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

BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN
Năm 2009
Tên công ty niêm yế t: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƢỜNG HỌC ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 78 Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: 05113 821009
Fax: 05113 834918
Mã chứng khoán: BED
I. Lịch sử hoạt động của Công ty
1. Những sự kiện quan trọng:
- Quyết định thành lập số 26/2004/QÂ-UB ngaìy 24/02/2004 cuía UBND
Thaình phäú Âaì Nàông “phã duyãût phæång aïn cäø pháön hoïa, chuyãøn Cäng ty Saïch vaì
Thiãút bë træåìng hoüc Âaì Nàông thaình Cäng ty cäø pháön Saïch vaì Thiãút bë træåìng hoüc
Âaì Nàông”
- Giáúy chæïng nháûn Âàng kyï kinh doanh säú 3203000288 do Såí Kãú hoaûch vaì
Âáöu tæ thaình phäú Âaì Nàông cáúp láön âáöu ngaìy 24/05/2004.
Âàng kyï thay âäøi láön thæï 1 ngaìy 20/06/2007 tàng väún âiãöu lãû tæì 14,156 tỉ lãn
20 tỉ âäöng.
Âàng kyï thay âäøi láön thæï 2 ngaìy 02/02/2009 v/v âiãöu chènh tãn goüi vaì säú
âàng kyï giáúy chæïng nháûn laì: Giáúy chæïng nháûn âàng kyï kinh doanh vaì âàng kyï thuãú
cäng ty cäø pháön säú 0400465793 do Såí Kãú hoaûch vaì Âáöu tæ cáúp.
Đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 25/05/2009 tàng väún âiãöu lãû tæì 20 tỉ lãn 30
tỉ âäöng.
Ngày giao di ̣ch chính thức tại Sở Giao di ̣ch chứng khoán Hà Nội
21/10/2009

:

Quyế t đi ̣nh chấ p thuận niêm yế t số 635/QĐ-SGDHN ngày 30/09/2009 của
Sở Giao di ̣ch chứng khoán Hà Nội.
2. Quá trình hình thành và phát triển
Cäng ty Saïch vaì thiãút bë Træåìng hoüc Âaì Nàông laì doanh nghiãûp Nhaì næåïc ra
âåìi theo Thäng tæ säú 14/TT-TC ngaìy 10/06/1982 cuía Bäü Giaïo duûc vaì Âaìo taûo, træûc
thuäüc Såí Giaïo duûc vaì Âaìo taûo tènh QNÂN (cuî). Nhiãûm vuû cuía Cäng ty laì âaïp æïng
nhu cáöu saïch våí, thiãút bë giaíng daûy vaì hoüc táûp cho giaïo viãn vaì hoüc sinh trãn âëa
baìn tènh QNÂN. Muûc tiãu ban âáöu cuía Cäng ty laì phuûc vuû cho cäng taï c chuyãn
män, phuûc vuû giaïo duûc chæa chuï troüng âãún hiãûu quaí kinh doanh. Tæì nàm 1986 nãön
kinh tãú kãú hoaûch hoaï táûp trung chuyãøn hæåïng sang nãön kinh tãú thë træåìng hoaût âäüng
cuía Cäng ty dáön mang tênh cháút kinh doanh vaì âäöng thåìi phaíi baío âaím hai nhiãûm
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vuû chênh trë: Kinh doanh coï hiãûu quaí vaì baío âaím phuûc vuû täút cäng taïc chuyãn män
cuía ngaình.
Thæûc hiãûn chuí træång cäø pháön hoaï doanh nghiãûp nhaì næåïc, Cäng ty âaî xáy
dæûng phæång aïn cäø pháön hoaï vaì ngaìy 24/02/2004 UBND Thaình phäú Âaì Nàông ra
Quyãút âënh säú 26/2004/QÂ-UB “phã duyãût phæång aïn cäø pháön hoïa, chuyãøn Cäng
ty Saïch vaì Thiãút bë træåìng hoüc Âaì Nàông thaình Cäng ty cäø pháön Saïch vaì Thiãút bë
træåìng hoüc Âaì Nàông.”.
Âãø coï caïch nhçn täøng quang vãö quaï trçnh phaït triãøn cuía Cäng ty, xin xem
baíng säú liãûu mäüt säú chè tiãu càn baín qua caïc mäúc thåìi gian nhæ sau:

ÂVT: triãûu âäöng
TT

Chè tiãu

1995

1

Saín læåüng (Triãûu
trang in)

2

Doanh thu thuáön

3

Låüi nhuáûn træåïc
thuãú

1.099

4

972

2003

2006

2007

2008

1.506

1.365

1.753

28.641 49.573

61.068

65.945

2.170

2.967

3.934

NG Taìi saín cäú
âënh

4.139 19.426

24.533

26.708

46.419 51.487

5

Väún chuí såí hæîu

2.786 14.156

17.134

27.383

26.957 39.101

6

Lao âäüng

239

245

200

238

1.413

2009
875

72.435 72.092
3.359

243

4.733

237

2. Âënh hæåïng phaït triãøn:
Âãø baío âaím muûc tiãu âæåüc thãø hiãûn trong Âiãöu lãû Cäng ty: “thu låüi nhuáûn,
taûo cäng àn viãûc laìm äøn âënh cho ngæåìi lao âäüng; tàng låüi tæïc cho caïc cäø âäng vaì
phaït triãøn Cäng ty ngaìy caìng låïn maûnh”. Cäng ty âënh hæåïng kãú hoaûch phaït triãøn
kinh doanh nhæ sau:
Mục tiêu chủ yế u của Cäng ty là phát triể n thi ̣trường bán lẻ . Nâng cao hiê ̣u
quả của hoạt động sản xuất kinh doanh.
Chiế n lươ ̣c phát triể n trung và dài ha ̣n:
Mở rô ̣ng hê ̣ thố ng bán lẻ , tăng thi ̣phầ n trên điạ bàn thành phố
phát triển đến các tỉnh lân cận.

, từng bước

Giữ vững thi ̣trường truyề n thố ng , phát triển thị trường mới , khai thác tố i đa
sản phẩm dịch vụ.
Đa da ̣ng hóa sản phẩ m hàng hóa , đa da ̣ng hóa chủng loa ̣i để thỏa mañ tố i đa
nhu cầ u của khách hàng.
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II. Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty:
1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm (lợi nhuận,tình
hình tài chính của công ty tại thời điểm cuối năm 2009)
Kế t quả hoạt động kinh doanh năm 2009 của Công ty có những nét nổi bật
như sau:
Về doanh thu và lợi nhuận : Doanh thu năm 2009 tương đương doanh thu
năm 2008. Nhưng hiê ̣u quả mang la ̣i tăng cao hơn 40%. So với kế hoa ̣ch đề ra lơ ̣i
nhuâ ̣n cao hơn 1%.
Låüi nhuáûn thæûc hiãûn nàm 2008: 3.359 tr âäöng
Låüi nhuáûn kãú hoaûch nàm 2009: 4.694 tr âäöng
Låüi nhuáûn thæûc hiãûn nàm 2009: 4.733 tr âäöng
Lợi nhuận thực hiện năm 2009 tăng hơn 40% so với thực hiê ̣n năm 2008 là do
mô ̣t số nhân tố sau:
Về doanh thu:
Mă ̣c dầ u doanh thu tương đương nhưng trong cơ cấ u doanh thu năm 2009 so
với năm 2008 có sự thay đổi căn bản.
- Doanh thu từ hoa ̣t đô ̣ng bán lẻ tăng cao . Năm 2008 bán lẻ chiểm tỷ trọng
43,48% trong tổ ng doanh thu, nhưng năm 2009 tỷ trọng bán lẻ được nâng lên
55,60%
- Tỷ trọng doanh thu bán sỹ, doanh thu từ hoa ̣t đô ̣ng sản xuấ t năm 2009 giảm
so với năm 2008 đến 17,02%.
- Tỷ trọng doanh thu từ hoạt động dịch vụ( cho thuê mă ̣t bằ ng, văn phòng làm
viê ̣c) từ 2,58% năm 2008 đã tăng lên 7,11% trong năn 2009.
Do sự thay đổ i tỷ tro ̣ng theo hướng tić h cực trên mà h iê ̣u quả các hoạt động
mang la ̣i tăng thêm.
Về chi phi:́
Năm 2009 do Chin
́ h phủ thi hành mô ̣t số chiń h sách nhằ m hỗ trơ ̣ doanh
nghiê ̣p trong giai đoa ̣n khủng hoảng tài chiń h và suy giảm kinh tế thế giới nên
Công ty cũng đươ ̣c hưởng lơ ̣i từ mô ̣t số chính sách.
- Thuế GTGT mô ̣t số mă ̣t hàng đươ ̣c giảm 50% mức thuế suấ t qui đinh
̣ nên
góp phần kích cầu, kích thích người tiêu dùng.
- Viê ̣c Chin
́ h phủ cho gi ản nộp thuế TNDN thêm 9 tháng đố i với từng kỳ kê
khai thuế đã giúp doanh nghiê ̣p phầ n nào tháo gỡ khó khăn về nguồ n vố n . Hỗ
trơ ̣ ta ̣m thời nguồ n vố n phu ̣c vu ̣ cho hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh.
- Do công ty nằ m trong đố i tươ ̣ng đươ ̣c hưở ng hỗ trơ ̣ laĩ suấ t từ Chin
́ h phủ
nên chi phí laĩ vay thực tế phải trả trong năm 2009 của các khế ước vay nợ
ngân hàng cũng đươ ̣c giảm.
- Về công tác quản tri ̣Công ty đã thực hiê ̣n nhiề u giải pháp , biê ̣n pháp để
giảm chi phí tố i đa.
2. Những thay đổi chủ yếu trong năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi
chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới…)
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Tháng 4 năm 2009 đươ ̣c sự cho phép của UBCK Nhà nước , công ty đã thực
hiê ̣n thành công tăng vố n điề u lê ̣ từ 20 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng. Nhung lầ n tăng vố n
này không tạo ra giá trị vốn thặng dư.
Ngày 21/10/2009 Công ty chính thức giao dich
̣ phiên đầ u tiên cổ phiế u của
mình, với mã chứng khoán BED ta ̣i Sở Giao dich
̣ chứng khoán Hà Nô ̣i.
Với những nhân tố thuâ ̣n lơ ̣i trên, năm 2009 công ty đã hoàn thành viê ̣c sửa
chữa nâng cấ p nhà làm viê ̣c ta ̣i 78 Bạch Đằng, ổn định đưa vào hoạt động Nhà sách
Sơn Trà ta ̣i Quâ ̣n Sơn Trà Đà Nẵng và đẩ y ma ̣nh hoàn thiê ̣n xây dựng nhà kho tại
khu công nghiê ̣p Hòa Cầ m.
3. Triển vọng và kế hoạch trong tƣơng lai (thị trường dự tính, mục tiêu…)
Âãø âaût âæåüc âënh hæåïng âãö ra, Cäng ty thæûc hiãûn mäüt säú chiãún læåüc täøng håüp
nhæ sau:
Vãö maûng læåïi vaì hçnh thæïc kinh doanh:
Tiãúp tuûc phaït triãøn maûng læåïi baïn leí, åí táút caí caïc quáûn huyãûn trong thaình
phäú vaì âáöu tæ ra ngoaìi thaình phäú. Xem baïn leí laì yãúu täú quan troüng âãø äøn âënh hoaût
âäüng vaì tàng hiãûu quaí kinh doanh. Pháún âáúu náng tè troüng doanh thu baïn leí lãn
trãn 60% trong täøng doanh thu. ( Tyí troüng naìy nàm 2007 laì: 42,83%, nàm 2008 laì
43,48% và năm 2009 là 55,60%).
Vãö haìng hoaï vaì dëch vuû baïn haìng:
Âaïp æïng âáöy âuí nhu cáöu cuía khaïch haìng vãö tênh âa daûng, phong phuï cuía saín
pháøm, haìng hoaï. Tàng cæåìng tçm kiãúm vaì khai thaïc nhiãöu màût haìng måïi, ngaình
haìng måïi vaì caïc nhaì cung cáúp måïi âãø baío âaím tênh âa daûng, äøn âënh vaì tàng
cæåìng sæû læûa choün âáöu vaìo.
Đẩy mạnh doanh thu dịch vụ , đă ̣c biê ̣t thu từ hoa ̣t đô ̣ng cho thuê mă ̣t bằ ng ,
văn phòng làm viê ̣c. Đây là hoa ̣t đô ̣ng mang la ̣ hiê ̣u quả cao.
Thæûc hiãûn caïc chênh saïch khuyãún maîi háúp dáùn âãø thu huït khaïch haìng. Coï
chênh saïch háûu maîi chu âaïo, tàng cháút læåüng dëch vuû træåïc vaì sau baïn haìng.
Vãö phaûm vi kinh doanh:
Tiế p tu ̣c thực hiê ̣n chi ến lược đa daûng lénh væûc ngaình nghãö kinh doanh nhæ
cho thuã vàn phoìng, màût bàòng, liãn kãút laìm dëch vuû, måí træåìng daûy hoüc, daûy nghãö.
Vãö saín pháøm saín xuáút:
Tàng cæåìng khai thaïc in caïc áún pháøm khäng phaíi saïch giaïo khoa, âáöu tæ in
saín pháøm bao bì.
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III. Báo cáo của Ban giám đốc
1. Báo cáo tình hình tài chính
- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2009.
Chỉ tiêu

ĐVT

31/12/2008

31/12/2009

Cơ cấu tài sản
Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản

%

35,05

41,56

Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản

%

64,95

58,44

Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn

%

50,91

43,63

Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng tài sản

%

49,09

56,37

Khả năng thanh toán hiện hành

lần

1,96

2,29

Khả năng thanh toán nhanh

lần

0,10

0,22

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/DT thuần

%

4,64

6,57

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/DT thuần

%

3,40

5,38

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng Tài sản

%

6,54

7,56

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản

%

4,79

6,20

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu

%

8,96

11,66

Cơ cấu nguồn vốn

Khả năng thanh toán

Tỷ suất sinh lời

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2009
Đơn vị tính: VNĐ
TÀI SẢN
Tài sản ngắn hạn

Tại
31/12/2009
28.949.010.324

Tiền

2.518.365.887

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

2.500.000.000

Các khoản phải thu

5.175.091.144

Hàng tồn kho

18.498.183.845

Tài sản ngắn hạn khác

257.369.448

Tài sản dài hạn

40.701.605.208

Tài sản cố định

39.961.199.742

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

686.490

Tài sản dài hạn khác

739.718.976

-6-

NGUỒN VỐN

Tại
31/12/2009

Nợ phải trả

30.387.789.859

Nợ ngắn hạn

23.000.541.025

Nợ dài hạn

7.387.248.834

Vốn chủ sở hữu

39.262.825.673

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

30.000.000.000

Vốn góp hợp đồng hợp tác kinh doanh vào công ty con

0

Thặng dư vốn cổ phần

2.707.300.000

Chênh lê ̣ch tỷ giá hố i đoái

106.466.945

Quĩ đầu tư phát triển

3.626.201.264

Quĩ dự phòng tài chính

357.843.172

Lợi nhuận chưa phân phối

2.303.488.354

Quĩ khen thưởng phúc lợi

161.525.938

- Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp
Mệnh giá một cổ phần: 10.000VND
Cổ phần

Số cuối năm

Số đầu năm

0

1.000.000

Số lượng CP đã phát hành ( cổ phiếu phổ thông)

1.000.000

0

Số lượng CP đang lưu hành ( cổ phiếu phổ thông)

3.000.000

2.000.000

Số lượng CP được phát hành ( cổ phiếu phổ thông)

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Chỉ tiêu

ĐVT: VND
Năm 2009

Năm 2008

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ

72.092.466.075 72.435.409.892

Giá vốn hàng bán

53.773.502.905 59.797.505.742

Doanh thu hoạt động tài chính

389.785.970

204.456.499

Chi phí hoạt động tài chính

622.666.419

680.302.613

Chi phí bán hàng

9.958.799.065

7.375.181.171

Chi phí quản lý doanh nghiệp

3.794.789.840

2.964.945.008

Thu nhập khác

679.146.623

1.865.997.379

Chi phí khác

278.539.398

328.776.146

4.733.101.041

3.359.153.090

853.872.687

897.382.510

3.879.228.354

2.461.770.580

1.293

1.231

Tổng lợi nhuận trước thuế
Thuế TNDN
Lợi nhuận sau thuế DN
Lãi cơ bản trên cổ phiếu
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IV. Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán xem chi tiết tại website danangbook.com

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán
1. Kiểm toán độc lập
- Đơn vị kiểm toán độc lập:
CN CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DVTH MIỀN TRUNG TẠI ĐÀ NẴNG (

Gọi tắt là AISC)

- Nô ̣i dung Báo cáo kiể m toán:
Số: 03.10.17
BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CHO NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2009
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH THIẾT BỊ TRƢỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

Kính gửi: Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám Đốc
Chúng tôi đã kiểm toán các báo cáo tài chính gồm bảng cân đối kế toán ngày
31 tháng 12 năm 2009, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển
tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính cho niên độ kế toán kết thúc ngày 31 tháng
12 năm 2009, được lập ngày 26 tháng 02 năm 2010 của CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH
THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG từ trang 06 đến trang 32 kèm theo.
Việc lập và trình bày các báo cáo tài chính này thuộc về trách nhiệm Ban
Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của kiểm toán viên là căn cứ vào việc kiểm toán để
hình thành một ý kiến độc lập về các báo cáo tài chính này.
Cơ sở ý kiến
Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt
Nam và những chuẩn mực kiểm toán quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận.
Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải lập kế hoạch và thực hiện việc kiểm
toán để có sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính không còn chứa đựng các
sai sót trọng yếu.
Trên căn bản áp dụng các thử nghiệm cần thiết, kiểm tra theo phương pháp
chọn mẫu, cuộc kiểm toán bao gồm việc xem xét các chứng cứ liên quan đến số liệu
và công bố trên báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ
kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng. Cuộc
kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá về những ước lượng và những ý kiến quan
-8-

trọng đã được thể hiện bởi Ban Giám đốc Công ty cũng như việc trình bày tổng thể
các báo cáo tài chính.
Chúng tôi đã lập kế hoạch và hoàn thành cuộc kiểm toán để đạt được tất cả
các thông tin và các giải trình cần thiết. Chúng tôi tin rằng việc kiểm toán đã cung
cấp cơ sở hợp lý cho ý kiến của chúng tôi.
Ý kiến của kiểm toán viên
Theo quan điểm của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, các báo cáo
tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của CÔNG TY CỔ
PHẦN SÁCH THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG tại ngày 31 tháng 12 năm
2009, cũng như kết quả sản xuất kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ của
Công ty cho niên độ kế toán kết thúc cùng ngày, phù hợp với chế độ kế toán Việt
Nam hiện hành và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2010
Kiểm toán viên

KT. Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc

PHAN THỊ MỸ HUỆ
Chứng chỉ KTV số: 0536/KTV
Do Bộ Tài Chính Việt Nam cấp.

ĐẶNG NGỌC TÚ
Chứng chỉ KTV số: 0213/KTV
Do Bộ Tài Chính Việt Nam cấp.

- Các nhận xét đặc biệt (thư quản lý): không có
2. Kiểm toán nội bộ: Không có
VI. Các công ty có liên quan ( Không có)
- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty
- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ
- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan
- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan
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VII. Tổ chức và nhân sự:
- Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty:

HÄÜI ÂÄÖNG
QUAÍN TRË

BAN
KIÃØM SOAÏT

GIAÏM ÂÄÚC

PHOÏ GIAÏM ÂÄÚC

PHOÏ GIAÏM ÂÄÚC

CHI NHAÏNH CÄNG TY
TAÛI TP HÄÖ CHÊ MINH

N HAÌ
MAÏY
IN

PHOÌNG
KINH
DOANH
TBTH
VPP

PHOÌNG
KÃÚ
HOAÛCH
TAÌI
VUÛ

CAÏC
NHAÌ
SAÏCH
(*)

PHOÌNG
TÄØ
CHÆÏC
HAÌNH
CHÊNH
DËCH VỤ

PHOÌNG
KINH
DOANH
SÁCH

:: Mäúi quan hãû træûc tuyãún

: Mäúi quan hãû chæïc nàng

(*) Chi tiãút hãû thäúng baïn leí nhæ sau:
*1. Nhà sách Âaì Nàông taûi säú 76-78 Baûch Âàòng, Haíi Cháu, thaình phäú Âaì Nàông.
*2. Nhaì saïch Âaì Nàông 3 taûi 409 Phan Chu Trinh, Haíi Cháu, thaình phäú Âaì Nàông.
*3. Nhaì saïch Hoìa Khaïnh taûi 812 Tän Âæïc Thàõng, Liãn Chiãøu, Âaì Nàông.
*4. Nhaì saïch Cáøm Lãû taûi 42 Äng Êch Âæåìng, quáûn Cáøm Lãû, thaình phäú Âaì Nàông.
*5. Nhaì saïch Säng Haìn taûi 44 Tráön Quang Diãûu, Sån Traì, thaình phäú Âaì Nàông.
*6. Nhaì saïch Sån Traì taûi quáûn Sån Traì, thaình phäú Âaì Nàông
Taûi thaình phäú Häö Chê Minh coï hai nhaì saïch træûc thuäüc quaín lyï cuía Chi
nhaïnh Cäng ty laì:
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*1. Nhaì saïch Âaì Nàông taûi 193, D2, Vàn Thaïnh Bàõc, Bçnh Thaûnh, TP Häö Chê Minh
*2. Nhaì saïch Goì Dáöu taûi säú 32 Goì Dáöu, quáûn Tán Phuï, TP Häö Chê Minh
Trong âoï caïc âëa âiãøm công ty đã đươ ̣c cấ p giấ y chứng nhâ ̣n quyề n sử dụng đất laì:
Diãûn têch
(m2)

Nguyãn giaï
(âäöng)

STT

Tãn taìi saín

1

QSD âáút 44 Tráön Quang Diãûu, Q Sån Traì, TP. Âaì Nàông

105

264.096.000

2

QSD âáút 76 Baûch Âàòng, Q. Haíi Cháu, TP. Âaì Nàông

744

3.496.908.184

3

QSD âáút 76/1 Baûch Âàòng, Q Haíi Cháu, TP. Âaì Nàông

77

98.752.500

4

QSD âáút 78 Baûch Âàòng, Q Haíi Cháu, TP. Âaì Nàông

309

1.290.862.216

5

QSD âáút 42 Äng Êch Âæåìng, Q Cáøm Lãû, TP. Âaì Nàông

480

1.894.429.440

6

QSD âáút lä B4-27 Ngä Quyãön, Q Sån Traì, TP. Âaì Nàông

190

1.272.055.366

7

QSD âáút 812 Tän Âæïc Thàõng, Liãn Chiãøu, TP. Âaì Nàông

843

1.362.552.975

8

QSD âáút 193, D2, Q Bçnh Thaûnh, TP. Häö Chê Minh

156

1.072.189.942

2.904

10.751.846.623

Cäüng:

- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành
1. Nguyãùn Vàn Cáön - Chuí tëch HÂQT kiãm Giaïm âäúc cäng ty.
Nàm sinh

: 1955

Trçnh âäü chuyãn män

: Cæí nhán quaín trë kinh doanh

Tại ngày 06/04/2010
Cäø pháön såí hæîu( tại ngày: 418.885 cäø pháön, tè lãû såí hæîu cäø pháön trãn väún âiãöu lãû:
13,96%
Cäø pháön såí hæîu cuía ngæåìi liãn quan: 35.450 cäø pháön, tè lãû såí hæîu: 1,18%
2. Træång Thë Haío - Phoï chuí tëch Häüi âäöng quaín trë kiãm Phoï giaïm âäúc Cäng ty.
Nàm sinh

: 1964

Trçnh âäü chuyãn män

: Âaûi hoüc Taìi chênh kãú toaïn

Tại ngày 06/04/2010
Cäø pháön såí hæîu: 15.810 cäø pháön, tè lãû såí hæîu cäø pháön trãn väún âiãöu lãû: 0,53%
Cäø pháön såí hæîu cuía ngæåìi liãn quan: 5.500 cäø pháön, tè lãû såí hæîu: 0,18%
3. Häö Hæîu Khaíi - Thaình viãn Häüi âäöng quaín trë kiãm Phoï giaïm âäúc Cäng ty.
Nàm sinh

: 1955
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Trçnh âäü chuyãn män

: Cæí nhán váût lyï sæ phaûm.

Tại ngày 06/04/2010
Cäø pháön såí hæîu

: 19.800 cäø pháön, tè lãû såí hæîu cäø pháön trãn väún âiãöu lãû: 0,66%

Cäø pháön såí hæîu cuía ngæåìi liãn quan: 100 cäø pháön, tè lãû såí hæîu: 0,003%
4. Hoaìng Ngoüc Läüc - Thaình viãn Häüi âäöng quaín trë kiêm phó Giám đố c Cty
Nàm sinh

: 1972

Trçnh âäü chuyãn män

: Cæí nhán Quaín trë kinh doanh

Tại ngày 06/04/2010
Cäø pháön såí hæîu

: 15.700 cäø pháön, tè lãû såí hæîu cäø pháön trãn väún âiãöu lãû: 0,52%

Cäø pháön såí hæîu cuía ngæåìi liãn quan: khäng coï.
5. Lã Maûnh - Thaình viãn Häüi âäöng quaín trë kiãm Kãú toaïn træåíng Cäng ty.
Nàm sinh
: 1968
Trçnh âäü chuyãn män

: Cæí nhán kinh tãú.

Tại ngày 06/04/2010
Cäø pháön såí hæîu

: 26.625 cäø pháön, tè lãû såí hæîu cäø pháön trãn väún âiãöu lãû: 0,89%

Cäø pháön såí hæîu cuía ngæåìi liãn quan: 11.505 cäø pháön, tè lãû såí hæîu: 0,38%
- Quyền lợi của Ban Giám đốc:
Năm 2009 Ban Giám đốc Công ty nhận tiền lương theo qui định về chế đô ̣
tiề n lương đố i với doanh nghiê ̣p nhà nước và thỏa ước lao động đã đăng ký với Sở
Lao đô ̣ng Thương binh và Xã hô ̣i
- Số lƣợng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với ngƣời lao động
Lao động

Nữ

Nam

Phân theo trình độ
- Đại học, cao đẳng

23

22

- Trung cấp, dạy nghề

11

19

- Lao động phổ thông

110

52

144

93

- Lao động quản lý

11

10

- Lao động trực tiếp

133

83

144

93

Tổng
Phân theo phân công lao động

Tổng
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VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty
1. Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát
viên:
- Thành viên Hội đồng quản: Hô ̣i đồ ng quản tri ̣Công ty gồ m có 5 thành viên là:
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ông: Nguyễn Văn Cầ n
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty bà: Trương Thi ̣Hảo
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ông : Hồ Hữu Khải
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ông : Lê Ma ̣nh
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ông : Hoàng Ngọc Lộc
Thông tin tóm tắt từng thành viên xin xem ở trên.
- Thành viên Ban kiểm soát: Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên, trong đó
có 1 thành viên độc lập không điều hành. Thông tin tóm tắt từng thành viên như
sau:
1. Huyình Nguyãn Vàn - Træåíng ban kiãøm soaït Cäng ty.
Nàm sinh

: 1975

Trçnh âäü chuyãn män

: Âaûi hoüc Kãú toaïn.

Tại ngày 06/04/2010
Cäø pháön såí hæîu

: 18.860 cäø pháön, tè lãû såí hæîu cäø pháön trãn väún âiãöu lãû: 0,63%

Cäø pháön såí hæîu cuía ngæåìi liãn quan: khäng coï
2. Kiãöu Thë Khaïnh Phæång - Thaình viãn Ban kiãøm soaït Cäng ty.
Nàm sinh

: 1971

Trçnh âäü chuyãn män

: Âaûi hoüc Kãú toaïn.

Tại ngày 06/04/2010
Cäø pháön såí hæîu

: 23.000 cäø pháön, tè lãû såí hæîu cäø pháön trãn väún âiãöu lãû: 0,77%

Cäø pháön såí hæîu cuía ngæåìi liãn quan: 42.500 cäø pháön, tè lãû såí hæîu: 1,42%
3. Khæång Tënh - Thaình viãn Ban kiãøm soaït Cäng ty.
Nàm sinh

: 1962

Trçnh âäü chuyãn män

: Cæí nhán luáût, trung cáúp lyï luáûn nghiãûp vuû.

Tại ngày 06/04/2010
Cäø pháön såí hæîu

: 28.260 cäø pháön, tè lãû såí hæîu cäø pháön trãn väún âiãöu lãû: 0,94%

Cäø pháön såí hæîu cuía ngæåìi liãn quan: khäng coï.
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- Hoạt động của HĐQT
Häüi âäöng quaín trë gäöm 5 thaình viãn. Laì cå quan coï âáöy âuí quyãön haûn thæûc
hiãûn táút caí caïc quyãön nhán danh cäng ty âãø quyãút âënh moüi váún âãö liãn quan âãún
muûc âêch, quyãön låüi cuía cäng ty, træì nhæîng váún âãö thuäüc tháøm quyãön cuía Âaûi häüi
âäöng cäø âäng âuåüc qui âënh taûi Âiãöu lãû Cäng ty. Hô ̣i đồ ng quả n tri ̣ chëu traïch
nhiãûm træåïc phaïp luáût, træåïc Âaûi häüi âäöng cäø âäng vãö kãút quaí hoaût âäüng kinh
doanh cuîng nhæ nhæîng sai phaûm trong quaín lyï, vi phaûm âiãöu lãû täø chæïc vaì hoaût
âäüng cuía Cäng ty vaì vi phaûm phaïp luáût gáy thiãût haûi cho cäng ty.
- Hoạt động của Ban kiểm soát
Ban kiãøm soaït gäöm 3 thaình viãn. Thæûc hiãûn giaïm saït Häüi âäöng quaín trë,
Giaïm âäúc trong viãûc quaín lyï vaì âiãöu haình cäng ty; chëu traïch nhiãûm træåïc Âaûi häüi
âäöng cäø âäng trong thæûc hiãûn caïc nhiãûm vuû âæåüc giao.
2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn
- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông góp vốn
Dæî liãûu cäø âäng láúy taûi thåìi âiãøm chäút danh saïch ngaìy 06/04/2010:
Chè tiãu

Säú læång
CP

Giaï trë

Tyí lãû %

Säú læåüng

( VND)

Cäø âäng

- Täøng säú cäø pháön

3.000.000 30.000.000.000

100,00

305

- Cäø âäng laì täø chæïc

1.145.480 11.454.800.000

38,18

3

Trong næåïc

1.145.480

11.454.800.000

38,18

3

Nước ngoài

0

0

0

0

1.854.520 18.545.200.000

61,82

302

- Cäø âäng caï nhán
Trong næåïc

1.853.420

18.534.200.000

61,78

300

Nước ngoài

1.100

11.000.000

0,04

2

- Danh saïch cäø âäng nàõm giæî tæì 5% väún âiãöu lãû tråí lãn.
TT

Cäø âäng

Cäø pháön

1

Täøng Cty Âáöu tæ vaì Kinh doanh väún NN

2

Nguyãùn Vàn Cáön

Tyí lãû nàõm giæî

1.115.280

37,18%

418.885

13,96%

Âaì Nàông, ngaìy 15 thaïng 04 nàm 2010
TM HÂQT CTY CP SAÏCH TBTH ÂAÌ NÀÔNG
CHUÍ TËCH KIÃM GIAÏM ÂÄÚC
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