SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP QUYẾT ĐỊNH ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CHỈ
CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP
LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU.
MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP

THÔNG TIN TÓM TẮT
VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG K GIAO DỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN IN KHOA HỌC KỸ THUẬT
(Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 0100111754,
đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 23/04/2013 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hà Nội cấp)

Địa chỉ:

Số 101A Nguyễn Khuyến, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại:

024 8237505/7474713/7333607

Website:

www.inkhkt.vn

Fax: 024 8237506

TỔ CHỨC TƢ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN
Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024 6275 3844

Fax: 024 6275 3816

PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN
Ông: Chu Thế Hoàng

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

SĐT: 0982326481

Fax: 024 6275 3816

BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN IN KHOA HỌC KỸ THUẬT

MỤC LỤC
I.

TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH................................... 4

1.

Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển..........................................................................................4

2.

Cơ cấu tổ chức Công ty ......................................................................................................................8

3.

Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty ...................................................................................................9

4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ
lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông tại thời điểm ngày 28/10/2017 của Công ty cổ phần In Khoa học kỹ
thuật ..........................................................................................................................................................11
5.

Danh sách những công ty mẹ và công ty con của công ty đại chúng, những công ty mà công ty đại

chúng đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc
cổ phần chi phối đối với công ty đại chúng ..............................................................................................13
6.

Hoạt động kinh doanh .......................................................................................................................13

7.

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất ............................................17

8.

Vị thế Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng nghành ....................................................18

9.

Chính sách đối với người lao động ...................................................................................................19

10.

Chính sách cổ tức..........................................................................................................................20

11.

Tình hình tài chính ........................................................................................................................21

12.

Tài sản...........................................................................................................................................24

13.

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của Công ty ...................................................................................26

14.

Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty đại chúng .................................28

15.

Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh ...............................................................28

16.

Các thông tin tranh chấp, kiện tụng liên quan đến Công ty ..........................................................29

II.

QUẢN TRỊ CÔNG TY ................................................................................................................... 30

1.

Hội đồng quản trị ..............................................................................................................................30

2.

Ban kiểm soát ...................................................................................................................................35

3.

Ban điều hành ...................................................................................................................................38

4.

Kế hoạch tăng cường quản trị Công ty .............................................................................................41

III. TÀI LIỆU ĐI KÈM ......................................................................................................................... 41

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

2 | Page

BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN IN KHOA HỌC KỸ THUẬT

MỤC LỤC BẢNG BIỂU
Bảng 1: Cơ cấu cổ đông tại thời điểm ngày 28/10/2017 của Công ty Cổ Phần ............................ 11
Bảng 2: Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm
28/10/2017 của Công ty Cổ phần In Khoa Học Kỹ Thuật ............................................................. 12
Bảng 3: Cơ cấu doanh thu của CTCP In Khoa Học Kỹ Thuật ...................................................... 16
Bảng 4: Cơ cấu chi phí .................................................................................................................. 16
Bảng 5: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của CTCP In Khoa Học Kỹ Thuật.......16
Bảng 6 : Cơ cấu lao động của Công ty Cổ Phần In Khoa Học Kỹ Thuật tại thời điểm 30/06/2017................ 19
Bảng 7: Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ............................................................................ 22
Bảng 8: Số dư các quỹ ................................................................................................................... 22
Bảng 9: Các khoản phải thu .......................................................................................................... 22
Bảng 10: Các khoản phải trả ......................................................................................................... 23
Bảng 11: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu…………………………………………………...…………….23
Bảng 12: Tình hình đất đai, nhà xưởng của Công ty Cổ phần In Khoa Học Kỹ Thuật ................. 24
Bảng 13: Giá trị tài sản cố định tại 31/12/2016 ............................................................................ 25
Bảng 14: Tài sản bất động sản đầu tư tại ngày 31/12/2016 .......................................................... 25
Bảng 15: Chi phí xây dựng cơ bản dở dang .................................................................................. 26
Bảng 16: Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức của Công ty giai đoạn 2017 ......................... 26
Bảng 17: Danh sách thành viên HĐQT ......................................................................................... 30
Bả

............................................................................. 35

Bảng 19: Danh sách thành viên ban điều hành ............................................................................. 38
MỤC LỤC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức và quản lý của CTCP In Khoa Học Kỹ Thuật ...........................................................8

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

3 | Page

BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN IN KHOA HỌC KỸ THUẬT

I.

TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển
1.1 Giới thiệu chung về tổ chức đăng ký giao dịch
Tên gọi đầy đủ

: Công ty Cổ Phần In Khoa Học Kỹ Thuật

Tên Tiếng Anh

: The Scientific Technical Printing Joint Stock Company

Tên viết tắt

: STPS.CO

Logo của Công ty

:

Trụ sở

: số 101A Nguyễn Khuyến, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà
Nội

Điện thoại

: 024 8237505/7474713/7333607

Fax

: 024 8237506

Giấy chứng nhận đăng
Số 0100111754 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp
:
ký kinh doanh
lần đầu ngày 14/09/2006, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 23/04/2013.
Website

:

www.inkhkt.vn

Vốn điều lệ đăng ký

: 15.710.000.000 đồng

Vốn điều lệ thực góp

: 15.710.000.000 đồng

Ngày trở thành công ty
: 27/06/2008
đại chúng
Người đại diện theo
: Ông Nguyễn Thành Sơn – Giám Đốc
pháp luật
Ngành nghề kinh doanh :
chính

- Cho thuê nhà, văn phòng, nhà xưởng, kho bãi;
- Dịch vụ chế bản điện tử và các dịch vụ thương mại khác theo
quy định của pháp luật;
- Kinh doanh mua bán các loại vật tư thiết bị phục vụ trong
ngành in;
- Xuất nhập khẩu trực tiếp vật tư, thiết bị ngành in
- In các loại sách báo, tạp chí, văn hóa phẩm, tem nhãn, bao bì,
các biểu mẫu thống kê, giấy tờ và các tài liệu phục vụ công tác
quản lý kinh tế, quản lý hành chính theo quy định của pháp luật

1.2 Giới thiếu về chứng khoán đăng ký giao dịch
- Loại chứng khoán

:
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- Mệnh giá

:

10.000 đồng/cổ phần

- Mã chứng khoán

:

IKH

- Tổng số chứng khoán ĐKGD

:

1.571.000 cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển :
nhượng theo quy định của pháp luật hoặc
của TCĐKGD:

0 cổ phiếu

- Giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:
Tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tuân theo quy định tại Nghị định số 60/NĐ-CP ngày
26/6/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày
20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng
khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và Thông tư số 123/2015/TTBTC ngày 19/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường
chứng khoán Việt Nam.
Tại thời điểm 28/10/2017, số lượng cổ phần sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ
phần In Khoa học kỹ thuật là 0 cổ phần, tương ứng 0%.
1.3 Tóm tắt quá trình hình thành, phát triển của Công ty
Công ty Cổ phần In Khoa học kỹ thuật tiền thân là Nhà in Minh Sang, được hình thành từ
những năm đầu của thế kỷ 20. Sau giải phóng thủ đô ngày 10 tháng 10 năm 1954, thực hiện chính
sách cải tạo công thương nghiệp của Đảng và Nhà nước, Uỷ ban Hành chính Thành phố Hà Nội
đã phê duyệt quyết định cho phép nhà in Minh Sang được hợp doanh với nhà nước dưới hình thức
Công ty hợp doanh có định tức với tên gọi : “Công ty hợp doanh xưởng in Minh Sang” trực thuộc
Sở Văn hoá Thông tin Hà Nội. Kể từ thời điểm chuyển đổi thành Công ty hợp doanh ngày 01
tháng 7 năm 1959 đến nay Công ty đã trải qua chặng đường hơn nửa thế kỷ với nhiều tên gọi
khác nhau.
Năm 1975, công cuộc chiến tranh cứu nước hoàn toàn thắng lợi, cả nước bắt tay vào khắc
phục hậu quả chiến tranh, ổn định đời sống và tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả nước.
Nhiệm vụ của Nhà in Minh Sang lúc này chuyên sâu về in các tài liệu khoa học kỹ thuật để phục
vụ cho cuộc cách mạng Khoa học kỹ thuật được xác định là khâu then chốt của công cuộc xây
dựng đất nước. Vì vậy năm 1978, Nhà in Minh Sang được quyết định đổi tên thành Nhà máy In
sách Khoa học kỹ thuật. Kể từ đó nhà máy in được chỉ đạo đầu tư chiều sâu để in các loại ấn
phẩm phục vụ cho nhu cầu phát triển khoa học kỹ thuật của cả nước.
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Đến những năm đầu thời kỳ đổi mới của đất nước và đặc biệt là sự biến đổi lớn của công
nghệ in, cả nước ồ ạt chuyển từ in typô là chủ yếu sang công nghệ in Offset. Nhà máy In sách
khoa học kỹ thuật lại đứng trước một thử thách khắc nghiệt. Những đầu tư về máy móc, thiết bị,
nguyên liệu những năm trước của công nghệ in typô hầu như không còn thích hợp. Những ưu thế
của thời kỳ bao cấp không còn nữa khi đất nước chuyển sang cơ chế thị trường. Chính vì vậy,
năm 1995, Nhà máy in sách Khoa học kỹ thuật lại được đổi tên thành Công ty In Khoa Học Kỹ
Thuật. Kể từ đây bắt đầu một giai đoạn mới, giai đoạn cạnh tranh theo cơ chế thị trường.
Thực hiện Quyết định số 1804/QĐ- BVHTT ngày 18/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá
Thông tin về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ văn
hoá Thông tin đến năm 2005 và Quyết định số 1178/QĐ-BVHTT ngày 9/4/2004 của Bộ trưởng
Bộ văn hoá thông tin về việc thành lập Ban đổi mới doanh nghiệp Nhà nước tại Công ty In Khoa
học kỹ thuật. Năm 2006, Doanh nghiệp Nhà nước Công ty In Khoa học kỹ thuật được cổ phần
hóa thành Công ty cổ phần In Khoa học Kỹ thuật theo Quyết định số 5800/QĐ – BVHTT ngày
8/7/2005 và số 1999/QĐ – BVHTT ngày 25/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin.
- Ngày 26/12/2005, Công ty tiến hành đại hội cổ đông lần thứ nhất thành lập Công ty Cổ
phần In khoa học kỹ thuật.
- Ngày 14/09/2006, Công ty cổ phần In Khoa học Kỹ thuật được cấp Giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp lần đầu số 0103013792, ngày 14/09/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành
phố Hà Nội cấp với vốn điều lệ là 15.710.000.000 đồng.
- Ngày 27/6/2008, Công ty cổ phần In Khoa học Kỹ thuật được Ủy ban Chứng khoán Nhà
nước chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng.
- Ngày 28/11/2017. Công ty cổ phần In Khoa học Kỹ thuật được Trung tâm Lưu ký
Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Chứng khoán số
217/2017/GCNCP-VSD, với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 1.510.000 cổ phiếu.
Trải qua hơn 50 năm hình thành và phát triển, Công ty luôn khắc phục khó khăn trở ngại,
đổi mới tư duy và phương châm quản lý. Ban đầu với những nhà cấp 4, xưởng sản xuất xây dựng
bằng khung sắt mái tôn, máy móc thiết bị vừa ít vừa thô sơ, sản lượng trang ít chỉ vài chục triệu
trang in mỗi năm, đến nay nhà xưởng đã xây dựng kiên cố với tòa nhà 4 tầng diện tích sử dụng
lên tới hơn 4.000 m2, tòa nhà văn phòng 6 tầng hiện nay đang dùng để cho thuê. Máy móc thiết bị
, công nghệ đã thay đổi hoàn toàn: từ công nghệ in Typo chuyển sang công nghệ in Offset với dàn
máy in Offset 1 màu 1 mặt, 1 màu hai mặt, 2 màu, 4 màu tương đối hiện đại, sản lượng hàng năm
tăng lên từ 1,5 – 3 tỷ trang in công nghiệp (17x24)cm.
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN
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Trên chặng đường hơn nửa thế kỷ, tập thể cán bộ công nhân viên Công ty qua các thời kỳ
đã đóng góp nhiều công sức vượt qua rất nhiều khó khăn để xây dựng Công ty ngày một phát
triển, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và kinh tế của Đảng và Nhà nước trong thời bình cũng như
thời chiến, góp phần vào sự phát triển của ngành in Việt Nam. Công ty tự hào với nhiều sản phẩm
sách báo, tạp chí, nhãn mác, văn hóa phẩm có chất lượng cao phục vụ cho xã hội.
Để ghi nhận những đóng góp của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty, nhiều năm
Công ty đã được các cơ quan của Đảng, Nhà nước tặng thưởng như:
-

Nhiều bằng khen của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ văn hóa thể thao và Du lịch)

-

Bằng khen của thủ tướng Chính phủ

-

Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch ….

-

Và đặc biệt nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (01/7/1959 -01/7/2009) Công ty vui

mừng và phấn khởi đón nhận Huân chương Lao động hạng ba mà nhà nước trao tặng.
Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi và những thành tích đã đạt được trong hơn 50 năm qua thì
Công ty còn gặp nhiều khó khăn đó là từ năm 2006 năm đầu tiên sau khi thực hiện cổ phần hoá
nguồn nhân lực đã bị thiếu hụt cả về số lượng lẫn chất lượng bởi nhiều công nhân lành nghề đã về
nghỉ theo chế độ 41, các công nhân trẻ còn lại tay nghề chưa được cao và một số bộ phận chưa
được bổ sung kịp thời đặc biệt như công nhân ở phân xưởng in thiếu hụt trầm trọng. Cơ chế quản
lý điều hành của Công ty vẫn ảnh hưởng của cơ chế nhà nước, chưa nhanh nhạy trong việc tìm
việc làm và giải quyết trong công việc, bên cạnh lý do chủ quan đó còn có lý do khách quan khác
ảnh hưởng tới kết quả hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty đó là: Với kinh tế thị trường
hiện nay ngày càng có nhiều cơ sở tư nhân được thành lập hoạt động với cơ chế tự chủ cao, khả
năng tìm việc và làm việc nhanh nhạy thu hút được nhiều việc cơ chế trả lương và đãi ngộ cho
người lao động tốt hơn đã thu hút được nhiều nhân lực tay nghề cao. Tiếp đến là khủng hoảng
kinh tế toàn cầu ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế đất nước nói chung và thế giới nói riêng, các
doanh nghiệp nhất là sản xuất đều rơi vào khó khăn.
1.4 Quá trình tăng vốn của Công ty:
Công ty chưa thực hiện tăng vốn điều lệ kể từ khi hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần. Tính
đến thời điểm hiện tại vốn điều lệ của công ty là 15.710.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ,
bảy trăm mười triệu đồng chẵn ./.)
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2. Cơ cấu tổ chức Công ty
Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức và quản lý của CTCP In Khoa Học Kỹ Thuật
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BAN KIỂM SOÁT
HỘIĐỒNG
ĐỒNG QUẢ
N TRỊ
HỘI
QUẢN
TRỊ
ĐQT
CHỦGIÁM
TỊ CH HĐQT
BAN
ĐỐC
ỒNG QUẢN TRỊ
ĐỒNG CỔĐÔNG
PHÒNG TÀI VỤ

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH
CHÍNH

PHÒNG SẢN XUẤT – KẾ
HOẠCH – VẬT TƢ

PHÂN XƢỞNG IN

PHÂN XƢỚNG SÁCH

CÁC TỔ SẢN XUẤT

CÁC TỔ SẢN XUẤT

Nguồn: CTCP In Khoa Học Kỹ Thuật
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3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty
 Cơ cấu bộ máy quản lý
- Đại hội đồng cổ đông:
Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Đại
hội đồng cổ đông có nhiệm vụ: Thông qua quyết định sửa đổi bổ sung điều lệ.Thông qua kế
hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty, thông qua báo cáo tài chính kiểm toán hàng
năm, báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát. Quyết định số lượng thành viên của Hội
đồng Quản trị, Ban kiểm soát và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh
nghiệp và Điều lệ Công ty.
-

Hội đồng quản trị:
Hội đồng quản trị gồm 5 người bao gồm 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và 03 thành viên. Hội
đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định,
thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Đại
hội đồng cổ đông.

-

Ban kiểm soát:
Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, do Đại hội đồng cổ đông bầu và miễn nhiệm. Các thành
viên Ban Kiểm soát bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban Kiểm soát. Nhiệm kỳ của
Ban Kiểm soát trùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm
trước Đại hội đồng cổ đông đối với những nhiệm vụ được giao. Kiểm tra và trực tiếp báo cáo
trước Đại hội đồng cổ đông về tính hợp lý, hợp pháp, độ chính xác, tính trung thực và mức độ
cẩn trọng trong quản lý, điều hành, sản xuất kinh doanh, trong ghi chép Sổ kế toán và báo cáo
tài chính và thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và
theo các quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

-

Ban Giám đốc:
+ Giám đốc: là
; là người điều hành mọi hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu trách
nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ
được giao. Giúp việc Giám đốc là các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài
chính và bộ máy chuyên môn nghiệp vụ.
+ Các phó Giám đốc: là người giúp Giám đốc quản lý điều hành một hoặc một số lĩnh vực

được Tổng Giám đốc phân công, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Giám đốc và
trước pháp luật về lĩnh vực mình được phân công phụ trách.
+ Kế toán trƣởng: Tham mưu cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty trong lĩnh vực
Tài chính - Kế toán của Công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT và Giám đốc và trước
Pháp luật về lĩnh vực tài chính kế toán.
 Các phòng chuyên môn của Công ty: Gồm 03 phòng và 02 phân xưởng:
-

Phòng tài vụ:
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+

+

+

+

+

+

-

Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch, dự toán ngân sách kinh phí hạn mức hàng năm để trình các
cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách được cấp và các nguồn tài chính ngoài ngân
sách, thực hiện nghiêm túc chế độ quản lý, tổ chức hạch toán kế toán tài chính theo chế độ
kế toán của Nhà nước ban hành.
Trên cơ sở các nguồn thu, tổ chức cấp phát chi trả các hoạt động của công ty đúng, đủ, kịp
thời và chính xác như: lương, phụ cấp, khen thưởng, BHXH và kinh phí đầu tư cho các
lĩnh vực hoạt động chuyên môn.
Thực hiện tốt nề nếp hành chính, xây dựng và lưu trữ sổ sách, chứng từ, chế độ thống kê,
báo cáo theo quy định.
Tổ chức hướng dẫn kiểm tra việc chi tiêu mua sắm tài sản, vật tư, việc thanh toán của các
cá nhân và đơn vị trong công ty theo quy định
Phối hợp với văn phòng tổ chức kiểm kê tài sản định kỳ, xây dựng kế hoạch mua sắm, tu
bổ cơ sở vật chất, thanh lý tài sản và đề xuất việc quản lý xử dụng an toàn và có hiệu quả
cho các cá nhân và đơn vị sử dụng tài sản.

Phòng hành chính tổ chức:
+ Xây dựng bộ máy tổ chức của công ty
+ Xây dựng văn bản về nội quy, quy chế làm việc của công ty trình lên cấp trên xem xét.
+ Tuyển chọn nhân sự với trình độ nghề nghiệp phù hợp với các phòng ban, phân xưởng. Tổ
chức nâng cao tay nghề, nghiệp vụ cho CBCNV.
+ Giúp giám đốc quản lý người lao động theo quy định
+ Quản lý công tác hành chính trong công ty: bảo dưỡng hệ thống điện, nước thiết bị nhà
xưởng, thiết bị PCCC, bảo đảm mọi hệ thống đều hoạt động tốt.
+ In ấn sao chụp tài liệu theo yêu cầu của công ty
+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của giám đốc hoặc người được ủy quyền.

-

Phòng sản xuất – kế hoạch – vật tƣ:
+ Cung ứng bảo quản nhập, xuất vật tư, vật liệu.
+ Căn cứ kế hoạch sản xuất tháng, quý, năm và nhu cầu vật tư của các phòng lập để kiểm tra
đối chiếu số lượng, ký mã hiệu, chủng loại ... đối chiếu với hàng tồn kho và sự biến động
của thị trường để lập kế hoạch vật tư sát với nhu cầu, đảm bảo tiết kiệm.
+ Căn cứ kế hoạch mua vật tư đã được cấp trên phê duyệt chủ động tìm khách hàng, khai
thác nguồn hàng đảm bảo phục vụ sản xuất kịp thời, hiệu quả.
+ Thực hiện nhiệm vụ mua, bán, nhập, xuất, bảo quản vật tư theo đúng Quy chế quản lý vật
tư.
+ Xây dựng và bổ sung các nội quy quy định từng loại kho hàng, quy trình nhập xuất, vận
chuyển các loại vật tư.
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+ Cải tiến đảm bảo khoa học trong công tác quản lý và lập các biện pháp quản lý phù hợp
+
+

+
+



4.

với từng giai đoạn sản xuất.
Lập các báo cáo, tháng, quý, năm theo quy định và các đề xuất liên quan, báo cáo Giám
đốc.
Cùng với các phòng ban liên quan, lập kế hoạch tu sửa kho tàng, bảo dưỡng vật tư trong
kho đảm bảo các quy định về an toàn, phòng chống cháy nổ, bảo vệ vật tư không bị hư
hại, mất mát.
Lập các phương án sử dụng các loại vật tư ứ đọng, hàng tồn kho.
Theo dõi tổng hợp và báo cáo định mức. Giám sát việc thực hiện định mức tiêu hao
nguyên nhiên vật liệu; quản lý về kho tàng vật tư, công cụ, thiết bị, ... phục vụ sản xuất
liên quan.
Các đơn vị kinh doanh trực thuộc gồm các tổ sản xuất của phần xƣởng In và phân
xƣởng Sách (gia công sau in): Các phân xưởng này có nhiệm vụ thực hiện trực tiếp các
đơn đặt hàng của phân xưởng in và phân xưởng sách đảm bảo chất lượng cũng như quy
chuẩn của đơn đặt hàng.

Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông
sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông tại thời điểm ngày 28/10/2017 của
Công ty cổ phần In Khoa học kỹ thuật

4.1 Cơ cấu cổ đông tại thời điểm ngày 28/10/2017

Bảng 1: Cơ cấu cổ đông tại thời điểm ngày 28/10/2017 của Công ty
Cơ cấu cổ đông

STT
1

2

3

Số lƣợng
cổ đông

Số cổ phần nắm
giữ

Tỷ lệ/vốn cổ phần hiện
tại

Cổ đông trong nƣớc

109

1.571.000

100%

-

Cá nhân

108

770.240

49,03%

-

Tổ chức

01

800.760

50,97%

Cổ đông nƣớc ngoài

-

-

-

-

Cá nhân

-

-

-

-

Tổ chức

-

-

-

Cổ phiếu quỹ

-

-

-

1.571.000

100%

Tổng cộng

109

Nguồn: CTCP In Khoa Học Kỹ Thuật
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4.2 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty

Bảng 2: Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm
28/10/2017 của Công ty
TT

Tên cổ đông

1

Tổng công ty
đầu tư và kinh
doanh vốn nhà
nước (SCIC)

2

Phan Thị Thu
Hương

336 Tổ 7 Xóm Mói, Thanh
Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà
Nội

Bùi Thị Thúy

Tổ 28, Hòa Cường Bắc, Hải

Vân

Châu, Đà Nẵng

3

Địa chỉ
Tầng 23, Tòa nhà Charmvit,
số 117 Trần Duy Hưng,
P.Trung Hoà, Q. Cầu Giấy,
Hà Nội

Tổng cộng

Tỷ lệ

Giấy
ĐKKD/CMT

Số cổ phần

01011992921

800.760

50,97%

300.000

19,1%

241.386

15,37%

1.342.146

85,44%

(%)

001176003816

201352871

Nguồn: CTCP In Khoa Học Kỹ Thuật
4.3 Danh sách cổ đông sáng lập
Theo khoản 4 Điều 119 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định: “Các hạn chế đối với cổ phần phổ
thông của cổ đông sáng lập được bãi bỏ sau thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các hạn chế của quy định này không áp dụng đối với cổ phần
mà cổ đông sáng lập có thêm sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và cổ phần mà cổ đông
sáng lập chuyển nhượng cho người khác không phải là cổ đông sáng lập của công ty”. Như vậy
tính đến thời điểm 28/10/2017, số cổ phần của cổ đông sáng lập đã hết thời gian hạn chế.
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5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của công ty đại chúng, những công
ty mà công ty đại chúng đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối,
những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với công ty đại
chúng
 Danh sách Công ty mẹ:
- Tên Công ty: Tổng công ty đầu tƣ và kinh doanh vốn nhà nƣớc
- Tên tiếng Anh: State Capital Investment Corporation (SCIC)
- Địa chỉ: Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, P.Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 0101992921 do Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
cấp lần đầu ngày 09/07/2010, thay đổi lần thứ 5 ngày 05/05/2016.
- Vốn điều lệ: 19.000.000.000.000 đồng (Mười chín nghìn tỷ đồng)
- Ngành nghề kinh doanh chính:
+ Tiếp nhận và thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư tại các công ty trách nhiệm
hữu hạn nhà nước một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, công ty cổ
phần được chuyển đổi từ các công ty nhà nước độc lập hoặc mới thành lập.
+ Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước vào các ngành, lĩnh vực kinh tế trong nước và nước ngoài.
+ Thực hiện việc đầu tư và quản lý vốn đầu tư của Tổng công ty vào các lĩnh vực, ngành kinh tế quốc
dân theo nhiệm vụ Nhà nước giao.
+ Tổ chức huy động các nguồn vốn trong và ngoài nước để bổ sung vốn kinh doạnh thông qua việc
vay vốn, phát hành trái phiếu công ty, trái phiếu công trình, lập quỹ tín thác đầu tư theo quy định của
pháp luật đối với công ty nhà nước.
+ Cung cấp các dịch vụ tài chính: tư vấn đàu tư, tư vấn tài chính, tư vấn cổ phần hóa, tư vấn chuyển
đổi sở hữu các doanh nghiệp; nhận ủy thác các nguồn vốn đầu tư từ các tổ chức, cá nhân trong và
ngoài nước.
+ Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh vốn.
+ Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

- Tỷ lệ sở hữu của SCIC tại Công ty: 50,97% vốn điều lệ
 Danh sách Công ty con: Không có
 Danh sách Công ty liên doanh, liên kết: Không có

6. Hoạt động kinh doanh
6.1

Các sản phẩm, dịch vụ chính:

Hoạt động kinh doanh chính của công ty là Kinh doanh in ấn, kinh doanh mua bán các loại vật tư
thiết bị phục vụ trong ngành in và cho thuê văn phòng.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN
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 Kinh doanh in ấn: Công ty in chủ yếu là sách, vở, báo, tạp chí, hóa đơn, sách giáo khoa
cho nhà xuất bản Giáo dục, các loại lịch block và các loại ấn phẩm in khác nhau. Đối với đơn đặt
hàng nhỏ công việc sản xuất của Công ty bắt đầu từ các đơn đặt hàng của khách hàng, khi có đơn
đặt hàng của khách hàng phòng sản xuất - kỹ thuật vật tư sẽ căn cứ vào yêu cầu về kỹ thuật, chất
lượng và số lượng ... của sản phẩm cần in và tính toán toàn bộ chi phí cho đơn đặt hàng dựa trên
một số định mức chi phí mà Công ty xây dựng được, dựa trên giá cả và sự biến động giá cả của
thị trường của các loại vật tư phục vụ cho sản xuất, sau đó căn cứ thêm vào mức lợi nhuận mong
muốn của Công ty để đưa ra giá cho đơn đặt hàng đó. Nếu khách hàng đồng ý thì hợp đồng được
ký kết cùng một số thủ khác như trình giấy phép xuất bản... thì khi đó hợp đồng đó được đưa vào
tiến hành sản xuất. Trường hợp khác, công ty tham gia đấu thầu, chỉ định thầu và hợp đồng thỏa
thuận
Xuất phát từ đặc điểm của ngành in nói chung, của Công ty nói riêng sản phẩm sản xuất ra
gồm nhiều loại, trải qua nhiều khâu gia công liên tiếp, thực hiện theo chu trình khép kín theo một
trình tự nhất định mới cho ra thành phẩm. Do vậy mỗi sản phẩm từ khi bắt đầu sản xuất cho đến
khi hoàn thành phải trải qua hai trong ba quy trình công nghệ sau:
Nếu sản phẩm là: tờ rời như biểu mẫu, catolog, khẩu hiều, áp phích vv... thì trải qua hai
công đoạn đó là: chế bản điện tử và gia công in
Nếu sản phẩm là: sách, báo, tạp chí, hoá đơn .... trải qua 3 công đoạn sau:chế bản điện tử ,
gia công in và gia công sách.
Quy trình công nghệ in offset đƣợc thể hiện qua sơ đồ sau:

KHÁCH HÀNG

P. SẢN XUẤT - KỸ
THUẬT - VẬT TƯ

CHẾ BẢN ĐIỆN TỬ

GIA CÔNG IN

GIA CÔNG SAU IN
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Khi khách hàng đã ký hợp đồng và bắt đầu tiến hành sản xuất, phòng Sản xuất - Kỹ thuật Vật tư sẽ lên phương án sản xuất và chuyển Phiếu điều độ sản xuất xuống phòng Chế bản điện tử
Quy trình (1): Tại phòng Chế bản điện tử tiến hành chế bản điện tử:
-

Sắp chữ, mi trang, ra can

-

Làm phim

-

Bình phim

-

Phơi bản

-

Hoặc chế bản điện tử và ghi kẽm CTP trực tiếp
Quy trình (2): Gia công in

-

Phân xưởng in nhận phiếu điều độ từ phòng sản xuất

-

Nhận bản in từ phòng Bình bản

-

Nhận vật tư in từ kho Công ty gồm: giấy in, mực, vật tư phụ khác v.v....

-

In thử và trưởng ca kiểm tra bản in nếu thấy tờ in chính xác, đạt tiêu chuẩn chất lượng với

mẫu in thì trưởng ca sẽ ký đổng ý in tiếp
-

In đủ số lượng theo phiếu điều độ sản xuất

-

Tờ in được kiểm tra đủ tiêu chuẩn chất lượng sẽ được chuyển lên phân xưởng sách
Quy trình (3): Gia công sau in

-

Nhận phiếu điều độ sản xuất từ phòng sản xuất

-

Pha cắt tờ in (nếu tờ in là khổ 70x100cm) hoặc những tờ in bố trí in ghép

-

Gấp tay sách

-

Bắt soạn các tay (nếu là sản phẩm có yêu cầu là vào bìa keo, hoặc khâu chỉ vào bìa keo). Lồng

soạn các tay (nếu là sản phẩm có yêu cầu là đóng ghim thép)
-

Vào bìa keo, khâu chỉ vào bìa keo hoặc đóng thép tuỳ theo yêu cầu của từng sản phẩm

-

Xén 3 mặt cho sản phẩm về đúng khổ theo yêu cầu

-

Kiểm tra thành phẩm (OTK), đóng gói sản phẩm

-

Sau tất cả các công đoạn gia công sách đều có khâu kiểm tra (KCS)
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 Kinh doanh mua bán các loại vật tư thiết bị phục vụ trong ngành in: Nguyên vật liệu
chính của Công ty là giấy in, mực in, bản in có xuất xứ từ Trung Quốc, Singapore, Đài Loan, Hàn
Quốc, Indonesia … và được Công ty thực hiện mua bán trực tiếp với các nhà cung cấp, giúp tiết
kiệm chi phí đầu vào. Đồng thời, Công ty cũng đứng ra làm đơn vị phân phối các nguyên vật liệu
này tới các đơn vị Công ty In tại Việt Nam. Tuy nhiên, do giá cả nguyên vật liệu đầu vào thường
xuyên biến động, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh và lợi nhuận của Công ty.
 Kinh doanh cho thuê văn phòng: Đây là mảng kinh doanh mang lại xấp xỉ 20% lợi
nhuận hàng năm cho công ty. Hiện tại công ty đang cho thuê lại mặt bằng làm văn phòng cũng
như nhà xưởng tại các địa điểm trung tâm Hà Nội. Chi tiết như sau:
-

Cho thuê tòa nhà 5 tầng (1500 m2) tại 101A Nguyễn Khuyến từ 1/1/2009 đến 31/08/2020.

-

Cho thuê tòa nhà 3 tầng (118,5 m2) tại 101A Nguyễn Khuyến từ 1/1/2013 đến 31/08/2020.

-

Cho thuê nhà (19 6m2) tại 120 Nguyễn Khuyến từ 24/4/2016 đến 23/4/2018

-

Cho thuê 209 m2 (tầng 1, tầng3, tầng 4) tòa nhà 4 tầng khu nhà xướng sản xuất (4255m2)
từ 01/12/2016 đến 30/11/2018 tại Ngô Tất Tố.

6.2 Cơ cấu doanh thu
Bảng 3: Cơ cấu doanh thu của CTCP In Khoa Học Kỹ Thuật
Đơn vị tính: đồng
Năm 2015
Năm 2016
Tỷ
Tỷ
Chỉ tiêu
Giá trị
Giá trị
trọng/DTT
trọng/DTT
Doanh thu về bán hàng và
cung cấp dịch vụ
Doanh thu hoạt động tài
chính
Thu nhập khác
Tổng cộng

19.563.189.875

98,48%

15.763.724.689

97,67%

14.180.558

0,07%

7.874.782

0,05%

287.642.857

1,45%

368.415.774

2,28%

19.865.013.290

100%

16.140.015.245

100%

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 của Công ty Cổ phần In Khoa Học Kỹ Thuật
6.3 Cơ cấu chi phí
Bảng 4: Cơ cấu chi phí
Đơn vị tính: đồng
Năm 2016

Năm 2015
Chỉ tiêu
Giá vốn hàng bán
Chi phí quản lý kinh doanh

Giá trị

Tỷ
trọng/DTT

Tỷ
trọng/DTT

Giá trị

15.159.363.716

82,74%

11.764.112.973

78,02%

3.036.147.069

16,57%

3.243.866.502

21,51%
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Chi phí tài chính
Chi phí khác
Tổng chi phí

125.953.800

0,69%

28.010.280
42.500.489

0,19%
0,28%

18.321.464.585

100%

15.078.490.244

100%

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 của Công ty Cổ phần In Khoa Học Kỹ Thuật

7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất
Bảng 5: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của CTCP In Khoa Học Kỹ Thuật
Đơn vị: đồng
Chỉ tiêu

Năm 2015

Năm 2016

% tăng
giảm

Tổng tài sản

21.949.526.652

23.991.382.786

9,30%

Vốn chủ sở hữu

17.807.473.172

16.851.235.930

-5,37%

Doanh thu thuần

19.563.189.875

15.763.724.689

-19,42%

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

4.403.826.159

3.999.611.716

-9,18%

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

1.381.859.648

735.609.806

-46,77%

161.689.057

325.915.285

101,57%

Lợi nhuận trước thuế TNDN

1.543.548.705

1.061.525.091

-31,23%

Lợi nhuận sau thuế TNDN

1.193.567.534

831.838.895

-30,31%

11.335

10.726

-5,37%

Lợi nhuận khác

Giá trị sổ sách (đồng/cổ phần)

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 của Công ty cổ phần In Khoa Học Kỹ Thuật
(*) Đến thời điểm lập bản tóm tắt thông tin này, Công ty không lập và phát hành Báo cáo tài
chính Quý III/2017 nên chúng tôi không cung cấp số liệu tài chính của Quý III/2017 vào bản tóm
tắt thông tin này.
(**) Doanh thu thuần năm 2016 của Công ty giảm 19,42% so doanh thu thuần của năm 2015 và lợi
nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2016 giảm 46,77% so với năm 2015. Có sự sụt giảm
đáng kể về lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là do các loại chi phí và giá vốn hàng bán vẫn
giữ nguyên nhưng doanh thu bị sụt giảm. Cụ thể, doanh thu bán hàng hóa năm 2016 giảm gần một
nửa so với năm 2015 tương đương 11.490.912 đồng và 22.299.546 đồng. Doanh thu bán các thành
phẩm năm 2016 đạt 4.191.922.724 đồng so với 15.421.127.149 năm 2015. Bên cạnh đó, doanh thu
hoạt động tài chính giảm từ 14.180.558 đồng xuống còn 7.874.872 đồng năm 2015.
 Theo BCTC kiểm toán năm 2016 của Công ty, Công ty TNHH Tƣ vấn và Kiểm toán
VNASC đã có ý kiến kiểm toán ngoại trừ nhƣ sau:


Cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

Đến thời điểm kiểm toán, chúng tôi chưa nhận được thư xác nhận của các khoản công nợ người mua trả
tiền trước, đồng thời chưa nhận được đầy đủ thư xác nhận của các khoản công nợ phải thu của khách
hàng với giá trị 340.752.123 đồng. Các thủ tục thay thế khác chưa đem lại cho chúng tôi các cơ sở hợp
lý để đưa ra ý kiến về các khoản mục công nợ nêu trên.
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Ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm
toán ngoại trừ”, xét trên khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần In Khoa học
Kỹ thuật cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016:
- Đã phán ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả
kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016; và
- Phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kê toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành cũng như các quy
định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

8. Vị thế Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng nghành
8.1 Vị thế của Công ty trong ngành
- Mảng kinh doanh in ấn: Với bề dày lịch sử phát triển, Công ty Cổ phần In Khoa Học Kỹ
Thuật các thế mạnh sau trong lĩnh vực hoạt động: (i) kinh nghiệm lâu năm trong nghề, với xấp
xỉ 60 năm hoạt động trong lĩnh vực, công ty am hiểu chuỗi giá trị ngành bao gồm các bước
nguyên liệu đầu vào, kỹ thuật máy móc; (ii) với nhiều năm hoạt động trong ngành, lại là một
công ty nhà nước nên trong quá trình phát triển công ty đã xây dựng lượng khách hàng đầu ra
cũng đều là những công ty nhà nước, và nguồn nguyên liệu đầu vào lâu năm đảm bảo chất
lượng. Công ty hiện đang sở hữu một lượng khách hàng truyền thống, uy tín, là những công ty
tư nhân và nhà nước lớn với những đơn đặt hàng đều đặn hàng năm chi tiết như sau:
+ In sách giáo khoa cho nhà xuất bản giáo dục Việt Nam tại Hà Nội, Công ty Cổ phần sách và
thiết bị miền Bắc, Công ty Cổ phần sách và TBTH Hà Tây, Công ty Cổ phần Đầu tư và phát
triển Giáo dục, Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hà Nôi, Tổ chức giáo dục và
đào tạo Poki Tân Á Châu...và nhiều khách đơn lẻ không thường xuyên khác.
+ In sách tham khảo cho Báo giáo dục thời đại
+ In Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt và ngoài sinh hoạt, tờ rơi và tài liệu
cho Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội
+ In lịch block cho Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia, Nhà xuất bản Phụ nữ…
+ In Tạp chí Con đường xanh
+ In bản tin phụ nữ cho Hội liên hiệp Phụ nữ Hưng Yên
+ Catalog cho Tổng công ty máy động lực và máy Nông nghiệp Việt Nam
+ In hóa đơn GTGT cho Công ty TNHH KPMG, Công ty cổ phần thiết bị y tế TDM, công ty
CP du lịch và xúc tiến thương mại, Công ty TNHH dây cáp điện Đại Hoàng Minh, Công ty
TNHH Xăng Dầu Minh Hiền…và nhiều công ty khác.
- Mảng kinh doanh cho thuê văn phòng: Hiện tại công ty có 02 bất động sản cho thuê tại các vị
trị đắc địa của trung tâm Hà Nội và 01 khu vực cho thuê kho kết hợp với khu sản xuất của Công
ty. Mảng kinh doanh này mang đến 30% doanh thu cho công ty. Bên cạnh đó, do vị trí đẹp cũng
như chất lượng văn phòng tốt nên các hợp đồng thuê tường kéo dài ít nhất là 2 năm. Điều này
mang đến một nguồn thu ổn định cho công ty. Hợp đồng thường được gia hạn trước 6 tháng
hoặc một năm trước khi hợp đồng cũ kết thúc, điều này mang lại tính chủ động và liên tục cho
nguồn thu này.
+ Cho thuê tòa nhà 5 tầng (1500m2) tại 101A Nguyễn Khuyến từ 1/1/2009 đến 31/08/2020 và
tòa nhà 3 tầng tại 101A Nguyễn Khuyến từ 1/1/2013 đến 31/08/2020.
+ Cho thuê nhà (196m2) tại 120 Nguyễn Khuyến từ 24/4/2016 đến 23/4/2018.
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+ Cho thuê 209 m2 (tầng 1, tầng3, tầng 4) tòa nhà 4 tầng khu nhà xưởng sản xuất (4255m2) từ
01/12/2016 đến 30/11/2018 tại Ngô Tất Tố (khu nhà xưởng sản xuất này thực chất vẫn là bất động
sản số 101A Nguyễn Khuyến của công ty nhưng là phần mặt đường Ngô Tất Tố).
8.2 Triển vọng phát triển của nghành
Theo số liệu của VDMA (Hiệp hội Chế tạo Máy của Đức), ngành bao bì phục vụ cho thực
phẩm chế biến tại Việt Nam sẽ phát triển 38% trong giai đoạn 2015 – 2020 trong khi nhu cầu
về máy móc và vật liệu để phục vụ cho sự phát triển này cũng sẽ tăng 25%. Một trong những
thách thức mà ngành công nghiệp bao bì và in trong nước phải đối mặt là công nghệ chưa cao,
thiết kế còn đơn giản và ít mẫu mã, khiến cho các doanh nghiệp chưa thực sự tham gia vào
chuỗi giá trị và tạo ra lợi nhuận bền vững, trong khi nhu cầu trong nước ngày càng cao đối với
hàng hóa tiêu dùng, thực phẩm và mở rộng xuất khẩu những sản phẩm cần được đóng gói.
Giải pháp hàng đầu được các chuyên gia đưa ra chính là sự thay đổi và áp dụng công nghệ
mới trong sản xuất, áp dụng các vật liệu mới, đầu tư dây chuyền sản xuất tiên tiến nhằm tăng
tính hiệu quả và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

9. Chính sách đối với ngƣời lao động
 Cơ cấu lao động
Bảng 6 : Cơ cấu lao động của Công ty Cổ Phần In Khoa Học Kỹ Thuật tại thời điểm
30/06/2017
STT

Tiêu chí

Số lƣợng (ngƣời)

Tỷ trọng (%)

I

Theo trình độ lao động

1

Đại học và trên đại học

11

18%

2

Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

10

16%

3

Lao động phổ thông

41

66%

II

Theo đối tƣợng lao động
Lao động trực tiếp

36

58%

Lao động gián tiếp

26

42%

Nam

32

51%

Nữ

30

49%

62

100%

III

Theo giới tính

Tổng cộng

Nguồn: CTCP In Khoa Học Kỹ Thuật
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 Số lƣợng ngƣời lao động trong Công ty
Số lượng người lao động trong công ty tại thời điểm ngày 30/06/2017: 62 người
 Chế độ đối với ngƣời lao động trong Công ty


Chính sách đào tạo
Công ty nhận thức rõ, Công ty rất chú trọng việc đào tạo các nghiệp vụ kỹ thuật in ấn cho
nhân viên. Việc đào tạo tập trung được diễn ra hàng qúy. Công ty hỗ trợ về thời gian cũng
như chi phí đối với người lao động nếu họ tìm được những chương trình tự đào tạo phù hợp.
Đồng thời kết hợp với hình thức đào tạo tại công ty thông qua các khóa học nghiệp vụ ngắn
hạn.


Chính sách trợ cấp
Áp dụng hình thức trợ cấp thôi việc, hưu trí theo quy định của pháp luật về lao động.



Chế độ làm việc
Công ty thực hiện chế độ làm việc 8h/ngày, 40h/tuần

 Chính sách lƣơng, thƣởng
Công ty đã xây dựng quy chế trả lương, khoán lợi nhuận đối với các đơn vị trực tiếp kinh
doanh. Việc áp dụng chính sách lương năng suất cho các đơn vị kinh doanh nhằm khuyến khích
hiệu quả sản xuất của các đơn vị, tạo động lực cho người lao động làm việc tích cực hơn. Công
ty áp dụng các chính sách thưởng như tháng lương thứ 13, thưởng vào các ngày lễ, Tết,…
Năm 2016, mức lương bình quân hàng tháng của cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần In
Khoa học Kỹ thuật là 4.000.000 đồng/ người.
 Chế độ bảo hiểm
Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp được Công ty thực hiện
theo đúng qui định pháp luật và đảm bảo toàn thể người lao động đều được hưởng đầy đủ các chế
độ bảo hiểm.
 Chế độ chính sách khác
Ngoài việc thực hiện các chính sách lương, thưởng, chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp
theo qui định pháp luật, Công ty tiếp tục duy trì và đảm bảo các chế độ khác như: hỗ trợ tiền ăn
giữa ca cho người lao động, may và cấp phát đồng phục, bảo hộ lao động, khám sức khỏe định
kỳ, tổ chức đi tham quan nghỉ mát hàng năm…

10. Chính sách cổ tức
Công ty sẽ chi trả cổ tức cho các cổ đông khi kinh doanh có lãi và đã hoàn thành các nghĩa
vụ nộp thuế, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của Pháp luật, ngay khi trả hết số cổ tức
đã định, Công ty vẫn đảm bảo thanh toán đầy đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến
hạn phải trả.
Tỷ lệ cổ tức sẽ được Đại hội đồng cổ đông quyết định dựa trên cơ sở đề xuất của Hội đồng
quản trị, với căn cứ là kết quả hoạt động kinh doanh của năm hoạt động và phương án hoạt động
kinh doanh của các năm tới.
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năm 2016

29/07/2016

, Công ty

phương án chia cổ tức năm 2015 và phần cổ tức còn lại chưa phân phối của năm 2014. Cổ tức
năm 2016 được phân phối theo phương án của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 là 4% và Công ty
đã thanh toán hết cổ tức cho các cổ đông. Tỷ lệ trả cổ tức qua các năm cụ thể như sau:
Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

3,78%

6,22%

4%

Tỷ lệ trả cổ tức

Nguồn: ĐHĐCĐ thường niên các năm của CTCP In Khoa học Kỹ thuật

11. Tình hình tài chính
11.1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản
Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12
hàng năm. Báo cáo tài chính của Công ty được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và
chế độ kế toàn Việt Nam.
a) Chính sách khấu hao
Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế.
Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu
dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định hữu hình như sau:
Số năm

Tài sản
Nhà cửa, vật kiến trúc

50

Máy móc và thiết bị

06 – 15

Phương tiện vận tải

06 – 08

Thiết bị văn phòng

05 – 10
Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 CTCP In Khoa Học Kỹ Thuật

Các tài sản cố định hữu hình của Công ty đã được đánh giá lại khi thực hiện cổ phần hóa
doanh nghiệp Nhà nước. Nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được điều chỉnh theo kết quả đánh
giá lại đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, khấu hao điều chỉnh được bắt
đầu khi Công ty chính thức chuyển sang công ty cổ phần.
Các khoan lãi, lỗ phát sinh khi thanh lý, bán tài sản là chênh lệch giữa thu nhập từ thanh lý
và giá trị còn lại của tài sản và được ghi nhận và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
b) Thanh toán các khoản nợ đến hạn
Công ty luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ và khoản vay đến hạn.
c) Các khoản phải nộp theo luật định
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Công ty thực hiện đầy đủ các khoản phải nộp theo luật định về thuế như: thuế giá trị gia tăng,
thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, phí và lệ phí.
Bảng 7: Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
Đơn vị tính: đồng
STT

Chỉ tiêu

31/12/2015

31/12/2016

1

Thuế giá trị gia tăng

-

-

2

Thuế thu nhập cá nhân

-

4.604.504

3

Thuế thu nhập doanh nghiệp

252.145.200

133.937.044

252.145.200

138.541.548

Tổng cộng

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2016 của CTCP In Khoa Học Kỹ Thuật.
d) Trích lập các quỹ
Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động, kết thúc niên độ kế toán, căn cứ vào kết quả hoạt động
sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định phân phối lợi
nhuận và trích lập các quỹ theo quy định.
Bảng 8: Số dư các quỹ
Đơn vị tính: đồng
STT

Chỉ tiêu

31/12/2015

1

Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

2

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

3

Quỹ đầu tư và phát triển

31/12/2016

309.397.035

309.397.035

175.501

212.251.638

-

-

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2016 của CTCP In Khoa Học Kỹ Thuật.
e) Tình hình công nợ hiện nay
 Các khoản phải thu:
Bảng 9: Các khoản phải thu
Đơn vị tính: đồng
STT

Chỉ tiêu

31/12/2015

31/12/2016

I

Phải thu ngắn hạn

1.601.232.757

2.472.698.933

1

Phải thu khách hàng

1.693.882.581

2.542.161.471
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STT

Chỉ tiêu

31/12/2015

2

Trả trước người bán

3

Các khoản phải thu ngắn
hạn khác

4

Dự phòng phải thu ngắn hạn
khó đòi

II
1

31/12/2016
-

11.000.000

42.350.176

44.537.462

-135.000.000

-125.000.000

Phải thu dài hạn

-

27.722.454

Phải thu dài hạn khác

-

27.722.454

1.601.232.757

2.500.421.387

Tổng cộng

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2016 của CTCP In Khoa Học Kỹ Thuật
 Các khoản phải trả:
Bảng 10: Các khoản phải trả
Đơn vị tính: đồng
Chỉ tiêu

STT

31/12/2015

31/12/2016

I

Nợ ngắn hạn

4.135.425.149

6.219.171.736

1

Phải trả người bán

2.724.264.957

5.114.386.127

2

Người mua trả tiền trước

100.920.190

89.092.190

3

Thuế và các khoản phải nộp Nhà
nước

252.145.200

138.541.548

4

Phải trả người lao động

220.776.342

247.951.386

5

Chi phí phải trả ngắn hạn

480.725.000

275.418.083

6

Doanh thu chưa thực hiện ngắn
hạn

92.727.270

65.654.545

7

Phải trả ngắn hạn khác

263.690.689

75.876.219

8

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

-

-

9

Dự phòng phải trả ngắn hạn

-

-

10

Quỹ khen thưởng phúc lợi

175.501

212.251.638

II

Nợ dài hạn

6.628.331

920.975.120

1

Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

-

-

2

Phải trả dài hạn khác

6.628.331

975.120

3

Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

-

920.000.000

4.142.053.480

7.140.146.856

Tổng cộng
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Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2016 của CTCP In Khoa Học Kỹ Thuật
11.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Bảng 11: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Đơn vị
tính

Năm 2015

Năm 2016

Lần

1,73

1,43

Lần

0,68

0,58

- Hệ số nợ/Tổng tài sản:

Lần

0,19

0,30

- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu:

Lần

0,23

0,42

Lần

3,49

2,43

Lần

0,89

0,69

- Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

%

6,10%

5,28%

- Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân

%

6,70%

4,80%

- Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân

%

5,44%

3,62%

- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần

%

7,06%

4,67%

Chỉ tiêu
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần)
- Hệ số thanh toán ngắn hạn:
TSLĐ/Nợ ngắn hạn
- Hệ số thanh toán nhanh:
TSLĐ - Hàng tồn kho
Nợ ngắn hạn
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn (lần)

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động (lần)
- Vòng quay hàng tồn kho:
Giá vốn hàng bán
Hàng tồn kho bình quân
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%)

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2016 của CTCP In Khoa Học Kỹ Thuật
(*) Đến thời điểm lập bản tóm tắt thông tin này, Công ty không lập và phát hành Báo cáo tài
chính Quý III/2017 nên chúng tôi không cung cấp số liệu tài chính của Quý III/2017 vào bản tóm
tắt thông tin này.

12. Tài sản
12.1. Tình hình đất đai, nhà xƣởng
Bảng 12: Tình hình đất đai, nhà xưởng của Công ty Cổ phần In Khoa Học Kỹ Thuật
TT

Địa chỉ

Diện tích
(m2)
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TT

Diện tích

Địa chỉ

(m2)

Tình trạng đất

Hiện trạng sử dụng

1

101A Nguyễn
Khuyến, Văn Miếu,
Đống Đa, Hà Nội

2.547,5

Đất thuê, trả tiền thuê
đất hàng năm,

Sản xuất kinh doanh.
Cho thuê nhà trên diện
tích 700m2

2

120 Nguyễn Khuyến
Văn Miếu, Đống Đa,
Hà Nội

58,5

Đất thuê, trả tiền thuê
đất hàng năm,

Sản xuất kinh doanh.
Cho thuê nhà trên diện
tích 58,5m2

Nguồn: CTCP In Khoa Học Kỹ Thuật

12.2. Tình hình tài sản cố định
 Giá trị tài sản cố định của Công ty Cổ phần In Khoa Học Kỹ Thuật tại thời điểm 31/12/2016
như sau:

Bảng 13: Giá trị tài sản cố định tại 31/12/2016
Đơn vị: đồng
STT

Chỉ tiêu

GTCL/Nguyên
giá (%)

Nguyên giá

Giá trị còn lại

25.425.775.109

10.849.138.468

42,67%

9.774.284.627

7.433.994.369

76,06%

14.645.414.225

3.349.281.905

22,87%

I

Tài sản cố định hữu hình

1

Nhà cửa, vật kiến trúc

2

Máy móc, thiết bị

3

Phương tiện vận tải

890.208.857

-

-

4

Thiết bị văn phòng

115.867.400

65.862.194

56,84%

5

Tài sản cố định khác

-

-

-

II

Tài sản cố định vô hình

-

-

-

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 CTCP In Khoa Học Kỹ Thuật
12.3. Tình hình tài sản bất động sản đầu tƣ
Bảng 14: Tài sản bất động sản đầu tƣ tại ngày 31/12/2016
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Chỉ tiêu

Nguyên giá

Nhà cửa, vật kiến trúc

5.115.367.552

GTCL/Nguyên
giá (%)

Giá trị còn lại
3.405.153.672

66,6%

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 CTCP In Khoa Học Kỹ Thuật
12.4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
Bảng 15: Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
Năm 2015

Chỉ tiêu

Năm 2016

Máy vào bìa keo nhiệt

-

390.000.000

Máy khâu chỉ

-

195.000.000

Cước vận chuyển + công tháo lắp

-

36.454.545

Tổng cộng

-

621.454.545

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 CTCP In Khoa Học Kỹ Thuật

13. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của Công ty
 Chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức của Công ty năm 2017:
Bảng 16: Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức của Công ty giai đoạn 2017
Đơn vị tính: đồng
Năm 2017
Chỉ tiêu

Năm 2018

% tăng giảm
so với 2016

Giá trị

% tăng giảm
so với 2016

Giá trị

Vốn điều lệ

15.710.000.000

0%

-

-

Doanh thu thuần

17.087.000.000

8,4%

-

-

887.572.005

6,7%

-

-

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/
Doanh thu thuần (%)

5,2%

-

-

-

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/
Vốn điều lệ (%)

5,6%

-

-

-

5%

-

-

-

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ cổ tức (%)
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Nguồn: Kế hoạch kinh doanh năm 2017 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 CTCP
In Khoa Học Kỹ Thuật
(*) Công ty chưa xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2018
(**) Theo sổ sách kế toán của Công ty cổ phần In Khoa học Kỹ thuật tại thời điểm 30/9/2017, trong 9
tháng đầu năm 2017, Công ty đã đạt được 14.317.507.525 đồng doanh thu thuần tương đương đạt
83,8% kế hoạch doanh thu và đạt 727.265.775 đồng lợi nhuận tương đương 81,9% kế hoạch lợi nhuận
sau thuế đã đề ra trước đó. Năm 2017 là một năm ổn định của ngành in ấn tại Việt Nam với nguồn
cung nguyên liệu ổn định và nhu cầu in ấn tăng nhẹ so với năm 2016 , do đó Công ty cổ phần In Khoa
học Kỹ thuật có thể dễ dàng thực hiện kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận đã đề ra. Thêm vào đó, thời
điểm cuối năm cũng là thời điểm thị trường in ấn có nhu cầu tăng cao với một số mặt hàng nổi bật như
in ấn lịch, sách báo, tạp chí, ấn phẩm phục vụ dịp Tết và năm mới 2018. Bởi vậy, Công ty cổ phần In
Khoa học Kỹ thuật nhận định là hoàn toàn có khả năng hoàn thành nhiệm vụ về kế hoạch doanh thu và
lợi nhuận của năm 2017.
 Căn cứ để xây dựng kế hoạch nói trên:
Để đảm bảo đạt được kế hoạch nói trên của Công ty, Công ty cổ phần tập trung thực hiện một
số nội dung sau:


Đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh

-

Hợp đồng truyền thống in sách giáo khoa với Nhà xuất bản Giáo dục, Công ty CP đầu tư và
phát triển giáo dục, Cty CP sách giáo dục Miền Bắc, Cty CP sách Giáo dục tại TP Hà Nội,
Công ty sách và thiết bị trường học Hà tây…: mặc dù đơn giá sản phẩm chưa cao, song với
khối lượng sản xuất lớn, thời gian sản xuất dài đem lại công ăn việc làm ổn định cho người
lao động trong khoảng thời gian từ 7 đến 9 tháng trong một năm, khả năng thanh quyết toán
công nợ rất tốt, không có nợ xấu khó đòi (dự kiến năm 2017 giá trị hợp đồng in sách giáo
khoa đạt trên 8.600 triệu đồng, chiếm tỉ trọng trên 80% doanh thu sản xuất). Tuy nhiên, tỷ lệ
trang in màu dự kiến sẽ thấp dẫn đến doanh thu công in sẽ giảm, chi phí sản xuất có thể tăng
(trên các chi phí cố định) và ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận.

-

Các khách hàng khác: chiếm tỉ trọng xấp xỉ 20% doanh thu sản xuất. Tuy nhiên, việc chuyển
dịch cơ cấu sản phẩm, khách hàng gặp nhiều khó khăn do liên quan tới mô hình và điều kiện
thực trạng của Công ty.

-

Đẩy mạnh các biện pháp để khai thác sử dụng hiệu quả diện tích nhà xưởng sản xuất, tận
dụng tối đa cho thuê. Đảm bảo doanh thu thuê nhà tối thiểu bằng năm 2016.



Nâng cao khả năng quản lý tài chính

-

Nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn, tăng vòng quay. Công tác tài chính kế toán phải
bảo đảm tính minh bạch, đồng thời phải nâng cao chuyên môn, xây dựng quy định nhằm
bảo toàn và phát triển cũng như tận dụng mọi khả năng sử dụng đồng vốn một cách có hiệu
quả nhất.
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-

Phát triển kinh doanh đầu tư tài chính, tham gia thị trường chứng khoán nhằm mục đích
thu hút vốn cho sự phát triển Công ty.



Cải thiện công tác tổ chức hành chính, sử dụng nguồn nhân lực

-

Sửa đổi, hoàn thiện quy chế, chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị trong Công ty.
Xây dựng mối quan hệ giữa các bộ phận trong Công ty nhằm phối hợp nhịp nhàng trong
công việc hướng tới mục tiêu phát triển Công ty.

-

Xây dựng quy chế trả lương gắn với hiệu quả và chức danh nhằm khuyến khích nâng cao
năng lực của từng CBNV. Cải tiến chế độ lương, thưởng làm đòn bẩy kinh tế thúc đẩy
nâng cao hiệu suất lao động và thu hút chất xám cho Công ty bằng việc giao khoán kế
hoạch doanh thu, lợi nhuận, đơn giá tiền lương gắn với hiệu quả kinh doanh cho từng đơn vị

-

Xây dựng kế hoạch đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực trẻ tuổi, năng động, nhiệt tình, có
trình độ, trách nhiệm gắn bó với công việc, áp dụng hình thức thi tuyển chọn người lao
động có tri thức, tăng cường các hoạt động vệ tinh đầu mối chuyên gia tư vấn có năng lực
phù hợp với điều kiện của Công ty cổ phần. Đồng thời xây dựng quy hoạch cán bộ để làm
động lực cho người lao động phấn đấu.

-

Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý cũng như công nhân viên nhằm
nâng cao chuyên môn, kiến thức trong hoạt động kinh doanh.

-

Qua sắp xếp lại lao động trong quá trình cổ phần hoá sẽ định biên lại nhân sự theo
hướng gọn nhẹ, có lựa chọn và xây dựng tiêu chuẩn chuyên môn cho từng chức danh,
từng công việc phù hợp với mô hình và qui mô trong tương lai. Cải thiện lao động hiệu quả
và tối giản hóa lao động gián tiếp.

14. Thông tin về những cam kết nhƣng chƣa thực hiện của Công ty đại chúng
Không có

15. Chiến lƣợc, định hƣớng phát triển sản xuất kinh doanh
 Chiến lƣợc, định hƣớng phát triển sản xuất kinh doanh
Định hƣớng giai đoạn phát triển bền vững
Đẩy mạnh đầu tư mới và cải tạo, nâng cấp lại hệ thống văn phòng cho thuê. Mở rộng
thêm mạng lưới khách hàng, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để góp vốn liên doanh,
cổ phần đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh với nguyên tắc có định hướng, có chọn lọc, hiệu
quả đầu tư cao, phù hợp với năng lực, trình độ, cơ sở vật chất và tài chính của Công ty. Bên
cạnh đó, triển khai kế hoạch mảng in giấy bao bì và nhãn mác.
Nâng cao chất lượng công tác xây dựng thương hiệu trên cơ sở tăng về số lượng cũng như
nâng cao chất lượng các sản phẩm in. Đồng thời, kết hợp tăng cường các hoạt động Marketing,
mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, nâng cao mối quan hệ và không ngừng giám sát
chất lượng với các nhà cung cấp và sản xuất, tạo nguồn hàng ổn định và liên tục lâu dài.
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Tiếp tục thực hiện quản lý, khai thác có hiệu quả mạng lưới kinh doanh phù hợp ngành
nghề được đăng ký kinh doanh.
Cập nhật các quy định Pháp luật, chính sách của Nhà nước có liên quan tới hoạt động sản
xuất kinh doanh của Công ty.
 Một số giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh


Công tác quản lý, điều hành

- Đảm bảo thực hiện tốt các qui định của Nhà nước về Công ty đại chúng, Công ty cổ phần
trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác kiểm tra, kiểm soát, công
tác tài chính, công bố thông tin,...
- Nâng cao kỷ luật trong hoạt động công việc, mọi chỉ thị của Công ty phải được thực thi triệt
để trong thời gian nhất định, tạo phong cách mới trong lãnh đạo, quản lý.
- Sắp xếp tổ chức lại các phòng, ban theo chức năng, nhiệm vụ mới phù hợp với định hướng
phát triển kinh doanh của Công ty cổ phần.
- Công tác tổ chức, cán bộ, khen thưởng, kỷ luật đối với người lao động phải phát huy cao độ
hơn nữa, duy trì tính kỷ luật lao động, tính chuyên nghiệp trong kinh doanh đó sẽ là động
lực cho sự phát triển.
- Các đơn vị kinh doanh được tổ chức sắp xếp lại cần cụ thể hoá công việc bằng các phương án
kinh doanh và đồng thời phải xây dựng được các biện pháp thực hiện nhằm mở rộng và thúc
đẩy hoạt động kinh doanh.

16. Các thông tin tranh chấp, kiện tụng liên quan đến Công ty
Không có

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

29 | Page

BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN IN KHOA HỌC KỸ THUẬT

II. QUẢN TRỊ CÔNG TY
1. Hội đồng quản trị
Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty như sau:
Bảng 17: Danh sách thành viên HĐQT
STT

Họ và tên

Chức danh

Ghi chú

1

Chu Thế Hoàng

Chủ tịch Hội đồng
quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị
không điều hành

2

Nguyễn Thành Sơn

Phó Chủ tịch Hội đồng Thành viên Hội đồng quản trị điều
quản trị

hành

3

Nguyễn Tiến Cường

Thành viên Hội đồng
quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị
không điều hành

4

Nguyễn Lê Trà My

Thành viên Hội đồng
quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị
không điều hành

5

Phan Thị Thu Hương

Thành viên Hội đồng
quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị
không điều hành
Nguồn: CTCP In Khoa Học Kỹ Thuật

 Ông Chu Thế Hoàng – Chủ tịch HĐQT
Giới tính

: Nam

Ngày sinh

: 14/09/1981

Nơi sinh

: Hải Phòng

Quốc tịch

: Việt Nam

Địa chỉ

: 26/64 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội

Trình độ chuyên môn

: Kỹ sư xây dựng Đại học Xây Dựng

Chức vụ đang nắm giữ : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Công ty cổ phần In
tại Công ty
Khoa học Kỹ thuật
Chức vụ đang nắm giữ : - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Việt
tại tổ chức khác
Nam
- Chuyên viên Ban quản lý rủi ro Tổng công ty Đầu tư và
Kinh doanh vốn nhà nước
Quá trình công tác
Thời gian

:
Đơn vị công tác
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2004 - 2008

Công ty tư vấn đầu tư và thương mại

Chuyên viên

10/2008 –
06/2010

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh
vốn nhà nước

Chuyên viên Ban Đầu tư 5

07/2010 - nay

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh
vốn nhà nước

Chuyên viên Ban Quản lý
rủi ro

07/2016 - nay

Công ty cổ phần In Khoa học Kỹ thuật

Chủ tịch Hội đồng quản trị

04/2017 - nay

Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam

Thành viên Ban Kiểm soát

Số cổ phần nắm giữ

:

- Sở hữu cá nhân

: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ.

- Sở hữu đại diện

: Đại diện quản lý phần vốn Nhà nước của Tổng công ty Đầu
tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty là 265.000 cổ
phần, chiếm 16,868 % vốn điều lệ.

Số cổ phần nắm giữ của : 0 cổ phần
người có liên quan
Các khoản nợ đối với : Không có
Công ty
Thù lao và các lợi ích : Theo Quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
khác
 Ông Nguyễn Thành Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT
Giới tính

: Nam

Ngày sinh

: 24/8/1975

Nơi sinh

: Thái Nguyên

Quốc tịch

: Việt Nam

Địa chỉ

: Tổ 4 cụm Thọ, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Trình độ chuyên môn

: Kĩ sư cơ khí chế tạo máy

Chức vụ đang nắm giữ : Phó Chủ tịch Hội đông quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ
tại Công ty
phần In Khoa học Kỹ thuật
Chức vụ đang nắm giữ : Không có
tại tổ chức khác
Quá trình công tác

:

Thời gian

Đơn vị công tác

1997-1998

Công ty Liên doanh Nhà máy bia Việt Nam

Đại Diện Tiêu thụ

Công ty In Khoa học Kỹ thuật

Kỹ sư

Công ty cổ phần In Khoa học Kỹ thuật

Phó quản đốc phân xưởng

1999 – 5/2004
6/2004 - 12/2009
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1/2010 – 9/2011

Công ty cổ phần In Khoa học Kỹ thuật

Quản đốc phân xưởng

10/2011 – 6/2012

Công ty cổ phần In Khoa học Kỹ thuật

Phó Giám đốc

07/2016 - nay

Công ty cổ phần In Khoa học Kỹ thuật

Phó Chủ tịch Hội đông quản trị

7/2012 - nay

Công ty cổ phần In Khoa học Kỹ thuật

Giám đốc công ty

Số cổ phần nắm giữ

:

- Sở hữu cá nhân

: 6.450 cổ phần, chiếm 0,41 % vốn điều lệ.

- Sở hữu đại diện

: Đại diện quản lý phần vốn Nhà nước của Tổng công ty Đầu tư
và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty là 265.000 cổ phần,
chiếm 16,868% vốn điều lệ.

Số cổ phần nắm giữ của : 2.050 cổ phần, chiếm 0,13% vốn điều lệ. (Bà Phạm Thị Tuyết
người có liên quan
- vợ ông Nguyễn Thành Sơn sở hữu)
Các khoản nợ đối với : Không có
Công ty
Thù lao và các lợi ích : Theo Quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
khác
 Ông Nguyễn Tiến Cƣờng – Thành viên Hội đồng quản trị
Giới tính

: Nam

Ngày sinh

: 21/3/1957

Nơi sinh

: Hà Nội

Quốc tịch

: Việt Nam

Địa chỉ

: 130 Mai Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Trình
môn

độ

chuyên : Cử nhân Khoa Học

Chức vụ đang nắm : Thành viên Hội đông quản trị
giữ tại Công ty
Chức vụ đang nắm : Giám đốc CTCP Sách và Thiết bị trường học Hà Tây
giữ tại tổ chức khác
Quá trình công tác

:

Thời gian

Đơn vị công tác

1980 - 1984

Trường thanh niên LĐXH chủ nghĩa Hòa Bình

Giáo Viên

1984 - 2006

Công ty sách thiết bị Hà Sơn Bình

Nhân viên

2006 - 2012

Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường
học Hà Tây

Phó Giám đốc
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2012 - 4/2017

Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường
học Hà Tây

Giám đốc

2006 - nay

Công ty cổ phần In Khoa học Kỹ thuật

Thành viên Hội đồng quản trị

Số cổ phần nắm giữ

:

- Sở hữu cá nhân

: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

- Sở hữu đại diện

: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần
của người có liên
quan
Các khoản nợ đối : Không có
với Công ty
Thù lao và các lợi : Theo Quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
ích khác
 Bà Nguyễn Lê Trà My – Thành viên Hội đồng quản trị
Giới tính

: Nữ

Ngày sinh

: 24/11/1983

Nơi sinh

: Hà Nội

Quốc tịch

: Việt Nam

Địa chỉ

: 42 Nguyễn Viết Xuân, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

Trình độ chuyên môn

: Thạc sỹ Kinh tế

Chức vụ đang nắm giữ : Thành viên Hội đồng quản trị
tại Công ty
Chức vụ đang nắm giữ : Chuyên viên Ban Đầu tư 4 – TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà
tại tổ chức khác
nước
Quá trình công tác

:
Đơn vị công tác

Thời gian

Ngân hàng TMCP Quân đội

Trưởng bộ phận – Phòng
Quản lý khách hàng SMEsKhối SMEs

9/2010 – nay

TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Chuyên viên Ban Đầu tư 4

07/2016 - nay

Công ty cổ phần In Khoa học Kỹ thuật

Thành viên Hội đồng quản trị

8/2005 - 8/2010

Số cổ phần nắm giữ

:

- Sở hữu cá nhân

: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ.

- Sở hữu đại diện

: Đại diện quản lý phần vốn Nhà nước của Tổng công ty Đầu tư và
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Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty là 270.760 cổ phần, chiếm
17,23% vốn điều lệ.
Số cổ phần nắm giữ của : 0 cổ phần
người có liên quan
Các khoản nợ đối với : Không
Công ty
Thù lao và các lợi ích : Theo Quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
khác
 Bà Phan Thị Thu Hƣơng – Thành viên Hội đồng quản trị
Giới tính
Ngày sinh
Nơi sinh
Quốc tịch
Địa chỉ

:
:
:
:
:

Nữ
20/06/1976
Hà Nội
Việt Nam
Số 336, tổ 7, xóm Mới, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh
Xuân, Hà Nội
Trình độ chuyên môn
: Cử nhân kinh tế
Chức vụ đang nắm giữ : Thành viên Hội đồng quản trị
tại Công ty
Chức vụ đang nắm giữ : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần
tại tổ chức khác
sản xuất và thương mại P.P.
Quá trình công tác
:
Đơn vị công tác

Thời gian
1994 - 1998

Đại học khoa quản trị Doanh nghiệp,
chuyên ngành Quản trị Kinh doanh

Sinh viên

1996 - 2000

Đại học khoa Luật Kinh tế, chuyên
ngành luật kinh tế

Sinh viên

2000 - 2004

Công ty cổ phần sản xuất và thương
mại P.P

Giám đốc

2004 - nay

Công ty cổ phần sản xuất và thương
mại P.P

Chủ tịch Hội đồng quản trị
kiêm Giám đốc

Công ty cổ phần In Khoa học Kỹ thuật

Thành viên Hội đồng quản trị

07/2016 - nay
Số cổ phần nắm giữ

:

- Sở hữu cá nhân
:
- Sở hữu đại diện
:
Số cổ phần nắm giữ của :
người có liên quan
Các khoản nợ đối với :

300.000 cổ phần, chiếm 19 % vốn điều lệ.
0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
0 cổ phần
Không
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Công ty
Thù lao và các lợi ích : Theo Quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
khác

2. Ban kiểm soát
Danh sách thành viên Ban kiểm soát của Công ty như sau:
Bảng 18: Danh sách thành viên
STT

Họ và tên

soát
Chức danh

1

Đỗ Thị Hạnh

Trưởng ban kiểm soát

2

Đỗ Xuân Phúc

Thành viên ban kiểm soát

3

Đào Lan Hương

Thành viên ban kiểm soát
Nguồn: CTCP In Khoa Học Kỹ Thuật

 Bà Đỗ Thị Hạnh – Trƣởng Ban Kiểm Soát
Giới tính

: Nữ

Ngày sinh

: 30/5/1979

Nơi sinh

: Hà Nội

Quốc tịch

: Việt Nam

Địa chỉ

: 686 H8, P. Tân Mai, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân kế toán

Chức vụ đang nắm giữ : Trưởng Ban kiểm soát
tại Công ty
Chức vụ đang nắm giữ : Không có
tại tổ chức khác
Quá trình công tác

:

Thời gian

Đơn vị công tác

1999 - 2012

Công ty cổ phần In Khoa học Kỹ thuật

Công nhân phân xưởng sách

2012 – 11/2014

Công ty cổ phần In Khoa học Kỹ thuật

Quản đốc phân xưởng sách

12/2014 – 07/2016 Công ty cổ phần In Khoa học Kỹ thuật

Quản đốc phân xưởng sách
kiêm kế toán thống kê phân
xưởng
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07/2016 - nay

Công ty cổ phần In Khoa học Kỹ thuật

Trưởng Ban kiểm soát

Số cổ phần nắm giữ

:

- Sở hữu cá nhân

: 250 cổ phần, chiếm 0,02% vốn điều lệ.

- Sở hữu đại diện

: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

Số cổ phần nắm giữ của : 0 cổ phần
người có liên quan
Các khoản nợ đối với : Không có
Công ty
Thù lao và các lợi ích : Theo Quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
khác
 Ông Đỗ Xuân Phúc – Thành Viên Ban Kiểm Soát
Giới tính

: Nam

Ngày sinh

: 07/11/1985

Nơi sinh

: Bắc Giang

Quốc tịch

: Việt Nam

Địa chỉ

: P638 CT12B KĐT Kim Văn Kim Lũ, Hoàng Mai, Hà Nội

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân Tài chính ngân hàng – Học viện ngân hàng

Chức vụ đang nắm giữ : Thành viên Ban kiểm soát
tại Công ty
Chức vụ đang nắm giữ :
tại tổ chức khác

- Thành viên Ban kiểm soát - Công ty cổ phần Du lịch và xúc
tiến thương mại
- Thành viên Hội đồng quản trị – Công ty cổ phần Xuất nhập
khẩu y tế Việt Nam
- Chuyên viên Ban đầu tư 4 - Tổng Công ty Đầu Tư và Kinh
doanh vốn nhà nước

Quá trình công tác
Thời gian
10/2008 – 10/2013
10/2013 - nay
06/2017 - nay
04/2017 - nay
07/2016 - nay

:
Đơn vị công tác
Công ty cổ phần Chứng Khoán Ngân
Hàng Công Thương
Tổng Công ty Đầu Tư và Kinh doanh
vốn nhà nước
Công ty cổ phần Du lịch và xúc tiến
thương mại
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế
Việt Nam
Công ty cổ phần In Khoa học Kỹ thuật
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Số cổ phần nắm giữ

:

- Sở hữu cá nhân

: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ.

- Sở hữu đại diện

: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ.

Số cổ phần nắm giữ của : 0 cổ phần
người có liên quan
Các khoản nợ đối với : Không có
Công ty
Thù lao và các lợi ích : Theo Quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
khác

 Bà Đào Hƣơng Lan – Thành Viên Ban Kiểm Soát
Giới tính

: Nữ

Ngày sinh

: 12/11/1978

Nơi sinh

: Hà Nội

Quốc tịch

: Việt Nam

Địa chỉ

: P413, E4 Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân kinh tế

Chức vụ đang nắm giữ tại : Thành viên Ban kiểm soát
Công ty
Chức vụ đang nắm giữ tại : Kế toán Công ty cổ phần sản xuất và thương mại P.P.
tổ chức khác
Quá trình công tác

:
Đơn vị công tác

Thời gian
2002 - 2012

Công ty TNHH 4P

Kế toán

2013 - nay

Công ty cổ phần sản xuất và thương
mại P.P

Kế toán

Công ty cổ phần In Khoa học Kỹ thuật

Thành viên Ban kiểm soát

07/2016 - nay
Số cổ phần nắm giữ

:

- Sở hữu cá nhân

: 16.130 cổ phần, chiếm 1,03 % vốn điều lệ.

- Sở hữu đại diện

: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ.

Số cổ phần nắm giữ của : 0 cổ phần
người có liên quan
Các khoản nợ đối với : Không có
Công ty
Thù lao và các lợi ích : Theo Quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

37 | Page

BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN IN KHOA HỌC KỸ THUẬT

khác

3. Ban điều hành
Bảng 19: Danh sách thành viên ban điều hành
STT

Họ và tên

Chức danh

1

Nguyễn Thành Sơn

Giám đốc

2

Vũ Quế Anh

Phó Giám đốc

3

Vũ Quốc Toàn

Phó Giám đốc

4

Vũ Thị Hưng

Kế Toán Trưởng
Nguồn: CTCP In Khoa Học Kỹ Thuật

 Ông Nguyễn Thành Sơn – Giám đốc:
(Xem thông tin ở Danh sách thành viên Hội đồng quản trị)
 Bà Vũ Quế Anh – Phó Giám đốc
Giới tính

: Nữ

Ngày sinh

: 31/3/1964

Nơi sinh

: Hà Nội

Quốc tịch

: Việt Nam

Địa chỉ

: P.102 Nhà A9 Khu tập thể 128C Đại La, P.Đồng Tâm, Q.Hai
Bà Trưng, Hà Nội

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân kế toán

Chức vụ đang nắm giữ : Phó Giám đốc
tại Công ty
Chức vụ đang nắm giữ : Không có
tại tổ chức khác
Quá trình công tác

:

Thời gian

Đơn vị công tác

1/1984 - 6/1987

Công ty cổ phần In Khoa học Kỹ thuật

Công nhân

7/1987- 3/2007

Công ty cổ phần In Khoa học Kỹ thuật

Nhân viên phòng Tài Vụ
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4/2007 - 6/2007

Công ty cổ phần In Khoa học Kỹ thuật

Nhân viên phòng TC-HC

7/2007 - 1/2010

Công ty cổ phần In Khoa học Kỹ thuật

Phó phòng TC-HC

2/2010 - 11/2013 Công ty cổ phần In Khoa học Kỹ thuật
12/2013 - nay

Công ty cổ phần In Khoa học Kỹ thuật

Trưởng phòng TC-HC
Phó Giám Đốc

Số cổ phần nắm giữ

:

- Sở hữu cá nhân

: 500 cổ phần, chiếm 0,032 % vốn điều lệ.

- Sở hữu đại diện

: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ.

Số cổ phần nắm giữ của : 0 cổ phần
người có liên quan
Các khoản nợ đối với : Không có
Công ty
Thù lao và các lợi ích : Theo Quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
khác
 Ông Vũ Quốc Toàn – Phó Giám Đốc:
Giới tính

: Nam

Ngày sinh

: 23/9/1962

Nơi sinh

: Hà Nội

Quốc tịch

: Việt Nam

Địa chỉ

: Số 83 Thợ Nhuôm, P. Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trình độ chuyên môn

: Tốt nghiệp Cao Đẳng In

Chức vụ đang nắm giữ tại : Phó Giám Đốc
Công ty
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ : Không có
chức khác
Quá trình công tác

:

Thời gian

Đơn vị công tác

11/1988 - 11/1988

Công ty cổ phần In Khoa học Kỹ thuật

Công nhân in offshet

12/1988 - 1/2004

Công ty cổ phần In Khoa học Kỹ thuật

Trưởng ca phân xưởng in
offshet

2/2004 - 11/2005

Công ty cổ phần In Khoa học Kỹ thuật

Phó quản đốc phân xưởng in
offshet
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12/2005 - 12/2009

Công ty cổ phần In Khoa học Kỹ thuật

Quản đốc phân xưởng in
offshet

1/2010 - 9/2017

Công ty cổ phần In Khoa học Kỹ thuật

Trưởng phòng sản xuất vật
tư

10/2017 - nay

Công ty cổ phần In Khoa học Kỹ thuật

Phó giám đốc

Số cổ phần nắm giữ

:

- Sở hữu cá nhân

: 200 cổ phần, chiếm 0,013 % vốn điều lệ.

- Sở hữu đại diện

: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ.

Số cổ phần nắm giữ của người : 0 cổ phần
có liên quan
Các khoản nợ đối với Công ty

: Không có

Thù lao và các lợi ích khác

: Theo Quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

 Bà Vũ Thị Hƣng – Kế toán trƣởng
Giới tính

: Nữ

Ngày sinh

: 19/11/1968

Nơi sinh

: Hưng Yên

Quốc tịch

: Việt Nam

Địa chỉ

: 22 Mai Hắc Đế, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân kinh tế

Chức vụ đang nắm giữ : Kế toán trưởng
tại Công ty
Chức vụ đang nắm giữ : Không có
tại tổ chức khác
Quá trình công tác

:

Thời gian

Đơn vị công tác

3/1996 – 12/2003

Công ty cổ phần In Khoa học Kỹ thuật

Nhân viên phòng sản xuất

1/2004 - nay

Công ty cổ phần In Khoa học Kỹ thuật

Nhân viên phòng tài vụ

12/2013 - 12/2016

Công ty cổ phần In Khoa học Kỹ thuật

Phó phòng tài vụ

1/2017 - 9/2017

Công ty cổ phần In Khoa học Kỹ thuật

Quyền Trưởng phòng tài vụ

10/2017 - nay

Công ty cổ phần In Khoa học Kỹ thuật

Kế toán trưởng

Số cổ phần nắm giữ

:
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- Sở hữu cá nhân

: 100 cổ phần, chiếm 0,006 % vốn điều lệ.

- Sở hữu đại diện

: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ.

Số cổ phần nắm giữ của : 0 cổ phần
người có liên quan
Các khoản nợ đối với : Không có
Công ty
Thù lao và các lợi ích : Theo Quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
khác

4. Kế hoạch tăng cƣờng quản trị Công ty
Công ty cam kết tuân thủ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Nghị định
71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối
với công ty đại chúng. Trường hợp Điều lệ Công ty chưa tuân thủ các quy định về quản trị
Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng, Công ty sẽ rà soát và bổ sung, sửa đổi theo quy
định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ và tham chiếu Điều lệ
mẫu áp dụng cho công ty đại chúng được ban hành kèm theo Thông tư 95/2011/TT-BTC ngày
22/09/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày
06/06/2017 về quản trị Công ty đại chúng áp dụng đối với công ty đại chúng.
Công ty có 01 thành viên Ban kiểm soát chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định hiện hành
phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên. Do đó, Công ty cam kết sẽ yêu cầu thành viên Ban
kiểm soát bổ sung các thủ tục cần thiết để đáp ứng theo quy định. Trong trường hợp thành
viên Ban Kiểm soát không đáp ứng được yêu cầu, Công ty sẽ thực hiện bầu bổ sung hoặc thay
thế thành viên đủ điển kiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
Công ty thực hiện nghiêm túc và đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ và bất thường
theo quy định đối với công ty đại chúng. Công ty luôn chú trọng việc nâng cao công tác quản
trị, quy chế quản lý nội bộ làm cơ sở triển khai công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh
doanh của Công ty.
Trong thời gian tới, Công ty sẽ tăng cường củng cố công tác quản trị doanh nghiệp, nâng cao
năng lực bộ máy quản lý điều hành, thực hiện tốt các quy định về quản trị công ty theo các
quy định hiện hành. Theo đó hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ nhằm tăng cường sự
giám sát và quản lý công ty.

III. TÀI LIỆU ĐI KÈM
1. Giấy đề nghị đăng ký giao dịch chứng khoán.
2. Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)
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3. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần In Khoa học Kỹ
thuật.
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