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Ban Tổng Giám ñốc Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ ðà Nẵng (Daesco) công bố báo cáo này cùng với các 
Báo cáo tài chính ñã ñược kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009. 

Thông tin khái quát 

Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng ðà Nẵng (sau ñây gọi tắt là “Công ty”) ñược thành lập trên cơ sở cổ 
phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước (Công ty Thiết bị phụ tùng ðà Nẵng) theo Quyết ñịnh số 
1728/2004/Qð-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại. Công ty là ñơn vị hạch toán ñộc lập, hoạt ñộng theo 
Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh số 3203000848 ngày 28 tháng 12 năm 2005 của Sở Kế hoạch và 
ðầu tư Thành phố ðà Nẵng (từ khi thành lập ñến nay công ty ñã có 1 lần hiệu chỉnh giấy chứng nhận 
ñăng ký kinh doanh vào ngày 07 tháng 06 năm 2007), hoạt ñộng theo Luật Doanh nghiệp, ðiều lệ Công ty 
và các quy ñịnh pháp lý hiện hành có liên quan.  

Vốn ñiều lệ: 41.000.000.000 ñồng (Bốn mươi mốt tỷ ñồng). 

Vốn góp thực tế tại ngày 31/12/2009: 41.000.000.000 ñồng, trong ñó tỷ lệ phần vốn Nhà nước (Tổng 
Công ty ðầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước) là 47,12%.  

Công ty có 05 ñơn vị trực thuộc, bao gồm: 

• Trung tâm ô tô Daesco 

• Khách sạn Daesco 

• Trung tâm Kinh doanh và Dịch vụ kỹ thuật Daesco 

• Chi nhánh Công ty tại Hà Nội 

• Chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Trụ sở chính 

• ðịa chỉ :        53 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố ðà Nẵng 

• ðiện thoại :  0511.3822225 - 3821637 

• Fax :  0511.3823590 

Ngành nghề kinh doanh chính 

• Kinh doanh và xuất nhập khẩu: Thiết bị và phụ tùng thuộc các ngành công nghiệp, nông, lâm, ngư 
nghiệp, giao thông vận tải, thiết bị bưu chính viễn thông, thiết bị y tế, phương tiện vận tải và bốc dỡ, 
kim khí, hóa chất (Trừ hóa chất nhà nước cấm), ñiện máy, ñồ gia dụng, khoáng sản, phân bón, nông 
sản, thủy hải sản, lâm sản chế biến và thành phẩm, hàng dệt may, thủ công mỹ nghệ; 

• Kinh doanh nhà; 

• Kinh doanh dịch vụ: Khách sạn, cho thuê văn phòng, nhà hàng, du lịch, lữ hành nội ñịa, vận chuyển 
hành khách, hàng hóa; dịch vụ thương mại, dịch vụ tư vấn, giao nhận; cho thuê kho bãi, khai thuê hải 
quan; 

• Thi công xây dựng các công trình dân dụng và công trình hạ tầng; 

• Khai thác ñất ñá, sản xuất vật liệu xây dựng; 

• ðại tu, phục hồi sửa chữa các phương tiện vận tải, máy; 

• Thiết kế, cải tạo, ñóng mới và sản xuất, lắp ráp phương tiện cơ giới ñường bộ, dụng cụ cơ khí, ñiện 
máy, ñồ gia dụng. 
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Nhân sự 

Tổng số công nhân viên hiện có ñến cuối năm tài chính là 138 người. Trong ñó nhân viên gián tiếp là 35 
người 

Các thành viên của Hội ñồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám ñốc và Kế toán trưởng trong năm 
tài chính và ñến ngày lập các Báo cáo  này gồm có: 

Hội ñồng Quản trị 

• Ông Nguyễn Thành Nam Chủ tịch   Bổ nhiệm ngày 19/11/2005 

• Ông Nguyễn ðình Phúc Ủy viên Bổ nhiệm 19/11/2005 

• Ông Nguyễn Long Ủy viên Bổ nhiệm 19/11/2005 

• Ông Bùi ðức Nhược Ủy viên Bổ nhiệm 19/11/2005  

  Miễn nhiệm ngày 18/04/2009 

• Ông Nguyễn Văn Hùng Ủy viên Bổ nhiệm ngày 22/3/2008 

Ban Kiểm soát 

• Bà Phạm Thị Tuyết Trưởng ban   

• Ông Nguyễn Công Cử Thành viên 

• Ông Bùi Văn Kim Thành viên 

Ban Tổng Giám ñốc và Kế toán trưởng 

• Ông Nguyễn ðình Phúc Tổng Giám ñốc Bổ nhiệm ngày 30/12/2005 

• Ông Nguyễn Văn Hùng Phó Tổng Giám ñốc  Bổ nhiệm ngày 31/03/2006 

• Ông Trần Hữu Thành Phó Tổng Giám ñốc  Bổ nhiệm ngày 12/05/2009 

• Ông Nguyễn Thơi  Kế toán trưởng  Bổ nhiệm ngày 09/11/2007 

Ki ểm toán ñộc lập 

Các Báo cáo tài chính này ñược kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (Trụ sở chính 
217 Nguyễn Văn Linh, Thành phố ðà Nẵng; ðiện thoại: (84) 511.3655886; Fax: (84) 511.3655887; 
Website: www.aac.com.vn; Email: aac@dng.vnn.vn). 

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám ñốc trong việc lập các Báo cáo tài chính  

Ban Tổng Giám ñốc Công ty chịu trách nhiệm lập các Báo cáo tài chính này trên cơ sở: 

• Tuân thủ các Quy ñịnh của các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế ñộ kế toán Việt Nam và các quy 
ñịnh pháp lý hiện hành khác có liên quan; 

• Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách ñó một cách nhất quán; 

• ðưa ra các phán ñoán và ước tính kế toán một cách hợp lý và thận trọng; 

• Lập các báo cáo tài chính trên nguyên tắc hoạt ñộng liên tục. 
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Các thành viên của Ban Tổng Giám ñốc Công ty, bằng báo cáo này xác nhận rằng: Các Báo cáo tài chính 
bao gồm Bảng cân ñối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các Thuyết 
minh Báo cáo tài chính kèm theo ñã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại 
thời ñiểm 31/12/2009 và kết quả hoạt ñộng kinh doanh cũng như tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm 
tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán và Chế ñộ kế toán Việt Nam hiện hành. 

 

Thay mặt Ban Tổng Giám ñốc  

Tổng Giám ñốc   

  

  

Nguyễn ðình Phúc  
ðà Nẵng, ngày 25 tháng 02 năm 2010 

 

 


