eONG TY eON
BAo eAo eVA TONG GIAM Doe
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CONG TY CO pHAN VAN HOA PHUONG NAM vA cAe CONG TY CON
BAo cAo CUA TONG GIAM DOC

T6ng Giam d6c C6ng ty chiu tnleh nhi~m dam baa an toan tai san ella Cong ty va do do
th\IC hi~n nhUng bi~n pha.p thich hqp d~ ngart ch~ va phat hi~n cae hanh vi gian l~ va
vi phlJrn khac.

Vao ngay l~p bilO caa TIlly, kh6ng co bftt ky truemg hqp naa co th61am sai l~ch cae gia tri
v€ tai san hru d{!ng duqc neu trong baa cao tAi chinh hqp nh<1t,va kh6ng co b<it ky mQt
khoim dam baa ng bing tai san mlo hay khoan ng b:1t nga mio pha! sinh d6i v6i tai san
ella C6ng ty tit khi k€t thue nam till chinh rna kh6ng duqc trinh bay trong baD cao tai
chinh hqp nhftt va 56 sach, chUng tu k@toan ella C6ng ty.
Vaa ngay l~p baa cao nay, kh6ng co bftt ky tinh huang nao co th61iun sai I~ch cae 56 li~u
dugc pharr anh tren baa cao titi chinh hqp nhit ella C6ng ty, va co du nhfrng chUng elr
hqp ly d6 tin ring C6ng ty co khcinang chi tra cae khoan nq khi dao h<;ln.

5. Kiim toan vien

C6ng ty Ki~m toan DTL duqc chi djnh thl,Tchi~n cong tac ki6m toan M.Ocao tai chinh
hgp nh5t cho nam tai chinh k~t thuc vaa ngay 31 thang 12 nam 2009 cha Cong ty.

6. y ki~n cua Tang Giam d~c

Theo y ki~n cua T6ng Gi<imd6c C6ng ty, bang can d6i k~ toan hqp nh5t, baa caa k~t qua
hO<;ltdQng kinh doanh hgp nh:h, bao cao lUll chuY6n tiSn t~ va thuy~t minh bao cao tai
chinh hgp nh5t dinh kern dff duqc s0'illlthilO th~ hi~n trung th\fC va hqp 1y v~ tinh hinh tai
chinh hqp nhat vao ngay 31 thang 12 nam 2009, k~t qua hO<;ltdQng kinh doanh va lUll
chuY6n tibn t~ hqp nhftt cho nam tai chinh k~t thuc vao ngay neu tren cua T~p doan phil
hqp vai chufuI ffi\fCva ch~ dQk~ toan Vi~t Nam.

TP.H6 Chi Minh, ngay 25 thang 02 nam 2010
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Coo sO'y ki~n

Kinh gO;: Cae cA dong
CONG TY CO PHAN VAN HOA PHUONG NAM VA cAe CONG TY CON

Lc1.u5, Toa nha Sal G6n 3,
140 Nguyen Van Thu, P.Da Kao,
Qu~n 1, TP.H6 Chi Minh, Vi~t Nam
En; 84.8. 3827 5026
Fax: 84.8. 3827 5027
www.horwathdtl.com
dtlco@horwathdtl.com.vn

BAo cAo KIEM ToAN

ChUng t6i ali ki~m toan bang can obi k~ to<,1.0 hQ'Pnhdt vao ngay 31 thang 12 nam 2009, baD cao
k~t qua kinh doanh hgp nhdt, baa cao luu chuyen ti€n t~hqp nh5.t va thuy~t minh dinh kern cho
mim Uti chinh. k~t thuc vao cung ngay neu tren ella C6ng ty C6 pharr Van Boa Phuang Nam
(dum day gQi t~thi C6ng ty) va cae c6ng ty con (cungv6'i C6ng ty dum day gQi chung lit TJ.p
doan). T6ng Giam d6c C6ng ty chiu trach nhi9m v€ _J~pva trinh bay cae bao CaD tai chinh hqp
nhdt nay. Trach nhi~m eua chung t6i 13.aua fa cae y ki~n nh~n xet ve tinh trung th\IC va hqp Iy
cua cac baa cao nay can Cll k~t qua ki~m toan cua chung Wi.

Tuy nhien y ki~n cua chung t6i bi h<;lnchS boi v.in de sau;
• Trang baa cao tai chinh hgp nhAt cho nam tai chinh k~t thuc vao ngay 31 thang 12 nam

2009, cae khoim abu tu vao Cang ty lien doanh, lien k~t oUQcghi nh~n theo gia g6c .
• T{li ngay 31/]2/2009, Cang ty co khoan chi quy khen thuang, phuc 19i 1a 1.379.088.179

06ng. Khoan chi nay t{lm thai chua co ngu6n bil d~p va dUQCtrinh bay s6 am tren khoan
fiVC quy khen thuang, phuc 1Qicua bang can 06i k~ to<in.

S6: 10.128/BCKTHN-2009.

Chung tai da ti6n hanh cUQckiem toim theo nhUng Chmln m\lc kiem toan Vi~t Nam. Nhfrng
chuJ.n m\lc nay doi hoi chung Wi phai hO<;lchdinh va thlJc hi~n cUQckiem t03n de co CCYso "kSt
1u~n1acac bao caa tai chfnh hqp nh<ltco tranh kh6i sai sot trQng y~u hay kh6ng. Tren CCYso thu
nghi~m, chung t6i da khao sat rnQt s6 bAng chUng lam can CLrcho cac 56 1i~u chi ti~t trang bao
cao tai chinh hqp nhAt. CUQcki~m toan cling bao g6m vi~c xem xet cac nguyen tAc kS toan, cae
khoim ucrc tinh k~ toan quan tn;mg do C6ng ty thlJc hi~n, cling nhu oanh gia t6ng quat vi~c trinh
bay cac bao cao tai chinh hqp nhAt. ChUng tai tin r~ng cUQckiem toan aft cung e<1pnhUng din ell'
hqp 1y cho y kiSn nhcm xet CllachUng t6i.
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y ki~n eua ki~m toaD vH~n

Thea y ki~n chung t6i, ngo<;titni anh huang eua vin d~ neu tren, M.OcaD tai chioh hgp nhSt dinh
kern da phan anh truog th1,l'C va hqp 1'.;tren cae khfa c{loh trQng y~u tlnh hloh lui chioh hqp nhSt
ella T~p dmlD van ngay 31 thang 12 nam 2009 cling nhu k~t qua kinh doanh hQ'pnhit va lUll

chuy~n ti60 t~hQ'PnbSt ella Dam tai chinh k~t thuc vitO cung ngay neu tren phil hQ'Pval Chmln
rnl,fc va ch~dQk~toan Vi~tNam.

TP. H6 Chi Minh, ngay 25 Ihang 02 nam 2010

KIEM ToAN Vll1:N

LQ NGUYEN THUY PHIf<;ING
Chimg chi KTV 1191/KTV
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sa diu nam

57.335.059.002
35.769.236.093
11.161.863.069

6

200.710.492.790

7.270.474.201
7.270.474.201

10.881.077.540
(477.117.700)

124.553.657.208
124.605.499.608

(51.842.400)
11.551.302.379
2.948.004.708
5.000.153.915
460.197.211

3.142.946.545

sA culli nam

57.873.951.873
34.047.220.108
12.604.195.048

11.915.710.055
(693.173.338)

134.265.194.365
134.317.036.765

(51.842.400)
7.562.786.488
2.362.925.522
984.679.674
351.233.347

3.863.947.945

212.414.555.114

12.712.622.388
12.712.622.388

TAl SAN

CONG TY CO pHAN VAN HOA PHuONG NAM vA cAc CONG TY CON
BANG CAN DOl KE TOA.NHQP NHAT
Ngay 31 thang 12 nam 2009
Dan vi tinh lizDring Vift Ham ngogi tru co ghi chit khac ... _

Mi Th.
sA minh

Cac thuy€t minh tlinh kern fa mot ho phijn khong tach rm cua bao cao tai chinh

(Phdn fidp thea (rang 07)

A. TAl SAN NGAN H~N 100

1. Tiin va cac kllOan tuung dmrng Ifill 110 5.1
1. Ti~n 111
2. Cae khoan tuang duang ti~n 1-12
II. Cae khoan dan tn' tai chinlt ligan hem 120
1. f)~utu ngin h{m 121
2. Dv phong gifun gia chUng khoan dAutu ngin h~ 129
HI. Cae kilO/In pha; tllu ligan hqn 130 5.2
1. Phil thu khaeh hiug 131
2. Tn!trove eho nguai ban 132
3. Phil thu n<)lb<) 133
4. Phai thu theo tien dQ k@ho~ch hQ'Pdang xay dlJIlg 134
5. Cae khoim phil thu khac 135
6. DI! phong cae khoan phili thu kho doi .139~m.~_ I~ D
1. Himg tim kho ----------141
2. D\I phimg glam gia himg t5n kho 149
JI: To; stin IIgdn hem kluic 150
1. Chi phi tra truac ngfuI h<;ln 15l
2. Thu~ GTGT duge khfru trir 152
3. Thue va cae khmm khac phiti thu Nhit nuac 154 5.4
4. rai san ngin hl;Ul khac 158 5.5
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CONG TY co pHAN VAN HOA PHlfONG NAM VA cAe CONG TY CON
BANG cAN DOl KE ToAN H(,1PNHAT
Ngay 31 thang 12 nam 2009
Dan vj tfnh lil D6ng Vi~t Nam ngoc;zitrit co ghi chit kha~__

Ma Th.
TAl SAN

,
minh sA cu&i nam S6 diu Damso

B. TAl SAN DAI H~N 200 98.829.224.534 89.448.489.993

I. Cae kllOiin pltil; tllU dil; h{ln 210 94.320.000 174.400.000
-----

1. Phai thu dai h<,lDeua khach hang 211
2. V60 kinh doanh " cae dan vi tn,rc thuQc 212
3. Ph<\i thu dii h~ n{li bi) 213
4. Phii thu dili hfiUl khac 218 5.6 94.320.000 174.400.000
5. DI,l phong phili thu dai h~ kh6 d6i 219
II. Til; san c6 d;nh 220 58.680.861.371 51.594.717.971--
I. TSCf) hfru hinh 221 5.7 53.327.644.513 35.065.863.279
+Nguyen gin 222 88.326.677.187 65.576.413.449
+ Gia tIi haa mon liiy k~ 223 (34.999.032.674) (30.510.550.170)
2. TSCf) thue tai chinh 224 5.8 676.460.519 824.051.915
+ Nguyen gia 225 887.980.197 887.980.197
+ Oia tri haa mon liiy kS 226 (211.519.678) (63.928.282)
3. TSCf) va hinh 227 5.9 1.543.234.376 1.683.569.124
+Nguyen gia 228 2.478.296.615 2.300.978.823
+ Oi••tIi haa mon Iiiy k~ 229 (935.062.239) (617.409.699)
4. Chi phi xay d1,l1lgco ban do dang 230 5.10 3.133.521.963 14.021.233.653 .:IJO-
Ill. Bat drng sim dD.utlr 240 "
+ Nguyen gia

-1':
241 332.114.000 332.114.000 ".1

+ Gia tfi haa mOD lily kS 242 (332.114.000) (332.114.000)
IV. Cdc khoan dau fir tai chinlr diti h{ln 250 5.11 29.008.424.984 28.089.984.910
1.D.1u tu vaa c6ng ty con

.
251 'H-

2. Dftu tu vao cong ty lien kSt, lien doanh 252 27.237.747.214 25.801.525.900
3. Dftu tu diti h<,lllkhac 258 2.885.068.079 6.892.718.446
4. DlJ phong giam gia chUng khoan d~u tu dill h<;lll 259 (1.114.390.309) (4.604.259.436)
Jt: L{fi thi thU'(/ng m(1i 260--
VI. Tai san dill h(1nkluie 270 11.045.618.179 9.589.387.112
1. Chi phi tnl truac dai h<;l11 271 7.463.633.399 7.180.440.151
2. Tai san thu~ thu nhJ.p hoan l<;li 272 5.12 362.945.121 290.814.461
3. Tai san dai h<;lnkhac 278 5.13 3.219.039.660 2.118.132.500

TONG CQNG TAl SAN 280 311.243.779.648 290.158.982.783
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CONG TY CO pHAN VAN HOA PHuONG NAM vA cAc CONG TY CON
BANG CAN DOl ICEToAN H<)p NHAT
Ngity 31 thang 12 nitm 2009

I Dan vi tinh la fJ6ng Vi~t Nam ngo(li (ru co ghi chu khac

Mii Th ..

I NGUONVON
,

minh S6 cu6i Dam S6 aAu nam'0
A. N(J PHAI TRA 300 170.543.566.451 168.944.005.198

I I. N(I ng&n It(ln 310 153.352.261.841 155.883.345.012

1. Yay va fig ngAo hl,ln
--

311 5.14 38.194.892.988 42A93.750.895
2. Ph<ii tn1 nguai ban 312 5.15 92.696.754.129 81.948A65.382

I 3. Nguai mua tra tiSn troac 313 5.15 2A74.195.565 1.518.720A37
4. Thu€ va cae khoan pha.i nQp Nha nuac 314 5.16 1.400.540A 15 5.521.935.316

I 5. Phc\i tn1 nguoi lao dong 315 5.17 3.116A57.369 4.525.356.731
6. Chi phi phai tra 316 8.501AI9.149 11.740.628.850
7. Phlii tnl nQi bQ 317

I 8. Phai tn1 theo ti~n dQ ke ho<).ch hQP d6ng xay dlJllg 318
9. Cae khoall phai tra, phai nop ngAn h<;lnkha.c 319 5.18 6.968.002.226 8.134.487.401
10. D\I phong phiti tra ngfu, h\Ul 320

I II. Nrr diU h~n 330 17.191.304.610 13.060.660,186
1. Phfli tra d<iih~ nguai ban 331

I 2. Phai tnt dii h<,mnQi bQ 332
3. Pha.i tn1 dill hl.lll khac 333 5:19 2.093.330.183 1.422.596.056
4. Yay va llQ'delih<;lTI 334 5.20 14.841.627.703 11.223.247.267

I 5. Thue thu nh~p hoan l~ phai tra 335 39.173.788 .''.J
6. Dl,[ phong teg cAp mit vi~c 336 217.172.936 414.816.863 ,:y

7. OJ! phong phai tnl d<iih<;lll 337 /1.'

I B,VON CHU SO HUu 400 5.21 140.700.213.197 121.214.977.585 A

I. Van chii sit hiTu 410 142.079.301.376 121.947.748.037

I 1. V6n dau tu eua chu sa hOu -

411 100.589.060.000 65.000.000.000 ..
2. Thzmg da v6n c6 phdn 412 34.551.810.046 48.808.872.730

I 3. V6n khae eua ehu So' hfru 413
4. C6 phi~u ngan quy 414 (32.400.000) (32.400.000)
5. Chenh l~eh danh gia l<;Li tai san 415

I 6. Chenh l~eh tY gia h6i doai 416 19.247
7. Quy ddu tu phat tri~n 417 2.002.730.165 3.144.727A81
8. Quy dIJ phong tai ehinh 418 1.827.959.643 1.507.217.807

I 9. Quy khac thw)c v6n chli sa hau 419
10. Lqi nhu?n chua pharr ph6i 420 3.140.122.275 3.519.330.019

I
11. Ngu6n v6n ddu tu XDCB 42.1
II. Ngu6n kinll pilI, quy khde 430 (1.379.088.179) (732.770.452)--
I. Quy khen tbuemg va phuc lqi 431 (1.379.088.179) (732.770.452)

I 2. Nguiln kinh phi 432
3. Nguiln kinh phi do hinh thitnh TSCEJ 433--

I C. L(JI iCH CO DONG THIEU SO 500

TONG C<)NG NGUON VON 440 311.243.779.648 290.158.982.783

I
I .Cdc thuy€t minh dinh kern za rn(jt b(j ph(in kh6ng tach riri cua baD CaD tiJi chinh 8



CONG TY co pHAN VAN HOA PHUONG NAM vA cAe CONG TY CON
BANG CAN DOl KE ToAN HQP NuAT
Ngity 31 thitng 12 nam 2009
Dan vi tinh Iii D6ng Vi?!Nom ngo(li try co ghi chu khcic

Cae thuydt minh dinh kern fa mrjf bl) pht;in kh6ngtach rai eua baa cao 'iii chinh

"-,."

9

S6d~uDam

237,53 19,98

9,41

sA cu&i Dam

4.689.433.760 5.073.389.792

Th.
minh

LA THAI HIE;P

KEToANTRUONG

CHi TIED NGOAi BANG CAN DOl Kit ToAN H<,1PNHAT

I. Tai san thue ngoai
2. V~t tu, hang h6a nh~n gifr hi), nh~ gia c6ng

3. Hang bOa nh~n bitn hi), nh~n kYgill

4. Ng kho dol dil xu Ii'
5. Ngo<;ti t~cae lo<;ti
- USD

-EUR
6. Dg too\o chi Sl,! nghi~p, d1!an
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Cae thuyJt minh dinh kern IiImot bi) phqn kh6ng tach rid cua biw eao tai chinh
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CONG TY CO pHAN VAN HOA PHuONG NAM vA cAc CONG TY CON
BAo cAo urnCHUYEN TIEN TJ!;HQP NHAT
(THEO PHUONG PIlAP TRVC TIEP)
Cho nam tai chinh k@tthucvaongay31 thang 12 nam 2009
Dan vi tfoh: D{;ng Vi~tNam

Cae thuydt minh tJinh kern la m6t b6 ph(m kh6ng tach r&i cua baa cao tai chinh

(Phein tiap,thea a trang 12)

4. TiSn thu h6i cho yay, ban h;licae cong C\l ng ella 24
dan VI kha.c

;;1

(3.609.744.733)

100.000.000

11

Nam tnrO'c

( 1.336.000.000)

106.760.584

648.289.247

(4.090.694.902)

277.093.523.027

(202.530.614.520)

(32.596.815.201)

(2.739.505.058)

(1.803.076.476)

86.144.646.352

(I 37.743.344.287)

(14.175.186.163)

(1.033.188.009)

Nam nay

(2.536.756.282)

1.674.756.282

375.203.418

(1.519.984.591)

352.192.107.153

(292.528.2 I8.834)

(38.551.938.767)

(3.860.360.568)

(1.711.370.049)

24.011.295.418

(50.490.245.8 I4)

(10.938.731.461 )

22

25
26
27

30

CHi TIEU

2. TiSn thu tir thanh ly, nhuQTIg ban TSCD va cae
lo<;l~tii sao dai h?ll khac
3. TiSn chi cho yay, mlla cae cong Cl,log ella dan vj 23
khac

Ma Th.
s6 minh

I. LUll CHUYEN TIEN TU HO~T D<)NG KINH DOANH

1. Ti~n thu ban hang, cung cAp DV & doanh thu khac 01

2. Ti~n chi tra cho nguCri cung d.p hang hoa djch Y\l 02

3. Tien chi tra cho ngum lao d(mg 03
4. Ti~nchi trs.15iyay 04

5. Ti~nchi nop thu~ thu nh~p doanh nghi~p 05

6. Ti~n thu khac tU ho~t d(mg kiOOdoanh 06

7. TiSn chi khie cho hO<;lt dong kinh doanh 07

Luu chuy~n tiin thuin tir hO<;ltdqng kinh doanh 20

II. LUll CHUYEN TIEN TIl HO~T DONG DAu Tlf
1. TiSn chi d~ mua s~m, xay dlJl1g TSCf) va cae 21
lO{li tAi san d<li h:;m kh<ic

5. Ti~n chi diu tu gop v6n VaGdan vi kha.c

6. Ti~n thu h6i dAutu gop v6n vao dan vi khac- - .
chia

LU1lchuy~n ti~n thufin tir hO\lt dQng dfiu tlr
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CONG TY CO PHA.N VAN HOA PHUONG NAM vA cAc CONG TY CON
BAo cAo LUU CHUYEN TIEN Tt H<}p NHAT
(THEOPHlfONGPHApTRI/C TIEP)
Cho Dam tai chinh k,?t thuc vao ngay 31 thing 12 nam 2009
Dern vi Hoh: f)6ng Vi~tNam
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7.270.474.201

Nam trlfO'C

(3.850.807.200)

18.655.297.954

389.416.889

6.881.057.312

102.073.644.828

(79.567.539.674)

(1.300.000.000)

Niim nay

20.000.000.000

17.900.864.239

5.442.148.187

7.270.474.201

12.712.622.388

118.461.492.596

(1 19.260.628.357)

33

34
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40

50

60
61

70

Mit Th.
s8 minh

=

CHiTIEU

icE ToAN TRlfONG

Cae thuyit minh dinh kern la m(Jt b(Jph(m kh6ng tach rai clia bao cao fiJi chinh

LATHAI HIJ):P

3. Tien yay ng~n h~ va dili h<;lndff nh~ duQ'C

4. TiSn chi tra ll<)' g6c yay

5. TiSn chi tni ng thue tid chinh

6. C6 tue 19i nhu~n da tnt cho chll sa hfru
LU'Uchuy~n ti~n thuin fir ho~t.tdi}ng Tai chinh

LU'U chuy~n ti~n thuin trong ky
Tiin va hrong dllong tiin diu ky
Anh huc'mg ella thay dbi TGHD quy ctbi ngol,li t~

Tiin va .wongdU'ongti~n coai kY

III. L\fU CHUYENTIEN TU HO~T DONGTAI CHiNH
1. TiSn thu til phat hanh c6 phi~u, nh~ vbn gop 31
eua chli sa hfru
2. Ti~n chi tra v6n gop cho cae chll sa hfru, mua ll;li 32
c6 phi~u ella doanh nghi~p dii phit hanh
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CONG TY CO pHAN VAN HOA PHU"ONGNAM vA cAe CONG TY CON
THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH H<}PNHAT
Cho nam tai chinh ket thuc vao ngay 31 thang 12 nam 2009
Dan vi tinh Iii D6ng Vi?! Nam trif Inrirng h(lJJaWle ghi chu khric.

Bang thuydt minh nay mt}l b(Jph(m kh6ng th~ tach rai va amlc d9C dmg wYi him hcw CaD lai

chinh dinh kern.

1. D{icdiim hOl,ltdQng eila doanh nghifp

1.1. Cae thong tin chung

Cang ty C6 phftn Van H6a Phuang Nam (dum day gQi titt la Cang ty) dugc cip Giiy
chimg nh~ dang ky kinh doanh lftn diu 56 4103002356 ngay 19 thang 11 nam 1999 do
Sa K€ hO{lchva f)~u tu Thanh ph6 H6 Chi Minh cftp va cae Gi~y chUng nh~n thay o6i
sau d6 vo; IAn thay obi g5.n day nh~t (IAn thu mum bay) hi vao ngay 08 thang 12 nam
2007.

TIll so chfnh dang ky hO<;ltdong kinh doanh eua C6ng ty duqc oi,11t<;lis6 940 duang 3/2,
P.15, Q.ll, Thanhph6 H6 Chi Minh.

V6n di~u I~ theo Giiy chimg nh~ dang kYkinh doanh la 100.589.060.000 d6ng.

Cong ty co d~u tu vao 4 cong ty con nhu Quqc trinh bay ~iffil,lC 1.4 dum day (cung VOl
Cang ty du6i day goi chung lit TaP doan)

1.2. Linh VI}'C kioh doanh

Linh V1JC van hoa.

1.3. Nganh nghf kinh doanh

Ngfmh ngh~ kinh doanh chinh cua T~p doan la:

Kinh doanh sieu thj, hang tieu dung, sach bolo, t<.lPchi van hoa ph~m, bang hinh, v~t
tu nganh <'mh,nganh in, d6 chai tn~em;

San xudt va kinh doanh cac tac phfun di~n anh: phim nh\la, phim quang cao, cac san
ph,jm nghe nhin va th\TChi~n cac dich V\l kha.c thuQc Hnh VlJC di~n anh;

In in cac IO<.lisach bao, t<.lPchi, van hoa pham, van phong phfun, tern nhan, bao bi
cac lO<.li,gidy to' gum 15' kinh t6 tren tAtell eae chdt li~u;

Kinh doanh cac dich V\l thuQc .nganh van hoa thong tin: nhi6p anh, fun thanh, nh<.lc
Cl,l,ve quang cao, thi6t k6 my thli~t, d<inhmay, photocopy;
Xudt nh~p khdu tIVc ti~p v~t tu, nguyen li~u, thanh ph~m va may moc thi6t bi co lien
quan d6n chuc nang hO<.ltdQng san xu<1tkinh doanh cila Cong ty;

San xu<1tcac san ph~m ph\lc V\l nhu cdu hQc t~p, van hoa b&ng t<1tca.cac chdt li~u;

Djch V\l: sua chua, bao tri may moc, cong Cl,l do C6ng ty kinh doanh; gifr xe cila
khOch hang.

T6 chuc bi~u di~n thai trang, ca mua nh<.lcchuyen nghi~p;

Cho thue m~t bfmg, yan phong, nha xuemg;
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1.5. C6ng ty lien doanh, lien kft khong dWlfc t6ng hlJP quy~n lqi vao bao cao tai chinh
hW nh~t

CONG TY CO pHAN VAN HOA PHUONG NAM vA cAc CONG TY CON
THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH HQP NHAT
Cho nam tM chinh k~t thuc van ngay 31 thang 12 flam 2009
Don vi tinh liJDJng Vi?' Nam trir truirng h(JJJ aU(Jc ghi chzi khac.

San xuit va mua bim die IO{lisan phfun nghe nhin: bang rna nh{ic, bang rna hinh,
bang rna phim truy~n, phim hO<;lt hinh, bang rna co llQi dung san khiu - ca nh?oc va
cae 10l;1ibang rna co uQi dung duQ'c phep lUll hanh;

Dich Vl,l baa h9 guyen tac gin;

Kinh doanh qUlin an u6ng binh dan (khong kinh doanh t<;1itll,l sa);

Kinh doanh r<;lp chieu phim;

Dieh Vl,l Quang caa thuong ID<;li.

1.4. Danh sach cae cong ty con dU'Q'chl}"Pohit

Stt Ten cong ty con

." .'

.;'J

.~.,

100%

100 %

100 %

100 %

12,50%

14

23,08%

20,00%

59,90%

Ty Ie 10'i
feh cua
C6ng ty

Ty Ie lCJi
ich eua

cong ty me

100 %

100 %

100 %

100 %

12,50%

50,00%

20,00%

23,08%

QuySn bi~u
guy~teua
cong ty me

Quv~nbi~u
guy~t cua

C6ng tv

Dia chi

s6 940 duimg 3/2, P.15,
Q.ll, TPHCM

s6 160/13 £li)i Cung, P.9,
Q.ll, TPHCM

s6 940 duimg 3 thang 2,
P.l5, Q.ll, TP HCM

s6 160/12 £li)i Cung, P.9,
Q.II, TP HCM

8ia chi

S6 66 Nguy~n Thj Minh
Khai, P.3, Soc Trang

Ldu 6 Cao 6e My Thinh,
137 Le Quang £ljnh, P.14,
Q.Blnh Th""h, TP HCM

s6 S9 Tein Qu6c Hoan,
Q.Tiin Binh, TP HCM

Ph6ng 1623, T6ng 16,
Thap Siti G6n, 29 Lo
Drn1.n,Q.l, TP HCM

C6ng ty TNHH MTV In
PhuangNam

C6ng ty TNHH MTV Sach
PhuangNam

C6ng ty TNHH MTV Van
PhOng Phfun Phuang Nam

C6ng ty TNHH MTV
Phuang Nam Phim

1.

2.

3.

4.

Ten c6ng tv lien doanh,
Sit lien k~t

1. C6ng ty c6 ph6n Nhan
Hi~u Phuong Nam

4 C6ng ty Sach & Thi~t bj
tnremg hQc Soc Trang

2. Cong ty CP Truy€n Thong
Bach Vi~t PhuOTlgNam

3. Cong ty Truy€n Thong
Megastar
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CONG TY CO pHAN vAN HOA PHUONGNAM vA cAe CONG TY CON
THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH HQP NHAT
Cho nam tiIi chinh k~t thue VaG ngay 31 thang 12 m'lm 2009
Dan vi tinh ta D6ng Vift Nam (rit truang h(IJJaur;rc ghi chli khdc.

Nguyen nhan khong hqp nh~t quySn lqi la do chua thu th~p dil thong tin.

2. Nam tai chinh, don vi t~~ntf sit dl}ogtrong k~ tmiD
2.1. Nam tai chinh

Nam tii chinh eua T~p doim til 01/01 d~n 31/12 hang nam.

2.2. Don vi tiin t~sit d\lng trong k~ tmin

Ban vi ti~n t~Slr dVng trang ghi chep k@toan lit D6ng Vi~t Nam.

3. Chuin IDlfe va ch~ dt) k~ toaD lip d1}ng

3.1. Ch~09ki toaD ap dl}og

T*p doan ap d\mg Chufut illve va ChS dQkS toaD Vi~t Nam.

3.2. Hinh thu-c ki toan ap d1}ng
T{lp dam ap dVng hioh thuc kS toan IiiNh{it ky chUng ro.

3.3. Tuyen b6 v~ vife tuan thiJ Chuin mlfe' k~ toaD va Chi dOk~ toaD
C6ng ty tmin thtl Chuln fi\Te kS toan Vi~t Nam s6 25 - E>du tu vao CDog ty con va bao
cao tii chinh hc;JPnhAt dS 50<;lnthao va.trinh bay cac bao cao tii chinh hc;JPnhAt cho nam
tiLichinh k€t thuc vao ngay 31 thang 12 nam 2009.

C6ng ty chua tuan thll ChuAn rnlJc k€ to<in Vi~t Nam 56 07 - K~ toan cae khoan diu tu
van Cong ty lien ktt - dS 50~ thao .va trinh bay cac bao cao tai chinh hc;JPnhftt cho ky kt
to<in k~t thuc van ngay 31 thang 12 nam 2009.

4. Cae ehinh sach k~ toaD ap dl}.ng

4.1. Nguyen tic hq'p nhit bao c30 tili chinh

Bao cao tai chinh hc;JPnhftt bao g6rn bao cao tai chinh clla Cong ty cb phcln Van H6a
Phuong Nam, bao cao tai chinh cac cong ty con (gOi chung Ia T{lp doan) va phcln quySn
lqi clla C6ng ty trong Uli, 16 clla cac cong ty lien doanh, lien k~t duqc h<;lch to<ln theo
phuang phap gia g6c eho nam taj ehinh k€t thuc vao ngay 31 thang 12 nam 2009. Cae
bao cao tiLi chinh ella cong ty con ail duqc l~p eho cung nam tai chinh vai Cong ty theo
cae chinh sach k~ toan th6ng nhAt vm cac chinh sach k€ toan clla Cong ty. Cac but toan
diSu chinh dil duqc thlJc hi~n d6i vai bftt ky chfnh sach k€ toan nao eo di&rn khae bi~t
nhfun dam bao tinh th6ng nh<1tgifra cae cong ty con va Cong ty.

TAt ea cac 56 du va cac giao dich nQi bQ, k&.ea cac khoan Uii chua thgc hi~n phat sinh til

cae giao dich nQi bQ ail duqc IO<;litrir hoan toano Cae khoan 18 chua thllc hi~n duqc IO<;li
trir tren bao cao tai chinh hc;JPnhAt, tm truemg hc;JPkh6ng th& thu h6i chi phi.

T<;lithai di~m th1,1a~c Cong ty con, Iqi th€ thuang In<;liduqc xac dinh la khoan ehenh l~ch
giua cae chi phi diu tu va gia trj thucln ella nhfrng tai san thucln co the xac dinh. Lqi th€
thU011g In<;liduqc trinh bay thanh mQt khoan rn1,1crieng bi~t tren bao cao tai chinh hqp
nhAt va duqe phan b6 theo phuong philp duang thing van chi phi trong bao eao titi ehinh
hqp nhAt trong thai h<;lnlei 3 nam.
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CONG TY CO pHAN VAN HOA PHUONG NAM vA cAc CONG TY CON
THUYI!:TMINH BAo cAo TAl CHiNH H<}PNHA.T
Cho TIam tai chinh ket thuc van ngay 31 thang 12 nam 2009
Dan vi tinh liI Dring Vir' Nam trir truerng hr;rpau(lc ghi chu khac.

4.2. Nguyen t~c ghi nh~n tiin va cae khoan tU'ong dllong ti~n

• Nguyen tic xac dinh cae khmin tuang ducmg tibn

Tibn baa g6m ti~n ti;li quy, tibn dang chuy~n va cae khmm ky goo khong k)' h~n. Tuang
duang tiSn hi cae khoan dku tu ngin h~ khong qua 03 thang, co kha nang chuy~n d6i d€
dang th3.nh rnQt IUQ11gtiSn xac dinh.va kh6ng co ohiSu rui ro trong chuy~n d6i thimh tiSn.

• Nguyen t~c chuy6n d6i cae d6ng tiSn khie ra ct6ng tiSn Slrd\mg trong k~ toao
Cae nghi~p VI) phat sinh bfing ngol;li t~duqc hi;lCh tmin thea t)' gia h6i doai vao ngay phat
sinh nghi~p V\.1. Cae khoim five tiSn va cong TIl] cO g6c ngo~i t~du'lc chuy~n d6i sang
d6ng tiSn hi;lChtoan thea t5' gia h6i dmii vao ngay l~p bang can d6i k6 toano T~t ca cac
khoim chenh l~ch ty gia phat sinh trong qua trinh thanh toan ho~c chuy6n d6i van cu6i
nam tai chinh duQ'c ghi nh~ trong bao cao k6t qua hO'.ltdQng kinh doanh trong kyo

4.3. Chinh sach kS toan d3i vm hang tAn kho

• Nguyen t~c danh gia hang t6n kho

Hang t6n kho duQ'c h'.lch toan theo gia g6c. TruOng hqp gia td thufrn co the th\fC hi~n
dUQ"cthJ:lphan gia g6c thi h'.lch toan theo gia trj thuful co th~ th\fc hi~n dUQ"c.

Gia g6c hang t6n kho bao g6m: Chi phi .mua, chi phi ch~ bi~n va cac chi phi lien quan
tn,rc ti~p khac phat sinh d~ co duQ'chang t6n kho a dia di~m va tr<mgthai hi~n t'.li.

Chi phi mua cua hang t6n kho bao g6m gia mua, cac 10'.lithu~ kh6ng duqc hol'm l'.li, chi
phi v~ chuyen, b6c x~p, bao quan trong qua trinh roua hang va cac chi phi khck co lien
quan tr\fc ti~p d~n vi~c mua hang t6n kho. Cac khoan chi~t khJ:luthuong m'.li va giam gia
hang mua do hang mua kh6ng dung quy cach, phBm chfit duQ'c tm (-) khoi chi phi mua.

• Phuang phap xac dinh gia trl hang t6n kho cu6i nam tai chinh

Gia tei hang t6n kho duqc xac dinh theo phucmg phap binh quiin gia quy~n.

• Phuong phap h'.lch toan hang dm kho
Hang t6n kho duQ'c h'.lch toan theo phuong phap ke khai thuCmg xuyen.

• L~p d\f phong giaffi gia hang tbn kho

Cu6i nam tai chinh, khi gia trj thuful co the th\fC hi~n dUQ"ccua hang t6n kho nha hon gia
g6c thi phai l~p dv phong giam gia hang t6n kho.

S6 d\f phong gifun gia hang t6n kho duQ'c I~p Ias& chenh I~ch gifra gia g6c cua hang t6n
kho IOnhan gia trj thufrn co the th\fChi~n duQ'c cua hang tim kho.

Dv phong gifun gia hang tbn kho duqc thllc hi~n tren co sa timg m{it hang t6n kho. E>6i
voi dich V1,1 cung dp dO' dang, vi~c I~p dV phong gifun gia hang tbn kho duqc tinh theo
timg 10<.1idich V1,1 co muc gia rieng bi~t.
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• Nguyen t~c va phuong phap kh~u hao rei san e6 djnh thue tai ehinh

Chinh saeh kh~u hao nh~t gUM v6i ehfnh sach kh~u hao clla tai san cling lo<.tithuQc sa
hfru eua T~p doan.

CONG TY CO pHAN VAN HOA PHuONG NAM VA cAc CONG TY CON
THUYET MINH BAo cAo TAI CHiNH H<}pNHAT
eho nam tili chinh ket thue vaa ngay 31 thang 12 nam 2009
Dan vi tinh ta D6ng Virf Nam tru truang h(J]Jalf(1c ghi chil khac.

--
::00

02 -50 nam

03 - 06 nam

04 - 20 nam

02 -14 nam

05 - 12 nam

+ Phuong ti~n v~n tai truy6n dfuI

+ Nha Clla, v~t ki~n truc

+ May moe thi~t bi

4.4. Nguyen Hie ghi nh~n cae khoaD phii thu thU'O'Dgm~i va phii thu khac

• Nguyen tAc ghi nh~n

Cae khom phiti thu thuong ml).i va phi'li thu khac th~ hi~n gia tfj co the th\IC hi~n duqc
thea dt,rki~n.

• Nguyen tAc dv ph6ng phili thu kh6 d6i

Dv phong phai thu kh6 d6i duqc l~p eha cae khoall llg phii thu qua h;,mthanh tofm ho~c
cae khoan llq co bfuIg chlmg ch~c chAn la khong thu duqc.

4.5. Nguyen tic ghi nh4n va kh~u hao tai san c&dinh

• Nguyen tAe ghi nh~n nguyen gia. tai san c&dinh hfru hioh

Titi san c6 dinh hUll hinh duQ'c xac dinh gia tIi ban <.tiu thea nguyen gia.. Nguyen gia hi
toan hi) cae chi phi rna doanh nghi~p be ra d~' co dugc tat san c&dinh hfru hinh tinh d~n
thai di~rn dua tii san d6 van tn,mg thai su d\lng.

• Nguyen tde ghi nh~n toosan e6 dinh va hinh

Tai san e6 dinh va hinh duqe xae dinh gii tIi ban ddu theo nguyen gia. Nguyen gia 1a
toan bQ cae chi phi rna doanh nghi~p b6 ra de co duqe tai san e6 djnh va hinh tinh d~n
tho; diem dua tili san do vilo tf911gthai Slrdl,mg theo d\I tinh.

• Phuong phap kh~u hao

Nguyen gii tili san c6 dinh duqc kh~u hao theo phuong phap duang thAng trong su6t thai
gian hfru d\lng d\l' tinh ella rei san.

Tho; gian kh~u hao uac tinh cho mQt s6 nhom tii san nhu sau:

+ Thi@tbi, d\lng C\l quan ly

+ Tai san c6 dinh va hinh

4.6. Nguyen tic ghi nh~n va khiu hao tili san c6 djnh thue tai chinh

• Nguyen t~e ghi nh~ nguyen gia tai san e6 dinh thue tai ehfnh

Tai san thue too ehinh Quqe nh~n theo gia tfi hQ'Ply ella tai san t{li thai diem khai ddu
thue tai san. N~u gia tfi hQ'Ply cao hon gia tfl hi~n t{li ella khoan thanh toan t6i thi~u cho
vi~e thue tili san thi ghi theo gia trj hi~n t{liella khoan thanh toan t6i thi€:u.

!-I-----------
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CONG TY CO pHAN VAN HOA PHlfONG NAM vA cAc CONG TY CON
THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH HQP NHA.T
eha nam titi chinh ket thuc van ngay 31 thang 12 nam 2009
Don vi tinh fa D6ng Vi~t Nam trit trudng h(fjJaur;rc ghi chu khdc.

4.7. Nguyentic ghi nh~n va kh~uhaobit dqng san diu to'

• Nguyen tAc ghi nh~ bdt dQog Sall d~u tu

Bdt dong san ddu tu duO'c ghi nh~ thea nguyen gia.. Nguyen gia b.1t dQog san diu tu lit
toan bl) cae chi phi bfmg tien ho~c wong "ducmgti~n rna doanh nghi~p phiti be ra ho~c gia.
tIi hqp ly ella cae khOWldua ra d~ trao dbi nhArn co duO'c bdt dong san diu tu tinb d~n
thai di~m mua ho?c xay d\ffig hinh thanh bdt dong san diu tu do. Nguyen gia. ella bdt
dQng san dau tu baa g6m ca cae chi -phi giao dieh lien quan tTge ti~p ban diu.

• Phuong phap khdu hao bat dQng SilO d.1u tu

Bftt dong san dAu tll dugc khftu hao thea phucmg ph:ip duemg thftng.

4.8. Nguyentic van hoa cae khOaR chi phi di yay va ca"ckhoan chi phi khac

• Nguyen tfic v6n h6a cac khoaTIchi phi <1ivay

Chi phi di yay lien quan tqlC ti~p d~n vi~c dAutU'xay dl,lIlghoiiic san xuftt tai san do dang
dm;Jc tinh vao gia tIi clla tai san d6 khi doanh nghi~p chic chin thu duqc Igi feh kiOOt<~
trong liong 1ai do Slr dl,mg tm san d6 va chi phi di vay co th~ xac dinh duqc mQt each
dang tin c~y. Ty I~ v6n h6a duqc tiOOtheo t5' l~ lai suftt binh quan gia quyen trong ky,
ngoC;litrir cac khoim vay rieng bi~t.

• Phuong phap phan b6 chi phi tra tmae

Phan b6 theo phuong phap duemg th~ng can ell' vao d~c thu tUng IOlilichi phi.

4.9. Nguyen tic k~ toaD ehi phi Dghien eu-u va tri~n khai

• Chi phi phat sinh trong giai dOC;lnnghien CUllduqc ghi nh~n hI chi phi san xuftt kinh
doanh !rong kyo
• Torm bQ chi phi phat sinh trang giai do.;m tri~n khai n~u tlilo ra duqc tai san e6 dinh
vo hinh se dugc ghi nh~ van nguyen gia eua tai san c6 dinh vo hinh d6.

4.10. Nguyen tiic ghi nh~n cae khoan diu tll titi ehinh

• Cae khoim dAutu van e6ng.ty con duge ghi nh~ theo phuong pha.p v6n chu sa hfru.

• Cae khoan dAu tu vao cong ty lien doanh; lien k~t dugc ghi nhcm theo phuong phap
gia g6c.

• Cac khoan dAu tu ngh h?n, dai h?n khac duqe ghi nh~n theo gia g6e .

• Phuong phap l~p d\l phong giiun gift dAutu chUng khoan ngin h.;m,dai h.;m.

Cu6i nffin tai chinh, khi gia tr~ thuk eo the th\l'Chi~n duge ella chUng khoan dAu tu nbo
han gia g6c thi phai l~p dl,Iphong giam gia diu tu chUng khoan. S6 d\l phong giam gia
diu tu chUng khmm duqe l~p hI-s6 chenh l~ch gifra gift g6c ella ehUng khoan dAu tu 160
hon gift trj thuAn co th~ thl,Ichi~n duge ella chung .
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CONG TY CO PHA.NVAN HOA PHU'ONG NAM VA cAc CONG TY CON
THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH HQP NHAT
Cho nam tai chinh k6t thuc vao ngay31 thang.12 nam 2009
Don vi tinh fa D6ng Vj~t Nam trit truemg h(lp au9'c ghi chzi khdc.

4.11. Ghi nh~n chi phi phai tnt va d., phong phlii tra

• Chi phi phiti tn1 duqc ghi nh~ can ell VilO cae thong tin co dugc VaG thai di~m cu0i
nam va cae uac tinh dl!a vao th60g ke kinh nghi~m.

• Thea Lu~t Bao hi~m Xi'ihQi,T~p daan va cae nhan vien phai dong gop vao guy Baa
hi~m th~t nghi~p do Baa hi~m Xi'ihQiVi~t Nam quan ly. Mile dong boi mlii ben duqc
tinh b~ng 1% eua mire th~p han giua luang co ban eua nhan vien ho{ic 20 Ifrnmue lucmg
t6i thiSu chung dugc Chinh phil guy dinh trong tung, thai ky.

4.12. Ngu6n van chli sO'hfru

• Vbn dAtitu eua chu. sa hfru duQ'c ghi nh~ thea s6 vbn th\lc gop eua chu sa hihI.
• Ghi nh~ va trinh bay c6 phi~u ngan quy
C6 phi6u ngan guy dugc ghi nh~n theo gia mua va duqe trinh bay nhu mot khoan gifun
v6n ehu sO-hfru tren bang can d6i k~ toan.

• Ohi nh~n e6 tire

C6 t(re dmle ghi nh~ Ia mQt khoan phai tra vao ngay eong b6 e5 t(re.

• Nguyen tfte trich I~p cae guy dlJ trii tll' hli nhu~ sau thu~: thea 8i6u I~ Cong ty.

4.13. Nguyen tic ghi nh~n doanh thu

• Doanh thu ban hang duge xae dlnh theo gia tri hqp Iy eua cae khoan da thu ho~e se
thu duqe. Trong hfiu h~t eac trlIemg hqp doanh thu duqc ghi nh~n khi chuy~n giao eho
ngum mua phfin lem rUi ra va Igi ich kinh t~ gfm lien vm quyen sO-hfru hang h6a.

• ~anh~~~g~di~~~~~khik~~~a~oo~~~~x~
dinh mQt cach dang tin e~y. TruOng hQP giao dlch ve cung cAp dich ~ lien quan d~n
nhieu ky thi doanh thu duqc ghi nh~n trong ky thea k~t qua philn cong vi~c hoan thanh
vao ngay I~p bang din d6i k~ toan Cllaky do.

4.14. Thu~

• Nguyen!dc va phuong phap ghi nh?n chi phi thu~ thu nhaP doanh nghieP (TNDN)
hi~n hanh, chi phi thu~ TNDN hoan I~: Chi phi thu~ TNDN hi~n himh duqc xac dinh
tren co sO-thu nh~p chiu thu~ va thu~ suAt thu~ TNDN trong nam hi~n hanh; chi phi thu~
TNDN hoan l{liduqc xac dinh tr~n co sO-s6 chenh I~ch t{lill thai duqc khAu trir, s6 chenh
l~ch t{lillthai chiu thu~ va thu~ su<~.tthu~ TNDN dl,l"Hoh se ap dVng cho m1mtai san duqe
thu h6i hay ng phai tra dugc thanh toan, dlJa tren cae m(rc thu~ suAt (va cac 1u$t thu~) co
hi~u ll,l"Ct~ ngay k~t thuc nam tai chinh.

• Cac bao cao thu~ Clla eac eong ty trong T~p doan se chiu Sl)" ki~m tra cua co quan
thu~. Do vi~c ap d\lng 1u$t va cac qui dinh v~ thu~ d6i vm nhieu 10{ligiao djch khac nhau
co th~ duqc giai thfch the~ nhieu deh khae ~hau. d~n d~n s6 thu~ duQ'c trioh bay tren
Baa cao tlii chinh hQP nhAt co th~ bi thay d6i thea quy~t djnh cu6i cling ella eo quan thu~
d6i vai cae cong ty trang T~p doan.
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Phai thn khach hang hi cae khoan phai thn thuang m{li phat sinh trang di~u ki~n kinh
doanh binh thuang ella Cong ty.

Trang cae kholm phai thn co cae khoim phai thu cae ben co lien guan nhu sau;

CONG TY co PHA.NVAN HOA PHUONG NAM vA cAc CONG TY CON
THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH HQ'P NHAT
Cho nam titi chinh kSt thuc vao ngay 31 thang 12 nam 2009
£)cm vj tinh la t>6ng Virf Nam tru tnrimg hc;p aU(1c ghi chit khdc.

4.15. Cae ben lien quan

Cae ben duQ'c coi la lien quan uSn Q'lQt ben co kha nang ki~m soat hOlJc co imh huemg
dang ke d6i v6i ben kia trong vi~c ra quy~t djnh tili chinh va ho~t dong.

4.16. sA li~u so saRh

Mot viti s6 li~u so sanh cIa duqc s~p x~p .-l{lichophu hqp vm vi~c trinh bay bao cao tii
chinh ella nam tii chinh nay.

5. Thong tin ba sung cho cae kho3n ml}c trluh bay treD bang din dAi k~ toan hqp ohit

5.1. Ti~nva cae khoan hrong dlf01lg tifo
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DAu Dam

2.000.000

884.504.206

886.504.206

CoAi Dam

2.303.682.922

2.035.700

2.030.412.611

271.234.611Cae khoan phai thu khac

CQng - xem them ml,lc 7

Tn1 tn.rac cho nguai ban

Khoan phai thn
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CONG TY CO pHAN VAN HOA PHUONG NAM vA cAe CONG TY CON
THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH HQ'P NHAT
eho nam llii chinh k~t thue vao ngay 31 thang 12 Dam 2009
Dan vi tinh IIID6ng Vi?! Nam tru truong h(!JJaU(Jcghi chil khac.

5.3. Hangt6n kho

Cu6i Dam DAu Dam

Nguyen li~u, v~t li~u 4.209.767.142 3.141.641.127

C6ng Cl), d\mg Cl,l 28.215.000 4.892.906

Chi phi san xuftt, kinh doanh da dang 12.068.451.407 11.140.990.275

Thanh phfun 13.421.065.554 13.154.114.572

Hangh6a 99.140.489.839 91.594.193.850

Hanggui ban 5.449.047.823 5.569.666.878

CQng gia g6c hang tBn kho 134.317.036.765 124.605.499.608

DIl phong gifun gia hang t6n kho (51.842.400) (51.842.400)

Gi:i trj thuAn co th~ th\l'c hit" 134.265.194.365 124.553.657.208

5.4. Thu~ va cae khoan phai thn Nhil mr6'c

Bay Ja khoan thu~thn nh~p doanh nghi~p nQp thua. ,
5.5. Tai SaD ng~nh~nkhac ;'1(;

CuBinam Bill Dam ~:I

T~Ung 1.718.681.606 1.325.770.735
"'~'

Ky quy, ky CUQ'C ngAn h{tn
~

877.232.644 454.000.000

Titi san thi~u eba xu 1y 1.268.033.695 1.363.175.810

TBng eQng 3.863.947.945 3.142.946.545

5.6. Cae kh03D phii thn di'ti h~n

CuBi Dam Diu Dam

Ph<iithu diti h;,mkhach hang

Phai thu dai hl;Ul khac 94.320.000 174.400.000

Ci)ng cae kho3n phiti tho diti hl}.D 94.320.000 174.400.000

DI,l phong phai thu diii h{1nkh6 ani

Gia tTj thuSn co th~ th1}'chi~n dU'flc 94.320.000 174.400.000
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CONGTY co pHAN vAN HOA PHlfONG NAM vA cAc CONGTY CON
THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH H(}P NHAT
Cho flam tiIi chinh k€t thuc vao ngay 31 thang 12 flam 2009
£Jon vj tinh ta DJng Vifl Nam trir truimg h(1JJaU(lc ghi chu khac.

5.7. Ding, ghim tai SaD cA djnh hfru hloh

Nha elia Maym6c PT v~ntili DI,mg C1,J

Khoan rnl,lc v~t kiSn true thiSt hi truySn d~n quan ly Tlmg cQng

Nguyen giii

S6 du d~u n11m 30.974.071.316 5.167.600.466 15.186.022.471 14.248.719.196 65.576.413.449

Tang trong RAm 21.547.967.935 166.007.504 1.033.573.069 4,180,181.071 26.927.729.579

Thanh iy, nhm;mg ban (339.749.176) (3.117.211.905) (448.862.535) (3.905.823.616)

Ghim khac (5.730.000) (265.912.225) (271.642.225)

S6 dlf cuai RAm 52.522.039.251 4.988.128.794 13.102.383.635 17.714.125.507 88.326.677.]87

Gia trj hao moo liiy ke
S6 dud~u Ram 10.382.817.052 3.993.263.643 9.781,037.435 6.353.432.040 30.510,550.170

KhAu hao trong nam 4.353.281.268 237.859.436 1.275.570.0 II 2.379,836.605 8.246.547.320

Thanh 19, nhuQTlg ban (339.749.176) (3.027.951.488) (322.763.115) (3.690.463.779) . :.::0

Giam kM.e (3.234.162) (5.730.000) (58.636.875) (67.601.037) \~~
..,~

S6 duo cu6i nAm 14.732.864.158 3.885.643.903 8.028.655.958 8.351.868.655 34.999.032.674 .-,

Gia tri con Il.'i
-;.

Tlli ngay clju nlim 20.59 1.254.264 1.174.336.823 5.404.985.036 7.895.287.156 35.065.863.279

T~i ngay cu6i nam 37.789.175.093 1.102.484.891 5.073.727.677 9.362.256.852 53.327.644.5]3

(Xem tidptrang 23)
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I CONG TY CO pHAN VANHOA PHUONG NAM vA cAc CONG TY CON

THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH HQP NHAT
Cho nam till chin? ket thuc vao ngay 31 thfmg 12 fiam 2009

I Dan vj tinh lil Dong Vir! Nam tru truimg hr;rp aU(1cghi chu khac.

I
5.8. Tang, gi3m tili san c6 dinh thue tai chinh

Phuang ti?n v~ Hli.
Khoan fi\le truy~n ddn T6ng cong

I Nguyen gia

I S6 du dan nam 887.980.197 887.980.197

Thue tai chinh tmug nam.

I S6 dlf cuAi Dam 887.980.197 887.980.197

I
Cia trj hao mODloy k~

S6 du dim nam 63.928.282 63.928.282

I Khc1u haa trong nam 147.591.396 147.591.396

S6 dtr cuai Dam 211.519.678 211.519.678

I Cia tri con h.•i

I T~i ngay dan Dam 824.051.915 824.051.915 :'/-
II

T~ingay cuai Dam
.1

676.460.519 676.460.519 -;]1

Tang, gi3m tai san c6 djnh vo hloh
")

5.9.

I Phinm~m
Khoan mve Ban quySn may vi thili T6ng cong

I Nguyen gia

S6 dudfru nam 15.440.920 2.285.537.903 2.300.978.823

I Mua trong nam 35.100.000 142.217.792 177.317.792

sa dU' cu6i nam 50.540.920 2.427.755.695 2.478.296.615

,I Gia trf hao moo lfiy ki

I S6 du dfm nam 514.698 616.895.001 617.409.699

KhAn haa tmng nam 8.120.446 309.532.094 317.652.540

I S6 dtf cuBi Dam 8.635.144 926.427.095 935.062.239

I Chi trf con l~i

T~i ngay dfru nam 14.926.222 1.668.642.902 1.683.569.124

I T~ingay cuai Dam 41.905.776 1.501.328.600 1.543.234.376
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CONG TY CO pHAN VAN HOA PHUONG NAM vA cAc CONG TY CON
THUVET MINH BAo cAo TAr CHINH HQP NHAT
Cho nam tai chinh k~t thuc van ngay 31 thing 12 nam 2009
Dmz vi tinh Ia D6ng Vi?l Nam tnt truemg h(1JJdU(lc ghi chil khac.

CoAi Dam DAu Dam

D5.u tIT van ding ty lien k@t 27.237.747.214 25.801.525.900

B<1utu dili h{lo khac 2.885.068.079 6.892.718.446

Cqog ghi gac cae khoan diu hI' dai h\lD 30.122.815.293 32.694.244.346

DlJ phong giam gia diu tu did h{lll (1.114.390.309) (4.604.259.436)

Gia tri thuin ella diu ttr tili chinh dili h,n 29.008.424.984 28.089.984.910

5.10. Chi phi xay dlfllg CO'ban dO'dang

'.

-~.

.~.

59,90%

23.08%

20.00%

12,50%
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Diu Dam

78.545.624

Tyl~vAn
gop th,!c t~

13.942.688.029

14.021.233.653

2.500.000.000

12.653.840.314

2.499.906.900

27.237.747.214

CoAi narn

1.460.966.360

364.969.496

148.000.000

458.110.313

416.155.173

229.790.621

49.700.000

5.830.000

3.133.521.963

Website PNC

CP diu ttl XDCB dir dang khac

C6ng moh eua himg bang dia

Phong kinh doanh qua m~g

Chu6inh~ndi~nh~th6ngPNC

Daa t~o Call bl) kS thira

Cae cong trinh nha sach

C6ng trinh van phong lam vi~c PNSC

Tang cQng

C6ng ty CP Truy6n Thong Bach Vi~t Phuang Nam

Cong ty Truy~n Thong Megastar

Cong ty Sach & Thi~t bi truang hQc Soc Trang

Danh sach cae c6ng ty lien k~t rna C6ng ty da ct<lu tu nha sau:

vAn gop theo PP
gia g6c d~n
31/12/2009

9.584.000.000

CIlng

C6ng ty C6 phdn Nhiin Hi~u Phuong Nam

5.11. Diu tll Uli chinh dili h,"
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Danh sach cae chUng khoan l~p dv phong giam gia ddu tu tai chinh dai hl;lnnhu sau:

CONG TY CO pHAN VAN HOA PHuONG NAM VA cAc CONG TY CON
THUYltT MINH BAo cAo TAl CHINH HQ'P NHAT
Cho nam tai chinh k~t thuc vao ngay 31 tMng 12 nam 2009
Dan vi tinh Iii D6ng Vi~t Nam frit truemg h(/JJaU(1c ghi chit khac.

Tang ci}ng 362.945.121

5.13. Tiii san dai h~n khac

Cu6i Dam Diu nam

Ky quy thue tai chinh 187.366.400 187.366.400

Ky quy thue m{it bftng 3.016.673.260 1.705.823.790

Ky quy khlic 15.000.000 224.942.310

TAng ding 3.219.039.660 2.118.132.500
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Titi san thut~TNDN hoan ll;lilien quan den khoan chenh l~ch t<;lm thai
du'lc khau trir

,,

,
\

\

•
Cu6i Dam

7.500.000

23.453.898

331.991.223

Gia trj
lao dlf OhODt!

S6 diu Ram

6.232.251.936

660.466.510

6.892.718.446

537.770.500

752.070

57.146.403

234.146

489.120.150

29.367.040

1.114.390.309

2.146.346.209

738.721.870

2.885.068.079

Cae khmin ddu ill diti h<.lllkhac vao ngay 31/12/2009 ohu sau:

s6 cuBi kY
Dau tu c6 phi€u cae C6ng ty

Ddu tu dai h<.lllkhac

Tang cl}ug

Till san thu€ TNDN hoan h;li lien quan d~n cae khoan 16tinh thu€ chua
SITd\lllg

Tai san thu€ TNDN hoan l<;tilien quan d~n ella giao dich nQi bO nam
2009

Mii CK S6 hrqng Gia tri diu tll Gill thj trlflmg

LBE 58.200 1.224.530.500 686.760.000

KDC 9 1.323.570 571.500

NKD 636 82.840.803 25.694.400

TDH 4 514.146 280.000

PVS 8.500 778.970.150 289.850.000

VFMVFl 2.000 58.167.040 28.800.000

T6ngci}ng 2.146.346.209 1.031.955.900

5.12. Titi san thui boan l~i
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La khoan phai tni luang thang 12 va thm'mg nam 2009.

Trang cae khoan phai tnt co khoan phai tra cae ben co lien quan s6 ti&n lit 77.863.002
dimg (nam 2008 la 8.544.002 d6ng) - Xem them mve 7.

CONG TY CO PHAN VAN HOA PHUONG NAM vA cAc CONG TY CON
THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH H<}pNHAT
Cho nam tm chinh k~t thuc VelO ngay 31 thang 12 nam 2009
Dan vj tinh liJ iJ6ng Vi?! Narn trir truemg h9]J aU(lc ghi chu khac.

1
.~

309.061.333

DAu Dam

25.857.927.562

16.326.762.000

DAu Dam

81.948.465.382

1.518.720.437

42.493.750.895

83.467.185.819

304.109.000

Cu&i Dam

37.890.783.988

95.170.949.694

92.696.754.129

2.346.444.075

127.751.490

CuMnam

38.194.892.988

Doanh thu chua th\IC hi~n

T6ngcQng

Phcii tnt nguai ban

NgmJi roua tni ti€n truac

Vay ngan hang

Vay dbi tm;mg khac

Nq thue tai chinh d~n h~n tnt

Timg eQng

Khoan vay ngan hang duQ'c th~ ch~p bing bit dong san Clla Cong ty. M\lc dieh vay hi d~
b6 sung vbn lUll dQng. H~ mue tin d\lng duqc dp la 50.000.000.000 dang, Hii sudt vay
Quqc qui dinh thea tUng kh~ uac nh~n fig.

Ng dai h~ d~n h<,mtra hi khoan Dg d€n h?-ntra cua hqp d6ng thue tai chinh. (Xern them
mve 5.20)

5.15. Ph iii tra ngtro; baD va ngum mua tra ti~n tnrO'c

5.16. Thu~ va cac khoan phai n{lp nha n.ruc

Cu6i Dam DAu nam

Thu~ gia tti gia tang 459.429.977 2.583.163.599

Thu6 thu nhap doanh nghi~p 723.785.420 2.360.781.911

Thu~ thu nh~p ea Dhan 216.254.424 527.014.186

Cae IO<;li thu~ khac 1.070.594 50.975.620

TAng cqng 1.400.540.415 5.521.935.316

5.17. Phai tra ngU'Oi.lao dqng

5.14. Yay ngin h\lD

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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CONG TY CO PHA.N VAN HOA PHUONG NAM vA. CA.C CONG TY CON
THUYET MINH BA.O CA.O TAl CHINH HQP NHA.T
Cho nam tai chinh k~t thue van ngay 31 thang 12 nam 2009
Don vi tinh la D6ng Vi?1Nam tru trueing hr;rp t/wlc' ghi chu khcic.

5.18. Cae khoan phai tra, phai DQPngAn hl;m khac

Cu6i Dam D:1u Dam

T<\iSall thila eha xu 1y 716.844.972 1.090.494.825

Kinh phi eong doan 78.336.415 58.647.727

Bao hiem xa hQi, bao hi€m y t~ 235.776.961 214.121.407

Trq c~pthtlt nghi~p 34.951.940

c6 tue ph<li tnt 2.647.129.600 858.691.808

Cae kho8.n phai tni, phai nop khac 3.254.962.338 5.912.531.634

T~ngcqng 6.968.002.226 8.134.487.401

5.19. Phai tra da.i hlJn khac

Cu6i nam Diu m'im

Nh(m v6n gop thea HE) hqp tac kinh doanh 726.335.156 726.335.156

Nh~ ky qiiy. ky cuqc diti h{ill 521.116.000 427.366.000 --,,~~~

Phiti tn1 dili h~ khie 845.879.027 268.894.900 {:~
-;'1

Tang c{)ng 2.093.330.183 1.422.596.056 '.1

5.20. Yay va of}'dai h\lD "'-.
:".1

Cu6i Dam Diu Dlim ~

Yay ngan hang 8.252.496.303 4.353.411.867

Yay d6i tm;mg khac 6.402.000.000 6.402.000.000

Nq thue tiii chfnh 187.131.400 467.835.400

T8ngcqng 14.841.627.703 1l.223.247.267

Yay ngan hang chli y~u hi khoan yay tin chdp trung he.md~ diu tu xay d\ffig cae nhel sach,
thai h{lllyay la 36 thang. Lai sudt duqc dieu chinh theo timg mlm, lai suftt yay nam d~u
tien lit 1,7%/thang.

NO'thue tai chinh co lien quan den vi~c thue tili chinh phuong ti~n v~n till. S6 du nO'g6c
d~n ngay 31/12/2009 la 491.240.400 dimg, (rang do nq d~n hen tra la 304.109.000 d6ng.
(Xern them rnve 5.(4)
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CONG TY co PHA.NVAN HOA PHU'ONG NAM vA. cAc CONG TY CON
THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH HQP NHAT
Cho nam tai chinh k~t thuc van ngay 31 thang 12 nam 2009
Don vi tinh to.Dt5ng Vi~t Nam trit fruang h(fJJaU(fc ghi chii khiic.

5.21. VAn chiJ sir hfru

5.21.1. Bi~n d{)og eua Van chiJ SO'hifu

- - - -I

v60 diu he ella
chu SO'hau

TMng du vbn c6
phdn

C6 phi~u
ngao guy

Chcnh l~ch

TGHD
Quy ddu tll

phM tri€=n
Quy dl,t phong

ttli chlnh
Lgi nhu~n chua Quy khen thuUng

phan ph6i phuc Igi C{lng

35.589.060.000 (14.257-.062.684)

S6 du diu nam tru6c

Lqi nhu~n trong nam

Giam v6n trong n11m

Chia c6 tUe
Trlch l~p guy

Chi tic guy

sa dltldu Dam nay

Tang vBn frong nam

65.000.000.000

65.000.000.000

48.929.549.530 (32.400.000)

(120.676.800)

48.808.872.730 (32.400.000)

3.144.727.481 1.359.420.039

147.797.768

3.144.727.481 1.507.217.807

( 1.331.997.3 [6)

7.493.143.952

3.617.959.370

(7.148.380.000)

(443.393.303)

3.519.330.019

255.409.300 [26.149.850.302

3.617.959.370

(120.676.800)

(7.148.380.000)

295.595.535

(1.283.775.287) (1.283.775.287)

(732.770.452) 121.214.977.s85

20.000.000.000

Tlingkhac 19.247 10.370.100 10.389.347

Tr[ch l~p guy

Lqi nhu~n trang Ram

Chiac6 rue

Chi tir guy

Giam khile

200.000.000

(l0.000.000)

320.741.836 (1.080.014.303)

3.473.149.143

(2.605.570.432)

([66.772.152)

559.272.467

3.473.149.143

(2.605.570.432)

(1.215.960.294) (1.225.960.294)

(166.772.152)

sa dU' culii Ram 100.589.060.000 34.551.810.046 (32.400.000) 19.247 2.002.730.165 1.827.959.643 3.140.122.275 (1.379.088.179) 140.700.213.197
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5.21.2. Chi ti~tvAn diu tIr chii SO'hliu

CONG TY co pHAN VANHOA PHuONG NAMvA cAc CONG TYCON
THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH HQP NHAT
Cho Dam rei chinh k~t thuc VaG ngay 31 thfmg 12 nam 2009
Don vi tinh fa D6ng Vi?! Nam tru truemg hr;rp aU(Jc ghi chu khcic.

Cu6inam Biu Darn

15.103.200.000 12.180.000.000

21.102.790.000 6.339.240.000

34.380.220.000 22.365.380.000

30.002.850.000 24.115.380.000

100.589.060.000 65.000.000.000

,

29

557

6.496.760

6.500.000

6.500.000

3.240

Nam trU'lYc

Nam tnrirc

3.617.959.370

6.495.439

7.493.143.952

3.617.959.370

3.519.330.019

(147.797.768)

(295.595.535)

(7.148.380.000)

10.058.906

10.058.906

3.240

10.055.666

3.519.330.019

3.473.149.143

(200.000.000)

(320.741.836)

(559.272.467)

(2.605.570.432)

(166.772.152)

3.140.122.275

Nam nay

C6 phfrn Nhit Nuoc

eft phftn cong obarr vien Cong ty

C6 phh ban cho cae d6i tm;mg ngmii DN

C6 dong nuac ngoai

Tang cQng

Lqi nhu~n chua phao ph6i cu.3iDam

LQ'i nhu%n chua phan ph6i diu nam

Lqi nhu~ sau thu~ trong nam

Trich l~p Quy d~u tu phat tri6n

Trich l~p Quy d\l pho~g tai chinh
Trich l~p Qui' khen thuang, phuc 19i
Chia c6 tuc
Giamkhac

5.21.3. cI> phin
• S6 Itr<;mgc6 phin ph6 thong dang ky pMt himh

• S6 hrqng c6 phfut ph6 thong etaban ra cong chung

• s6 hn;mg c6 ph,ln duQ'c mua l<;li

• S6 lm;mg c6 phkn ph6 thong dang hIll hinh

• M~nh gia c6 phin dang lUll hanh: 10.000 VNDI c6 phin.

5.21.4. Lai CO'ban treD c6 phin
Nam nay

Lai hop nh~t san thu~ eua c6 dong ella cong ty m~ 3.473.149.143

S6 c6 phfuI ph6 thong luu hanh hinh quan trong nam 6.538.681
ella C6ng ty m~

Lai CO' baD tren cA phin (EPS) 531

5.21.5. PhiD ph6i lqi nhui"

I
I
I
I
I
I
I
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I



II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

CONG TY co pHAN VAN HOA PHuONG NAM vA cAc CONG TY CON
THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH HQP NHA.T
Cho nam tai chinh ket thue vao ngay 31 thang 12 nam 2009
Dcm vi tinh la D6ng Vi?! Nam trit truong hflp aU(lc ghi chu khac.

6. Thong tin ba sung cho cae khoan IDI}C tflob bay trung bao cao k~t qua kinh doanh
hW ohit

6.1. Doanh thu ban hang va cung c:1p djch V\f

Ni'im nay Niim tnr6'c

Doanh thn ban hang 295.058.496.570 273.059.256.369

Doanh thu cung dp dich V\l 6.421.249.560 2.980.951.593

Chi~t khdu thuang m~i (4.237.214.147) (283.687.644)

Gi<lm gia hang ban

Hang ba.n bi tr<ll<ili (4.613.901.096) (3.325.424.676)

,
292.628.630.887 272.431.095.642Doanh thu thuan

6.2. Gis vAn hitog baD

Nim nay Niim tr1t4YC

Gift v6n ban himg 208.721.285.469 194.846.882.600

Gia van eua djch Vl,l dii cung cdp
,.

2.036.598.815 947.843.376 C"
~

TAng c{mg
~.;_\

~

210.757.884.284 195.794.725.976
• 'C

"6.3. Doanh thu ho~t dqng Uti chinh :::- .

Nam nay Nam tnrO'c

Llii ti~ngui 180.978.991 125.407.906

Chi@t khdu thanh loan 824.221.802 204.190.876

Chenh l~ch ti gift 164.824.696 96.067.545

Lai lien doanh va lai dku tu dai h<illl khac 775.895.956 424.245.995

Uii kinh doanh c6 phi€u 6.416.284.280

Hoan nh~p du phong giam giac6 phifu 454.552.982

Doanh thu hO{lt dong tai chfnh khac 140.185 142.328

TAng cqng 2.400.614.612 7.266.338.930
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CONGTY co pHAN VAN HOA PHlfONG NAM vA cAc CONG TY CON
THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH H<}pNHA.T
Cho nam tai chinh ket thuc vao ngay 31 thang 12 nam 2009
Dan vj tinh la D6ng Vi~t Narn tru tnrimg h(lJJamlc ghi chit khac,

Narn nay Nam trtfO'c

Thanh ly tai san c6 djnh 1.216.265.250 666.712.749

Ti@n tM tn; 846.503.113 282.734.980

Ti~n grn xe 252.464.994 236.502.272

Quang CaD 7.991.513 316.713.091

Cho thue m{it bfuIg 1.050.877. 765 143.192.727

Thu nh~p ill ti~n g6i qua 99.872.707 122.486.528

Thu c6ng fig kh6ng ai aoi 1.081.400.465 221.171.709

Thu nh~p khac 6.819.059.162 612.415.428

Tang cqng 11.374.434.969 2.601.929.484

6.6. Chi phi khac

I
I
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I

,

i rl
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6.4. Chi phi hO<;ltd(iog tai chinh

Chi phi Hlivay

Chi€t khdu thanh toan, Hii ban hang tnt eh{trn

Lei chenh l~ch ty gia

DI,I' phong gi<lmgia cae khmin ddu tu ngfut
h<;lnJ illli h<;lll

Tang cqog

6.5. Thu uh~p khac

Chi phi thanh ly tili san c6 dinh
Cong nO' !<hong thu hai

N(>pph~t

Chi phi khac

TAng ci)og

Niim nay

4.347.146.044

124.567.295

686.358.443

125.991.500

5.284.063.282

Nam nay

202.998.726

2.715.050

1.122.892.792

1.328.606.568

Nam trmYc

4.248.022.505

188.477.079

647.606.401

4.604.259.436

9.688.365.421

Nam trU'O'c

182.619.753

92.585.092

55.018.732

1.218.967.989

1.549.191.566
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39.173.788

290.814.461

(7.500.000)

:.~

(23.453.898)

(32.956.872)

(331.991.223)

(Xem ftap trang 33)

32

Nam nay

+ Kinh doanh nha sach

+ Phat himh sach

+ San xudt, kinh doanh van phong phfun

+ San xu~t, kinh doanh phim, bang rna

+ In, thi~tk~

Chi phi thu~ hoan l~i phat sinh tll cae chenh l~ch t~m thm chiu thu~

Chi phi thu€ hoan l~i lien quan d~n eua giao djch nQi hI) nam 2009

Chi phi thu6 hoan l.;tiphat sinh tir chenh l~ch twn duQ'c khoiu tru

Chi phi thu~ hoan l~i phat sinh tir 16dugc kh~u tm thu~ trong tuang Iai

Chi phi thu~ hoan l~i lien quan den eua giao dich nQi be. nam 2008

TAng eqng

7. Bao cao bQph~n

Nh~m phl,lc Vl,l ml,lc dich quan ly, T~p doan co quy mo hOlJtdong tren toan qu6e phao
chia ho~t dong eua mlnh thanh cae bl) ph~n chinh thea lioh V\fC san xu.it kinh doanh nhu
sau:

6.7. Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hoa" l~i

CONG TY co PHA.NVAN HOA PHUONG NAM vA cAc CONG TY CON
THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH HQ"PNHAT
Cho nam t<\i chioh k~t thuc van ngay 31 thang 12 Dam 2009
Dan vi tinh iii D6ng Vi~t Nam tru truimg h(lpau(Jc ghi chit khilc.
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• CONG TY CO PHA..NVAN HOA PHUONG NAM VA cAc CONG TY CON

THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH H<}pNHAT
Cho nam tai chinh ket thuc vuo ngay 31 thang 12 nam 2009• Dan vi tinh lG fJ6ng Vi~t Nam trit truemg h(lJJ aU(1c ghi chu khac .

I
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 3111212009

DVT: 1.000.000 d6ng
SXKD SXKD

I Kinh Phat van phim,
doanh hanh ph0.ng bang In, T6ng

nha sach sach pham dTa thi~tk~ Lo;;ti tru cOog

I Doanh thu

Tir khach hang ben ngoai 225.860 14.812 22.498 17.911 11.548 292.629

I Gifra cae b{lph~n 12.101 8.930 5.435 5.321 (31.787)

T6ng cc}ng 225.860 26.913 31.427 23.346 16.869 (31.787) 292.629

I K~t qua hOft dQng kinh doanh

K~t qua eua bQ ph~n 5.691 766 (1.614) 3.133 (III) (289) 7.575

I Chi phi khong phan b6

Lqi nhu~n truac thu~, thu nh~p 5.691 766 (1.614) 3.133 (Ill) (289) 7.575

I tili chinh va chi phi tai chinh
I

Thu nh~p tai chinh 6.125 8 16 353 14 (4.116) 2.401

I Chi phi tai chinh (4.970) (10) (209) (96) (5.284) ]..
Thu nh~p tu cong ty lien kSt "!li

I ThuS thu nh~p doanh nghi~p 537 153 593 (23) (41) 1.219
,j
.I

Lqi nhu~n sao thuS 6.309 611 ( 1.806) 2.797 (73) (4.364) 3.4 73 ~

I :....
Lqi feh c6 dong thi€u 56 .~

Lqi nhu~n thu.ln tu hOl;lt dong san 6.309 611 (1.806) 2.797 (73) (4.364) 3.473

I xu.it kinh doan

Cae khoan ml,lCbAt thuang

I LQ'i nhu{in thuAn 6.309 611 (1.806) 2.797 (73) (4.364) 3.473

Cae thong tin khac

I Tai san cua b(>pMn 279.550 35.887 16.387 29.610 19.669 (69.859) 311.244

C6ng ty lien k~t

I Tai san kh6ng philn b6

TAng tili san hQ'P nhAt 279.550 35.887 16.387 29.610 19.669 (69.859) 311.244

I Nq phai tra Clla bQph{in 137.931 19.925 6.938 16.351 5.242 (15.844) 170.544

I
Nq phai tni kh6ng phlln b6

Timg ng pbai tra hq-p nh~t 137.931 19.925 6.938 16.351 5.242 (15.844) 170.544

Chi phi mua s~m tai san 6.850 143 234 171 1.166 8.564

11 Chi phi kh~u hao 25.314 292 285 496 540 26.928
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• Bin ch5.t cae giao dich vm cang ty lien "ket va gia tIi giao djch trong nam nhu sau:

CONG TY co pHAN VAN HOA PHUONG NAM vA cAc CONG TY CON
THUYET MINH BAo cAo TAl CHINHHQ1' NHAT
Cho nam tai chinh k~t thuc vao ngay 31 thang 12 nam 2009
Dan vi tinh fa tJ6ng Vi~t Nam (rif truirng hqp dU(1c-ghichii khac.

8. Thong tin v~ cae ben co lien quan

• Giao djch gifra Cong ty va cae cong ty can, duQ'c gQi lit cae ben lien quan, da Guge
lo<.titrir trong qua trinh hqp nhat.

• T<.tingay l~p bang can d6i k€ toan, 56 du veri cae cong ty lien ket nhu sau:

Narn nay

aiu Dam

886.504.206

8.544.002

5.531.348.513

Nam nay Nim tnr6'c

168.000.000 168.000.000
c"

480.000.000 360.000.000 .,',.'
648.000.000 528.000.000

.,

CuAi Dam

2.303.682.922

77.863.002Phii tra- xem them m\lc 5.15

Phai thu - xem them mvc 5.2

• Thu lao HOi d6ng qUail tf! va Thu nh~p ella Ban Giam abc:

Muahang

Thu lao HQi d6ng quan td

Luang T6ng Giam abc

CuAi Dam DAu Dam

Til 1 nam tnJ xu6ng 304.109.000 280.728.000

Tren 1 nam d~n 5 nam 187.131.400 467.831.400

TaDg CqDg 491.240.400 748.559.400

Nghia vv ng dugc phan lOl;iitheo:

Cu&i Dam DAu Dam

Ngim hl;in 304.109.000 280.728.000

Diti h{ln 187.131.400 467.831.400

Tang cqng 491.240.400 748.559.400

T' •, ong ct;mg

9. Cae nghia VI} theo hQ'PdAng thue tlii chinh

Caug ty dang thu€: phuong ti~n v~n titi theo hqp d6ng thue tai ehinh v&i thai gian S11

dVng uue dnh 6 nam. Cae khoan ng thue titiehinh t6i thi~u phiti tni trong tuang lai dugc
chi ti~t nhu sau:
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CONG TY co pHAN VANHOA PHlfONG NAM vA cAc CONG TY CON
THUYET MINH BAo cAo TAl cHiNH HQP NHAT
Cho nam tili chinh ket thuc van ngay 31thang 12 nam 2009
Dan vi tinh la -nJng Vi~t Nam tru truang ht;Ypa1!flc ghi chli khtic.

10. Cae S\f kifn sao ngay k~t thuc nam tal chioh

Kh6ng co cae S1,lki~n quan trQng xiy fa sau ngay ket thue nam tiii chinh d€:n ngay phil

ha.nh baa cao tAichinh hQ'Pnhk

11. Phe duyft phst hanh bao cao tai chi~h

Baa cao titi chfnh hqp nh~t cho nam ta.i chinh k~t thue van ngay 31 thang 12 nam 2009
duQ'cTbng Giam d6c Cong ty phe duy~t va-phat himh vao ngay 22 thang 02 nam 2010.

35

TONG GrAM DOC

PHANTH!L~

TP.H6 Chi Minh, ngay 22 thang 02 nom 2010

LATHArHI~p
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