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I  CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ ĐỢT ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN 

 

Tên tổ chức chào bán : 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CUNG ỨNG 

LAO ĐỘNG QUỐC TẾ 

Vốn điều lệ : 
6.852.590.000 đồng (Sáu tỷ, tám trăm năm mƣơi hai 

triệu, năm trăm chín mƣơi nghìn đồng) 

Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông 

Số lƣợng CP bán đấu giá : 
529.859 cổ phần (Năm trăm hai mƣơi chín nghìn, tám 

trăm năm mƣơi chín cổ phần) 

Mệnh giá một cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần (Mƣời nghìn đồng/cổ phần) 

Giá khởi điểm : 10.000 đồng/cổ phần (Mƣời nghìn đồng/cổ phần) 

Hình thức chào bán : 

Bán đấu giá rộng rãi phần vốn thuộc sở hữu Tổng công 

ty Đầu tƣ và Kinh doanh vốn nhà nƣớc tại Công ty cổ 

phần Xây dựng và Cung ứng Lao động Quốc tế 

Số CP đăng ký mua tối thiểu : 100 cổ phần (Một trăm cổ phần) 

Số CP đăng ký mua tối đa : Bằng số cổ phần chào bán 

Tổng số lƣợng cổ phần tối 

đa bán cho NĐT nƣớc ngoài 
: 205.580 cổ phần (tƣơng đƣơng với 30% vốn điều lệ) 

Thời gian phát Hồ sơ đấu 

giá, đăng ký tham dự đấu 

giá 

: Từ 8h00 ngày 09/01/2009 đến 16h00 ngày 22/01/2009 

Thời gian phát Phiếu tham 

dự đấu giá 
: Từ 8h00 ngày 02/02/2009 đến 16h00 ngày 06/02/2009 

Địa điểm nhận hồ sơ đăng 

ký tham dự đấu giá, nộp 

tiền đặt cọc 

: 

Công ty CP Xây dựng và Cung ứng Lao động Quốc tế 

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, km 10 Ninh Bình - Hà Nội, xã 

Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 

Công ty Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia 

      Địa chỉ: 30 Nguyễn Du, Hai Bà Trƣng, Hà Nội 

Thời gian tổ chức đấu giá : 10h00 ngày 10 tháng 02 năm 2009 

Địa điểm tổ chức đấu giá : 

Công ty CP Xây dựng và Cung ứng Lao động Quốc tế 

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, km 10 Ninh Bình - Hà Nội, xã 

Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 

Thời gian hoàn trả tiền đặt 

cọc cho NĐT không trúng 

đấu giá 

: Từ 8h00 ngày 11/02/2009 đến 16h00 ngày 17/02/2009 

Thời gian thanh toán tiền 

mua cổ phần theo kết quả 

đấu giá 

: Từ 8h00 ngày 11/02/2009 đến 16h00 ngày 24/02/2009 
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1 PHƢƠNG THỨC ĐẤU GIÁ 

Đƣợc thể hiện chi tiết tại Quy chế Đấu giá bán cổ phần thuộc sở hữu Tổng công ty 

Đầu tƣ và Kinh doanh vốn nhà nƣớc tại Công ty cổ phần Xây dựng và Cung ứng Lao 

động Quốc Tế do Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS) ban hành 

theo quy định của Pháp Luật. 

2 THÔNG TIN VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ 

 Hình thức phát hành   : Đấu giá công khai 

 Số lƣợng cổ phần bán đấu giá : 529.859 cổ phần  

 Mệnh giá một cổ phần              : 10.000 đồng 

 Mức giá khởi điểm   : 10.000 đồng/ 01 cổ phần 

 Đơn vị thực hiện bán đấu giá : Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia 

 Địa chỉ    : 30 Nguyễn Du, Hai Bà Trƣng, Hà Nội 

3 PHƢƠNG THỨC THANH TOÁN VÀ THỜI HẠN THANH TOÁN 

Đối với cổ phần bán ra ngoài theo phƣơng thức đấu giá công khai, phƣơng thức và 

thời hạn thanh toán tiền mua đƣợc quy định cụ thể trong Quy chế bán đấu giá thuộc 

sở hữu Tổng công ty Đầu tƣ và Kinh doanh vốn nhà nƣớc tại Công ty cổ phần Xây 

dựng và Cung ứng Lao động Quốc tế. 

4 ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẤU GIÁ 

(1) Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu và nộp đúng thời hạn theo quy định. 

(2) Nộp đủ tiền đặt cọc là 10% tổng giá trị cổ phần đăng ký tính theo giá khởi điểm trong 

thời hạn đăng ký nhƣ quy định. 

(3) Có các giấy tờ liên quan khác: 

a. Đối với cá nhân trong nƣớc: 

- Xuất trình CMTND hoặc giấy tờ tuỳ thân hợp lệ để tiến hành đối chiếu. 

- Kê khai địa chỉ cụ thể, rõ ràng. 

b. Đối với tổ chức trong nƣớc: 

- Nếu ngƣời Đại diện theo pháp luật không đăng ký trực tiếp thì phải có Giấy ủy quyền 

hợp lệ do ngƣời Đại diện theo pháp luật của tổ chức ủy quyền cho ngƣời đăng ký 

tham dự. Ngƣời đƣợc uỷ quyền phải mang theo CMTND hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ 

khi đăng ký tham dự đấu giá. 

- Bản sao đƣợc chứng thực, công chứng hợp lệ văn bản chứng minh tƣ cách pháp lý 

của tổ chức đó (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập …) 

c. Đối với cá nhân, tổ chức nƣớc ngoài:  
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- Bản sao Hộ chiếu / CMND (trƣờng hợp ủy quyền đấu giá cho ngƣời Việt Nam).  

- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có). 

- Và phải đƣợc một trong các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên 

lãnh thổ Việt Nam xác nhận có tài khoản "Góp vốn, mua cổ phần bằng đồng Việt 

Nam" tuân thủ Thông tƣ số 03/2004/TT-NHNN hƣớng dẫn về quản lý ngoại hối đối 

với việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài trong các doanh nghiệp 

Việt Nam. 

- Đối với tổ chức: Ngoài các hồ sơ trên, cần có thêm Bản sao đƣợc chứng thực, công 

chứng hợp lệ văn bản chứng minh tƣ cách pháp lý của tổ chức (Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh, Giấy phép thành lập…), Công văn ủy quyền hợp lệ cho ngƣời 

đại diện tổ chức đó tham dự đấu giá (trong trƣờng hợp đây không phải là ngƣời đại 

diện pháp lý của tổ chức đó). 

5 ĐỊA ĐIỂM CUNG CẤP BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 

- Tại Hà Nội :  Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia 

Địa chỉ       :  Số 30 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trƣng, Hà Nội 

Điện thoại  :  (04) 3.944.6666  Fax :  (04) 3.944.6969 

Website     :  www.irs.com.vn, www.scic.vn 

- Tại Ninh Bình :  Công ty cổ phần Xây dựng và Cung ứng Lao động Quốc tế 

Địa chỉ            :  Quốc lộ 1A, km 10 Ninh Bình – Hà Nội, xã Gia Trấn, huyện Gia  

Viễn, tỉnh Ninh Bình 

Điện thoại       :  (030) 3.868 231 - (030) 3.833 423        Fax : (030) 3.833 425      

Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt cọc, thanh toán tiền mua cổ phần đƣợc 

hƣớng dẫn cụ thể trong bản “Quy chế bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu Tổng Công 

ty Đầu tƣ và Kinh doanh vốn Nhà nƣớc tại Công ty cổ phần Xây dựng và Cung ứng 

Lao động Quốc tế” (đính kèm). 

6 CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ ĐỢT CHÀO BÁN 

- Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; 

- Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 của Chính phủ về chuyển doanh 

nghiệp 100% vốn nhà nƣớc thành công ty cổ phần; 

- Thông tƣ số 146/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ tài chính hƣớng dẫn thực 

hiện một số vấn đề về tài chính khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà 

nƣớc thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 

26/06/2007 của Chính phủ; 

- Nghị định 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về quy chế quản lý tài 

http://www.irs.com.vn/
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chính của công ty Nhà nƣớc và quản lý vốn Nhà nƣớc đầu tƣ vào doanh nghiệp khác; 

- Thông tƣ 33/2005/TT-BTC ngày 29/04/2005 của Bộ tài chính hƣớng dẫn một số điều 

tại Quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nƣớc và quản lý vốn Nhà nƣớc đầu tƣ 

vào doanh nghiệp khác; 

- Thông tƣ 87/2006/TT-BTc ngày 27/09/2006 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung Thông 

tƣ số 33/2005/TT-BTC ngày 29/04/2005; 

- Quyết định số 96/QĐ-HĐQT ngày 13/06/2007 của Hội đồng quản trị Tổng công ty 

Đầu tƣ và Kinh doanh vốn Nhà nƣớc (SCIC) về việc ban hành Quy chế bán cổ phần 

của SCIC tại Công ty cổ phần; 

- Quyết định số 97/QĐ-TCT ngày 02/08/2007 của SCIC về việc Quy chế mẫu bán đấu 

giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần; 

- Hợp đồng tƣ vấn và tổ chức bán đấu giá bán cổ phần số 06/2008/IRS-SCIC ngày 

26/12/2008 giữa SCIC và Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia; 

- Quyết định của SCIC về việc bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Xây 

dựng và Cung ứng Lao động Quốc tế; 
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II THÔNG TIN CHUNG 

1 CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN 

1.1 TỔ CHỨC CHÀO BÁN  

Tên tiếng Việt                 : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CUNG ỨNG 

LAO ĐỘNG QUỐC TẾ 

Tên giao dịch quốc tế     : INTERNATIONAL SUPPLYING MANPOWER AND         

CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY (NIBELC) 

Trụ sở chính                    : Quốc lộ 1A, km 10 Ninh Bình- Hà Nội, xã Gia Trấn, huyện    

Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 

Điện thoại                       : (030)3.868 231 – (030)3.833 423       

Fax                                  : (030)3.833 425 

1.2 TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ 

Tên tiếng Việt         : CÔNG TY CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA  

Tên giao dịch quốc tế : Royal International Securities Company (IRS) 

Trụ sở chính : 30 Nguyễn Du, Hai Bà Trƣng, Hà Nội 

Điện thoại      : (84-4)3.944 6666  Fax: (84-4)3.944 6969 

Website      : www.irs.com.vn   Email: info@irs.com.vn 

2 NHỮNG NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG 

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 

2.1 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG QUỐC TẾ 

Đại diện: Ông NGUYỄN VĂN CHÍNH   

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty 

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là 

phù hợp với thực tế, đầy đủ và cần thiết để ngƣời đầu tƣ có thể đánh giá về tài sản, 

hoạt động, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng của Công ty. 

2.2 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA 

Đại diện: Ông NGUYỄN TRỌNG TUẤN   

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản công 

bố thông tin này đã đƣợc thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các 

thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Xây dựng và Cung ứng Lao động Quốc tế 

cung cấp. 

http://www.irs.com.vn/
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III THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

1 TÊN, ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP  

Công ty cổ phần Xây dựng và Cung ứng Lao động Quốc tế là doanh nghiệp cổ phần 

hóa theo Quyết định số 300/QĐ-UB của UBND tỉnh Ninh Bình ngày 04/02/2005 và 

đƣợc UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt phƣơng án chuyển đổi theo quyết định số 

1187/QĐ-UB ngày 23/06/2005 với những thông tin chính nhƣ sau: 

 Tên gọi             : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CUNG ỨNG LAO 

ĐỘNG QUỐC TẾ 

 Tên tiếng Anh : INTERNATIONAL SUPPLYING MANPOWER AND 

CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY (NIBELC) 

 Trụ sở chính : Quốc lộ 1A, km10 Ninh Bình - Hà Nội, xã Gia Trấn, huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình 

 Số điện thoại : (030) 3.868 231 – (030) 3.833 423 

 Fax : (030) 3.833 425 

2 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

Công ty cổ phần Xây dựng và Cung ứng Lao động Quốc tế có tiền thân là Công ty 

Kinh doanh Tổng hợp và Xuất khẩu Lao động Ninh Bình, vốn là Trạm Thƣơng Binh - 

một đơn vị chỉ làm nhiệm vụ tiếp nhận, nuôi dƣỡng, dạy nghề và giải quyết chính sách 

cho thƣơng bệnh binh từ các chiến trƣờng trở về an dƣỡng tại Trạm đƣợc thành lập từ 

năm 1968. Năm 1989, Công ty đƣợc Bộ Lao động Thƣơng binh và Xã hội, UBND tỉnh 

Hà Nam Ninh cho chuyển đổi mô hình sang làm nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhằm 

đảm bảo đời sống cho cán bộ và thƣơng bệnh binh trong đơn vị. Tháng 8 năm 2000, 

Công ty đƣợc UBND tỉnh Ninh Bình duyệt thuận cho phép kinh doanh xuất khẩu lao 

động và chuyên gia đi làm việc tại nƣớc ngoài có thời hạn theo giấy phép số 108/DP-

LĐTBXH của Bộ Lao động Thƣơng binh Xã hội. 

Công ty Kinh doanh Tổng hợp và Xuất khẩu Lao động Ninh Bình chuyển đổi từ mô 

hình doanh nghiệp nhà nƣớc sang công ty cổ phần và đổi tên thành Công ty cổ phần 

Xây dựng và Cung ứng Lao động Quốc tế theo quyết định số 300/QĐ-UB ngày 

04/02/2005 và phƣơng án cổ phần hóa doanh nghiệp đã đƣợc duyệt theo quyết định số 

1187/QĐ-UB ngày 23/06/2005 của UBND tỉnh Ninh Bình. 

Từ khi chuyển sang mô hình công ty cổ phần, Công ty đã chủ động đầu tƣ phát triển, 

mở rộng thị trƣờng xuất khẩu lao động sang Macao, Malaysia, Séc, Trung Đông… 



Công ty cổ phần Xây dựng và Cung ứng Lao động Quốc tế                                  Bản công bố thông tin 
 

 Trang 8 
 

3 NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0903000074 của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh 

Ninh Bình cấp lần đầu ngày 20/09/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 11/12/2007 

cho phép Công ty cổ phần Xây dựng và Cung ứng Lao động Quốc tế hoạt động sản xuất 

kinh doanh trong các lĩnh vực sau: 

- Xây dựng nhà các loại; 

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (giao thông, thủy lợi); 

- Sản xuất, buôn bán vật liệu xây dựng; 

- Vận tải hàng hóa bằng đƣờng bộ; 

- Vận tải hàng hóa đƣờng thủy nội địa;  

- Đại lý hàng hóa;  

- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến;  

- Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác; 

- Dạy nghề;  

- Hoạt động dịch vụ đƣa ngƣời lao động đi làm việc ở nƣớc ngoài; 

 

4 VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CUNG ỨNG 

LAO ĐỘNG QUỐC TẾ 

- Vốn điều lệ: 6.852.590.000 đồng (Sáu tỷ, tám trăm năm mươi hai triệu, năm trăm 

chín mươi nghìn đồng chẵn), trong đó:  

Cổ đông Số cổ phần Tỷ lệ (%) Trị giá (đồng) 

SCIC 529.859 77,32 5.298.590.000 

Cổ đông là cá nhân    

       + Trong Công ty 151.160 22,06 1.511.600.000 

       + Ngoài Công ty 3.740 0,55 37.400.000 

Cổ đông là tổ chức khác 500 0,07 5.000.000 

Tổng cộng 685.259 100 6.852.590.000 

 

- Số vốn trên đƣợc chia thành 685.259 cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. 
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5 CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CUNG ỨNG 

LAO ĐỘNG QUỐC TẾ  
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CÁC VP ĐẠI DIỆN TƢ 

VẤN TUYỂN CHỌN LĐ 

TẠI CÁC ĐỊA PHƢƠNG 
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 Hội đồng quản trị của Công ty: 

 Ông: Nguyễn Văn Chính 

 Sinh năm: 1950 

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật 

 Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty 

 Số cổ phần nắm giữ: 547.139 cổ phần  

Trong đó:  Số cổ phần đại diện vốn Nhà nƣớc là 529.859 cổ phần;  

Số cổ phần của cá nhân nắm giữ là 17.280 cổ phần. 

 Ông: Đoàn Văn Khang 

 Sinh năm: 1959 

 Trình độ chuyên môn: Trung cấp kinh tế 

 Chức vụ: Thành viên HĐQT  

 Số cổ phần nắm giữ: 14.200 cổ phần 

 Ông: Nguyễn Thành Phƣơng  

 Sinh năm: 1980 

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh 

 Chức vụ: Thành viên HĐQT 

  Số cổ phần nắm giữ: 4.920 cổ phần 

 Bà: Đoàn Thị Oanh  

 Sinh năm: 1970 

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh 

 Chức vụ: Thành viên HĐQT 

  Số cổ phần nắm giữ: 14.560 cổ phần 

 Ban Kiếm soát: 

 Bà: Nguyễn Thị Phƣơng Lan  

 Sinh năm: 1979 

 Trình độ chuyên môn: Đại học Công đoàn 

 Chức vụ: Trƣởng Ban Kiểm soát 

 Bà: Bùi Thị Giang Hƣơng  
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 Sinh năm: 1977 

 Trình độ chuyên môn: Đại học Sƣ phạm ngoại ngữ 

 Chức vụ: Ủy viên Ban Kiểm soát 

 Ông: Lƣơng Văn Phong 

 Sinh năm: 1978 

 Trình độ chuyên môn: Nghệ nhân đá cảnh 

 Chức vụ: Ủy viên Ban Kiểm soát 

 Ban Giám đốc: 

 Ông: Nguyễn Văn Chính – Giám đốc Công ty (nhƣ trên) 

 Ông: Nguyễn Thành Phƣơng – Phó Giám đốc (nhƣ trên) 

 Ông: Đoàn Văn Khang – Phó Giám đốc (nhƣ trên) 

6 LAO ĐỘNG 

Tính đến thời điểm ngày 30/06/2008, tổng số lao động của Công ty cổ phần Xây dựng 

và Cung ứng Lao động Quốc tế là: 41 ngƣời. 

Theo trình độ 

 Cán bộ có trình độ trên đại học, đại học : 16 Ngƣời 

 Trình độ cao đẳng : 04 Ngƣời 

 Trình độ Trung cấp : 07 Ngƣời 

 Trình độ phổ thông : 14 Ngƣời 

Theo hợp đồng lao động    

 Lao động hợp đồng dài hạn : 38 Ngƣời 

 Lao động hợp đồng ngắn hạn : 03 Ngƣời 

 Lao động hợp đồng thời vụ : 0 Ngƣời 

7 GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP  

Căn cứ báo cáo tài chính Quý II năm 2008 của Công ty cổ phần Xây dựng và Cung 

ứng Lao động Quốc tế: 
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 Giá trị sổ sách của doanh nghiệp tại thời điểm 30/6/2008 là 11.269.338.066 

đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, hai trăm sáu mươi chín triệu, ba trăm ba mươi 

tám nghìn, không trăm sáu mươi sáu đồng). 

 TSCĐ và đầu tƣ dài hạn   :  4.397.091.476 đồng 

 TSLĐ và đầu tƣ ngắn hạn :  6.872.246.590 đồng 

 Giá trị phần vốn của Tổng công ty Đầu tƣ và Kinh doanh vốn nhà nƣớc tính theo 

mệnh giá cổ phần là 5.298.590.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, hai trăm chín tám 

triệu, năm trăm chín mươi nghìn đồng chẵn) chiếm 77,32% vốn điều lệ. 

Bảng cân đối kế toán tính đến thời điểm 30/6/2008 (Đơn vị tính: VNĐ) 

TÀI SẢN 30/6/2008 Số đầu năm 

(1) (3) (4) 

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 6.872.246.590 8.365.464.018 

I. Tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền 198.789.554 1.434.183.018 

1. Tiền 198.789.554 1.434.183.018 

II. Các khoản đầu tƣ tài chính ngắn hạn - - 

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 6.542.664.987 6.800.488.971 

1. Phải thu khách hàng 100.823.301 661.212.300 

2. Trả trƣớc cho ngƣời bán 147.017.997 111.273.000 

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn - - 

4. Các khoản phải thu khác 7.403.384.939 7.136.564.921 

5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (1.108.561.250) (1.108.561.250) 

IV. Hàng tồn kho 93.496.049 93.496.049 

1. Hàng tồn kho 93.496.049 93.496.049 

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - - 

V. Tài sản ngắn hạn khác 37.296.000 37.296.000 

1. Chi phí trả trƣớc ngắn hạn 37.296.000 37.296.000 

2. Thuế GTGT đƣợc khấu trừ - - 

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nƣớc - - 
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B. TÀI SẢN DÀI HẠN 4.397.091.476 4.600.826.730 

I. Các khoản phải thu dài hạn - - 

II. Tài sản cố định 4.073.980.276 4.277.715.530 

1. Tài sản cố định hữu hình 3.869.132.923 4.072.868.177 

- Nguyên giá 6.378.918.386 6.929.023.386 

- Giá trị hao mòn lũy kế (2.509.785.463) (2.856.155.209) 

2. Tài sản cố định vô hình - - 

3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 204.847.353 204.847.353 

III. Bất động sản đầu tƣ - - 

IV. Các khoản đầu tƣ tài chính dài hạn - - 

V. Tài sản dài hạn khác 323.111.200 323.111.200 

1. Chi phí trả trƣớc dài hạn 323.111.200 323.111.200 

2. Tài sản dài hạn khác - - 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN  11.269.338.066 12.966.290.768 

   

NGUỒN VỐN 30/6/2008 Số đầu năm 

(1) (3) (4) 

A. NỢ PHẢI TRẢ 9.590.103.789 9.073.188.471 

I. Nợ ngắn hạn 8.850.103.789 8.548.188.471 

1. Vay và nợ ngắn hạn 4.365.313.000 4.421.520.000 

2. Phải trả ngƣời bán 1.816.831.133 2.037.463.745 

3. Ngƣời mua trả tiền trƣớc 1.041.508.500 586.165.500 

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nƣớc 510.423.848 610.886.051 

5. Phải trả ngƣời lao động - - 

6. Chi phí phải trả 760.000 760.000 

7. Phải trả nội bộ - - 
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8. Các khoản phải trả, phải nộp khác 1.115.267.308 891.393.175 

9. Dự phòng phải trả ngắn hạn - - 

II. Nợ dài hạn 740.000.000 525.000.000 

1. Phải trả dài hạn ngƣời bán - - 

2. Phải trả dài hạn nội bộ - - 

3. Phải trả dài hạn khác 335.000.000 75.000.000 

4. Vay và nợ dài hạn 405.000.000 450.000.000 

5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả - - 

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 1.679.234.277 3.893.102.297 

I. Nguồn chủ sở hữu 1.679.233.289 3.893.101.309  

1. Vốn đầu tƣ của chủ sở hữu 6.836.794.900 6.836.794.900 

2. Thặng dƣ vốn cổ phần 15.795.100 15.795.100 

3. Lợi nhuận chƣa phân phối (5.243.356.711) (3.029.488.691) 

4. Nguồn vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản 70.000.000 70.000.000 

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 988 988 

1. Quỹ khen thƣởng, phúc lợi 988 988 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN  11.269.338.066 12.966.290.768 

(Nguồn: BCTC 6 tháng đầu năm 2008 của Công ty CP XD và Cung ứng Lao động Quốc tế) 

 

8 TÌNH HÌNH ĐẤT ĐAI DOANH NGHIỆP ĐANG SỬ DỤNG  

Tại thời điểm cháo bán cổ phần của doanh nghiệp, tổng diện tích đất Công ty cổ phần 

Xây dựng và Cung ứng Lao động Quốc tế đang sử dụng là 5.332 m
2
. 

+ Địa chỉ lô đất: xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 

+ Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh, Công ty xây dựng trụ sở làm việc  

+ Hình thức pháp lý: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 307880 ngày 

19/04/2007 với Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Ninh Bình. 

+ Thời hạn thuê: 46 năm, kể từ 07/11/2006 đến 07/11/2052. 

- Một số hình ảnh của Công ty cổ phần Xây dựng và Cung ứng Lao động Quốc Tế: 
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9 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG 2 NĂM 

2006, 2007 VÀ QUÝ II NĂM 2008 

9.1 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

- Một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của Công ty 

 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2006 Năm 2007 30/06/2008 

1. Tổng giá trị tài sản Đồng 11.643.903.395 12.966.290.768 11.269.338.066 

2. Nợ ngắn hạn Đồng 6.501.238.925 8.548.188.471 8.850.103.789 

3. Nợ dài hạn Đồng 1.250.000.000 525.000.000 740.000.000 

4. Tổng số lao động Người 26 34 41 

5. Tổng quỹ lƣơng Đồng 317.119.500 612.995.002 432.203.100 

6. Thu nhập bình 

quân/ngƣời/tháng 
Đồng 1.000.000 1.500.000 1.750.000 

7. Tổng doanh thu Đồng 4.784.774.034 7.232.073.202 472.803.218 

8.  Tổng chi phí Đồng 6.775.105.290 7.231.465.109 2.686.671.238 

9. Lợi nhuận trƣớc thuế Đồng (1.990.331.256) 608.093 (2.213.868.020) 

10. Lợi nhuận sau thuế Đồng (1.990.331.256) 437.827 (2.213.868.020) 

(Nguồn: BCTC năm 2006 - 2008 của  Công ty CP XD và Cung ứng Lao động Quốc tế) 
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- Tình hình tài sản Công ty (Đơn vị tính : VNĐ) 

Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 30/06/2008 

1. TSLĐ và đầu tƣ ngắn hạn 6.840.570.109 8.365.464.038 6.872.246.590 

2. TSCĐ và đầu tƣ dài hạn 4.803.333.286 4.600.826.730 4.397.091.476 

Tổng tài sản 11.643.903.395 12.966.290.768 11.269.338.066 

(Nguồn: BCTC năm 2006 - 2008 của Công ty CP Xây dựng và Cung ứng Lao động Quốc tế) 

 

- Tình hình nguồn vốn Công ty (Đơn vị tính : VNĐ) 

Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 30/06/2008 

I. Nợ phải trả 7.751.238.925 9.073.188.471 9.590.103.789 

1. Nợ ngắn hạn 6.501.238.925 8.548.188.471 8.850.103.789 

2. Nợ dài hạn 1.250.000.000 525.000.000 740.000.000 

II. Vốn chủ sở hữu 3.892.664.470 3.893.102.297 1.679.234.277 

Tổng nguồn vốn 11.643.903.395 12.966.290.768 11.269.338.066 
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(Nguồn: BCTC năm 2006 - 2008 của Công ty CP Xây dựng và Cung ứng Lao động Quốc tế) 

 

9.2 CHỈ SỐ TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH 

DOANH TRONG 2 NĂM 2006, 2007 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2008 

 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh  

 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2006 Năm 2007 30/6/ 2008 

1.  Doanh thu bán hàng Đồng 4.777.690.070 7.225.856.528 331.423.070 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu Đồng - - - 

3.  Doanh thu thuần  Đồng 4.777.690.070 7.225.856.528 331.423.070 

4. Giá vốn hàng bán Đồng 3.704.666.921 3.848.964.980 42.047.410 

5. Lợi nhuận gộp  Đồng 1.073.023.149 3.376.891.548 289.375.660 

6. Doanh thu hoạt động tài chính Đồng 7.083.964 3.574.274 284.909 

7. Chi phí tài chính Đồng 275.230.292 252.945.800 219.471.775 

8. Chi phí bán hàng Đồng - - - 

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp Đồng 2.787.308.077 2.501.326.329 2.177.852.053 

10. Lợi nhuận từ HĐKD Đồng (1.982.431.256) 626.193.693 (2.107.663.259) 

11. Thu nhập khác Đồng - 2.642.400 141.095.239 

12. Chi phí khác Đồng 7.900.000 628.228.000 247.300.000 

13. Lợi nhuận khác Đồng (7.900.000) (625.585.600) (106.204.761) 

14. Tổng lợi nhuận trƣớc thuế Đồng (1.990.331.256) 608.093 (2.213.868.020) 

15. Thuế TNDN Đồng - 170.266 - 

16. Lợi nhuận sau thuế Đồng (1.990.331.256) 437.827 (2.213.868.020) 

(Nguồn: BCTC năm 2006 - 2008 của Công ty CP Xây Dựng và Cung ứng  Lao động Quốc tế) 

 

 Một số chỉ số tài chính của Công ty  
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Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 30/6/ 2008 

1.  Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

Khả năng thanh toán ngắn hạn 1,05 0,98 0,78 

Khả năng thanh toán nhanh  1,04 0,97 0,77 

2.  Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 66,57% 69,98% 85,1% 

VCSH/Tổng nguồn vốn 33,43% 30,02% 14,9% 

3.  Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

Vòng quay hàng tồn kho 10 42 0,45 

Doanh thu/Tổng tài sản 41,09% 55,78% 4,2% 

4.  Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

Lợi nhuận trƣớc thuế/Tổng doanh thu - 0,02% - 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng nguồn vốn CSH - 0,03% 
- 

Lợi nhuận trƣớc thuế /Tổng tài sản - 0,01% - 

(Nguồn: BCTC năm 2006 - 2008 của Công ty CP Xây Dựng và Cung Ứng Lao động Quốc Tế) 

 

9.3 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH  

a. Thuận lợi 

Công ty cổ phần Xây dựng và Cung ứng Lao động Quốc tế đƣợc chuyển đổi từ Công 

ty Kinh doanh tổng hợp và Xuất khẩu lao động Ninh Bình. Sau khi cổ phần hóa Công 

ty đƣợc thừa hƣởng thƣơng hiệu, kinh nghiệm quản lý để Công ty ngày càng phát 

triển. 

Công ty đã từng bƣớc mở rộng hoạt động, thành lập thêm các chi nhánh và văn phòng 

đại diện hoạt động có hiệu quả. Công tác tƣ vấn, tuyển chọn lao động, đào tạo nghề, 

dạy ngoại ngữ, giáo dục định hƣớng chi tiết, giúp ngƣời lao động hiểu rõ luật pháp và 

trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong quá trình lao động ở nƣớc ngoài. 
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Sự đoàn kết nhất trí, năng động sáng tạo, đồng tâm vƣợt qua khó khăn gian khổ trong 

lao động sản xuất của ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên trong Công ty đã tạo nên 

sức mạnh đƣa Công ty không ngừng phát triển. 

Thị trƣờng xuất khẩu lao động của các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng đƣợc mở 

rộng đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty. 

b. Khó khăn 

Vốn điều lệ của Công ty còn thấp so với yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh, 

tài sản cố định gồm nhà cửa, vật kiến trúc, trang thiết bị, vốn lƣu động và tiền ký quỹ 

xuất khẩu lao động đều sử dụng bằng vốn vay ngân hàng và vốn vay thỏa thuận, do đó 

sản xuất kinh doanh chịu chi phí lãi suất cao, làm giảm lợi nhuận và tăng chi phí của 

Công ty, nhiều khoản phí dịch vụ nƣớc ngoài không thu đƣợc nợ. 

Trong thời gian từ năm 2004 đến nay, lĩnh vực xuất khẩu lao động sang nƣớc ngoài 

gặp nhiều khó khăn. Công ty cổ phần Xây dựng và Cung ứng Lao động Quốc Tế là 

một doanh nghiệp mới, thƣơng hiệu chƣa mạnh trên thị trƣờng, do vậy cũng gặp 

không ít khó khăn trong lĩnh vực đƣa ngƣời lao động sang nƣớc ngoài. 

Thị trƣờng xuất khẩu lao động của Công ty chủ yếu sang các thị trƣờng Nhật Bản, 

Malaysia, Đài Loan, Hàn Quốc. Thị trƣờng lao động ở các quốc gia này đều có những 

đặc điểm riêng, tuy nhiên đều có những khó khăn cho công ty trong việc đƣa ngƣời 

sang lao động nhƣ: Thị trƣờng lao động Đài Loan là một thị trƣờng khó có nhiều đơn 

đặt hàng vì nhà máy và ngƣời thuê lao động chỉ làm việc với các đơn vị truyền thống, 

có bề dầy kinh nghiệm. Đối với thị trƣờng này, Công ty phải tìm kiếm các hợp đồng 

thông qua các khâu trung gian nên không làm chủ đƣợc các điều kiện của hợp đồng. 

Thị trƣờng Nhật Bản là một thị trƣờng tiềm năng nhƣng Công ty vẫn đang trong giai 

đoạn thử nghiệm, với yêu cầu về lao động hết sức khắt khe, số lƣợng lao động đƣợc 

xuất khẩu sang thị trƣờng này ít, thời gian đào tạo kéo dài. Thị trƣờng Malaysia lại có 

đặc điểm riêng là thị trƣờng lao động phổ thông, thu nhập không cao, không hấp dẫn 

đối với việc xuất khẩu lao động.  

Bên cạnh đó, Công ty còn gặp những khó khăn nhƣ: không tuyển đƣợc lao động đi 

xuất khẩu tại thị trƣờng Malaysia, khó khăn trong việc làm thủ tục xuất cảnh cho 

ngƣời lao động đi Đài Loan, dẫn đến số lƣợng ngƣời đi ít, phải chờ đợi trong thời gian 

dài; thị trƣờng lao động Nhật Bản có khả quan hơn nhƣng ý thức của ngƣời lao động 

chƣa cao dẫn đến nguy cơ mất thị trƣờng – để khắc phục đƣợc tình trạng này thì chi 

phí đào tạo cũng rất cao. 

Ngoài ra, các chi phí tìm kiếm các đối tác, tìm nguồn lao động, phí môi giới, phí đặt 

cọc đơn hàng, phí chống trốn cao không theo một quy chuẩn nhất định do các công ty 

Việt Nam thƣờng cạnh tranh nhau để tìm kiếm đơn hàng, do vậy cũng gây không ít 

các khó khăn cho Công ty trong hoạt động của mình. 
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10 RỦI RO DỰ KIẾN ẢNH HƢỞNG ĐẾN DOANH NGHIỆP 

10.1 RỦI RO VỀ KINH TẾ 

Những năm trở lại đây, nền kinh tế Việt Nam duy trì tốc độ tăng trƣởng ở mức khá 

cao so với các nƣớc trong khu vực và trên thế giới. Tốc độ tăng trƣởng GDP năm năm 

2006 là 8,17%, năm 2007 là 8,4%. Mặc dù năm 2008 nền kinh tế Việt Nam đang đối 

mặt với nhiều thách thức nhƣ: tỷ lệ lạm phát, tăng trƣởng kinh tế…..Theo kết quả của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ của Việt Nam vừa công bố tốc độ tăng trƣởng tổng sản lƣợng 

quốc nội GDP trong chín tháng đầu năm 2008 chỉ đạt 6,52%. Do ảnh hƣởng của nền 

kinh tế, tài chính toàn cầu đang bất lợi nên các Doanh nghiệp Việt Nam cũng bị ảnh 

hƣởng theo. Ngoài ra, cuộc khủng hoảng tài chính đang diễn ra toàn cầu đã và đang 

ảnh hƣởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tại các 

nƣớc. Do đó ảnh hƣởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty. 

10.2 RỦI RO LUẬT PHÁP 

Là doanh nghiệp nhà nƣớc chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần, hoạt động của 

Công ty cổ phần Xây dựng và Cung ứng Lao động Quốc tế chịu sự điều chỉnh của 

Luật Doanh Nghiệp, các văn bản về pháp luật chứng khoán và thị trƣờng chứng 

khoán. Việc thay đổi luật pháp cũng nhƣ thủ tục hành chính sẽ có ảnh hƣởng trực tiếp 

đến lợi nhuận cũng nhƣ cơ chế chính sách của công ty. Tuy nhiên, với xu hƣớng phát 

triển chung của nền kinh tế, Chính phủ cũng đang từng bƣớc hoàn chỉnh hệ thống 

pháp luật tạo sự thông thoáng hơn về các thủ tục hành chính để phục vụ nhu cầu sản 

xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Vì vậy, rủi ro pháp luật chỉ có ảnh hƣởng 

tƣơng đối đến hoạt động của Công ty. 

10.3 RỦI RO ĐẶC THÙ 

Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Công ty là xuất khẩu lao động. Trong thời gian gần 

đây, tình trạng lao động Việt Nam thƣờng xuyên vi phạm kỷ luật và bỏ trốn đã gây 

nhiều khó khăn cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động và các cơ 

quan chức năng. Vì vậy, hoạt động trong lĩnh vực này tiềm ẩn rủi ro bị phá vỡ các hợp 

đồng xuất khẩu lao động, giảm doanh thu và giảm uy  tín đối với các bạn hàng nƣớc 

ngoài. Ở phƣơng diện toàn bộ nền kinh tế, việc lao động bỏ trốn có nguy cơ làm mất 

trắng thị trƣờng xuất khẩu lao động, dẫn đến mất cơ hội kinh doanh của các công ty 

hoạt động trong lĩnh vực này. 

10.4 RỦI RO CỦA ĐỢT CHÀO BÁN 

Trong trƣờng hợp đấu giá không thành công thì số cổ phần còn lại sẽ đƣợc Ban tổ 

chức đấu giá xử lý theo quy định của Pháp luật. 

10.5 RỦI RO KHÁC 

Ngoài ra, những sự cố khách quan nhƣ chính trị, thiên tai, địch họa…đều có thể gây 

tổn hại tới tài sản, con ngƣời và tình hình tài chính của Công ty. 
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Bản công bố thông tin đƣợc lập trên cơ sở các thông tin, số liệu đƣợc Công ty CP Xây dựng 

và Cung ứng Lao động Quốc tế cung cấp và ủy quyền cho Công ty Chứng khoán Quốc tế 

Hoàng Gia soạn thảo bản công bố thông tin này theo quy định pháp luật đảm bảo tính công 

khai, minh bạch, công bằng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tƣ.  

Kính mong các nhà đầu tƣ tham khảo Bản công bố thông tin này trƣớc khi ra quyết định 

tham gia đấu giá mua cổ phần của Công ty CP Xây dựng và Cung ứng Lao động Quốc tế. 

Trân trọng ./. 
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