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BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN NAÊM 2009 
-----��----- 

 
- Teân Coâng ty  :  Coâng Ty Coå Phaàn Ñoâng Haûi Beán Tre 
- Teân vieát taét  :  DOHACO 
- Maõ chöùng khoaùn       :  DHC 
- Naêm baùo caùo           :  2009 

I. LÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH VAØ HOAÏT ÑOÄNG COÂNG TY : 

        1. Những sự kiện quan trọng: 
- Coâng ty Coå Phaàn Ñoâng Haûi Beán Tre ñöôïc thaønh laäp theo QÑ soá 4278/QÑ-UB cuûa UBND 

Tænh Beán Tre ngaøy 25/12/2002; döôùi hình thöùc chuyeån ñoåi sang Coâng ty coå phaàn töø thaùng 4/2003. 
Tieàn thaân laø doanh nghieäp nhaø nöôùc ñöôïc thaønh laäp naêm 1994.  

            - Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh soá mới 1300358260 caáp laàn thứ 05 vaøo ngaøy 
17/9/2009, caáp laàn thứ 6 vaøo ngaøy 05/01/2010; số cũ 5503-000006 do Sôû keá hoaïch & Ñaàu tö Tænh 
Beán Tre caáp lần đầu vào ngaøy 02/4/2003. 

           - Vaøo thaùng 07/2008 coâng ty trôû thaønh coâng ty ñaïi chuùng. 

- Vaøo thaùng 07/2009 coâng ty chính thöùc ñöôïc nieâm yeát vaø giao dòch 8.000.000 coå phieáu 
DOHACO treân saøn giao dòch chöùng khoaùn TPHCM vôùi maõ chöùng khoaùn DHC.  

- Vaøo thaùng 01/2010 coâng ty taêng voán ñieàu leä leân 99.999.390.000 ñoàng vaø ñöôïc nieâm yeát boå 
sung coå phieáu phaùt haønh theâm 1.999.939 coå phieáu DOHACO treân saøn giao dòch chöùng khoaùn 
TPHCM . 

* Caùc söï kieän khaùc: 
- Naêm 2004 xaây döïng nhaø maùy giaáy An Hoaø. 

- Naêm 2005 xaây döïng môû roäng nhaø maùy bao bì Beán Tre. 

- Thaùng12/2007 khôûi coâng xaây döïng nhaø maùy giaáy Giao Long (giai ñoaïn I) coâng suaát 60.000 
taán/naêm, ñeán thaùng 12/2009 ñöa nhaø maùy vaøo saûn xuaát thöû .  

            - Thaùng 8/2008 ñaàu tö chi phoái vaøo Coâng Ty Coå Phaàn Thuûy Saûn Beán Tre (Beseaco). Tyû 
troïng chi phoái taïi thôøi ñieåm 31/12/2009 laø 81,53%. 

         2. Quaù trình phaùt trieån coâng ty: 
- Ngaønh ngheà kinh doanh chính: 

+ Saûn xuaát kinh doanh caùc saûn phaåm giaáy, bao bì töø giaáy… 

+ Nuoâi troàng vaø cheá bieán haûi saûn xuaát khaåu. 
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+ Kinh doanh xuaát nhaäp khaåu… 

- Tình hình hoạt ñộng coâng ty trong 03 naêm qua (rieâng leû coâng ty meï DOHACO) : 

STT Caùc chæ tieâu chính Naêm 2007 Naêm 2008 Naêm 2009 
Toác ñoä taêng 
tröôûng b/q 

01 
Toång doanh thu (baùn 
haøng & cung caáp dòch vuï)

56.593.312.472 201.899.047.896 117.579.089.100 207% 

02 Lôïi nhuaän sau thueá 5.972.534.432 11.165.574.840 17.339.737.828 171% 
03 Toång taøi saûn 107.262.849.055 276.350.185.969 334.191.911.005 189% 
04 Noäp thueá     4.517.412.189     9.348.160.000      5.722.212.614  134% 
05 Voán ñieàu leä 30.000.000.000 80.000.000.000 80.000.000.000 183% 
06 Voán chuû sôû höõu 50.646.014.730 139.877.250.826 154.368.941.268 193% 

07 
Thu nhaäp tieàn löông + 
thöôûng bình quaân ñaàu 
ngöôøi 

1.543.906 2.324.240 3.305.825 146% 

 

Bieåu ñoà tình hình hoaït ñoäng cuûa coâng ty trong 03 naêm: 
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- Tình hình hoạt ñộng kinh doanh hôïp nhaát trong nhöõng naêm qua: 

STT Caùc chæ tieâu chính Naêm 2007 Naêm 2008 Naêm 2009 
Toác ñoä taêng 
tröôûng b/q 

01 
Toång doanh thu (baùn 
haøng & cung caáp dòch vuï) 

- 196.904.191.982 219.764.783.794 112% 

02 Lôïi nhuaän sau thueá - 8.143.407.577 16.667.020.040 205% 
03 Toång taøi saûn - 296.961.215.924 400.439.875.449 135% 



DOHACO - BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2009 

Page 3 

3./ Ñònh höôùng phaùt trieån:  

- Caùc muïc tieâu chieán löôïc coâng ty:  
Coâng ty xaùc ñònh vaø taäp trung phaùt trieån 02 maët haøng muïc tieâu chieán löôïc Giaáy – Bao Bì 

Giaáy carton vaø Nuoâi troàng - Cheá bieán Thuûy Saûn xuaát khaåu.  Ngoaøi ra tranh thuû khai thaùc caùc theá 
maïnh hieän coù taêng cöôøng hoaït ñoäng kinh doanh thöông maïi hoã trôï quaù trình saûn xuaát kinh doanh 
chính cuûa coâng ty… 

- Chieán löôïc phaùt trieån trung vaø daøi haïn: 
Theo muïc tieâu chieán löôïc giai ñoaïn 2007-2010 vaø taàm nhìn 2015 ñaõ ñöôïc Ñaïi hoäi coå ñoâng 

thoâng qua ngaøy 28/02/2007. “Coâng ty trôû thaønh nhaø saûn xuaát giaáy vaø haûi saûn maïnh Vieät Nam, ñöa 
hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh phaùt trieån ña ngaønh laáy maët haøng giaáy vaø thuûy saûn laøm muïc tieâu muõi 
nhoïn. Ñeán naêm 2020 trôû thaønh doanh nghieäp lôùn” 

II.  BAÙO CAÙO CUÛA HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ: 

          1. Hoaït ñoäng cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò: 
1.1 Coâng taùc laõnh ñaïo :  

Hoäi ñoàng quaûn trò taäp trung baùm saùt chieán löôïc trung, daøi haïn vaø keá hoaïch kinh doanh 2009 
toå chöùc laõnh chæ ñaïo phuø hôïp vôùi söï bieán ñoäng baát thöôøng tình hình kinh teá trong nöôùc vaø theá giôùi 
tröôùc aûnh höôûng bôûi ñaïi suy thoaùi kinh teá toaøn caàu, haïn cheá toái ña nhöõng taùc ñoäng tieâu cöïc tôùi hoaït 
ñoäng coâng ty, kòp thôøi ñieàu chænh thích öùng xu theá môùi, duy trì oån ñònh caùc maët hoaït ñoäng coâng ty 
vöôït qua nhöõng khoù khaên thaùch thöùc… theå hieän qua nhöõng keát quaû sau: 

- Trong naêm toå chöùc 05 kyø hoïp HÑQT; ñaõ ban haønh 06 Nghò quyeát xoay quanh caùc lónh vöïc 
hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, ñaàu tö xaây döïng, mua saém trang thieát bò, taêng voán ñieàu leä, xem xeùt 
baùo caùo toång keát hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh naêm 2008, baùo caùo tieán ñoä döï aùn nhaø maùy giaáy 
Giao Long, tình hình hoaït ñoäng kinh doanh coâng ty con, keá hoaïch nieâm yeát coå phieáu treân Sôû Giao 
Dòch chöùng khoaùn thaønh phoá Hoà Chí Minh, xem xeùt Keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh naêm 2010, thaûo 
luaän phöông aùn phaùt haønh coå phieáu ñeå taêng voán ñieàu leä vaø taùi cô caáu voán cuûa coâng ty vaø nhieàu noäi 
dung lieân quan khaùc… 

- Toå chöùc thaønh coâng Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân vaøo ngaøy 18/4/2009 thoâng qua baùo 
caùo keát quaû saûn xuaát kinh doanh naêm 2008 vaø baùo caùo taøi chính ñaõ ñöôïc kieåm toaùn; keá hoaïch kinh 
doanh naêm 2009, quyeát ñònh phaân phoái lôïi nhuaän 2008 vaø quyeát ñònh moät soá vaán ñeà quan troïng 
khaùc.  

- Döï aùn ñaàu tö xaây döïng nhaø maùy giaáy Giao Long (giai ñoaïn I) ñeán 31/12/2009 ñaõ trieån khai 
thöïc hieän 38/38 haïng muïc chính cuûa döï aùn vôùi toång giaù trò hôïp ñoàng ñaõ kyù laø 178 tyû ñoàng, hoaøn 
thaønh treân 95% khoái löôïng coâng vieäc, hieän ñang tieáp tuïc hoaøn thieän vaø trieån khai chaïy thöû töø thaùng 
12/2009 vaø cho ra saûn phaåm khaù toát, döï kieán ñeán heát thaùng 3/2010 nhaø maùy seõ chính thöùc ñi vaøo 
hoaït ñoäng saûn xuaát thöông maïi. Chi phí ñaõ chi ñaàu tö xaây döïng nhaø maùy giaáy Giao Long (giai ñoaïn 
I) tính ñeán 31/12/2009 laø 151.804.553.201 ñoàng. 

- Hoaøn thaønh moïi thuû tuïc hoà sô, coâng ty chính thöùc ñöa 8.000.000 coå phieáu DHC giao dòch 
treân saøn giao dòch chöùng khoaùn TP. HCM vaøo ngaøy 23/07/2009.  

- Ngoaøi ra, Hoäi ñoàng quaûn trò ñaõ phaân coâng ñoân ñoác caùc thaønh vieân toå chöùc laõnh ñaïo vaø thöïc 
hieän giaùm saùt moïi hoaït ñoäng cuûa coâng ty chaët cheõ. 
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- Keát quaû hoaït ñoäng naêm 2009 DOHACO (rieâng leû coâng ty meï) : 
 

STT 
Caùc chæ tieâu 

chính 
Keát quaû 
2009 

So vôùi 
KH 

So vôùi 
2008 

Ñaùnh giaù - nguyeân nhaân 

01 
Doanh thu thuaàn 
veà baùn haøng vaø 
cung caáp dòch vuï 

117.579.089.100 58,9% 58,2 % 

- Doanh thu giaûm vaø khoâng ñaït keá hoaïch 
laø do coâng ty taäp trung saûn xuaát kinh 
doanh caùc maët haøng muïc tieâu muõi nhoïn, 
chuû ñoäng haïn cheá hoaït ñoäng thöông maïi 
dòch vuï, ñeà phoøng ruûi ro tröôùc tình hình 
khuûng hoaûng kinh teá taøi chính coøn nhieàu 
khoù khaên, chöa oån ñònh… 
- Maët khaùc do nhaø maùy giaáy Giao Long 
chöa ñöa vaøo saûn xuaát theo keá hoaïch 
naêm 2009 neân khoâng ñaït doanh thu döï 
kieán.  

02 
Lôïi nhuaän sau 
thueá. 
 

17.339.737.828 107,2% 155,3% 
Lôïi nhuaän vöôït keá hoaïch 7,2% chuû yeáu 
sinh lôïi töø saûn xuaát coâng nghieäp taêng 
maïnh naêm 2009 so vôùi nhöõng naêm tröôùc.   

03 
Noäp thueá nhaø 
nöôùc 

    5.722.212.614  61,2% 

Nghóa vuï noäp thueá giaûm hôn naêm tröôùc laø 
do khaáu tröø thueá giaù trò gia taêng ñaàu vaøo 
cuûa döï aùn ñaàu tö nhaø maùy giaáy Giao 
Long taäp trung phaùt sinh naêm 2009, 

04 Toång taøi saûn 334.191.911.005 89,2% 120,9% 
Taøi saûn taêng nhieàu chuû yeáu laø chi phí ñaàu 
tö phaùt trieån (nhaø maùy giaáy Giao Long vaø 
boå sung maùy in nhaø maùy Bao Bì) . 

05 Voán chuû sôû höõu 154.368.941.268 107,5% 110,3% 
Do coâng ty kinh doanh coù hieäu quaû vaø  
chöa phaân phoái lôïi nhuaän. 

06 Voán ñieàu leä 80.000.000.000 100% 100%  

- Keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh naêm 2009 hôïp nhaát : 
 

STT 
Caùc chæ tieâu 

chính 
Keát quaû 
2009 

So vôùi 
KH 

So vôùi 
2008 

Ñaùnh giaù - nguyeân nhaân 

01 

Doanh thu 
thuaàn veà baùn 
haøng vaø cung 
caáp dòch vuï 

219.764.783.794 69% 112% 

Doanh thu khoâng ñaït keá hoaïch chuû yeáu laø 
do coâng ty meï chöa ñöa nhaø maùy giao 
long vaøo saûn xuaát ñuùng keá hoaïch döï kieán, 
maët khaùc chuû ñoäng haïn cheá hoaït ñoäng 
thöông maïi. Trong khi ñoù coâng ty con 
chöa ñaït keá hoaïch saûn xuaát vaø doanh thu 
tieâu thuï. Nhöng so vôùi naêm 2008 toång 
doanh thu taêng ñöôïc 12% 

02 
Lôïi nhuaän sau 
thueá 

16.667.020.040 103% 205% 

Lôïi nhuaän ñaït vaø vöôït keá hoaïch chuû yeáu 
laø do coâng ty meï saûn löôïng saûn xuaát coâng 
nghieäp vaø tieâu thuï taêng maïnh trong naêm 
2009. 
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1.2. Coâng taùc giaùm saùt : 

       - Ngoaøi nhieäm vuï laõnh chæ ñaïo, Hoäi ñoàng quaûn trò luoân taäp trung quan taâm ñeán coâng taùc giaùm 
saùt; trong naêm ñaõ thöïc hieän kieåm tra giaùm saùt chaët cheõ moïi hoaït ñoäng cuûa caùc caáp ñieàu haønh, quaûn lyù… 
ñaëc bieät laø caùc lónh vöïc nhö: ñaàu tö xaây döïng, taøi chính, quaûn lyù ñieàu haønh saûn xuaát, vieäc thöïc hieän caùc 
cheá ñoä chính saùch ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng; vieäc tuaân thuû thöïc hieän ñieàu leä, caùc nghò quyeát cuûa Ñaïi hoäi 
ñoàng coå ñoâng, cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò… khoâng phaùt hieän xaûy ra tröôøng hôïp sai phaïm naøo. 

      - Qua kieåm tra giaùm saùt ñaõ kòp thôøi chaán chænh nhöõng baát hôïp lyù, ngaên ngöøa caùc bieåu hieän 
tieâu cöïc, nhöõng daáu hieäu maát ñoaøn keát, chia reõ noäi boä; ñoàng thôøi kòp thôøi ñoäng vieân ñuùng luùc, chia 
seû nhöõng khoù khaên, vöôùng maéc ñeå oån ñònh tö töôûng giuùp ngöôøi lao ñoäng an taâm coâng taùc naâng cao 
naêng suaát lao ñoäng, chuû ñoäng ñoái maët vaø vöôït qua khoù khaên thaùch thöùc. 

      - Töøng thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò ñeàu baùm saùt vaøo nhieäm vuï ñöôïc phaân coâng vaø qui cheá 
laøm vieäc ñeå hoaøn thaønh nhieäm vuï ñöôïc giao. 

           2. Nhaän xeùt ñaùnh giaù chung naêm 2009: 

2.1. Keát quaû ñaït ñöôïc: 

- Taäp theå CBCNV tö töôûng oån ñònh, ñoaøn keát chaët cheõ, taän tuïy gaén boù vôùi coâng ty, thu nhaäp 
tieàn löông ñöôïc caûi thieän naâng cao, chaát löôïng nhaân söï töøng böôùc phaùt trieån khaù toát, theå hieän tính 
chuyeân nghieäp ngaøy caøng cao… 

- Taäp theå HÑQT, Ban ñieàu haønh coâng ty taâm huyeát chieán löôïc phaùt trieån coâng ty, phaùt huy 
heát vai troø traùch nhieäm trong laõnh ñaïo ñieàu haønh. 

      - Maët duø chòu söï taùc ñoäng tieâu cöïc maïnh meõ töø khuûng hoaûng kinh teá trong nöôùc vaø theá giôùi 
gaây nhieàu khoù khaên thaùch thöùc aûnh höôûng lôùn ñeán hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp trong naêm 2009 
vaø coøn naëng neà noái tieáp trong nhöõng naêm tieáp theo; nhöng coâng ty vaãn duy trì caùc maët hoaït ñoäng 
khaù oån ñònh, khai thaùc toái ña naêng löïc caùc taøi saûn hieän coù. Trong luùc ñoù coâng ty taäp trung nguoàn voán 
vaøo ñaàu tö phaùt trieån, nhöng vaãn ñaûm baûo moät soá chæ tieâu taêng tröôûng khaù toát, beàn vöõng, vöôït möùc 
kyø voïng nhaát laø chæ soá saûn löôïng saûn xuaát coâng nghieäp, lôïi nhuaän vaø toång taøi saûn… so vôùi cuøng kyø 
naêm tröôùc. 

           - Döï aùn xaây döïng nhaø maùy giaáy Giao Long giai ñoaïn I maëc duø quaù trình trieån khai thöïc hieän 
trong giai ñoaïn khuûng hoaûng phaûi ñoái maët nhieàu khoù khaên soùng gioù do bieán ñoäng lôùn veà giaù caû, tyû 
giaù, laõi suaát,… chaäm tieán ñoä hôn döï kieán, nhöng ñeán nay cô baûn ñaõ hoaøn thaønh vaø ñang trong quaù 
trình chaïy thöû ra saûn phaåm khaù toát.  

            - Coâng ty luoân ñöôïc söï tín nhieäm, quan taâm uûng hoä maïnh meõ cuûa caùc caáp chính quyeàn ñòa 
phöông; caùc toå chöùc taøi chính tín duïng, caùc ñoái taùc kinh doanh… thöông hieäu DOHACO ñöôïc khaúng 
ñònh vaø khoâng ngöøng phaùt trieån treân thöông tröôøng. 

            - Ñaõ ñöa coå phieáu DHC giao dòch treân saøn chöùng khoaùn thaønh phoá Hoà Chí Minh, naâng cao 
tính thanh khoaûn coå phieáu taïo thuaän lôïi cho coå ñoâng vaø nhaø ñaàu tö, ñoàng thôøi naâng cao uy tín 
DOHACO treân thöông tröôøng. 

            - Ñaõ ñöa caùc maët hoaït ñoäng coâng ty con (BESEACO) töøng böôùc oån ñònh vaø coù hieäu quaû, tính 
ñeán 31/12/2009 cô baûn ñaõ laáp heát caùc khoaûn loã ñeå laïi tröôùc khi DOHACO ñaàu tö tieáp nhaän.  

         2.2. Haïn cheá: 

  - Thöïc hieän döï aùn ñaàu tö nhaø maùy giaáy Giao Long giai ñoaïn I chaäm so vôùi keá hoaïch, maët 
khaùc rôi vaøo boái caûnh bieán ñoäng giaù caû, tyû giaù, vaø laõi vay taêng cao… laøm chi phí döï toaùn taêng cao. 
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- Chæ tieâu doanh thu khoâng ñaït so vôùi keá hoaïch chuû yeáu laø do coâng ty chuû ñoäng caét giaûm hoaït 
ñoäng kinh doanh thöông maïi dòch vuï nhaèm haïn cheá ruûi ro trong boái caûnh kinh teá suy thoaùi,  maát oån 
ñònh. 

            - Tæ troïng cô caáu voán chuû sôû höõu chöa caân ñoái hôïp lyù treân toång nguoàn voán, gaây khoù khaên 
trong moïi hoaït ñoäng cuûa coâng ty, haïn cheá cô hoäi sinh lôïi, khoâng chuû ñoäng trong kinh doanh vaø aùp 
löïc thanh toaùn ñeø naëng. 

         3. Những thay ñổi chủ yếu trong năm : 
- Naâng tæ troïng ñaàu tö chi phoái vaøo Beseaco leân 81,53%. 

- Cô baûn hoaøn thaønh döï aùn nhaø maùy giaáy Giao Long giai ñoaïn I vaø chaïy thöû cho ra saûn phaåm 
khaù toát. Vaø döï kieán chính thöùc ñöa vaøo saûn xuaát thöông maïi khai thaùc hieäu quaû töø cuoái thaùng 
03/2010. 

- Taêng voán ñieàu leä coâng ty töø 80.000.000.000 ñoàng leân 99.999.390.000 ñoàng keå töø thaùng 
01/2010. 

           4. Triển vọng veà kế hoạch naêm 2010 vaø trong tương lai : 

        a/ Ñaùnh giaù chieán löôïc kinh doanh: 
Theo muïc tieâu chieán löôïc nhieäm kyø II giai ñoaïn 2007-2010 vaø taàm nhìn 2015 ñaõ ñöôïc Ñaïi 

hoäi coå ñoâng xaùc ñònh thoâng qua ngaøy 28/02/2007. “Coâng ty trôû thaønh nhaø saûn xuaát giaáy vaø haûi saûn 
maïnh Vieät Nam, ñöa hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh phaùt trieån ña ngaønh laáy maët haøng giaáy vaø thuûy 
saûn laøm muïc tieâu muõi nhoïn. Ñeán naêm 2020 trôû thaønh doanh nghieäp lôùn”. Thöïc teá ñöôïc toång keát lieân 
tuïc trong 03 naêm vaø xu höôùng phaùt trieån töông lai, Hoäi Ñoàng Quaûn Trò nhaän thaáy chieán löôïc kinh 
doanh trung vaø daøi haïn cuûa coâng ty phuø hôïp xu theá phaùt trieån cuûa thôøi ñaïi, qui hoaïch cuûa nhaø nöôùc 
vaø ñieàu kieän cuûa coâng ty… Vôùi chieán löôïc treân vaø treân neàn taûng hieän coù, coâng ty coù nhieàu khaû naêng 
phaùt trieån nhaûy voït trong nhöõng naêm tôùi. 

           Naêm 2010 laø naêm tieáp tuïc ñoái maët nhieàu soùng gioù thaùch thöùc taùc ñoäng bôûi suy thoaùi kinh teá 
theá giôùi coø dai daün keùo daøi, ñoàng thôøi cuõng laø naêm coù nhieàu cô hoäi töø hoài phuïc kinh teá sau giai ñoaïn 
suy giaûm naëng neà vöøa qua. Naêm maø coâng ty hoaøn thieän caùc haïng muïc ñaàu tö phaùt trieån dôû dang ñöa 
vaøo khai thaùc ñeå sinh lôøi ñoàng voán… Do vaäy HÑQT nhaát quaùn baùm saùt ñònh höôùng muïc tieâu chieán 
löôïc maø ñaïi hoäi coå ñoâng ñaõ ñònh, xaây döïng keá hoaïch kinh doanh naêm 2010 theo höôùng ñaûm baûo duy 
trì toác ñoä phaùt trieån coâng ty hôïp lyù treân neàn taûng cô sôû vaät chaát vaø ñieàu kieän hieän coù coâng ty, ñoàng 
thôøi tranh thuû naém baét thôøi cô khi cuoäc khuûng hoaûng kinh teá coù daáu hieäu hoài phuïc kòp thôøi taêng toác 
phaùt trieån. Taäp trung vaøo hai lónh vöïc muõi nhoïn chieán löôïc laø saûn phaåm giaáy kraft-bao bì giaáy carton 
do coâng ty meï (Dohaco) thöïc hieän;  vaø nuoâi troàng- cheá bieán haûi saûn xuaát khaåu do coâng ty con 
(Beseaco) thöïc hieän. (Chi tieát ñöôïc trình baøy trong baûng keá hoïach kinh doanh naêm 2010),  

           b/ Nhöõng cô sôû ñeå thöïc hieän hoaøn thaønh muïc tieâu keá hoaïch 2010: 
-  Cô sôû vaät chaát ñaõ ñöôïc ñaàu tö trong nhieàu naêm qua bôûi maùy moùc thieát bò hieän ñaïi, kheùp kín 

quaù trình saûn xuaát. Naêm 2010 coâng ty : 

+  Ñöa nhaø maùy giaáy Giao Long (giai ñoaïn I) coâng suaát 60.000 taán/naêm ñi vaøo hoaït ñoäng,  

+ Döï kieán ñöa vaøo hoaït ñoäng nhaø maùy Bao Bì soá 02 vaøo thaùng 07/2010 goùp phaàn cuøng nhaø 
maùy cuõ naâng coâng suaát bao bì carton leân 25.000.000m2/naêm. 

- Tình hình suy thoaùi kinh teá theá giôùi coù theå phuïc hoài daàn trong naêm 2010, taïo ñieàu kieän thò 
tröôøng tieâu thuï phaùt trieån giuùp coâng ty ñaåy maïnh xuaát khaåu… 
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- Ñaïi hoäi coå ñoâng thöôøng nieân 2010 thoâng qua phöông aùn phaùt haønh boå sung 5.000.000cp ñeå 
taêng voán ñieàu leä leân 150.000.000.000 ñoàng, giuùp cho coâng ty caûi thieän cô caáu voán laø ñieàu kieän ñeå 
hoaøn thaønh keá hoaïch naêm.   

- Ñaåy maïnh phaùt trieån coâng ty con (BESEACO) treân cô sôû hoaøn thieän cô sôû vaät chaát, môû 
roäng thò tröôøng xuaát khaåu hai doøng saûn phaåm chieán löôïc caù tra vaø ngheâu. Trong ñoù laáy saûn phaåm 
ngheâu MSC maø coâng ty con ñaõ ñöôïc chöùng nhaän laøm ñoøn baåy phaùt trieån thöông hieäu BESEACO. 

III. BAÙO CAÙO BAN GIAÙM ÑOÁC COÂNG TY  

         1. Baùo caùo tình hình taøi chính: 
- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toaùn: 

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kỳ báo cáo 

1 
Cơ cấu nguồn vốn : 
- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn 

- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn 

% 

 

53,8% 

46,2% 

2 

Tỷ suất lợi nhuận : 
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ 

sở hữu 

% 

 

5,19% 

14.75% 

11,23% 

3 
Khả năng thanh toán : 
- Khả năng thanh toán nhanh 

- Khả năng thanh toán hiện hành 

Lần 

 

0,91 Lần 

1,31 Lần 

- Phaân tích caùc hệ số phuø hôïp trong khu vực kinh doanh: 

Caên cöù vaøo keá hoïach kinh doanh naêm 2009 vaø boái caûnh suy giaûm kinh teá toaøn caàu, Ban giaùm 
ñoác coâng ty chuû ñoäng caét giaûm hoaït ñoäng thöông maïi, taäp trung ñaåy maïnh taêng tröôûng giaù trò saûn 
xuaát coâng nghieäp, keát quaû nhö sau: 

STT 
Khu vöïc 
kinh doanh 

Tæ troïng söû 
duïng voán 

Tæ troïng 
doanh thu 

Tæ troïng 
Lôïi nhuaän 

Tính phuø hôïp keá hoaïch naêm 
2009 

01 Bao bì carton 11,3% 35,9% 45% 
Tæ troïng doanh thu taêng 7,4% 
vaø tæ troïng lôïi nhuaän phuø hôïp 
so vôùi keá hoaïch 

02 Giaáy cuoän 15,6% 26% 25% 
Tæ troïng doanh thu taêng 8,5% 
vaø tæ troïng lôïi nhuaän taêng 
12% so vôùi keá hoaïch 

03 
Kinh doanh 
thöông maïi, DV 2,4% 33,1% 3% 

Tæ troïng lôïi nhuaän giaûm 4,5% 
so vôùi keá hoaïch 

04 Hoaït ñoäng khaùc 14,3% 5% 27% 
Tæ troïng doanh thu taêng 5% 
vaø tæ troïng lôïi nhuaän taêng 
12,5% so vôùi keá hoaïch 

05 
Ñaàu tö döï aùn nhaø 
maùy giaáy Giao 
Long 

56,4% - - 

Do chöa ñöa nhaø maùy vaøo 
hoaït ñoäng theo döï kieán keá 
hoaïch, neân chöa coù doanh thu 
vaø lôïi nhuaän. 

Coäng 100% 100% 100%  
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- Phaân tích những biến ñộng-những thay ñổi lớn so với dự kiến : 
+  Giaù trò soå saùch tại thời ñiểm 31/12 của năm baùo caùo : 19.287 ñoàng/coå phieáu, taêng 10% so 

vôùi 31/12/2008. 

+ Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu ñaõi..) : 8.000.000 cp, laø coå 
phieáu thöôøng, khoâng coù coå phieáu öu ñaõi.  

+ Tổng số traùi phiếu ñang lưu haønh theo từng loại : khoâng coù  

+ Số lượng cổ phiếuđñang lưu haønh theo từng loại : 8.000.000 cp laø coå phieáu phoå thoâng. 

+ Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại : khoâng coù 

+ Cổ tức/lợi nhuận chia cho caùc coå ñoâng goùp vốn : vaøo ñaàu thaùng 01/2010 ñaõ thöïc hieän taïm 
öùng coå töùc cho coå ñoâng baèng coå phieáu laø 10% (töông ñöông 800.000 coå phieáu vaø giaù trò 
8.000.000.000 ñoàng), vaø chia thöôûng coå phieáu cho coå ñoâng 15% (töông ñöông 1.200.000 coå phieáu vaø 
giaù trò 12.000.000.000 ñoàng). 

         2. Baùo caùo keát quaû hoïat ñoäng kinh doanh coâng ty naêm 2009  : 

 

STT 
Caùc chæ 
tieâu chính 

Keát quaû 
thöïc hieän 

So vôùi 
KH (%) 

So vôùi 
naêm tröôùc 

(%) 
Ñaùnh giaù- nguyeân nhaân 

01 

Saûn löôïng saûn xuaát 
vaø tieâu thuï: 
- Giaáy cuoàn (taán) 
- Bao bì (caùi) 
- Kinh doanh thöông 
maïi dòch vuï (taán) 

7.286 
9.271.391 

6.167 

38% 
110% 
77% 

109,1% 
135,7% 
87,3% 

Chæ tieâu saûn löôïng giaáy cuoän saûn 
xuaát khoâng ñaït keá hoïach do nhaø 
maùy giaáy Giao Long chöa thöïc 
hieän kòp tieán ñoä ñeå ñöa vaøo hoaït 
ñoäng saûn xuaát theo keá hoaïch. 

02 

Toång doanh thu baùn 
haøng vaø cung caáp 
dòch vuï 
(Trong ñoù kim 
ngaïch xuaát khaåu): 

 
117.579.089.100 

 
   

 98,9724 USD 
58,9% 58,2% 

Doanh thu giaûm vaø khoâng ñaït keá 
hoaïch laø do coâng ty taäp trung saûn 
xuaát kinh doanh caùc maët haøng 
muïc tieâu muõi nhoïn, chuû ñoäng 
duøng hoaït ñoäng thöông maïi dòch 
vuï ñeà phoøng ruûi ro tröôùc tình hình 
kinh teá coøn nhieàu khoù khaên, chöa 
oån ñònh. 

03 Lôïi nhuaän sau thueá  17.339.737.828 107,2% 155,3% 

Lôïi nhuaän thöïc hieän vöôït keá 
hoaïch naêm 2009 laø 7,2% chuû yeáu 
sinh lôøi töø hoaït ñoäng saûn xuaát 
coâng nghieäp taêng maïnh. 

04 
Thu nhaäp tieàn 
löông bình quaân 

3.305.825 150% 142% 

Thöïc hieän cheá ñoä tieàn löông saûn 
phaåm, neân saûn löôïng saûn xuaát 
taêng thì quyõ löông taêng, cho neân 
thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi lao 
ñoäng taêng. 
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   3. Những tiến bộ coâng ty ñaït ñöôïc naêm qua:   
- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính saùch, quản lyù: 

* Naêm 2009 coâng ty öùng duïng phaàn meàm keá toaùn vaøo coâng taùc quaûn lyù soá lieäu keá toaùn naâng 
cao chaát löôïng quyeát toaùn baùo caùo taøi chính ñònh kyø nhanh choùng, chính xaùc... 

* Thöïc hieän caùc chi phí quaûn lyù vaø saûn xuaát kinh doanh khoâng vöôït ñònh möùc qui ñònh, trong 
ñoù moät soá chi phí thaáp hôn ñònh möùc nhö chi phí söû duïng vaät tö nguyeân lieäu, chi phí quaûn lyù doanh 
nghieäp… 

* Ñieàu chænh vaø hoaøn thieän hôn chính saùch nhaân söï coâng ty thuùc ñaåy naâng cao chaát löôïng 
nhaân söï, tính chuyeân nghieäp ñöôïc xaùc laäp vaø töøng böôùc naâng cao. 

- Caùc biện phaùp kiểm soaùt : vieäc thöïc hieän kieåm soaùt caùc maët hoaït ñoäng coâng ty ñöôïc thöïc 
hieän döôùi nhöõng bieän phaùp sau: 

* Kieåm soaùt theo heä thoáng ISO.  

* Kieåm soaùt theo muïc tieâu chaát löôïng vaø caùc chöông trình haønh ñoäng thöïc hieän muïc tieâu treân 
cô sôû keá hoaïch kinh doanh ñöôïc sô keát ñaùnh giaù ñuùng ñònh kyø. Ñoàng thôøi caûi tieán kòp thôøi nhöõng toàn 
taïi chöa phuø hôïp… 

* Kieåm soaùt treân cô sôû ñònh möùc chi phí . 

* Thöïc hieän cô cheá cuûa Ban kieåm soaùt vaø vieäc giaùm saùt cuûa HÑQT theo qui ñònh… 

   4. Toùm taét kế hoạch kinh doanh naêm 2010: 
Theo döï thaûo keá hoaïch kinh doanh naêm 2010 ñaõ ñöôïc Hoäi Ñoàng Quaûn Trò thoâng qua vaø trình 

ñaïi hoäi coå ñoâng thöôøng nieân 2010 pheâ duyeät bao goàm caùc muïc tieâu chính: 

A. Coâng ty meï (Dohaco):  

TT Noäi dung muïc tieâu Ñvt Keá hoaïch 2010 
So vôùi thöïc 
hieän 2009 

01 

Saûn löôïng saûn xuaát  

- Giaáy kraft caùc loaïi 

- Bao bì carton  

 

Taán 

M2 

 

                35.700 

         15.000.000 

 

489% 

168% 

02 Doanh thu  Ñoàng 279.936.000.000 238% 

03  Lôïi nhuaän sau thueá  Ñoàng  31.539.417.081 182% 

04  Taøi nguyeân nhaân löïc  Ngöôøi                      495 193% 

05  Thu nhaäp tieàn löông bình quaân  Ñ/ngöôøi             3.065.656 93% 

06  Hoaøn thaønh caùc lónh vöïc ñaàu tö ñöa 
vaøo hoaït ñoäng 

 
                     100% 

 

07  Phaùt haønh boå sung taêng voán ñieàu leä  Coå phieáu            5.000.000  

08  Döï kieán coå töùc chia cho coå ñoâng   % Töø 12% trôû leân            

         B/ Keá hoaïch kinh doanh hôïp nhaát naêm 2010: 
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STT Noäi dung muïc tieâu ÑVT Keá hoaïch 2010 
So vôùi thöïc 
hieän 2009 

01 

Saûn löôïng saûn xuaát  

- Giaáy kraft caùc loaïi 

- Bao bì carton  

- Ngheâu caùc loaïi 

- Caù tra fillet 

- Caù tra nuoâi 

 

Taán 

M2 

Taán 

Taán 

Taán 

 

                35.700 

         15.000.000 

                  3.600 

                  2.160 

                  6.000 

 

489% 

168% 

140% 

245% 

125% 

02 Doanh thu  Ñoàng 476.697.000.000 215% 

03 Lôïi nhuaän sau thueá  Ñoàng   37.539.417.981 225% 

04 Taøi nguyeân nhaân löïc  Ngöôøi                    1.195 178% 

05 Thu nhaäp tieàn löông bình quaân  Ñ/ngöôøi             2.630.000 103% 

06 
Hoaøn thaønh caùc lónh vöïc ñaàu tö ñöa vaøo 
hoaït ñoäng 

                        100%  

 

IV. BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH NAÊM 2009 (ñaõ ñöôïc kieåm toaùn) : 

1. Baùo caùo taøi chính rieâng leû coâng ty meï (DOHACO) : 

 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 

                  

                 Đơn vị tính: VND  

                  

Chỉ tiêu 
Mã 
số 

  
Thuyết 
minh 

  31/12/2009    01/01/2009  

TÀI SẢN                 

A . TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 
130 + 140 + 150) 100       

 
111.579.695.594      145.454.501.220  

                  

I. Tiền và các khoản tương đương 
tiền   110   1   

     
8.893.550.708        14.879.431.974  

1. Tiền    111       

        

8.893.550.708    

      

14.879.431.974  

2. Các khoản tương đương tiền    112       

                           

-                               -  

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn 
hạn   120       

                           
-                               -  

1. Đầu tư ngắn hạn   121       

                  

-                               -  

2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 

(*) 
  129       

                           

-  
                             -  

III. Các khoản phải thu   130              100.251.736.780  
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67.530.885.476  

1. Phải thu khách hàng   131       

      

33.212.373.889    

      

66.461.946.660  

2. Trả trước cho người bán   132       

      

34.257.778.513    

      

20.866.825.671  

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn   133       

                           

-                               -  

4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây 

dựng 

134 

      

                           

-                               -  

5. Các khoản phải thu khác   138   2   

           

261.958.197    

      

12.922.964.449  

6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 

(*)   139       

         

(201.225.123)                              -  

IV. Hàng tồn kho   140   3   

   
33.636.923.925        30.036.947.466  

1. Hàng tồn kho   141       

      

33.636.923.925    

      

30.036.947.466  

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)   149       

                           

-                               -  

V. Tài sản ngắn hạn khác   150       

     
1.518.335.485             286.385.000  

1. Chi phí trả trước ngắn hạn   151       

                           

-                               -  

2. Thuế GTGT được khấu trừ   152   4   

        

1.326.765.485                               -  

3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước   154       

                           

-                               -  

4. Tài sản ngắn hạn khác   158       

           

191.570.000    

           

286.385.000  

B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 +240 
+250 +260) 200       

 
222.612.215.411      130.895.684.749  

I. Các khoản phải thu dài hạn   210       

        
945.000.000          2.179.824.000  

1. Phải thu dài hạn của khách hàng   211       

           

945.000.000    

        

2.179.824.000  

2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc   212       

                           

-                               -  

3. Phải thu nội bộ dài hạn    213       

                           

-                               -  

4. Phải thu dài hạn khác   218       

                           

-                               -  

5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 

(*)   219       

                           

-                               -  

II. Tài sản cố định   220       

 
175.040.497.651        93.487.866.701  

1. Tài sản cố định hữu hình   221       

      

23.164.844.830    

      

17.477.698.663  

    - Nguyên giá   222   5   

      

34.737.781.667    

      

26.694.286.223  

    - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)   223       

     

(11.572.936.837)   

       

(9.216.587.560) 

2. Tài sản cố định thuê tài chính   224       

                           

-                               -  

    - Nguyên giá   225                                                               -  
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-  

    - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)   226       

                           

-                               -  

3. Tài sản cố định vô hình   227   6   

            

71.099.620                               -  

    - Nguyên giá   228       

            

82.602.450                               -  

    - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)   229       

           

(11.502.830)                              -  

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang   230   7   

    

151.804.553.201    

      

76.010.168.038  

III. Bất động sản đầu tư   240       

                           
-                               -  

- Nguyên giá   241       

                           

-                               -  

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)   242       

                           

-                               -  

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài 
hạn   250       

   
45.988.051.900        34.741.001.900  

1. Đầu tư vào công ty con   251       

      

44.415.151.900    

      

31.011.001.900  

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên 

doanh   252       

      

-                               -  

3. Đầu tư dài hạn khác   258   8   

        

2.695.000.000    

        

7.380.000.000  

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 

(*) 

259 

  9   

      

(1.122.100.000)   

       

(3.650.000.000) 

V. Tài sản dài hạn khác   260       

        
638.665.860             486.992.148  

1. Chi phí trả trước dài hạn   261   10   

           

638.665.860    

           

486.992.148  

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại    262       

                           

-                               -  

3. Tài sản dài hạn khác   268       

                           

-                               -  

                  

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 
200)   270       

 
334.191.911.005      276.350.185.969  

                  

NGUỒN VỐN                 

A . NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)   300       

 
179.822.969.737      136.472.935.143  

I. Nợ ngắn hạn   310       

   
85.206.363.991        81.707.356.821  

1. Vay và nợ ngắn hạn   311   11   

      

48.992.405.917    

      

54.016.273.927  

2. Phải trả người bán   312       

      

31.798.266.284    

      

23.030.543.670  

3. Người mua trả tiền trước   313       

                           

-    

           

284.966.087  

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà 

nước   314   12   

        

2.155.732.209    

  

1.903.832.166  
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5. Phải trả công nhân viên   315       

        

1.471.277.481    

           

759.594.886  

6. Chi phí phải trả   316       

                           

-                               -  

7. Phải trả nội bộ   317       

                   

-                               -  

8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây 

dựng 
318 

      

                           

-                               -  

9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn 

hạn khác   319   13   

           

788.682.100    

  

1.712.146.085  

10. Dự phòng phải trả ngắn hạn   320       

                           

-                               -  

II. Nợ dài hạn   330       

   
94.616.605.746        54.765.578.322  

1. Phải trả dài hạn người bán   331       

                 

-                               -  

2. Phải trả dài hạn nội bộ   332       

                           

-                               -  

3. Phải trả dài hạn khác   333       

                           

-                               -  

4. Vay và nợ dài hạn   334   14   

      

94.604.594.701    

      

54.730.254.502  

5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả   335       

                           

-                               -  

6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm   336       

            

12.011.045    

  

35.323.820  

7. Dự phòng phải trả dài hạn   337       

                           

-                               -  

B . VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 
+430)   400   15   

 
154.368.941.268      139.877.250.826  

I. Vốn chủ sở hữu   410       

 
154.347.194.201      140.080.213.720  

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu   411       

      

80.000.000.000    

      

80.000.000.000  

2. Thặng dư vốn cổ phần   412       

      

55.015.616.000    

      

55.015.616.000  

3. Vốn khác của chủ sở hữu   413       

               

-                               -  

4. Cổ phiếu ngân quỹ   414       

                           

-                               -  

5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản   415       

                           

-                               -  

6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái   416       

      

(2.047.347.010)   

           

214.396.322  

7. Quỹ đầu tư phát triển   417       

        

2.458.068.537    

        

1.454.195.135  

8. Quỹ dự phòng tài chính   418       

           

230.431.423    

           

230.431.423  

9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu   419       

                           

-                               -  

10. Lợi nhuận chưa phân phối   420       

      

18.690.425.251    

        

3.165.574.840  
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11. Nguồn vốn đầu tư XDCB   421       

             

-                               -  

II. Nguồn kinh phí, quỹ khác   430       

          
21.747.067           (202.962.894) 

1. Quỹ khen thưởng và phúc lợi   431       

            

21.747.067    

         

(202.962.894) 

2. Nguồn kinh phí    432       

                           

-                               -  

3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ   433       

                           

-                               -  

                  

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 
400) 440       

 
334.191.911.005      276.350.185.969  

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN  
              

 Chỉ tiêu  
 Thuyết 

minh  
  31/12/2009   01/01/2009 

              

 1. Tài sản thuê ngoài                                -                              -    

              

 2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận 

gia công                              -                              -    

 3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi                                -                              -    

 4. Nợ khó đòi đã xử lý                                -                              -    

 5. Ngoại tệ các loại              

  - USD        

              

17.711,20                706.132,38  

  - EUR                                -                              -    

 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án                                -                              -    

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
Năm 2009 

              

             Đơn vị tính: VND  

              

Chỉ tiêu 
Thuyết 
minh 

   Năm 2009     Năm 2008  

              

1.  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ   16.1   
  

117.637.733.100       201.913.811.012  

2.  Các khoản giảm trừ doanh thu       

             

58.644.000    

              

14.763.116  

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

117.579.089.100       201.899.047.896  

4.  Giá vốn hàng bán   17   

      

92.428.892.022    

      

185.089.887.965  

5.  Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ     
    

25.150.197.078         16.809.159.931  
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6.  Doanh thu hoạt động tài chính   16.2   

       

5.010.130.670    

          

4.668.426.821  

7.  Chi phí tài chính   18   

        

4.389.520.210    

          

9.564.847.773  

     + Trong đó: chi phí lãi vay             4.536.779.542           5.049.514.723  

8.  Chi phí bán hàng       

        

3.692.872.115    

          

3.052.661.509  

9.  Chi phí quản lý doanh nghiệp       

        

2.755.750.451    

          

1.780.995.785  

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh        
    

19.322.184.972           7.079.081.685  

11. Thu nhập khác       

           

928.276.487    

        

23.397.693.662  

12. Chi phí khác        

           

727.821.368    

        

17.646.911.938  

13. Lợi nhuận khác       
         

200.455.119           5.750.781.724  

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế        
    

19.522.640.091         12.829.863.409  

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành       

      
2.182.902.263           1.664.288.569  

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại                                  -                               -   

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp     
    

17.339.737.828         11.165.574.840  

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)       

                    
2.167                         1.552  

 

        2. Baùo caùo taøi chính hôïp nhaát (DOHACO + BESEACO) : 

 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT 
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 

                  

                

         Đơn vị tính: 

VND  

                  

Chỉ tiêu 
Mã 
số 

  
Thuyết 
minh 

  31/12/2009    01/01/2009  

TÀI SẢN                 

A . TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 
120 + 130 + 140 + 150) 100        172.325.394.315    

  
144.577.618.401  

I. Tiền và các khoản tương đương 
tiền   110   1        9.869.992.424    

    
15.926.322.551  

1. Tiền    111               9.869.992.424    

      

15.926.322.551  

2. Các khoản tương đương tiền    112                                  -                               -  

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn 
hạn   120                                  -                               -  
1. Đầu tư ngắn hạn   121                                  -                               -  

2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 

(*) 
  129                                  -                               -  
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III. Các khoản phải thu   130          73.216.042.001    

    
54.850.596.598  

1. Phải thu khách hàng   131             38.225.090.330    

      

20.972.456.588  

2. Trả trước cho người bán   132             34.996.303.674    

      

21.046.483.871  

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn   133                                  -                               -  

4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng 

xây dựng 

134 

                                 -                               -  

5. Các khoản phải thu khác   138   2              306.767.633    

      

12.942.550.652  

6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 

(*)   139                (312.119.636)   

         

(110.894.513) 

IV. Hàng tồn kho   140   3      86.259.623.562    

    
70.325.754.024  

1. Hàng tồn kho   141             86.259.623.562    

      

70.325.754.024  

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)   149                                  -                               -  

V. Tài sản ngắn hạn khác   150            2.979.736.328    

      
3.474.945.228  

1. Chi phí trả trước ngắn hạn   151                                  -                               -  

2. Thuế GTGT được khấu trừ   152               2.758.050.328    

        

3.119.660.228  

3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước   154                                  -                               -  

4. Tài sản ngắn hạn khác   158                  221.686.000    

           

355.285.000  

B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 
+240 +250 +260 + 270) 200        228.114.481.134    

  
152.383.597.523  

I. Các khoản phải thu dài hạn   210               945.000.000    

      
2.179.824.000  

1. Phải thu dài hạn của khách hàng   211                  945.000.000    

        

2.179.824.000  

2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc   212                                  -                               -  

3. Phải thu nội bộ dài hạn    213                                  -                               -  

4. Phải thu dài hạn khác   218                                  -                               -  

5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 

(*)   219                                  -                               -  

II. Tài sản cố định   220        195.468.134.720    

  
114.715.165.929  

1. Tài sản cố định hữu hình   221   4         42.953.303.389    

      

38.700.326.434  

    - Nguyên giá   222             64.421.476.565    

      

54.830.288.262  

    - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)   223            (21.468.173.176)   

     

(16.129.961.828) 

2. Tài sản cố định thuê tài chính   224                                  -                               -  

    - Nguyên giá   225                                  -                               -  

    - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)   226                                  -                               -  

3. Tài sản cố định vô hình   227   5               72.033.905    

              

4.671.457  

    - Nguyên giá   228                  101.288.280    

             

18.685.830  
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    - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)   229                  (29.254.375)   

           

(14.014.373) 

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang   230   6       152.442.797.426    

      

76.010.168.038  

III. Bất động sản đầu tư   240                                  -                               -  
- Nguyên giá   241                                  -                               -  

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)   242                                  -                               -  

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài 
hạn   250            1.572.900.000    

      
3.730.000.000  

1. Đầu tư vào công ty con   251                                  -                               -  

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên 

doanh   252                                  -                               -  

3. Đầu tư dài hạn khác   258   7           2.695.000.000    

        

7.380.000.000  

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài 

hạn (*) 

259 

  8         (1.122.100.000)   

       

(3.650.000.000) 

V. Lợi thế thương mại   260          10.050.287.723    

    
11.709.073.075  

VI. Tài sản dài hạn khác   270          20.078.158.691    

    
20.049.534.519  

1. Chi phí trả trước dài hạn   271   9         19.054.925.167    

      

19.213.824.174  

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại    272               1.023.233.524    

           

835.710.345  

3. Tài sản dài hạn khác   273                                  -                               -  

    274             

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (280 = 100 + 
200)   280        400.439.875.449    

  
296.961.215.924  

                  

NGUỒN VỐN                 

A . NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)   300        242.512.707.445    

  
154.285.044.990  

I. Nợ ngắn hạn   310        144.426.732.393    

    
93.610.097.362  

1. Vay và nợ ngắn hạn   311   10         91.083.004.590    

      

59.204.742.794  

2. Phải trả người bán   312             47.073.668.225    

      

28.826.741.778  

3. Người mua trả tiền trước   313                  703.143.672    

           

285.602.725  

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà 

nước   314   11           2.196.260.234    

        

1.948.493.150  

5. Phải trả công nhân viên   315               2.093.527.436    

        

1.401.738.034  

6. Chi phí phải trả   316                                  -                               -  

7. Phải trả nội bộ   317                                  -                               -  

8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng 

xây dựng 

318 

                                 -                               -  

9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn 

hạn khác   319   12           1.277.128.236    

        

1.942.778.881  

10. Dự phòng phải trả ngắn hạn   320                                  -                               -  

II. Nợ dài hạn   330          98.085.975.052    

    
60.674.947.628  
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1. Phải trả dài hạn người bán   331                                  -                               -  

2. Phải trả dài hạn nội bộ   332                                  -                               -  

3. Phải trả dài hạn khác   333                                  -                               -  

4. Vay và nợ dài hạn   334   13         98.073.964.007    

      

60.639.623.808  

5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả   335                                  -                               -  

6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm   336                   12.011.045    

             

35.323.820  

7. Dự phòng phải trả dài hạn   337                                  -                               -  

                  

B . VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 
+430)   400   14    150.398.840.121    

  
137.050.867.702  

I. Vốn chủ sở hữu   410        150.377.093.054    

  
137.253.830.596  

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu   411             80.000.000.000    

      

80.000.000.000  

2. Thặng dư vốn cổ phần   412             55.015.616.000    

      

55.015.616.000  

3. Vốn khác của chủ sở hữu   413                                  -                               -  

4. Cổ phiếu ngân quỹ   414                                  -                               -  

5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản   415                                  -                               -  

6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái   416             (2.210.672.594)   

           

214.396.322  

7. Quỹ đầu tư phát triển   417               2.458.068.537    

        

1.454.195.135  

8. Quỹ dự phòng tài chính   418                  230.431.423    

           

230.431.423  

9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu   419                                  -                               -  

10. Lợi nhuận chưa phân phối   420             14.883.649.688    

           

339.191.716  

11. Nguồn vốn đầu tư XDCB   421                                  -                               -  

II. Nguồn kinh phí, quỹ khác   430                 21.747.067    

       
(202.962.894) 

1. Quỹ khen thưởng và phúc lợi   431                   21.747.067    

         

(202.962.894) 

2. Nguồn kinh phí    432                                  -                               -  

3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ   433                                  -                               -  

C. Lợi ích của cổ đông thiểu số   440            7.528.327.883    
      

5.625.303.232  
                  

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (450 = 300 
+ 400 + 440) 450        400.439.875.449    

  
296.961.215.924  

 
 

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT  
              

 Chỉ tiêu  
 Thuyết 

minh  
  

31/12/2009   01/01/2009 
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 1. Tài sản thuê ngoài                                -                              -    

 2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia 

công                              -                              -    

 3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi                                -                              -    

 4. Nợ khó đòi đã xử lý                                -                              -    

 5. Ngoại tệ các loại              

  - USD                      41.348,20                708.892,19  

  - EUR                                -                              -    

 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án                                -                              -    

       

       

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT 
Năm 2009 

            

             Đơn vị tính: VND  

              

Chỉ tiêu 
Thuyết 
minh 

  
 Năm 2009     Năm 2008  

              

1.  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ   15.1    219.825.847.594      196.918.955.098  
2.  Các khoản giảm trừ doanh thu                   61.063.800                 14.763.116  

3.  Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp 
dịch vụ      219.764.783.794      196.904.191.982  

4.  Giá vốn hàng bán   16       176.516.580.670         174.589.384.608  

5.  Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch 
vụ        43.248.203.124        22.314.807.374  
6.  Doanh thu hoạt động tài chính   15.2           6.400.396.215             4.916.185.025  

7.  Chi phí tài chính   17           6.894.139.105           10.221.248.154  

     + Trong đó: chi phí lãi vay        6.939.982.318          5.544.968.042  

8.  Chi phí bán hàng             17.362.464.699             7.231.929.555  

9.  Chi phí quản lý doanh nghiệp               7.476.690.141             2.321.019.336  

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 
doanh           17.915.305.394          7.456.795.354  
11. Thu nhập khác               1.336.390.572             1.988.763.461  

12. Chi phí khác                  589.296.842                473.573.014  

13. Lợi nhuận khác               747.093.730          1.515.190.447  
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế           18.662.399.124          8.971.985.801  
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành   18        2.182.902.263          1.664.288.569  
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại              (187.523.179)           (835.710.345) 
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 
nghiệp          16.667.020.040          8.143.407.577  
17.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số                 307.674.651              (195.784.139) 

17.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty 

mẹ           16.359.345.389             8.339.191.716  

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)                          2.045                        1.132  

V. BAÛN GIAÛI TRÌNH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH VEÀ BAÙO CAÙO KIEÅM TOAÙN : 
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      1. Kiểm toaùn ñoäc lập : 
- Đơn vị kiểm toaùn ñộc lập: coâng ty TNHH dòch vuï tö vaán taøi chính keá toaùn vaø kieåm toaùn 

phía nam (AASCS) 

- YÙ kiến kieåm toaùnđñộc lập: “ Theo yù kieán chuùng toâi, Baùo caùo taøi chính hôïp nhaát ñaõ phaûn aùnh 
trung thöïc vaø hôïp lyù treân caùc khía caïnh troïng yeáu tình hình taøi chính cuûa Coâng ty coå phaàn Ñoâng Haûi 
Beán Tre vaø coâng ty con taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009, cuõng nhö keát quaû kinh doanh hôïp nhaát vaø 
caùc luoàng löu chuyeån tieàn teä trong naêm taøi chính keát thuùc taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009, phuø hôïp 
vôùi chuaån möïc vaø cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam hieän haønh vaø caùc quy ñònh phaùp lyù coù lieân quan”. 

- Caùc nhaän xeùt ñaëc biệt (thư quản lyù): khoâng coù 

     2. Kiểm toaùn nội bộ ( Ban kieåm soaùt ): 
- YÙ kiến kiểm toaùn nội bộ : 

* Hoaït ñoäng cuûa HÑQT vaø ban ñieàu haønh coâng ty naêm 2009 phaùt huy heát vai troø traùch 
nhieäm, taän taâm taän löïc, tuaân thuû thöïc hieän nghieâm tuùc caùc qui ñònh phaùp luaät, ñieàu leä hoïat ñoäng 
coâng ty vaø caùc nghò quyeát ñaïi hoäi coå ñoâng, HÑQT… trong caùc lónh vöïc veà thueá, söû duïng voán, thu chi 
taøi chính, cheá ñoä chính saùch ngöôøi lao ñoäng, vieäc söû duïng taøi saûn, vaät tö nguyeân lieäu, caùc muïc tieâu 
keá hoaïch kinh doanh, thöïc hieän ñaàu tö cô sôû vaät chaát, maùy moùc thieát bò…  khoâng vöôït giôùi haïn vaø 
thaåm quyeàn. 

* Ñeà xuaát: HÑQT vaø ban ñieàu haønh coâng ty caàn xem xeùt khaån tröông boå sung Phoù toång giaùm 
ñoác vaø Giaùm ñoác kinh doanh ñang khuyeát giaûm aùp löïc cho Toång giaùm ñoác nhaèm naâng cao hieäu quaû 
ñieàu haønh quaûn lyù vaø hoïat ñoäng kinh doanh coâng ty. Ñoàng thôøi nghieân cöùu caûi tieán caùc chính saùch 
ngöôøi lao ñoäng, thu huùt phaùt trieån nguoàn nhaân löïc beàn vöõng. 

- Caùc nhaän xeùt ñặc biệt : khoâng 

VI. CAÙC COÂNG TY COÙ LIEÂN QUAN: 
Tình hình ñaàu tö vaøo caùc coâng ty coù lieân quan khaùc : 
+ Coâng Ty Coå Phaàn Thuûy Saûn Meâkoâng (AAM) :  

� Lónh vöïc hoïat ñoäng chính : cheá bieán thuûy saûn xuaát khaåu. 
� Doanh thu naêm 2009 : 463.375.973.652 ñoàng 
� Lôïi nhuaän sau thueá 2009 :   53.442.506.250 ñoàng 
� Voán ñieàu leä   : 113.398.640.000 ñoàng 
� Voán chuû sôû höõu  : 305.261.947.994 ñoàng 
� Coå phaàn sôû höõu cuûa Dohaco : 49.000 cp 
� Meänh giaù coå phieáu  : 10.000 ñ/cp 
� Coå töùc ñöôïc chia naêm 2009: 10% 
 

VII. TOÅ CHÖÙC VAØ NHAÂN SÖÏ 
- Cơ cấu tổ chức của coâng ty :      
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* Naêm 2009, cô caáu toå chöùc boä maùy coâng ty khoâng coù thay ñoåi theo keá hoaïch.     

     

                                                                       

       

* Naêm 2010 cô caáu toå chöùc boä maùy coâng ty coù söï ñieàu chænh phuø hôïp vôùi xu theá phaùt trieån vaø 
tình hình thöïc teá hoaït ñoäng coâng ty. Theo ñoù: 

+ Di dôøi vaø saùp nhaäp nhaø maùy giaáy An Hoaø veà nhaø maùy giaáy Giao Long nhaèm thuaän lôïi 
trong quaûn lyù vaø toå chöùc saûn xuaát, ñoàng thôøi thöïc hieän theo loä trình di dôøi cuûa nhaø nöôùc ñoái vôùi nhaø 
maùy giaáy An Hoaø. 

+ Thöïc hieän nghò quyeát cuûa Hoäi Ñoàng Quaûn Trò veà vieäc môû chi nhaùnh vaên phoøng ñaïi dieän 
coâng ty taïi Thaønh Phoá Hoà Chí Minh taïo thuaän lôïi moïi hoaït ñoäng giao dòch coâng ty meï vaø coâng ty 
con trong quan heä vôùi khaùch haøng, nhaø cung caáp trong vaø ngoaøi nöôùc, caùc ñoái taùc, nhaø ñaàu tö… 

 
Sô ñoà toå chöùc boä maùy naêm 2010 
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- Ban ñieàu haønh coâng ty: 

  1. OÂng Ñoaøn Vaên Ñaïo  - Toång giaùm ñoác  

  2. Baø Leâ Xuaân Hoaøng  - Quyeàn giaùm ñoác taøi chính, kieâm keá toaùn tröôûng 

- Thay ñoåi giaùm ñoác (Tổng giaùm ñoác) ñieàu haønh trong năm: khoâng coù 

- Quyền lợi của Ban ñieàu haønh : toång thu nhaäp trong naêm 2009 (Tiền lương, thưởng): 

           1. OÂng Ñoaøn Vaên Ñaïo : 173.174.586 ñoàng 

           2. Baø Leâ Xuaân Hoaøng             : 109.919.981 ñoàng 

- Toång số lượng caùn boä coâng nhaân vieân 31/12/2009: 256 ngöôøi 

- Chính saùch ngöôøi lao ñoäng:  

  + Thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi 2009 ( tieàn löông vaø tieàn thöôûng) : 3.305.825 ñoàng 

  + Chính saùch phaân phoái tieàn löông : theo löông saûn phaåm 

  + Caùc chính saùch khaùc (baûo hieåm, giaûi quyeát caùc cheá ñoä nghæ oám, tuyeån duïng ñaøo taïo, aên                    
giöõa ca, baûo hoä lao ñoäng…) thöïc hieän ñaày ñuû theo phaùp luaät vaø coâng ty qui ñònh. 

- Thay ñoåi thaønh vieân Hoäi Ñoàng Quaûn Trò/Chuû Tòch, Ban Giaùm Ñoác, Ban Kieåm Soaùt, Kế Toaùn 
Trưởng:  khoâng coù 

 

VIII. THOÂNG TIN COÅ ÑOÂNG/THAØNH VIEÂN GOÙP VOÁN VAØ QUẢN TRÒ COÂNG TY: 
  Hội ñồng quản trị/ Chủ tịch vaø Ban kieåm soaùt / kieåm soaùt vieân : 

- Thaønh vieân vaø cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soaùt : 

+ Hoäi ñoàng quaûn trò coù 5 thaønh vieân, trong ñoù 2 thaønh vieân beân trong vaø 3 beân ngoaøi ñoäc laäp 
khoâng ñieàu haønh. 

+ Chuû tòch HÑQT kieâm Toång giaùm ñoác coâng ty. 

+ Ban kieåm soaùt coù 3 thaønh vieân, trong ñoù coù 1 thaønh vieân beân trong vaø 2 thaønh vieân beân 
ngoaøi. Tröôûng ban kieåm soaùt laø thaønh vieân beân ngoaøi coâng ty. 

- Hoạt ñộng của HĐQT :  

       Hoaït ñoäng HÑQT theo cô cheá taäp trung daân chuû tuaân thuû phaùp luaät, ñieàu leä vaø caùc nghò 
quyeát Ñaïi hoäi coå ñoâng, cuûa HÑQT. Caùc thaønh vieân HÑQT thöïc hieän chöùc traùch nhieäm vuï theo qui 
cheá hoïat ñoäng hieän haønh. Töï ñaùnh giaù chaát löôïng hoaït ñoäng cuûa HÑQT naêm 2009 : ñaït möùc khaù toát. 

- Hoạt ñộng của thaønh vieân HĐQT ñoäc laäp khoâng ñieàu haønh : thöïc hieän chöùc traùch nhieäm vuï 
ñöôïc phaân coâng vôùi tính traùch nhieäm cao, ñoùng goùp tích cöïc cuøng vôùi HÑQT ban haønh nhöõng chuû 
tröông xaùc thöïc töøng tình hình cuï theå, ñoàng thôøi phoái hôïp thöïc thi caùc nghò quyeát hieäu quaû… 

- Hoạt ñoäng cuûa caùc tiểu ban trong HĐQT: hieän nay caùc tieåu ban giuùp vieäc HÑQT chöa coù. 

- Hoạt ñộng của Ban kieåm soaùt : taäp trung kieåm tra giaùm saùt hoaït ñoäng cuûa HÑQT vaø ban 
ñieàu haønh coâng ty veà vieäc chaáp haønh luaät phaùp, ñieàu leä, nghò quyeát ñaïi hoäi coå ñoâng, nghò quyeát 
HÑQT veà cheá ñoä thu chi taøi chính, chính saùch ngöôøi lao ñoäng, caùc ñònh möùc chi phí trong saûn xuaát 
kinh doanh… thöôøng xuyeân döï hoïp goùp yù vôùi HÑQT vaø ban ñieàu haønh coâng ty nhöõng coâng vieäc lieân 
quan ñeán laõnh ñaïo, quaûn lyù vaø ñieàu haønh coâng ty treân caùc lónh vöïc… 

- Kế hoạch veà tăng cường hiệu quả trong hoạt ñộng quản trị coâng ty : 



DOHACO - BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2009 

Page 23 

Naêm 2010 sau khi coâng ty trôû thaønh coâng ty ñaïi chuùng vaø ñöôïc nieâm yeát giao dòch coå phieáu 
treân thò tröôøng chöùng khoaùn Thaønh Phoá Hoà Chí Minh, HÑQT nhaän thöùc raèng caàn naâng cao vai troø 
traùch nhieäm hôn nöõa, caûi tieán phöông thöùc laõnh ñaïo quaûn lyù ñöa moïi hoïat ñoäng coâng ty ngaøy moät 
minh baïch hôn vaø hieäu quaû… HÑQT taäp trung vaøo moät soá noäi dung troïng taâm sau : 

+ Xaây döïng sửa ñoåi qui cheá hoaït ñoäng coâng ty theo nhöõng thoâng leä toát nhaát, phuø hôïp qui ñònh 
phaùp luaät vaø ñieàu leä coâng ty, phaân coâng traùch nhieäm quyeàn haïn roõ raøng töø caáp cao ñeán caáp thaáp, ñöa 
coâng taùc quaûn lyù ñieàu haønh ngaøy moät chaët cheõ, minh baïch, naâng cao söï naêng ñoäng saùng taïo cho 
ngöôøi lao ñoäng… 

+ Döï kieán thaønh laäp caùc tieåu ban tham möu HÑQT veà chieán löôïc phaùt trieån nguoàn nhaân löïc, 
chieán löôïc kinh doanh, chieán löôïc taøi chính, … 

- Thuø lao, caùc khoaûn lôïi ích khaùc vaø chi phí cho thaønh vieân HĐQT/ Chủ tịch vaø thaønh vieân 
Ban kieåm soaùt : thöïc hieän theo nghò quyeát Ñaïi hoäi coå ñoâng thöôøng nieân.  

- Thoâng tin về caùc giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn goùp của caùc thaønh vieân Hội 
ñồng quản trò, Ban giaùm ñoác ñieàu haønh, Ban kieåm soaùt, vaø những người lieân quan tôùi caùc ñoái töôïng 
treân : trong naêm 2009 chuû tòch HÑQT mua taêng theâm 100.000 coå phieáu DHC naâng tæ leä naém giöõ leân 
10%; caùc thaønh vieân khaùc cuûa HÑQT vaø Ban kieåm soaùt khoâng coù bieán ñoäng taêng giaûm so vôùi ñaàu 
naêm./. 

 

 

                                                                                                   COÂNG TY CP ÑOÂNG HAÛI BEÁN TRE  
                                                                                                                     CHUÛ TÒCH HÑQT 
 
Nôi nhaän : 

- Caùc cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc 
- HÑQT + BKS 
- Caùc coå ñoâng 
- Löu 


