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B¸o c¸o tμi chÝnh ®∙ kiÓm to¸n n¨m 2009 

 

KÝnh göi : ®¹i héi cæ ®«ng c«ng ty cp vpp hång hμ 

Thay mÆt Bé m¸y qu¶n lý C«ng ty Cæ phÇn V¨n phßng phÈm Hång Hµ, t«i xin 

tr×nh bµy B¸o c¸o tµi chÝnh ®· ®−îc kiÓm to¸n cho kú ho¹t ®éng tõ  01/01/2009 ®Õn 

31/12/2009. 

Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty 

 - C«ng ty V¨n Phßng phÈm Hång Hµ ®−îc chuyÓn ®æi thµnh C«ng ty Cæ PhÇn V¨n 

Phßng PhÈm Hång Hµ theo QuyÕt ®Þnh sè 2721/Q§-BCN ngµy 25/08/2005 cña Bé 

C«ng nghiÖp( nay lµ Bé C«ng Th−¬ng) vµ ho¹t ®éng theo GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký 

kinh doanh sè 0103010462 ngµy 28/12/2005 do së KÕ Ho¹ch vµ §Çu t− Thµnh Phè 

Hµ Néi cÊp, C«ng ty cã 07 lÇn thay ®æi GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh gåm : 

GiÊy chøng nhËn kinh doanh thay ®æi lÇn thø nhÊt ngµy 25/01/2006 

GiÊy chøng nhËn kinh doanh thay ®«i lÇn thø hai ngµy   19/02/2006 

GiÊy chøng nhËn kinh doanh thay ®æi lÇn thø ba ngµy     31/08/2006 

GiÊy chøng nhËn kinh doanh thay ®æi lÇn thø t− ngµy      15/06/2007 

GiÊy chøng nhËn kinh doanh thay ®æi lÇn thø n¨m ngµy   31/12/2007 

GiÊy chøng nhËn kinh doanh thay ®æi lÇn thø s¸u ngµy   23/05/2008  

GiÊy chøng nhËn kinh doanh thay ®æi lÇn thø b¶y ngµy   04/07/2008 

Theo giÊy chøng nhËn ®¨ng ký dinh doanh thay ®æi lÇn thø b¶y ngµy 

04/07/2008 th× : 

-Vèn §iÒu lÖ cña C«ng ty lµ 47.190.000.000 ®ång ( Bèn m−¬i b¶y tû mét tr¨m chÝn 

m−¬i triÖu ®ång ViÖt Nam). 

- §Þa chØ C«ng ty  :  Sè 25 Lý Th−êng KiÖt, quËn Hoµn KiÕm, Thµnh phè Hµ Néi. 

- §Þa ®iÓm 2 :  672 Ng« Gia Tù , ph−êng §øc Giang, quËn Long Biªn , Hµ Néi 

  1  



  2

 - C¸c thµnh viªn Héi ®ång Qu¶n trÞ vµ Bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh C«ng ty n¨m tµi 

chÝnh 2009 cho ®Õn ngµy lËp B¸o c¸o tµi chÝnh, gåm: 

Héi ®ång qu¶n trÞ 

1- ¤ng Vâ Sü Dëng             Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ  

2-  ¤ng Bïi Kú Ph¸t              Uû viªn Héi ®ång qu¶n trÞ  

3- Bµ Ph¹m ThÞ TuyÕt Lan            Uû viªn Héi ®ång qu¶n trÞ  

4- Bµ §µo ThÞ Mai H¹nh              Uû viªn Héi ®ång qu¶n trÞ  

5- ¤ng Tr−¬ng Quang LuyÕn            Uû viªn Héi ®ång qu¶n trÞ 

Bé m¸y qu¶n lý  

1- ¤ng Bïi Kú Ph¸t        Tæng Gi¸m ®èc 

2- Bµ §µo ThÞ Mai H¹nh    Phã Tæng Gi¸m ®èc 

3- ¤ng Tr−¬ng quang LuyÕn                      Phã Tæng Gi¸m ®èc 

4- Bµ Ph¹m ThÞ TuyÕt Lan     KÕ to¸n tr−ëng  

Bé m¸y qu¶n lý C«ng ty kh¼ng ®Þnh r»ng trªn c¸c khÝa c¹nh träng yÕu, kh«ng 

cã sù kiÖn bÊt th−êng nµo x¶y ra sau ngµy khãa sæ kÕ to¸n lµm ¶nh h−ëng ®Õn t×nh 

h×nh tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty mµ cÇn ph¶i ®iÒu chØnh hoÆc tr×nh bµy trªn 

B¸o c¸o tµi chÝnh cho n¨m tµi chÝnh 2009. 

Bé m¸y qu¶n lý cã tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o r»ng sæ s¸ch kÕ to¸n ®−îc ghi chÐp 

mét c¸ch phï hîp, ®Çy ®ñ ®Ó ph¶n ¸nh hîp lý t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty t¹i bÊt kú 

thêi ®iÓm nµo vµ ®¶m b¶o r»ng c¸c B¸o c¸o tµi chÝnh tu©n thñ c¸c ChuÈn mùc kÕ to¸n 

ViÖt Nam, HÖ thèng kÕ to¸n ViÖt Nam vµ c¸c Quy ®Þnh ph¸p lý cã liªn quan.  

B¸o c¸o tµi chÝnh cho n¨m tµi chÝnh 2009 ®· ®−îc C«ng ty TNHH KiÓm to¸n vµ 

§Þnh gi¸ ViÖt Nam thùc hiÖn kiÓm to¸n gåm: 

B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n t¹i ngµy 31/12/2009, B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh 

doanh, B¸o c¸o l−u chuyÓn tiÒn tÖ vµ B¶n thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh cho n¨m tµi 

chÝnh 2009 ®−îc lËp ngµy 06 th¸ng 03 n¨m 2010 cña C«ng ty Cæ phÇn V¨n phßng 

phÈm Hång Hµ. Theo qui ®Þnh cña ChÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam, KiÓm to¸n viªn cã tr¸ch 

nhiÖm ®−a ra ý kiÕn ®éc lËp vÒ B¸o c¸o tµi chÝnh dùa trªn kÕt qu¶ cuéc kiÓm to¸n vµ 

th«ng b¸o ý kiÕn cña kiÓm to¸n viªn  cho  Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Bé m¸y cao cÊp C«ng 

ty Cæ phÇn V¨n phßng phÈm Hång Hµ. 

 



  3

 - Sè liÖu t¹i b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n t¹i ngµy 31/12/2009 nh− sau:  

        ĐVT : VNĐ 

TT Nội dung Số đầu năm Số cuối kỳ 

  01/01/2009 31/12/2009 

I Tài sản  ngắn hạn 157,497,603,414 198,404,222,696

1 Tiền vµ c¸c kho¶n tiÒn t−¬ng ®−¬ng 10,391,920,266 10,044,992,990

2 Tiền gửi có kỳ hạn 35,000,000,000 40,000,000,000

3 Các khoản phải thu 12,927,449,720 40,684,528,815

4 Hàng tồn kho 97,565,494,702 103,753,908,643

5 Tài sản ng¾n h¹n kh¸c 1,612,738,726 3,920,792,248

II Tài sản dài hạn 45,230,251,652 78,084,226,939

1 Tài sản cố định hữu hình 35,009,972,821 33,193,278,346

2 Tài sản cố định vô hình  156,445,460

3 Tài sản cố định thuê tài chính 805,216,568 2,663,275,710

4 Chi phí XDCB dở dang 8,776,662,583 41,442,197,621

5 Tài sản dài hạn khác 638,399,680 629,029,802

III Tổng tài sản 202,727,855,066 276,488,449,635

IV Nợ phải trả 125,432,994,428 194,469,350,476

1 Nợ ngắn hạn 117,515,998,374 188,274,194,062

2 Nợ dài hạn 7,916,996,054 6,195,156,414

V Vốn chủ sở hữu 77,294,860,638 82,019,099,159

1 Vốn chủ sở hữu 76,440,950,705 80,658,219,787

   - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 47,190,000,000 47,190,000,000

   - Lợi nhuận chưa phân phối 8,894,615,769 10,998,215,676

  - Thặng du vốn cổ phần 15,607,080,000 15,607,080,000

  - Quỹ đầu tư phát triển 4,063,602,634 5,376,278,429

  - Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 685,652,302 1,123,210,900

  Chªch lÖch tû gi¸  363,434,782

2 Quỹ khen thưởng phúc lợi 853,909,933 1,360,879,372

VI Tổng nguồn vốn 202,727,855,066 276,488,449,635
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- Sè liÖu t¹i B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh nh− sau: 

ĐVT : VNĐ 
STT Chỉ tiêu  Năm 2008   Năm 2009  

1 Doanh thu bán hàng và dịch vụ 287,277,990,120 303,085,002,194
2 Các khoản giảm trừ 1,127,251,486 912,472,274

3 
Doanh thu thuần về bán hàng và cung 
cấp dịch vụ  

286,150,738,634 302,172,529,920

4 Giá vốn hàng bán 218,607,263,530 228,432,133,528
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ 67,543,475,104 73,740,396,392
6 Doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính 930,912,489 2,632,797,598
7 Chi phí từ hoạt động đầu tư tài chính 8,365,392,395 4,933,154,095
8 Chi phí bán hàng 39,724,029,164 45,337,488,350
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 9,838,080,074 13,130,836,014

10 Lợi nhuận thuần từ họat động XKD 10,546,885,960 12,971,715,531
11 Thu nhập khác 1,949,629,176 1,270,116,445
12 Chi phí khác 2,141,741,656 320,960,133
13 Lợi nhuận khác (192,112,480) 949,156,312
14 Lợi nhuận trước thuế 10,354,773,480 13,920,871,843
15 Lợi nhuận sau thuế 8,894,615,769 10,804,544,246
17 Lãi cơ bản trên  cổ phiếu 1,885 2,290

       

 Theo ý kiÕn cña C«ng ty kiÓm to¸n, xÐt trªn c¸c khÝa c¹nh träng yÕu, B¸o c¸o tµi 

chÝnh cña C«ng ty Cæ phÇn V¨n phßng phÈm Hång Hµ cho n¨m tµi chÝnh 2009: 

a) §· ph¶n ¸nh trung thùc vµ hîp lý vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i ngµy 31/12/2009, còng 

nh− kÕt qu¶ kinh doanh vµ c¸c luång l−u chuyÓn tiÒn tÖ trong n¨m tµi chÝnh kÕt 

thóc cïng ngµy. 

b) Phï hîp víi ChuÈn mùc vµ ChÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam hiÖn hµnh còng nh− c¸c 

quy ®Þnh ph¸p lý cã liªn quan.  

KÝnh tr×nh ®¹i héi th«ng qua b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2009 

                                                                                          
TM. bé m¸y qu¶n lý 

              Tæng gi¸m ®èc 

 
 

                   Bïi Kú Ph¸t 
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