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NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 
 

I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 
1. Rủi ro về kinh tế 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ 
đến tốc độ tăng trưởng của ngành phát hành sách - cung cấp thiết bị trường học nói 
chung và Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh nói riêng. Những 
năm trở lại đây, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng khá cao và ổn định: năm 2003 là 
7,23%; năm 2004 đạt 7,7%; năm 2005 là 8,4% và năm 2006 đạt 8,7%. Các chuyên 
gia phân tích đều cho rằng tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam duy trì ở mức 7 - 
8%/năm trong các năm tới là hoàn toàn khả thi. Sự phát triển lạc quan của nền kinh 
tế có ảnh hưởng tốt đến sự phát triển của ngành. Do vậy, có thể thấy rủi ro biến 
động của nền kinh tế với Công ty là không cao. 

Hơn thế nữa, ngành giáo dục là một trong những ngành được ưu tiên phát 
triển trong thời gian tới ở Việt Nam. Ngành kinh doanh của Công ty sẽ không chịu 
rủi ro về định hướng phát triển ngành của nhà nước. 

2. Rủi ro về luật pháp 
Là công ty cổ phần nên hoạt động của Công ty chịu sự điều chỉnh của Luật 

Doanh nghiệp. Khi niêm yết trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thì 
hoạt động của Công ty còn chịu sự điều chỉnh của Luật chứng khoán và các văn bản 
dưới luật về thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, do hệ thống luật pháp đang trong 
giai đoạn hoàn thiện nên tính ổn định còn chưa cao, các quy định còn chồng chéo 
gây khó khăn cho hoạt động của Công ty nói riêng và của các doanh nghiệp nói 
chung. Để hạn chế rủi ro này, Công ty luôn chú trọng nghiên cứu, nắm bắt các 
đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước để từ đó xây dựng chiến lược, kế 
hoạch phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp. 

3. Rủi ro đặc thù 

Nền kinh tế thị trường cùng với xu thế hội nhập đặt ra cho Công ty cổ phần 
Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh có rất nhiều những cơ hội cũng như thách thức. 
Trong quá trình Nhà nước cắt bỏ dần dần cơ chế độc quyền kinh doanh, sức ép của 
một thị trường cạnh tranh đè nặng lên mọi hoạt động của Công ty. 

Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học 
Hà Tĩnh là thương mại dịch vụ (trong đó cung ứng sách và văn phòng phẩm là chủ 
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yếu); sản xuất hàng hóa (có Xí nghiệp thiết bị giáo dục – Đồ chơi trẻ em) và liên kết 
đào tạo: 

Mặt hàng sách giáo khoa: Sách giáo khoa hàng năm được bổ sung, sửa đổi, 
cập nhật nội dung thường xuyên. Do đó trong trường hợp Công ty đặt kế hoạch 
nhập hàng lớn hơn nhu cầu trên địa bàn thì số sách giáo khoa tồn kho khó có thể 
tiêu thụ trong năm sau. Bên cạnh đó, do đặc thù về thời gian tiêu thụ cao điểm vào 
trước năm học mới, nên lượng hàng tồn kho, nhu cầu vốn lưu động trong năm cũng 
như vòng quay hàng tồn kho biến động lớn. Bên cạnh đó, là một Công ty thành viên 
dưới sự quản lý và điều tiết của Nhà xuất bản Giáo dục, hoạt động của Công ty cổ 
phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh chịu sự ảnh hưởng rất lớn trong biến động 
về chính sách của Nhà xuất bản Giáo dục. 

Mặt hàng sách tham khảo: Kết quả kinh doanh của sản phẩm phụ thuộc rất 
nhiều vào nghiên cứu nhu cầu thị trường của Công ty. Tình trạng in lậu trái phép, 
xuất bản tràn lan những sách tham khảo có nội dung gắn với sách giáo khoa của 
một số nhà xuất bản (NXB) và một số tư nhân là một khó khăn gây ảnh hưởng lớn 
đến tình hình phát hành của Công ty mà không dễ gì khắc phục được. Do sự hấp 
dẫn về doanh thu, nhiều NXB bắt đầu tham gia vào lĩnh vực xuất bản sách tham 
khảo. Những sách tham khảo bổ trợ sách giáo khoa chỉ có NXBGD được quyền 
xuất bản nhưng một số nơi vẫn tìm cách xuất bản các loại sách bổ trợ cho sách giáo 
khoa.  

Mặt hàng thiết bị giáo dục và đồ chơi trẻ em: Yếu tố giá cả đầu vào ảnh 
hưởng trực tiếp đến sản xuất của Công ty. Đây là mặt hàng đặc thù, do đó đối tượng 
khách hàng của Công ty chủ yếu là các đơn vị thuộc ngành giáo dục trong địa bàn 
tỉnh, có số lượng hạn chế. Tuy nhiên, Công ty là nhà cung cấp chính trên địa bàn 
tỉnh Hà Tĩnh và sản xuất theo đơn đặt hàng của các trường học, cơ quan và công sở 
nên rủi ro đầu ra của Công ty là không lớn. 

Lĩnh vực đào tạo: Công ty mới bắt đầu thực hiện liên kết đào tạo, tất yếu gặp 
phải thách thức về đảm bảo chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, Công ty đã nỗ lực hết 
mình để tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất và tìm đối tác liên kết để có chất 
lượng đào tạo tốt nhất. 

Ngoài ra, yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng, đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, 
thương hiệu, mẫu mã sản phẩm ngày càng tăng ... đòi hỏi Công ty phải có một bộ 
máy quản lý giỏi, tâm huyết, có kinh nghiệm thực tế mới có thể đứng vững và phát 
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triển trong môi trường cạnh tranh ngày càng tăng. Đây là một trong những rủi ro và 
thách thức lớn nhất đối với Công ty hiện tại và trong tương lai. 

4. Rủi ro khác 

Các rủi ro khác như thiên tai, địch hoạ, v.v... là những rủi ro bất khả kháng 
và khó dự đoán, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn cho tài sản, con người và tình hình 
hoạt động chung của Công ty. 

 

II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN 
CÁO BẠCH  

1. Tổ chức niêm yết 

Ông: Hồ Gia Bảo Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc 

Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng Kế toán trưởng 

Bà: Nguyễn Thị Yến Trưởng ban Kiểm soát 

Chúng tôi bảo đảm rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là 
phù hợp với thực tế về tài sản, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng kinh doanh 
của Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh. 

2. Tổ chức tư vấn  

Đại diện theo pháp luật: Ông  Lê Đình Ngọc 

Chức vụ: Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật của 
Công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long 
(sau đây gọi tắt là TSC) 

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký niêm yết do Công ty cổ 
phần chứng khoán Thăng Long tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty 
cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, 
đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản cáo bạch đã được thực hiện một cách hợp lý 
và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Sách - Thiết 
bị trường học Hà Tĩnh cung cấp. 

 

III. CÁC KHÁI NIỆM 

Ø Trong Bản công bố thông tin này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như 
sau: 
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§ Tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà 
Tĩnh 

§ Công ty kiểm toán:  Công ty kiểm toán và kế toán (AAC) là công ty 
kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo 
cáo tài chính của Công ty cổ phần Sách - Thiết bị 
trường học Hà Tĩnh. 

§ Bản cáo bạch:  Bản công bố thông tin của Công ty về tình hình tài 
chính, hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp thông 
tin cho nhà đầu tư đánh giá và đưa ra các quyết 
định đầu tư chứng khoán. 

§ Điều lệ:  Điều lệ của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông 
của HTBEECO thông qua. 

§ Vốn điều lệ:  Là số vốn do tất cả các cổ đông góp và được ghi 
vào Điều lệ của HTBEECO 

§ Cổ phần: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau. 

§ Cổ phiếu:  Chứng chỉ do HTBEECO phát hành xác nhận 
quyền sở hữu của một hoặc một số cổ phần của 
HTBEECO  

§ Người có liên quan: Cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong 
các trường hợp sau đây: 

- Công ty mẹ và công ty con (nếu có). 

- Công ty và người hoặc nhóm người có khả năng chi phối việc ra quyết 
định, hoạt động của công ty đó thông qua các cơ quan quản lý công 
ty. 

- Công ty và những người quản lý công ty. 

- Nhóm người thỏa thuận cùng phối hợp để thâu tóm phần vốn góp, cổ 
phần hoặc lợi ích ở công ty hoặc để chi phối việc ra quyết định của 
Công ty. 

- Bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột 
của người quản lý công ty, thành viên công ty, cổ đông có cổ phần chi 
phối. 
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 Ngoài ra, những thuật ngữ khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong 
Luật doanh nghiệp 2005, Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006 của Quốc hội số 
70/2006/QH11, Nghị định 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ và các 
văn bản pháp luật khác có liên quan. 

Ø Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản công bố thông tin này có nội dung 
như sau: 

§ Công ty/HTBEECO: Tên viết tắt của Công ty cổ phần Sách - Thiết bị 
trường học Hà Tĩnh 

§ HBEC: Nhãn hiệu thương mại trên các sản phẩm của Công 
ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Hà Tĩnh 

§ TSCĐ: Tài sản cố định 

§ TNHH: Trách nhiệm hữu hạn 

§ ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông 

§ HĐQT: Hội đồng quản trị 

§ BKS: Ban kiểm soát 

§ NY: Niêm yết 

§ UBCKNN: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước 

§ TTGDCK: Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

§ NXB: Nhà xuất bản 

§ Thuế TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp 

§ CBCNV: Cán bộ công nhân viên 

§ Bộ GD-ĐT: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

§ Sở GD-ĐT: Sở Giáo dục và Đào tạo 

§ ĐKKD: Đăng ký kinh doanh 

§ DNNN: Doanh nghiệp nhà nước 

§ DNTN: Doanh nghiệp tư nhân 

§ CP: Cổ phần 

§ NN: Nhà nước 
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§ UBND: Uỷ ban nhân dân 

§ HĐ: Hợp đồng 

§ BCTC kiểm toán: Báo cáo tài chính kiểm toán 

§ VPP: Văn phòng phẩm 

 
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

v Tiền thân của HTBEECO là Công ty Sách – Thiết bị trường học Hà Tĩnh được 
thành lập tháng 11 năm 1991 dưới mô hình doanh nghiệp nhà nước, trực thuộc 
Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh. Hoạt động chính của Công ty trong thời 
gian này là chuyển sách đến các vùng núi khó khăn; bán sách ở các cửa hàng 
nhỏ lẻ theo hình thức khoán sản phẩm. Sản phẩm của Công ty chủ yếu là phân 
bổ sách và thiết bị trường học đến các Phòng giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà 
Tĩnh. 

v Ngày 12/11/2004: Công ty chuyển từ mô hình DNNN sang công ty cổ phần 
theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 28.03.000151 so 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp, đăng ký lần đầu ngày 12 tháng 11 
năm 2004. Công ty chuyển thành doanh nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Hà 
Tĩnh. Sau khi chuyển đổi thành công ty cổ phần HTBEECO đã có sự phát 
triển nhanh chóng với sự ra đời của 3 cửa hàng và 1 Xí nghiệp sản xuất Thiết 
bị giáo dục - Đồ chơi trẻ em. 

- Ngày 04/03/2005: Cửa hàng Sách và Thương mại tại 58 Phan Đình Phùng, 
thành phố Hà Tĩnh chính thức đi vào hoạt động. 

- Ngày 20/07/2006: Cửa hàng Sách và Dịch vụ Tổng hợp tại đường Nguyễn 
Công Trứ, thành phố Hà Tĩnh chính thức đi vào hoạt động. 

- Ngày 29/08/2006: Xí nghiệp sản xuất Thiết bị giáo dục – Đồ chơi trẻ em 
đi vào hoạt động. 

- Ngày 07/11/2006: Cửa hàng Thiết bị - Đồ chơi trẻ em tại 58 Phan Đình 
Phùng đi vào hoạt động. 

§ HTBEECO không ngừng phát triển mạng lưới cung cấp sản phẩm của 
mình và tạo dựng quan hệ với nhiều đối tác trong và ngoài địa bàn tỉnh. 
HTBEECO đã có hệ thống đại lý trên 12 huyện thị xã với 25 đại lý, với 03 
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địa lý ngoại tỉnh ở Nghệ An và Quảng Bình trong hệ thống bán hàng của 
Công ty. 

§ Ngày 28 tháng 11 năm 2006, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ chuyển 
giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn đầu tư của nhà nước tại các công 
ty cổ phần (trong đó có Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Hà 
Tĩnh) từ UBND tỉnh Hà Tĩnh về Tổng công ty Đầu tư - Kinh doanh vốn 
nhà nước. 

§ Tháng 9/2007, Công ty chính thức trở thành thành viên của Nhà xuất bản 
Giáo dục (Sau đợt phát hành tăng vốn lần 2, Nhà xuất bản Giáo dục nắm 
giữ 51% vốn điều lệ). 

2. Giới thiệu về Công ty 

§ Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH - THIẾT BỊ 
TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH  

§ Tên tiếng Anh:  HATINH BOOK AND EQUIPTMENT 
EDUCATION JOINT STOCK COMPANY 

§ Tên viết tắt:         HTBEECO 

§ Trụ sở: Số 58 Đường Phan Đình Phùng, TP. Hà Tĩnh, tỉnh 
Hà Tĩnh 

§ Điện thoại: 039.893399           

§ Fax:      039.852352   

§ Logo:            

 

§ Nhãn hiệu sản phẩm:                  

§ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 28.03.000151do Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 12 tháng 11 năm 
2004, đăng ký thay đổi lần 4 ngày 06 tháng 11 năm 
2007. 

§ Vốn điều lệ hiện tại: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng) 

ê 
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 Quá trình tăng vốn Điều lệ của Công ty trong thời gian hoạt động của 
Công ty như sau:  

Bảng 1 – Quá trình tăng vốn điều lệ  

Đơn vị: đồng 

Thời điểm Nguồn tăng Vốn điều lệ 

Vốn NN 
(Tổng công 
ty Đầu tư – 
Kinh doanh 

vốn nhà 
nước) 

Tỷ lệ 

Khi thành lập   1.250.400.000 637.500.000 51% 

Lần 1 (*) 

(tháng 8/2006) 

Phát hành riêng lẻ 
cho cổ đông hiện 
hữu  

2.250.000.000  1.147.500.000 51% 

Lần 2(* *) 

(tháng 9/2007) 
 

Phát hành riêng lẻ 
cho các cổ đông 
hiện hữu  

6.000.000.000 1.147.500.000 19,125% 

Lần 3(* * *) 

(tháng 11/2007) 

 

Phát hành riêng lẻ 
cho các cổ đông 
hiện hữu (Tổng 
Công ty Đầu tư – 
Kinh doanh vốn nhà 
nước tiếp tục duy trì 
số cổ phần hiện hữu 
tại HTBEECO, 
không mua thêm) 

10.000.000.000 1.147.500.000 11,475% 

(Nguồn: Công ty cổ phần Sách- Thiết bị Trường học Hà Tĩnh) 
(*) Tháng 8/2006: Công ty đã huy động vốn góp của nhà nước và các cổ đông 

hiện hữu theo hình thức phát hành riêng lẻ. Theo kế hoạch số tiền góp để nâng vốn 
điều lệ lên 2.250.000.000 đồng. Tuy nhiên, năm 2006 số tiền thực góp trong năm 
chỉ đạt 696.900.000 đồng, nâng số vốn góp thực tế năm 2006 lên 1.947.300.000 
đồng. Đến đầu năm 2007, số tiền các cổ đông hiện hữu góp thêm là 302.700.000 
đồng, theo kế hoạch để tăng vốn điều lệ lần thứ nhất là 2.250.000.000 đồng. 

Trong năm 2007, Công ty đã liên tiếp tăng vốn lần thứ 2 và thứ 3 với tổng số 
vốn tăng thêm là 7.750.000.000 đồng (tương đương 37.500 cổ phần mệnh giá 
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100.000 đồng/cổ phần và 400.000 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần), được 
huy động theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 ngày 15 tháng 
8 năm 2007 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 3 ngày 30 
tháng 10 năm 2007. Cụ thể như sau: 

- (* *) Phát hành lần thứ I năm 2007: phát hành thêm 37.500 cổ phần (chào 
bán cho 76 cổ đông), giá bằng mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần (tại thời 
điểm 30/10/2007, mệnh giá 1 cổ phần là 100.000 đồng). Tổng vốn điều lệ 
tăng thêm là 3.750.000.000 đồng. 

- (* * *) Phát hành đợt II năm 2007: phát hành thêm 400.000 cổ phần, chào 
bán riêng lẻ (dưới 100 nhà đầu tư), giá bán bằng mệnh giá 10.000 đồng 
(tại thời điểm 30/10/2007 mệnh giá là 10.000 đồng), tổng vốn điều lệ tăng 
thêm là 4.000.000.000 đồng. 

Công ty đã có Báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước kết quả đợt phát hành 
riêng lẻ cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 10.000.000.000 đồng ngày 20 tháng 11 năm 
2007 và đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận ngày 28 tháng 12 năm 
2007. 

Ø Mục đích của việc phát hành tăng vốn điều lệ từ 6.000.000.000 đồng lên 
10.000.000 đồng (lần 3): 

- Đầu tư xây dựng hoàn thiện Siêu thị HBEC tại 58 Phan Đình Phùng, 
thành phố Hà Tĩnh; 

- Mở rộng Nhà Sách Nguyễn Công Trứ, đáp ứng nhu cầu cung ứng sách 
cho vùng đô thị mới; 

- Mở rộng lắp đặt dây chuyền sản xuất và bổ sung thiết bị cho Xí nghiệp 
Thiết bị giáo dục – Đồ chơi trẻ em; 

- Mua 1.000 m2 đất để mở rộng cơ sở I – 58 Phan Đình Phùng, thành phố 
Hà Tĩnh; 

- Thuê 3.000 m2 đất mở rộng cơ sở II tại Nguyễn Công Trứ để tiếp tục mở 
rộng sản xuất và kinh doanh tại cơ sở II. 

Sau 2 đợt phát hành riêng lẻ này, Công ty đã nâng số vốn điều lệ là 
10.000.000.000 đồng (Theo báo cáo số 2440/BCKT-AAC ngày 03 tháng 12 năm 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Bản cáo bạch                       Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh 

 

Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long  
 
 

14 

2007: kết quả kiểm tra vốn đầu tư của chủ sở hữu – Công ty Kiểm toán và Kế toán 
AAC cung cấp). 

3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty  

Hình 1 - Cơ cấu tổ chức HTBEECO 
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§ Đại hội đồng cổ đông: Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ 
quan quyền lực cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được luật 
pháp và điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt, các cổ đông sẽ thông qua các 
báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm 
tiếp theo. 

§ Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh 
Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của 
Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 
HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người quản 
lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do luật pháp và điều lệ Công ty, các 
quy chế nội bộ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ quy định. 

§ Ban kiểm soát: Là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội 
đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp 
pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. 
Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.  

§ Ban Giám đốc: 

1- Giám đốc Công ty: 

Giám đốc Công ty là người đại diện của Công ty trong việc điều hành mọi 
hoạt động sản xuất kinh doanh. Giám đốc Công ty do Hội đồng quản trị bổ 
nhiệm và miễn nhiệm, không nhất thiết là cổ đông và có thể là thành viên 
HĐQT. Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và 
pháp luật về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

2- Phó Giám đốc Công ty: 

Các Phó Giám đốc Công ty giúp việc cho Giám đốc điều hành mọi hoạt 
động của Công ty trong các lĩnh vực theo sự phân công và uỷ quyền của 
Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và pháp luật về nhiệm 
vụ được phân công và uỷ quyền. 

3- Kế toán trưởng Công ty: 

Kế toán trưởng của Công ty giúp Giám đốc Công ty chỉ đạo và tổ chức thực 
hiện công tác kế toán, tài chính của Công ty theo quy định của pháp luật. 
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§ Khối tham mưu: Gồm các phòng, ban có chức năng tham mưu và giúp 
việc cho Ban Giám đốc, trực tiếp điều hành theo chức năng chuyên môn và 
chỉ đạo của Ban Giám đốc. Khối tham mưu của Công ty gồm Phòng Hành 
chính tổng hợp; Phòng Kế hoạch; Phòng Tài vụ với chức năng được quy 
định như sau:  

1- Phòng Kế hoạch 

Phòng Kế hoạch có các chức năng sau: 

- Tổ chức phương án kinh doanh theo các hạng mục kinh doanh của Công 
ty; 

- Cung ứng vật tư cho Xí nghiệp Thiết bị giáo dục - Đồ chơi trẻ em; 

- Chỉ đạo khai thác mặt hàng của 3 Cửa hàng: Cửa hàng Sách và Thương 
mại tổng hợp, Cửa hàng Sách và Dịch vụ tổng hợp, Cửa hàng Thiết bị 
Đồ chơi trẻ em; 

- Tổ chức liên kết đào tạo để  tổ chức các lớp học liên kết đào tạo; 

- Thu hồi công nợ cho Công ty; 

- Tổ chức khai thác thị trường và chăm sóc khách hàng. 

Phòng kế hoạch phân thành 2 tổ: Tổ thị trường và Tổ đào tạo. 

2- Phòng Tài vụ 

Phòng Tài vụ có chức năng thực hiện chế độ tài chính kế toán của Công ty 
và chủ động cung ứng vốn theo yêu cầu kế hoạch kinh doanh nhằm mục 
đích phát triển sản xuất và xây dựng cơ sở vật chất cho Công ty.  

3- Phòng Hành chính tổng hợp 

Phòng Tổ chức hành chính: có nhiệm vụ giúp lãnh đạo Công ty và các đơn 
vị trực thuộc trong công tác quản lý cán bộ, công tác hành chính của Công 
ty. Ngoài ra, chức năng chính của phòng là làm dịch vụ xe cho thuê đồng 
thời điều hành xe vận tải hàng hóa và đảm bảo cơ sở vật chất tốt nhất cho 
Công ty. 

4- Phòng Thiết bị sản xuất: 

Phòng Thiết bị sản xuất ra đời cùng Xí nghiệp sản xuất Thiết bị trường học 
và đồ chơi trẻ em. Phòng có chức năng thực hiện sản xuất thiết bị trường 
học và kinh doanh thiết bị giáo dục. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Bản cáo bạch                       Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh 

 

Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long  
 
 

17 

Tại Xí nghiệp thiết bị trường học – Đồ chơi trẻ em có 4 tổ sản xuất: Tổ cơ 
khí, Tổ mộc, Tổ KCS, Tổ sơn tĩnh điện, Tổ lắp đặt. 

Qui định chi tiết về chức năng và nhiệm vụ của từng chức danh và của các 
phòng ban Công ty theo qui định hiện hành của Giám đốc Công ty. 

4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; cơ cấu cổ 
đông 

v Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 
25/11/2007 

Bảng 2 - Cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 
25/11/2007 

STT Tên 
Tỷ lệ cổ 

phần 
nắm giữ 

Người đại 
diện 

Địa chỉ Số CMND 
Tỷ lệ 

vốn đại 
diện 

1 
Nhà xuất 
bản Giáo 
dục 

51% Hồ Gia Bảo 

Thạch Trung, 
thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà 
Tĩnh 

183814876, 
do CA Hà 
Tĩnh cấp ngày 
05/11/2007 

51% 

2 

Tổng Công 
ty Đầu tư – 
Kinh doanh 
vốn nhà 
nước 

11,475% Hồ Gia Bảo 

Thạch Trung, 
thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà 
Tĩnh 

183814876, 
do CA Hà 
Tĩnh cấp ngày 
05/11/2007 

11,475% 

(Nguồn: Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Hà Tĩnh) 

§ Một số thông tin chính về NXBGD: 

- Tên đầy đủ : Nhà xuất bản Giáo dục   

- Địa chỉ : 81 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm - Hà Nội 

- Điện thoại : 04. 8220801/ 9420786 

- Fax : 04. 9422010/ 9420786 

- Giấy chứng nhận ĐKKD : 0106000128 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố 
Hà Nội cấp ngày 19/1/2004 

§ Một số thông tin về Tổng Công ty Đầu tư – Kinh doanh vốn nhà nước: 
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- Tên đầy đủ : Tổng Công ty Đầu tư – Kinh doanh vốn nhà nước 

- Địa chỉ : Số 06 Phan Huy Chú – Thành phố Hà Nội 

- Điện thoại : 04.8240703 

- Fax : 04.2780136 

- Giấy chứng nhận ĐKKD : 0106000737 

v Cơ cấu cổ đông đến ngày 25/11/2007 

Bảng 3 – Cơ cấu cổ đông đến ngày 25/11/2007 

Cơ cấu vốn Số cổ phần Giá trị (đồng) Tỷ lệ (%) 

Tổng số vốn chủ sở hữu   1.000.000   10.000.000.000 100,000% 

1. Cổ đông Nhà nước 624.750     6.247.500.000 62,475% 

- Tổng công ty Đầu tư - Kinh 
doanh vốn Nhà nước 

114.750 1.147.500.000 11,475% 

- Nhà xuất bản Giáo dục 510.000 5.100.000.000 51,000% 

2. Cổ đông đặc biệt 24.900 249.000.000 2,490% 
- Hội đồng quản trị 18.000          180.000.000 1,800% 
- Ban giám đốc 1.000            10.000.000 0,100% 

- Ban kiểm soát 3.400            34.000.000 0,340% 

- Kế toán trưởng 2.500            25.000.000 0,250% 

3. Cổ đông trong công ty: 211.707 2.117.070.000 21,171% 

- Cán bộ công nhân viên 211.707 2.117.070.000 21,171% 

4. Cổ đông ngoài công ty: 138.643 1.386.430.000 13,864% 

- Cá nhân 138.643       1.386.430.000 13,864% 
 (Nguồn: Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh) 

5. Danh sách những công ty nắm cổ phần chi phối đối với tổ chức niêm yết: 

Tổ chức nắm cổ phần chi phối tại Công ty là NXB Giáo dục sở hữu 510.000 
cổ phần (chiếm 51% vốn điều lệ).  

- Trụ sở: 81 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm - Hà Nội; 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0106000128 do Sở Kế hoạch 
Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 19/01/2004. 
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6. Hoạt động kinh doanh  

v Ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty: 

§ Kinh doanh sách giáo dục, sách giáo khoa, tạp chí, bản đồ, giấy viết, các 
loại VPP, ấn phẩm; 

§ Sản xuất liên doanh, liên kết các loại thiết bị trường học; in ấn các tài liệu, 
hồ sơ, sổ sách phục vụ ngành giáo dục; 

§ Mua bán, ký gửi hàng hóa, môi giới thương mại; kinh doanh du lịch, nhà 
hàng ăn uống, giải khát; 

§ Liên kết đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về các lĩnh vực: Thư viện, thiết bị 
trường học, Quản trị kinh doanh, Tài chính kế toán, Tin học; Ngoại ngữ; 

§ Đào tạo nghiệp vụ Giám đốc chuyên nghiệp; Đào tạo, tư vấn pháp lý các 
lĩnh vực: An toàn lao động, dịch vụ thuế; Dạy nghề kỹ thuật tổng hợp; 

§ Kinh doanh địa ốc văn phòng; Tư vấn du học. 

v Công ty cung cấp tất cả các sản phẩm sách, vở, thiết bị giáo dục phục vụ nhu 
cầu của ngành giáo dục trong và ngoài tỉnh Hà Tĩnh: 

Công ty không chỉ là nhà phân phối sách giáo khoa và thiết bị trường học, đồ 
chơi trẻ em mà còn sản xuất thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em và liên kết đào 
tạo. Đây là thế mạnh nổi trội của HTBEECO so với các doanh nghiệp khác 
cùng ngành. 

§ Mặt hàng sách: 

Với thương hiệu Nhà xuất bản Giáo dục, Công ty là nhà phân phối sách giáo 
khoa chính trên địa bàn Hà Tĩnh. Bên cạnh sách giáo khoa, Công ty cũng cung 
cấp cho người tiêu dùng các sản phẩm sách tham khảo, sách khoa học kỹ 
thuật, truyện thiếu nhi.... 

§ Mặt hàng vở: 

HTBEECO đã hợp tác sản xuất các sản phẩm vở với Công ty cổ phần học liệu 
giáo dục Hà Nội với các sản phẩm đa dạng: vở môi trường kết hợp giữa rèn 
luyện vở sạch chữ đẹp và giáo dục giữ gìn môi trường, vở in hình ảnh các 
trường học trên địa bàn tỉnh… 

§ Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em: 
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Công ty có Xí nghiệp Thiết bị giáo dục – Đồ chơi trẻ em, nên chủ động sản 
xuất và cung cấp các mặt hàng thiết bị trường học, đa dạng về mẫu mã và 
chủng loại: tủ sách giáo dục (cung cấp cho 65 trường tiểu học trên địa bàn), 
bàn vi tính nhiều tính năng, ....Với hệ thống dây chuyền sơn tĩnh điện, các sản 
phẩm của Công ty (Bàn, ghế, tủ sách, thiết bị giảng dạy...) không chỉ có mẫu 
mã đẹp, không bị các điều kiện thời tiết làm hư hỏng mà còn tiết kiệm nguyên 
liệu đem lại giá thành phải chăng. Đồng thời, Công ty chuyên sản xuất các sản 
phẩm theo yêu cầu đặt hàng của các cơ quan, trường học và dân dụng  trong 
và ngoài tỉnh nên luôn đáp ứng được về số lượng và chất lượng và cung ứng 
kịp thời. 

Bên cạnh đó, Công ty cũng là nhà phân phối các loại VPP, thiết bị giáo dục, 
đồ chơi trẻ em, thiết bị mầm non với 3 cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm tại 
thành phố Hà Tĩnh và nhiều đại lý bán lẻ trên địa bàn trong và ngoài tỉnh. 

 
MỘT SỐ SẢN PHẨM DO CÔNG TY SẢN XUẤT 

Bàn học sinh 
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Bàn làm việc 
 

   

    
 

Bàn vi tính 
 

     
 

Ghế 
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Bục giảng 

   
 

Tủ, giá các loại 
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Bảng 

   
 

Thiết bị giáo dục mầm non 
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Trang bị thiết bị cho phòng thực hành hóa học  
– Trường THCS Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh 

 

 

§ Công ty đã tiến hành liên kết đào tạo, tổ chức các lớp học tại ngay Công 
ty: 

Trong năm 2007, HTBEECO đã đầu tư mở các lớp học liên kết đào tạo ngay 
tại 2 cơ sở của mình tại 58 Phan Đình Phùng và Nguyễn Công Trứ, thành phố 
Hà Tĩnh. Trong thời gian tới, Công ty đang có kế hoạch tập trung, mở rộng 
loại hình hoạt động này. 

Bảng 4- Danh sách các lớp học liên kết đào tạo trong năm 2007 

STT Tên lớp học Thời gian Đơn vị liên kết 

1 
An toàn – Vệ sinh lao 
động 

30/2/2007 đến 01/3/2007 
Sở Lao động - 
thương binh xã hội 

2 
Tập huấn chế độ kế toán 
mới 

22/3/2007 đến 23/3/2007 Sở Tài chính 

3 
Tập huấn thị trường 
chứng khoán 

6/4/2007 đến 7/4/2007 
Phòng Công 
nghiệp – Thương 
mại Việt Nam 

4 
Bồi dưỡng nghiệp vụ 
Thư viện 

30/7/2007 đến 01/8/2007 

5 
Bồi dưỡng nghiệp vụ thư 
viện 

02/8/2007 đến 04/8/2007 

Ban Thư viện 
trường học - Nhà 
xuất bản Giáo dục 
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6 
Bồi dưỡng nghiệp vụ thư 
viện 

06/8/2007 đến 08/8/2007 

7 
Bồi dưỡng nghiệp vụ thư 
viện 

09/8/2007 đến 11/8/2007 

8 
Khởi sự thành lập doanh 
nghiệp 

22/8/2007 đến 24/8/2007 
Hội doanh nghiệp 
nhỏ và vừa Việt 
Nam 

9 Nghiệp vụ bán hàng 16/10/2007 đến 16/01/2008 Đại học Hà Tĩnh 

10 Kế toán trưởng 03/11/2007 đến 03/02/2008 
Viện Quản trị 
doanh nghiệp Việt 
Nam 

(Nguồn: Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Hà Tĩnh) 

.6.1. Sản lượng sản phẩm, giá trị dịch vụ qua các năm  

Bảng 5 – Giá trị  sản phẩm cung cấp hai năm gần nhất 

Đơn vị : đồng 

STT Mục 2006 
Tỷ 

trọng 
(%) 

2007 
Tỷ 

trọng 
(%) 

1 Sách giáo khoa 14.725.000.000 70,24 17.273.000.000 64,20 

2 Sách tham khảo 1.592.000.000 7,59 2.276.740.000 8,46 

3 VPP và ấn phẩm 2.000.000.000 9,55 2.100.000.000 7,47 

4 Thiết bị trường học 2.100.000.000 10,02 4.466.000.000 16,60 

5 Sản phẩm khác 545.754.337 2,60 881.022.952 3,27 

 TỔNG 
 

20.962.754.337 
 

100 
 

26.906.762.952 
 

100 

(Nguồn: Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh) 

Trong cơ cấu sản phẩm dịch vụ cung cấp, mặt hàng sách giáo khoa vẫn chiếm 
tỷ trọng cao nhất. Tuy nhiên, Công ty đã và đang mở rộng loại hình hoạt động 
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của mình, tăng tỷ trọng các sản phẩm khác. Đặc biệt, trong năm 2007, Công ty 
đã đầu tư vào lĩnh vực liên kết đào tạo đem lại doanh thu tăng đột biến. Loại 
hình hoạt động này mới được bổ sung trong giấy phép kinh doanh, nên doanh 
thu từ các lớp học liên kết đào tạo tạm cho vào doanh thu từ sản phẩm khác. 

 

Hình 2- Cơ cấu sản phẩm của Công ty theo doanh thu 

Năm 2006

70,24%

7,59%

9,54%
10,02% 2,60%

Sách giáo khoa

Sách tham khảo

Văn phòng phẩm và ấn
phẩm
Thiết bị trường học

Sản phẩm khác

 

Năm 2007

64,20%8,46%

7,47%

16,60%
3,27%

Sách giáo khoa
Sách tham khảo
Văn phòng phẩm và ấn phẩm
Thiết bị trường học
Sản phẩm khác

 

6.2.  Nguồn cung cấp 

v Nguồn cung cấp hàng hóa: 

Công ty chủ động thiết lập quan hệ đối tác với rất nhiều nhà cung ứng sách, 
các tạp chí và ấn phẩm khác, thiết bị dạy học, văn phòng,…với mục đích đa 
dạng hóa sản phẩm cung cấp cho thị trường.  

Bảng dưới đây liệt kê danh sách các nhà cung ứng của Công ty cổ phần Sách - 
Thiết bị trường học Hà Tĩnh: 
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Bảng 6 – Danh sách các nhà cung ứng 

TT Tên đối tác Quan hệ đối tác 

1 Nhà xuất bản Giáo dục 
Cung ứng sách, thiết bị dạy 
học, văn phòng 

2 
Công ty CP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Hà 
Nội 

Sách tham khảo, vở bài tập 

3 Công ty CP sách giáo dục tại Hà Nội Sách tham khảo 

4 Công ty CP học liệu giáo dục Hà Nội VPP, vở các loại 

5 Công ty CP VPP Hồng Hà VPP 

6 Công ty CP xuất nhập khẩu Bình Tây VPP 

7 
Công ty TNHH Sách – Dịch vụ văn hóa Trình 
Dậu 

Sách tham khảo 

8 Chi nhánh Công ty MDF Gia Lai tại Hà Nội Gỗ MDF 

9 DNTN Đức Thủy Đá Granit 

10 Công ty TNHH Hòa Phú Sắt thép 

11 
Chi nhánh Công ty TNHH TM & SX Duy 
Hoàng tại Đà Nẵng 

Sơn PU, sơn tĩnh điện 

12 Công ty TNHH SX & KD Quốc tế TMC Thép bảng 

13 
Công ty CP Sách – Thiết bị trường học Hồ 
Chí Minh 

Thiết bị thí nghiệm trường 
học 

14 
Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ văn 
hóa Phương Bắc - Hà Nội 

Sách tham khảo 

15 DNTN Huy Hoàng - Hà Nội VPP 

16 
Công ty CP Thiết bị Giáo dục Hồng Đức  
Thanh Hóa 

Thiết bị Giáo dục 

17 Chi nhánh Nhà xuất bản trẻ - Hà Nội Sách các loại 

18 Nhà xuất bản Kim Đồng Sách các loại 
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19 
Công ty TNHH & PT Công nghệ Khai Quốc, 
Hà Nội 

Hàng thiết bị 

20 Tạp chí Toán tuổi thơ - Hà Nội Tạp chí, sách các loại 

21 Công ty TNHH Đông Tây - Hà Nội Sách các loại 

22 
Công ty Thương mại văn hóa Đinh Tỵ - Hà 
Nội 

Sách tham khảo 

23 
Công ty TNHH Dịch vụ văn hóa Đào Kim 
Hạnh - Hà Nội 

Sách tham khảo, VPP 

24 
Công ty Xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng Nghệ 
An 

VPP 

25 DNTN nhựa Chợ Lớn – Tp.Hồ Chí Minh Đồ chơi trẻ em 

26 Trung tâm Công nghệ giáo dục - Hà Nội Sách các loại 

(Nguồn: Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh) 

v Sự ổn định của các nguồn cung cấp này: 

Các nguồn cung cấp của Công ty có tính ổn định cao vì hầu hết các nhà cung 
ứng có quan hệ đối tác lâu năm với HTBEECO và đa số là các nhà cung cấp 
lớn, có uy tín cao.  

- Nhà cung cấp chính sách giáo khoa cho Công ty là NXBGD – một 
thương hiệu lớn và có uy tín trong ngành giáo dục. Ngoài ra, các mặt 
hàng sách tham khảo, VPP, đồ chơi trẻ em, thiết bị giáo dục khác đều 
được Công ty nhập hàng từ các đối tác tin cậy. 

- Mặt hàng vở của Công ty là sản phẩm liên kết hợp tác với Công ty cổ 
phần học liệu giáo dục Hà Nội – Nhà xuất bản Giáo dục. 

- Các nguyên vật liệu đầu vào để phục vụ sản xuất của Công ty cũng do 
các nhà cung cấp lớn, có uy tín nên có thể đáp ứng kịp thời nhu cầu 
nguyên liệu để sản xuất cho HTBEECO. 

Với một hạng mục sản phẩm, HTBEECO cố gắng duy trì từ hai nhà cung cấp 
trở lên để có thể chủ động điều phối hoạt động nhập hàng. 

v Ảnh hưởng của giá cả hàng hóa đến doanh thu, lợi nhuận: 

§ Với mặt hàng sách: 
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Công ty nhập sách Giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục nên giá nhập và giá 
bán sách giáo khoa của Công ty chịu sự điều phối của NXBGD. Bên cạnh đó, 
Công ty cũng nhập các loại sách khác và báo, tạp chí tại một số nguồn khác 
nên giá bán sách, báo, tạp chí cũng chịu tác động rất lớn của giá cả thị trường. 
Giá nhập sách, báo, tạp chí của Công ty ảnh hưởng rất lớn đến giá bán, do đó 
ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận. 

§ Với mặt hàng vở:  

Vở do Công ty cung cấp là sản phẩm hợp tác giữa HTBEECO và Công ty cổ 
phần học liệu giáo dục Hà Nội, nên giá bán giảm được 10% so với thị trường. 
Tuy doanh thu của mặt hàng vở không cao, nhưng sản phẩm vở thương hiệu 
HBEC đã mang tên tuổi Công ty đến với đông đảo học sinh trong và ngoài 
tỉnh, đặc biệt đã đến được với học sinh vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh Hà 
Tĩnh. 

§ Với mặt hàng thiết bị giáo dục và nội thất nhà trường:  

Công ty chủ động sản xuất được các sản phẩm thiết bị trường học theo yêu cầu 
đặt hàng của khách hàng nên sản xuất đến đâu, tiêu thụ đến đó. Mặt khác, 
Công ty luôn chủ động nâng cao năng suất lao động và tiết kiệm vật tư hàng 
hóa nên sự thay đổi giá cả đầu vào không làm ảnh hưởng lớn đến giá bán sản 
phẩm. Yếu tố giá cả đầu vào để sản xuất các mặt hàng thiết bị trường học 
không làm ảnh hưởng lớn đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty. 

6.3. Trình độ công nghệ của Công ty 

Công ty đã đầu tư đưa vào sản xuất dây chuyền sơn tĩnh điện hiện đại (tháng 
9 năm 2006) tại Xí nghiệp Thiết bị Giáo dục – Đồ chơi trẻ em của Công ty với số 
vốn đầu tư hơn 4 tỷ đồng. Đây là dây chuyền sơn tĩnh điện hiện đại, duy nhất trên 
địa bàn từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế. Dây chuyền này không chỉ đem lại chất 
lượng sản phẩm bền đẹp mà còn tiết kiệm nguyên liệu. Do đó, hiệu quả sản xuất của 
dây chuyền sơn tĩnh điện là rất cao. Mỗi sản phẩm sản xuất ra đều được kiểm tra kỹ 
lưỡng về chất lượng trước khi xuất xưởng. Uy tín sản phẩm mang thương hiệu 
HBEC do đó được người tiêu dùng tin tưởng. Sản phẩm của HBEC chịu được thời 
tiết khắc nghiệt của Miền Trung: chịu nhiệt, chịu nóng ẩm tốt.  

Hệ thống dây chuyền sơn tĩnh điện của HTBEECO không những đáp ứng 
được nhu cầu sản xuất thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em của Công ty mà còn đáp 
ứng được nhu cầu đặt hàng dân dụng và công nghiệp trên địa bàn trong và ngoài 
tỉnh. 
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6.4. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ 

Tại Xí nghiệp Thiết bị trường học – Đồ chơi trẻ em của Công ty có tổ KCS, 
chuyên theo dõi và quản lý nghiêm ngặt vật tư đầu vào và  kiểm tra chất lượng sản 
phẩm sản xuất ra trước khi nhập kho thành phẩm. Công ty cổ phần Sách - Thiết bị 
trường học Hà Tĩnh áp dụng những quy định về quản lý chất lượng đối với sản 
phẩm thiết bị trường học của Công ty sản xuất, cụ thể như sau: 

v Quản lý việc cung cấp lắp đặt thiết bị: 

Công ty thực hiện đúng tiến độ trong việc triển khai vận chuyển các thiết bị 
cho các đơn vị theo yêu cầu.  

Sau khi cung cấp đầy đủ các thiết bị giáo dục cho các đơn vị, Công ty chịu 
trách nhiệm hướng dẫn bảo quản và sử dụng thiết bị cho đơn vị và khắc phục 
các lỗi do quá trình vận chuyển xảy ra. 

 

v Quản lý việc bảo hành thiết bị: 

Việc bảo hành được thực hiện miễn phí đối với toàn bộ thiết bị cung cấp theo 
đúng thời hạn quy định của từng loại thiết bị theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, 
kể từ ngày nghiệm thu bàn giao thiết bị. 

 

v Quản lý tiến độ giao hàng: 

Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh đảm bảo giao hàng đúng 
tiến độ trong vòng 15 ngày sau khi nhận được đơn đặt hàng. 

 

v Bộ phận kiểm tra chất lượng của công ty: 

Công ty có Tổ KCS chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm khi xuất 
xưởng. Đội ngũ nhân viên nhập hàng, bán hàng, lắp đặt và bảo hành thiết bị 
đảm nhiệm vai trò kiểm tra chất lượng cho các sản phẩm của Công ty. 

6.5. Hoạt động Marketing  

Trong quá trình xây dựng và phát triển, trải qua 16 năm (từ 1991 đến 2007) 
thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, Công ty đã làm chủ thị trường sách 
giáo khoa, mở rộng mạng lưới đại lý cung ứng rộng rãi sách và thiết bị VPP, dụng 
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cụ học tập đến tận các địa phương trong toàn tỉnh Hà Tĩnh. Từ đó, Công ty phục vụ 
đầy đủ và kịp thời nhu cầu học tập của học sinh. 

Sự ra đời của Xí nghiệp Thiết bị Giáo dục - Đồ chơi trẻ em (9/2006) đã chủ 
động hoàn toàn cung ứng cho nhu cầu các trường học, các cơ quan và nhân dân, 
càng làm đa dạng hóa mặt hàng cung cấp của Công ty. Thiết bị trường học mang 
thương hiệu HBEC không chỉ trở nên quen thuộc với các trường học trên địa bàn 
mà đã trở thành một thương hiệu lớn trong và ngoài tỉnh Hà Tĩnh.  

Đại diện Công ty thường xuyên xúc tiến các cuộc gặp gỡ giới thiệu sản phẩm 
tại hội nghị các hiệu trưởng trong toàn tỉnh, và tổ chức trả lời phỏng vấn, hướng dẫn 
việc mua sách trên đài truyền hình, đài truyền thanh địa phương. Nhờ đó, Công ty 
đã mở rộng mạng lưới bán lẻ sản phẩm tới những khách hàng truyền thống và cả 
những khách hàng mới. 

Với thế mạnh đặc thù của ngành Giáo dục - Đào tạo, Công ty đã triển khai 
hoạt động đào tạo, tư vấn pháp lý và dạy nghề tổng hợp có hiệu quả. Đến nay, Công 
ty đã thành lập Trung tâm Đào tạo - Tư vấn pháp lý và dạy nghề tổng hợp, làm đa 
dạng hóa ngành nghề kinh doanh. 

Hệ thống cửa hàng của Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh 
được được xây dựng rộng rãi với 3 cửa hàng chính: 

- Cửa hàng Sách và Thương mại tổng hợp tại 58 Phan Đình Phùng, thành 
phố Hà Tĩnh. 

- Cửa hàng Sách và Dịch vụ Tổng hợp trên đường Nguyễn Công Trứ, thành 
phố Hà Tĩnh. 

- Cửa hàng thiết bị - Đồ chơi trẻ em tại 58 Phan Đình Phùng, thành phố Hà 
Tĩnh. 

Trong gần ba năm, Công ty đã hợp tác xây dựng hệ thống đại lý trên 12 
huyện thị xã với 25 đại lý bán lẻ, với 3 đại lý ngoại tỉnh ở Nghệ An và Quảng Bình 
trong hệ thống bán hàng của Công ty:  

- Cửa hàng tiêu thụ sản phẩm tại 33 Lê Mao, Vinh, Nghệ An. 

- Cửa hàng ở thị trấn Quỳnh Lưu, Nghệ An. 

- Cửa hàng ở thành phố Đồng Hới, Quảng Bình. 

Hình 3 - Sơ đồ mạng lưới phân phối sản phẩm của HTBEECO (trang32)
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Ngoài ra, từ lợi nhuận kinh doanh, Công ty đã đầu tư cho hoạt động xã hội và 
sự nghiệp giáo dục tỉnh Hà Tĩnh.Năm 2007 đã chi hơn 500 triệu đồng tặng quà cho 
học sinh mua sách giáo khoa, chi trên 100 triệu đồng cho việc xây nhà tình nghĩa, 
ủng hộ đồng bào lũ lụt, tài trợ các chương trình phục vụ hoạt động ngành giáo dục 
tỉnh Hà Tĩnh. 

Bảng 7  – Danh sách khách hàng  

TT Tên đối tác TT Tên đối tác 

1 
12 Phòng Giáo dục các huyện trên 
địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

16 
Cửa hàng Hiển Thành (Can Lộc – Hà 
Tĩnh) 

2 
300 trường tiểu học 

17 
Cửa hàng Hiển Xanh (Can Lộc – Hà 
Tĩnh) 

3 
140 trường THCS  

18 
Cửa hàng Cô Thắng (Can Lộc – Hà 
Tĩnh) 

4 
45 trường THPT 

19 
Cửa hàng Anh Hòe (Hồng Lĩnh – Hà 
Tĩnh) 

5 
Cửa hàng Hà Thắng (Hương Sơn- 
Hà Tĩnh) 

20 
Cửa hàng Cô Hòa (Đức Thọ - Hà 
Tĩnh) 

6 
Cửa hàng Hà Khuân (Kỳ Anh – Hà 
Tĩnh) 

21 
Cửa hàng Anh Linh ( Vũ Quang – Hà 
Tĩnh) 

7 
Cửa hàng Chị Bình (Thị trấn Kỳ 
Anh – Hà Tĩnh) 

22 
Cửa hàng Chị Chín ( Nghi Xuân – Hà 
Tĩnh) 

8 
Cửa hàng Anh Hùng (Thị trấn Kỳ 
Anh - Hà Tĩnh) 

23 
Cửa hàng Cô Dinh (Nghi Xuân – Hà 
Tĩnh) 

9 
Cửa hàng chị Lục (Thị trấn Cẩm 
xuyên - Hà Tĩnh) 

24 
Cửa hàng Anh Quang (Nghi Xuân – 
Hà Tĩnh) 

10 
Cửa hàng chị Vân Lới (Cẩm 
Xuyên - Hà Tĩnh) 

25 
Cửa hàng Chị Liễu (Thạch Hà – Hà 
Tĩnh) 

11 
Cửa hàng Thanh Quế (Cẩm Xuyên 
–Hà Tĩnh 

26 
Cửa hàng Anh Nam (Hương Sơn – Hà 
Tĩnh) 

12 
Cửa hàng Hưng Phú (Kỳ Anh – Hà 
Tĩnh) 

27 
Cửa hàng Vinh Hằng (Nghi Xuân- Hà 
Tĩnh) 
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13 
Cửa hàng T.Ngọ (Hương Khê – Hà 
Tĩnh) 

28 
Cửa hàng Yến Lý (Nghi Xuân – Hà 
Tĩnh) 

14 
Cửa hàng Anh Tuấn (Thạch Đài – 
Hà Tĩnh) 

29 
Cửa hàng Hùng Sơn (Sơn Kim – Hà 
Tĩnh) 

15 
Cửa hàng Lan Chè (Can Lộc – Hà 
Tĩnh) 

 
 

(Nguồn: Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh) 

6.6. Nhãn hiệu thương mại và bản quyền  

Công ty được phép sử dụng nhãn hiệu thương mại của NXB Giáo dục trên 
các ấn phẩm từ NXBGD.  

Logo của Công ty:     Nhãn hiệu sản phẩm:  

6.7. Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết 

Cho đến 31/12/2007, Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh đã 
thực hiện được rất nhiều hợp đồng có giá trị. 

Bảng 8 – Các hợp đồng mua hàng 

STT Tên đối tác 
Sản phẩm dịch vụ 

cung cấp 

Giá trị  
hợp đồng 

(đồng) 

Thời 
gian thực 

hiện 

1 Nhà xuất bản Giáo dục Sách giáo khoa 8.494.000.000 
Năm 
2007 

2 Cty CP Đầu tư & PTGD HN 
Sách tham khảo, vở 
bài tập 

5.381.000.000 
Năm 
2007 

3 Cty CP sách GD tại Hà Nội Sách tham khảo 694.000.000 
Năm 
2007 

4 Cty CP học liệu GD Hà Nội  VPP, vở các loại 636.000.000 
Năm 
2007 

5 Cty CP VPP Hồng Hà VPP 358.000.000 
Năm 
2007 

6 Cty CP XNK Bình Tây VPP 143.000.000 
Năm 
2007 

ê 
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7 
Cty TNHH Sách - DV văn 
hóa Trình Dậu 

Sách tham khảo 482.000.000 
Năm 
2007 

8 
Chi nhánh Cty MDF Gia Lai 
tại Hà Nội 

Gỗ MDF 424.000.000 
Năm 
2007 

9 DNTN Đức Thủy Đá Granit 124.000.000 
Năm 
2007 

10 Cty TNHH Hòa Phú Sắt thép 402.000.000 
Năm 
2007 

11 
Chi nhánh Cty TNHH TM & 
SX Duy Hoàng tại Đà Nẵng 

Sơn PU, sơn tĩnh 
điện 

318.000.000 
Năm 
2007 

12 
Cty TNHH SX & KD  
Quốc tế TMC 

Thép bảng 260.000.000 
Năm 
2007 

13 
DNTN nhựa Chợ Lớn   
TP. Hồ Chí Minh 

Đồ chơi trẻ em 500.000.000 
Năm 
2007 

TỔNG CỘNG 
 

18.216.000.000 
 

 

(Nguồn: Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh) 

 

Bảng 9 - Các hợp đồng bán hàng 

STT Số hợp đồng Tên đối tác 
Sản phẩm dịch 

vụ cung cấp 

Giá trị 
hợp đồng 

(đồng) 

Thời gian 
thực hiện 

1 
HĐ số 51 ngày 
05/04/2007 

Trường THPT 
Trần Phú – 
Đức Thọ 

Mua bán thiết bị 61.500.000 Năm 2007 

2 
HĐ số 52 ngày 
05/04/2007 

UBND xã Đức 
Đồng – Đức 
Thọ 

Mua bán thiết bị 95.000.000 Năm 2007 

3 
HĐ số 60 ngày 
15/4/2007  

Trường THCS 
Phổ Hải – Nghi 
Xuân 

Mua bán thiết bị 100.000.000 Năm 2007 

4 
HĐ số 150 
ngày 30/8/2007 

Trường THPT 
Phan Thúc 
Trực – Tỉnh 
Nghệ An  

Mua bán thiết bị 87.000.000 Năm 2007 

5 
HĐ số 126/07 
– HĐTB ngày 

Sở GD- ĐT Hà 
Tĩnh 

Máy móc thiết bị 134.000.000 Năm 2007 
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21/08/2007 

6 
HĐ số 
01/HĐHT ngày 
02/05/2007 

Phòng GD-ĐT 
Can Lộc 

Sách, vở và hàng 
thương mại khác 

498.000.000 Năm 2007 

7 
HĐ số 
04/HĐKT ngày 
02/05/2007 

Phòng GD-ĐT 
Thạch Hà 

Sách, vở và hàng 
thương mại khác 

160.000.000 Năm 2007 

8 
HĐ số 
06/HĐKT ngày 
02/05/2007 

Phòng GD-ĐT 
Đức Thọ 

Sách, vở và hàng 
thương mại khác 

333.000.000 Năm 2007 

9 
HĐ số 
07/HĐKT ngày 
02/05/2007 

Phòng GD-ĐT 
Thị xã Hồng 
Lĩnh 

Sách, vở và hàng 
thương mại khác 

124.000.000 Năm 2007 

10 
HĐ số 
09/HĐKT ngày 
02/05/2007 

Phòng GD-ĐT 
Hương Khê 

Sách, vở và hàng 
thương mại khác 

373.000.000 Năm 2007 

11 
HĐ số 
10/HĐKT ngày 
02/05/2007 

Phòng GD-ĐT 
Kỳ Anh 

Sách, vở và hàng 
thương mại khác 

262.000.000 Năm 2007 

12 
HĐ ngày 
01/05/2007 

Công ty CP 
Phát hành sách 
Hà Tĩnh 

Sách, vở và hàng 
thương mại khác 

1.989.000.000 Năm 2007 

13 
HĐ ngày 
01/05/2007 

Đại lý Hà 
Thắng (Hương 
Sơn) 

Sách, vở và hàng 
thương mại khác 

433.000.000 Năm 2007 

14 
HĐ ngày 
01/05/2007 

Đại lý Yến Lý 
(Nghi Xuân) 

Sách, vở và hàng 
thương mại khác 

1.052.000.000 Năm 2007 

15 
HĐ ngày 
01/05/2007 

Đại lý Vinh 
Hằng (Nghi 
Xuân) 

Sách, vở và hàng 
thương mại khác 

831.000.000 Năm 2007 

16 
HĐ ngày 
01/05/2007 

Đại lý Vân Lới 
(Cẩm Xuyên) 

Sách, vở và hàng 
thương mại khác 

285.000.000 Năm 2007 

17 
HĐ ngày 
01/05/2007 

Đại lý Chị Lục 
(Cẩm Xuyên) 

Sách, vở và hàng 
thương mại khác 

280.000.000 Năm 2007 

18 
HĐ số 403/07-
HĐTB ngày 
16/12/2007 

Phòng Giáo 
dục Huyện 
Hương Khê – 

Tủ sách đạo đức 120.780.0000 Năm 2007 
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Hà Tĩnh 

19 

HĐTB số 
375/07-HĐTB 
ngày 
15/12/2007 

Phòng Giáo 
dục- Đào tạo 
Hương Sơn- 
Hà Tĩnh 

Tủ sách đạo đức 120.780.000 
20/01/2008 

đến 
30/01/2008 

20 
HĐ số 352/07-
HĐTB ngày 
04/12/2007 

Phòng Giáo 
dục – Đào tạo 
huyện Thạch 
Hà- Hà Tĩnh 

Sách giáo dục đạo 
đức và pháp luật 

228.836.800 Năm 2007 

21 
HĐ số 435/07-
HĐTM ngày 
21/12/2007 

Phòng Giáo 
dục& Đào tạo 
thành phố Hà 
Tĩnh 

Sách giáo dục đạp 
đức và pháp luật, 
tủ sách đạo đức 

115.560.000 
20/01/2008 

đến 
10/02/2008 

22 
HĐ số 436/07-
HĐTM ngày 
21/12/2007 

Phòng Giáo 
dục – Đào tạo 
Cẩm Xuyên 

Sách giáo dục đạo 
đức và sách tham 
khảo các loại 

116.240.000 
25/12/2007 

đến 
04/01/2008 

23 
Thỏa thuận 
hợp đồng 

Công ty cổ 
phần Thiết bị 
giáo dục & 
khoa học kỹ 
thuật Long 
Thành 

Bảng phòng học, 
bảng phòng đa 
năng, bộ bàn ghế 
giáo viên phòng 
học, bộ bàn ghế 
học sinh phòng 
học, bộ bàn ghế 
đọc thư viện học 
sinh, tủ thư viện, 
bộ bàn ghế đa 
năng học sinh, bộ 
bàn ghế phòng thí 
nghiệm học sinh 

Tối thiểu là 
2.000.000.000 

Tháng 
01/2008 
đến cuối 

tháng 
02/2008 

 
TỔNG CỘNG 

  
9.799.696.800 

 
 

 (Nguồn:Công ty cổ phần Sách -  Thiết bị Trường học Hà Tĩnh) 

 

7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

7.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 
năm 2006 và 2007 
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Bảng 10 – Kết quả hoạt động kinh doanh 

Đơn vị: đồng 

Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 

Tổng giá trị tài sản 10.127.267.953 16.996.728.190 

Doanh thu thuần 20.962.754.337 26.906.762.952 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 
doanh 

292.573.601 931.915.661 

Lợi nhuận khác 154.020.903 154.704.355 

Lợi nhuận trước thuế 446.594.504 1.086.620.016 

Lợi nhuận sau thuế 446.594.504 1.004.638.016 

Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 
bình quân 

 
23,8% 

 

 
14,7% 

 

Tỷ lệ cổ tức 12 % 10% 

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2006; 2007 của HTBEECO) 

Trong năm 2007, Công ty tiến hành tăng vốn điều lệ 2 lần: 

Lần 1: tăng vốn điều lệ từ 2.250.000.000 đồng lên 6.000.000.000 đồng (theo 
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 ngày 15 tháng 8 năm 2007). 

Lần 2:  tăng vốn điều lệ từ 6.000.000.000 đồng lên 10.000.000 đồng (theo 
nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ III ngày 30 tháng 10 năm 
2007), nâng vốn điều lệ thực góp đến thời điểm 31/12/2007 lên 10.000.000.000 
đồng. 

Sau khi tăng vốn lần 2 trong năm 2007, nâng tổng số vốn điều lệ lên 
10.000.000.000 đồng, lợi nhuận năm 2007 của Công ty đã tăng mạnh so với năm 
2006 (lợi nhuận sau thuế năm 2007 gấp 2,25 lần lợi nhuận sau thuế năm 2006).  

7.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 
trong năm 2006: 

v Thuận lợi: 

§ Công ty không chỉ mang thương hiệu Nhà xuất bản Giáo dục, với chức 
năng cung ứng sách cho ngành giáo dục trong và ngoài tỉnh Hà Tĩnh, mà 
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đã đa dạng hóa sản phẩm: vở học sinh, vở hình ảnh, thiết bị giáo dục, đồ 
chơi trẻ em. Do vậy, Công ty đã chủ động sản xuất kinh doanh và tạo 
được việc làm ổn định cho cán bộ công nhân viên. Công ty luôn có kế 
hoạch sản xuất và phân phối sản phẩm xuyên suốt nên chủ động trong 
cung cấp hàng hóa. Sản phẩm của Công ty luôn đến tay người tiêu dùng 
kịp thời và đảm bảo chất lượng tốt. 

§ Công ty đã xây dựng được uy tín và thương hiệu vững chắc trong và ngoài 
tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua: 

Sau ba năm cổ phần hóa, thông qua Hội nghị khách hàng hợp tác kinh 
doanh,  HTBEECO đã thành công  trong việc xác định được nhiều đối tác 
trước mắt và lâu dài. Công ty đã mạnh dạn hợp tác xây dựng hệ thống đại 
lý trên 12 huyện thị xã với 25 đại lý, với 03 địa lý ngoại tỉnh ở Nghệ An 
và Quảng Bình trong hệ thống bán hàng của Công ty.  

Công ty đã đạt được những kết quả đầy ấn tượng trong những năm vừa 
qua. Trước cổ phần hóa, doanh thu hàng năm của Công ty chỉ đạt xấp xỉ 
10 tỷ đồng; sau cổ phần hóa, năm 2005 doanh thu đạt 15,84 tỷ đồng và 
năm 2006  đạt tới 20,963 tỷ đồng. Năm 2007, doanh thu thuần của Công 
ty đạt 26,907 tỷ đồng vượt 28% năm 2006, đưa lợi nhuận năm 2007 gấp 
2,25 lần so với năm 2006, gấp 1,5 lần so với kế hoạch năm 2007 đã được 
Đại hội đồng cổ đông giao. Đặc biệt tháng 12 năm 2007, doanh thu đạt 3,5 
tỷ đồng, gấp 10 lần so với cùng kỳ năm 2006, lợi nhuận trong tháng 12 đạt 
25% lợi nhuận cả năm 2007. 

Bên cạnh mặt hàng sách, Công ty đã có định hướng phát triển xâm nhập 
mạnh vào thị trường vở học sinh. Sau 3 năm cổ phần hóa, Công ty đã xâm 
nhập được thị trường kể cả vở ô ly và vở kẻ ngang. Đặc biệt, vở hình ảnh 
đã đến được 205 trường tiểu học trong tỉnh, cả 3 năm đã có gần 2.000.000 
cuốn vở, đã chiếm được 70% thị phần vở bậc tiểu học toàn tỉnh. Công ty 
đã đạt được doanh thu 700 triệu đồng từ chương trình 135 (xóa đói giảm 
nghèo, đưa sách tới các vùng sâu, vùng xa), vốn có nguồn cung là mặt 
hàng truyền thống của Xí nghiệp in Hà Tĩnh. Ấn tượng về Công ty với 
ngành giáo dục tỉnh Hà Tĩnh không chỉ rèn luyện vở sạch chữ đẹp mà còn 
kết hợp truyền thông giáo dục môi trường (dự án bảo toàn sinh thái Bắc 
Trường Sơn). Với trên 700 ngàn cuốn vở môi trường, thương hiệu Công ty 
đã đến với các trường học, trong tương lai mạng lưới cung cấp vở của 
Công ty sẽ ngày một rộng mở. 
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Mặt khác, thiết bị Giáo dục và nội thất nhà trường cũng là danh mục kinh 
doanh chính của Công ty, là một trong những định hướng phát triển lâu 
dài tạo uy tín và thương hiệu cho Công ty. Tháng 09 năm 2006, Xí nghiệp 
Thiết bị Giáo dục - Đồ chơi trẻ em đi vào hoạt động, đáp ứng hàng chục 
đơn đặt hàng của các trường học và các cơ quan. Công ty đã xây dựng cho 
mình một mạng lưới các cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm của Xí 
nghiệp: Cửa hàng Giới thiệu và bán sản phẩm tại Xí nghiệp (Cửa hàng 
Sách và Dịch vụ tổng hợp tại Nguyễn Công Trứ, thành phố Hà Tĩnh), Cửa 
hàng kinh doanh Thiết bị nội thất – Đồ chơi trẻ em tại 58 Phan Đình 
Phùng. Hiện nay công ty đã có 1 Cửa hàng tiêu thụ sản phẩm tại 33 Lê 
Mao, thành phố Vinh, Nghệ An, 1 Cửa hàng ở thị trấn Quỳnh Lưu, Nghệ 
An, 1 của hàng ở thành phố Đồng Hới, Quảng Bình. 

Công ty đã tiến hành mở 10 lớp học liên kết đào tạo, tận dụng những lợi 
thế vốn có của mình và đa dạng hóa các loại hình hoạt động của Công ty. 
Đây là hoạt động mang lại hiệu quả kinh doanh cao, không phải đầu tư 
nhiều về cơ sở vật chất. 

§ Trong quá trình phát triển, Công ty có mối quan hệ tốt với các cấp, các 
ngành và các đối tác liên quan: 

Công ty đã xây dựng được mối quan hệ vừa liên kết kinh doanh, vừa đối 
tác khách hàng trong tỉnh và ngoài tỉnh (30 đối tác). Từ khai trương Nhà 
sách 58 Phan Đình Phùng đến khánh thành Xí nghiệp thiết bị Giáo dục 
của Công ty, đã có hàng chục cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh xây dựng 
mối quan hệ hợp tác với Công ty. Đặc biệt, sự liên kết với đối tác kinh tế 
thích hợp như Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị trường học thành phố Hồ 
Chí Minh, đơn vị đã đỡ đầu cho HTBEECO ngay từ những ngày đầu cổ 
phần hóa và góp phần giúp HTBEECO hoàn thiện, chỉ đạo sản xuất cho 
Xí nghiệp Thiết bị Giáo dục. 

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính và các ban ngành cấp tỉnh 
Hà Tĩnh luôn tạo điều kiện giúp đỡ Công ty về chủ trương và nguồn vốn. 
Khi khánh thành Xí nghiệp Thiết bị giáo dục – Đồ chơi trẻ em, 
HTBEECO đã có sự giúp đỡ đầu tư của Cục Công nghiệp địa phương – 
Bộ Công nghiệp. 

Bên cạnh đó, Công ty là thành viên của NXBGD nên NXBGD luôn tạo 
điều kiện hỗ trợ và khuyến khích việc chủ động kinh doanh của Công ty. 
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Mặt hàng sách giáo khoa vẫn được hưởng chính sách trợ giá, nên với vai 
trò là nhà phân phối chủ yếu sách giáo khoa trên thị trường Hà Tĩnh, Công 
ty được xem là có lợi thế cạnh tranh về giá bán. 

§ HTBEECO có đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm, năng động và tích cực 
quảng bá hình ảnh Công ty, đồng thời đội ngũ cán bộ, công nhân được đào 
tạo, có trình độ đáp ứng với yêu cầu kinh doanh. 

Các cán bộ quản lý của Công ty đều xuất thân từ ngành giáo dục, hiểu biết 
nhu cầu ngành giáo dục và hiểu biết kinh doanh. Do đó, đội ngũ cán bộ 
quản lý của Công ty luôn nhanh nhạy nắm bắt xu hướng và thế mạnh thị 
trường. Để giới thiệu sách, sản phẩm thiết bị trường học, đại diện Công ty 
thường xuyên xúc tiến các cuộc gặp gỡ, giới thiệu sản phẩm tại hội nghị 
các hiệu trưởng trong toàn tỉnh, tổ chức trả lời phỏng vấn, hướng dẫn việc 
mua sách trên đài truyền hình, đài truyền thanh địa phương. 

§ Cơ sở vật chất của Công ty đã có sự đầu tư và ngày một hoàn thiện và hiện 
đại: 

Việc đầu tư hiệu quả về cơ sở vật chất đã làm thay đổi diện mạo của Công 
ty, thuận lợi cho việc hợp tác kinh doanh, ngoại giao, được sự ủng hộ của 
các cấp có liên quan. Đồng thời, cơ sở vật chất cải thiện, khang trang là 
tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên Công ty hoàn thành công tác chuyên 
môn, chủ động kinh doanh. 

Đặc biệt, khi dây chuyền sơn tĩnh điện đi vào hoạt động Công ty đã có thể 
chủ động hợp tác với các dự án công nghiệp và dân dụng. Đây là hệ thống 
sơn tĩnh điện duy nhất trên địa bàn các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên 
Huế. Nhờ vậy, Công ty không những sản xuất các mặt hàng thiết bị trường 
học mà còn có thể tham gia sản xuất các sản phẩm theo yêu cầu của khách 
hàng (gia đình, công sở). Ngoài ra, sản phẩm sơn tĩnh điện của Công ty là 
nguồn cung cấp vật tư cho các Công trình xây dựng. 

§ Vị trí kinh doanh thuận lợi là một lợi thế không nhỏ của Công ty: 

Trụ sở chính của Công ty nằm tại 58 Phan Đình Phùng gồm 2 cửa hàng: 
Cửa hàng Sách và Thương mại tổng hợp; Cửa hàng Thiết bị - Đồ chơi trẻ 
em. Đây là vị trí trung tâm của thành phố Hà Tĩnh, nơi có mật độ dân cư 
đông đúc và gần các trường học (trường năng khiếu tỉnh Hà Tĩnh, trường 
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THPT Phan Đình Phùng, trường tiểu học Bắc Hà, trường THCS Lê Văn 
Thiêm). 

Cửa hàng Sách và Dịch vụ tổng hợp trên đường Nguyễn Công Trứ có vị 
trí rất thuận lợi cho HTBEECO. Nơi đây nằm ở ngã ba đường, nằm trong 
khu quy hoạch dự án khu đô thị mới của thành phố, trong tương lai sẽ là 
trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của thành phố Hà Tĩnh. Cửa hàng này 
sẽ ở vị trí rất gần các trường học trên địa bàn (đang xây dựng trường đại 
học Hà Tĩnh, mở rộng trường THPT Thanh Sen, chuyển trường THPT 
Năng khiếu tỉnh Hà Tĩnh về khu vực này). 

v Khó khăn: 

§ Chính sách thay đổi của Nhà nước: 

Nhà nước đặt ra tiêu chí hỗ trợ sách giáo khoa cho đối tượng được hưởng 
ưu đãi theo từng năm học, do đó gây ảnh hưởng tới quá trình lập và hoàn 
thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của công ty. 

Ngành giáo dục đang thực hiện chương trình thay sách giáo dục phổ 
thông. Do đó, lượng sách giáo khoa và thiết bị tồn kho năm trước có thể 
không sử dụng được cho năm sau, gây nên lãng phí lớn. 

§ Cũng như các Công ty khác trong ngành sản xuất và cung ứng thiết bị 
trường học, HTBEECO chịu sự cạnh tranh gay gắt về mặt hàng và giá cả: 

Các sản phẩm thiết bị giáo dục, đồ chơi trẻ em của Trung Quốc và các 
doanh nghiệp lớn khác trong ngành luôn thay đổi đa dạng hoác các sản 
phẩm. Để có thể tồn tại và phát triển trong điều kiện đó, Công ty đã không 
ngừng nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh và mở rộng hệ thống kênh 
phân phối của Công ty. Hiện tại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và các vùng lân 
cận, HTBEECO vẫn chiếm vị trí nhà cung cấp chủ yếu, nhưng trong tương 
lai, khi các Công ty khác xâm nhập vào thị trường, đây cũng là một khó 
khăn cần phải chú ý của Công ty. 

§ Sự biến động của giá cả vật liệu và nhân công: 

- Do nhập sách từ NXB Giáo dục, nên Công ty chịu ảnh hưởng gián 
tiếp từ việc tăng giá giấy in sách. Nguyên vật liệu chính của sách, sản 
phẩm chủ yếu của Công ty, là giấy in ruột và giấy in bìa..... Giấy in 
ruột, giấy in bìa hàng năm luôn có biến động về giá cả. 
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- Các sản phẩm đầu vào để sản xuất thiết bị trường học cũng bị ảnh 
hưởng gián tiếp bởi giá cả nguyên liệu do các đối tác cung cấp. 

- Thêm vào đó, giá cả dầu xăng, giá ngoại tệ, giá vàng tăng kéo theo 
những chi phí tăng trong việc vận chuyển, bốc xếp, lãi tiền vay,… và 
chi phí trả lương cho người lao động có hợp đồng.  

§ Khó khăn trực tiếp của Công ty là sức mua trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh còn 
hạn chế: 

Hà Tĩnh vẫn còn là một tỉnh gặp nhiều khó khăn, đời sống nhân dân thấp. 
Thêm vào đó, Hà Tĩnh cũng là một trong những tỉnh thường xuyên gặp 
thiên tai: hạn hán, lũ lụt. Do đó, sức mua của nhân dân trên địa bàn các 
tỉnh miền Trung nói chung và Hà Tĩnh nói riêng cũng hạn chế hơn ở các 
vùng miền khác. Đó là một khó khăn lớn của Công ty, đòi hỏi Công ty cần 
phải có sự cải tiến sản xuất và phương án phân phối sản phẩm, sao cho 
giảm được giá thành sản phẩm để phù hợp với sức mua của người dân 
trong khi đó vẫn phải đảm bảo doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. 

8. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành  

v Vị thế của công ty trong ngành 

Từ khi thành lập đến nay, đặc biệt sau khi chuyển đổi thành công ty cổ phần, 
HTBEECO đã có những bước phát triển vững chắc, thực sự trở thành nhà 
cung cấp sách, vở và thiết bị trường học chính trong địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và 
một số tỉnh miền Trung lân cận. Cùng với nhu cầu ngày một cao về sách vở, 
thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em, lĩnh vực hoạt động rộng rãi của Công ty sẽ 
ngày càng được khẳng định và chiếm vị trí quan trọng. 

Trong 2 năm liên tiếp (2005, 2006), Công ty đã được xếp loại xuất sắc trong 
hệ thống 64 công ty thuộc NXBGD. Ngoài ra, Công ty cũng được Bộ Giáo 
dục và Đào tạo đánh giá cao, Bộ Giáo dục đã tặng bằng khen hai năm liền 
2005, 2006. Bên cạnh đó, HTBEECO đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh chứng 
nhận là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc trong hệ thống doanh 
nghiệp tỉnh Hà Tĩnh.  

 

v Triển vọng phát triển của hoạt động phát hành sách và cung cấp thiết bị trường 
học, đồ chơi trẻ em và giáo dục đào tạo: 

§ Phát hành sách: 
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Hình 4 - Thống kê đầu sách phát hành tại 
Việt Nam từ 1995~20061 

Hình 5 - Thống kê số lượng sách tiêu thụ tại 
Việt Nam từ 1995~20062 

Đơn vị: triệu bản 
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Theo số liệu của Tổng cục Thống kê về thị trường sách Việt Nam, lượng sách 
phát hành tăng từ 8.186 đầu sách, với 169,8 triệu bản sách năm 1995 lên 
20.149 đầu sách năm 2006; 229,9 triệu bản năm 2006. Như vậy, trong vòng 11 
năm, lượng đầu sách đã tăng lên gấp 2 lần và lượng tiêu thụ tăng lên gấp rưỡi. 
Năm 2005 và năm 2006 đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực phát 
hành sách ở Việt Nam. 

Hình 6 - Số lượng sách giáo khoa tiêu thụ tại Việt Nam từ 1995 ~ 20063 
Đơn vị: triệu bản 
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Riêng đối với thị trường sách giáo khoa Việt Nam, đi cùng với xu hướng chú 
trọng việc học tập tại nhà trường, số lượng sách giáo khoa tiêu thụ ngày càng 
tăng trong 11 năm kể từ 1995 đến 2006. Nếu như năm 1995, lượng tiêu thụ 
sách giáo khoa chỉ ở mức khiêm tốn là 147,6 triệu bản, thì tới năm 2006, 

                                            
1 Nguồn: Website của Tổng cục Thống kê Việt Nam, www.gso.gov.vn 
2 Nguồn: Website của Tổng cục Thống kê Việt Nam, www.gso.gov.vn 
3 Nguồn: Website của Tổng cục Thống kê Việt Nam, www.gso.gov.vn 
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lượng tiêu thụ đã đạt tới con số 178,6 triệu bản trên cả nước, cho thấy tiềm 
năng ngày càng rộng mở đối với loại hình ấn phẩm này. Đối với một quốc gia 
có cơ cấu dân số trẻ như Việt Nam, dự kiến nhu cầu tiêu thụ sách giáo khoa 
còn khá lớn trong 10 năm tới. 

Nghiên cứu thị trường sách năm 2006, theo số liệu của Tổng cục Thống kê 
Việt Nam, sách giáo khoa chiếm tới 38,8% số lượng sách phát hành trên toàn 
quốc. Bốn loại hình sách khác, bao gồm sách khoa học xã hội, sách kỹ thuật, 
sách thiếu nhi, sách văn học, chỉ chiếm 61,2%. Như vậy so với các năm trước, 
lượng sách các thể loại khác đã tăng nhanh, phản ánh nhu cầu tiêu thụ sách 
ngày một tăng và đa dạng. 

Hình 7 - Tỉ trọng các ấn phẩm sách phát hành năm 2006  tại Việt Nam4 

TỶ TRỌNG CÁC ẤN PHẨM SÁCH PHÁT HÀNH NĂM 
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Tại Hà Tĩnh, năm 2007, Công ty đã phát hành trên 4,5 triệu bản: Sách giáo 
khoa, sách bổ trợ, sách tham khảo, vở học sinh và các sản phẩm khác của Nhà 
xuất bản Giáo dục; vượt 28% so với năm 2006, gấp 2 lần so với những năm 
trước cổ phần hóa. Điều đó khẳng định việc phát hành sách những năm tiếp 
theo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh rất có triển vọng. 

§ Sản xuất và cung ứng thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em: 

Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có rất nhiều các trường học: 340 trường tiểu học, 
hơn 200 trường trung học cơ sở, 45 trường trung học phổ thông và trường Đại 
học Hà Tĩnh. Do đo, nhu cầu về thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em là rất 

                                            
4 Nguồn: Website của Tổng cục Thống kê Việt Nam, www.gso.gov.vn 
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lớn. Hơn thế nữa, Công ty là nhà sản xuất và cung cấp và phân phối thiết bị 
trường học và đồ chơi trẻ em chủ yếu trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận. 
Hiện tại, sản phẩm của Công ty sản xuất ra đến đâu tiêu thụ đến đó. Trong thời 
gian tới, nhu cầu ngày một tăng của thị trường là một triển vọng phát triển cho 
Công ty. 

§ Liên kết đào tạo và tư vấn du học: 

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh chưa có nhiều cơ sở đào tạo về các lĩnh vực 
chuyên sâu như: quản lý doanh nghiệp, kế toán trưởng, nghiệp vụ thư viện, thị 
trường chứng khoán….Tư vấn du học cũng là một lĩnh vực mới mẻ trên địa 
bàn và là một xu hướng đang phát triển với Việt Nam. Đầu tư vào lĩnh vực 
này là khá triển vọng vì đáp ứng được nhu cầu trên địa bàn. 

v Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty với định hướng của 
ngành, chính sách của Nhà nước và xu thế chung trên thế giới: 

Trong 3 năm sau cổ phần hóa, Công ty đã có sự phát triển vượt bậc về quy mô 
hoạt động và chất lượng hoạt động.  

Công ty đã tích cực phối hợp với các phòng ban chức năng của Sở GD-ĐT, 
các giáo viên Đại học Sư Phạm và NXBGD mở các lớp tập huấn cho giáo viên 
các cấp học trong tỉnh về nghiệp vụ sử dụng các thiết bị giảng dạy và soạn 
giảng theo hướng đổi mới giáo dục tại hội trường của Công ty. Hoạt động này 
đáp ứng kịp thời nhu cầu ngày càng tăng hiện nay và góp phần đa dạng các 
hình thức kinh doanh của Công ty. 

Công ty cũng chủ động mở rộng, đa dạng hóa sản phẩm bằng hình thức liên 
doanh, liên kết với các Công ty in sách và vở học sinh. Đặc biệt, sản phẩm vở 
hợp tác sản xuất giữa HTBEECO và Công ty cổ phần học liệu giáo dục Hà 
Nội – Nhà xuất bản Giáo dục đã mang lại thành công lớn cho HTBEECO 
trong thời gian qua. Xu hướng cùng hợp tác phát triển này rất phù hợp với tình 
hình nền kinh tế mở cửa và nâng cao tính cạnh tranh như hiện nay. 

Không chỉ dừng lại ở kinh doanh mặt hàng sách vở, thiết bị trường học truyền 
thống, Công ty đã mạnh dạn đầu tư vào các lĩnh vực mới: đào tạo nghiệp vụ 
giám đốc chuyên nghiệp, đào tạo, tư vấn pháp lý các lĩnh vực: an toàn lao 
động, dịch vụ thuế; dạy nghề kỹ thuật tổng hợp; kinh doanh địa ốc văn phòng; 
tư vấn du học....Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu nâng cao chất 
lượng giáo dục ngày một cao. Định hướng của Công ty mở rộng lĩnh vực hoạt 
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động vừa đáp ứng nhu cầu của xã hội, vừa đem lại lợi thế kinh doanh cho 
Công ty. 

9. Chính sách đối với người lao động 
Cùng với hoạt động kinh doanh, Công ty cũng chú trọng công tác xây dựng 

tổ chức, xây dựng đội ngũ, thường xuyên bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp 
vụ. Công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV, tạo nên những 
yếu tố để kích thích tăng năng suất lao động, đạt hiệu quả cao trong kinh doanh và 
hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được Công ty quan tâm phát triển.  

Tổng số lao động tại thời điểm 31/12/2007 là 83 người, trong đó cụ thể bao 
gồm: 

§ Số lao động  nữ: 37 người, lao động nam: 46 người. 

§ Lao động quản lý doanh nghiệp:  27 người (trong đó có 12 cán bộ quản lý 
từ cấp trưởng phó phòng trở lên) 

v Phân theo loại hợp đồng:  

§ Số lao động ký hợp đồng không xác định thời hạn 78 người 

§ Số lao động ký hợp đồng có thời hạn từ 1 đến 3 năm 0 người 

§      Số lao động ký hợp đồng mùa vụ theo công việc 
dưới 1 năm và lao động học nghề và thử việc 

5 người 

 

v Phân theo trình độ người lao động:  

§ Cán bộ có trình độ đại học và trên đại học 14 người 

§ Cán bộ có trình độ cao đẳng và trung cấp 28 người 

§ Cán bộ có trình độ sơ cấp   3 người 

§ Công nhân và công nhân kỹ thuật 27 người 

§ Lao động phổ thông (gồm cả lao động thời vụ)  11 người  
 

 

v Chế độ đãi ngộ đối với người lao động: 

Về việc làm và thu nhập: Toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty luôn có 
đầy đủ việc làm với thu nhập ổn định so với mặt bằng chung của tỉnh Hà Tĩnh: 
Năm 2006 thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên Công ty luôn đạt 
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mức 1.869.000 đồng/người/tháng. Năm 2007, thu nhập bình quân người lao 
động đạt 1.894.000 đồng/tháng, vượt tiêu chí thi đua cảu UBND tỉnh Hà Tĩnh 
đặt ra cho các doanh nghiệp xuất sắc tỉnh Hà Tĩnh. 

Chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế: Toàn thể cán bộ công nhân viên của 
Công ty ký hợp đồng lao động từ 1 năm trở lên đều được tham gia đầy đủ chế 
độ Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm xã hội theo đúng quy định của Nhà nước. 

Công ty đã thực hiện tốt chế độ cấp phát trang bị bảo hộ lao động cho công 
nhân theo quy định, đảm bảo môi trường làm việc luôn thoáng mát, an toàn, 
sạch sẽ. 

 

v Một số chế độ khác:  

Hàng năm, Công ty tổ chức cho các cán bộ công nhân viên có thành tích tốt 
trong quá trình sản xuất kinh doanh được đi thăm quan nghỉ mát, thăm quan, 
học tập, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, đảm bảo việc bố 
trí lao động phù hợp với năng lực chuyên môn và sức khỏe. Hàng năm, Công 
ty tổ chức đào tạo tại chỗ đồng thời cử cán bộ công nhân viên đi học tập nâng 
cao tay nghề đảm bảo cán bộ công nhân viên nắm bắt tốt quy trình công nghệ, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công ty quan tâm tặng quà đến con của 
CBCNV trong các dịp Tết trung thu, ngày quốc tế thiếu nhi, tổng kết năm học 
và khai giảng năm học; tổ chức kỷ niệm, tặng quà các ngày 8/3 và 20/10 động 
viên các CBCNV nữ. Công ty cũng rất chú trọng chăm lo đến CBCNV nhân 
dịp các ngày lễ tết trong năm như 1/1; 1/5; 2/9 và tết âm lịch. 

10. Chính sách cổ tức 

Cổ tức của Công ty được quyết định bởi Đại hội đồng cổ đông và theo quy 
định của pháp luật, cổ tức sẽ được công bố và chi trả từ lợi nhuận giữ lại của Công 
ty nhưng không được vượt quá mức do Hội đồng quản trị đề xuất sau khi tham khảo 
ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông. 

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có thể quyết định 
thanh toán cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh 
lời của Công ty. 

Ngoài ra, một số quy định chi tiết về chính sách cổ tức được ghi rõ trong 
Điều 39 – Điều lệ Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Hà Tĩnh. 
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Bảng 11 – Chính sách cổ tức 

Đơn vị: đồng 

Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 
Dự kiến năm 

2008 

Lợi nhuận sau thuế 446.594.504 1.004.638.016 3.259.000.000 

Tỷ lệ cổ tức 12% 10% 15% 

 (Nguồn:BCTC kiểm toán năm 2006; 2007 và  Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 
thứ II; III  và kế hoạch kinh doanh năm 2008, Nghị quyết về việc tổ chức kinh doanh năm 2008) 

11. Tình hình hoạt động tài chính  

11.1 Các chỉ tiêu cơ bản  

v Trích khấu hao TSCĐ:  

Khấu hao TSCĐ được thực hiện theo phương pháp đường thẳng, thời gian 
khấu hao phù hợp với Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 
năm 2003 của Bộ Tài chính. Mức trích khấu hao cụ thể như sau: 

Bảng 12 – Chính sách khấu hao TSCĐ  do HTBEECO  áp dụng 

Loại tài sản 
Tỷ lệ khấu hao 

(năm) 

Nhà cửa, vật kiến trúc 8-25 

Máy móc thiết bị 3-8 

Phương tiện vận tải, truyền dẫn 6-8 

Phần mềm bán hàng và kế toán 03 

Quyền sử dụng đất có thời hạn (theo mẫu hợp đồng thuê) 50 

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2007 của HTBEECO) 

v Mức thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên: 
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Bảng 13 – Mức  thu nhập bình quân tại HTBEECO 

STT Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2006 Năm 2007 

1 Tổng quỹ lương Đồng 846.216.000 1.599.609.000 

2 Tiền thưởng Đồng 50.481.439 83.000.000 

3 Tổng thu nhập Đồng 896.697.439 1.682.609.000 

4 Tiền lương bình quân Đồng/người/tháng 1.763.000 1.801.000 

5 Thu nhập bình quân Đồng/người/tháng 1.869.000 1.894.000 

6 Lao động bình quân Người 40 người 74 người 

(Nguồn: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ II; III  và kế hoạch kinh 
doanh năm 2008, Nghị quyết về tổ chức kinh doanh năm 2008) 

So với các doanh nghiệp khác trên địa bàn, mức lương của cán bộ công nhân 
viên Công ty là khá cao và ổn định. Trong những năm qua, cùng với việc mở 
rộng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, quy mô kinh doanh, Công ty cũng gia 
tăng việc sử dụng lao động, điều đó chứng tỏ chính sách đãi ngộ đối với người 
lao động và hiệu quả sử dụng lao động khá tốt. 

v Thanh toán các khoản nợ đến hạn:  

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2007, đến thời điểm 31/12/2007, 
Công ty đã không còn nợ ngân hàng và đã thanh toán đầy đủ các khoản nợ đến 
hạn theo quy định hiện hành. 

v Các khoản phải nộp theo luật định:  

§ Thuế Giá trị gia tăng (GTGT): Đối với sản phẩm sách giáo khoa thuộc 
đối tượng không chịu thuế (thuế suất 0%); sản phẩm sách tham khảo, giáo 
cụ, dụng cụ áp dụng mức thuế suất 5%; sản phẩm thiết bị khác phục vụ 
cho văn phòng áp dụng mức thuế suất 10%. 

§ Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Công ty áp dụng mức thuế suất 
theo thuế TNDN là 28% trên lợi nhuận chịu thuế. Công ty được miễn 1 
năm thuế TNDN (2006) và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 2 
năm tiếp theo (từ 2007 đến 2008). 
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§ Các loại thuế khác: Ngoài ra, các loại thuế, phí khác Công ty thực hiện 
kê khai và nộp cho cơ quan thuế theo đúng quy định hiện hành của Nhà 
nước. 

Bảng 14 – Bảng thống kê thuế phát sinh trong kỳ 

Đơn vị: đồng 

Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 

Thuế thu nhập doanh nghiệp 
 

0 117.274.000 

Thuế GTGT phải nộp 570.008.744 823.735.829 

Thuế nhà đất, tiền thuê đất 12.393.000 24.786.400 

Các loại thuế khác 1.000.000 2.000.000 

(Nguồn: Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Hà Tĩnh) 

 

Bảng 15- Số dư các khoản thuế phải nộp 

Đơn vị: đồng 

Chỉ tiêu 31/12/2006 31/12/2007 

Thuế GTGT đầu ra 0 84.525.511 

Thuế thu nhập doanh nghiệp 0 48.242.000 

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2007) 

Hiện tại, Công ty thực hiện nghiêm túc việc nộp các khoản thuế giá trị gia 
tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản phải nộp khác theo đúng quy 
định của Nhà nước.  

 

v Trích lập các quỹ theo luật định:  

Công ty thực hiện chia cổ tức và trích lập các quỹ dựa trên cơ sở lợi nhuận 
hàng năm và kế hoạch phát triển của Công ty theo đúng Điều lệ Công ty và 
luật định. Mức trích cho từng quỹ được các thành viên Hội đồng quản trị 
thống nhất và được Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua. Công ty thực hiện 
trích lập các quỹ như: quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen 
thưởng và phúc lợi.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Bản cáo bạch                       Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh 
 

Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Thăng Long  
 
 

52 

Bảng 16  – Số dư các quỹ 

Đơn vị: đồng 

Các quỹ 31/12/2006 31/12/2007 

Quỹ dự phòng tài chính 22.000.000 47.871.000 

Quỹ đầu tư phát triển 22.000.000 45.278.619 

Quỹ khen thưởng 1.490.755 80.816.504 

Tổng cộng 45.490.755 173.966.123 

 (Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2006, 2007 của HTBEECO) 

v Tổng dư nợ vay:  

Số dư các khoản vay vào ngày kết thúc niên độ kế toán của năm tài chính 2006 
và năm 2007 như sau: 

Bảng 17 – Số dư các khoản nợ   

Đơn vị: đồng 

Chỉ tiêu 31/12/2006 31/12/2007 

Nợ ngắn hạn 6.485.344.925 5.675.729.713 

Vay và nợ ngắn hạn 3.103.569.666 1.520.000.000 

Phải trả người bán 1.897.556.974 1.871.256.602 

Người mua trả tiền trước 13.546.119 71.570.534 

Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 0 132.767.511 

Phải trả người lao động 105.805.928 161.462.478 

Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 1.158.379.700 1.918.256.188 

Chi phí phải trả 206.486.538 0 

Nợ dài hạn 1.188.575.457 44.523.957 

Vay và nợ dài hạn 1.170.861.500 0 

Dự phòng trợ cấp mất việc làm 17.713.957 44.523.957 

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2006, 2007 của HTBEECO) 
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Tính đến 31/12/2007, Công ty đã không còn nợ ngân hàng, do vậy khoản vay 
và nợ ngắn hạn đã giảm đáng kể. Vay và nợ ngắn hạng chủ yếu là vay ngắn 
hạn Nhà xuất bản Giáo dục số tiền 1.500.000.000 đồng (26,43% nợ ngắn hạn). 
Với tư cách là công ty thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục, công ty đã được 
Nhà xuất bản Giáo dục cho vay hỗ trợ tiền mua hàng của Nhà xuất bản Giáo 
dục. 

Trong cơ cấu nợ ngắn hạn chủ yếu là các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn 
khác (33,80% nợ ngắn hạn); phải trả người bán (32,71% nợ ngắn hạn). Nợ dài 
hạn của Công ty tại thời điểm 31/12/2007 đã giảm đáng kể (bằng 3,8% so với 
thời điểm 31/12/2006), do đến 31/12/2007 Công ty đã trả hết khoản vay Ngân 
hàng Ngoại Thương Hà Tĩnh số tiền là 1.170.861.500 đồng. 

v Tình hình công nợ hiện nay: 

Bảng 18 – Số dư các khoản phải thu 

Đơn vị: đồng 

Chỉ tiêu 31/12/2006 31/12/2007 

Phải thu của khách hàng 2.187.847.320 2.911.090.029 

Trả trước cho người bán 87.722.518 80.351.093 

Các khoản phải thu khác 15.283.686 37.895.938 

TỔNG CỘNG 2.290.853.524 3.029.337.060 

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2006, 2007 của HTBEECO) 

Trong cơ cấu các khoản phải thu đến thời điểm 31/12/2007, khoản mục lớn 
nhất là các khoản phải thu của khách hàng (96,10% số dư các khoản phải thu). 

Bảng 19 – Số dư các khoản phải trả 

Đơn vị: đồng 

Chỉ tiêu 31/12/2006 31/12/2007 

Nợ ngắn hạn 6.485.344.925 5.675.729.713 

     Vay & nợ ngắn hạn 3.103.569.666 1.520.000.000 

     Phải trả người bán 1.897.556.974 1.871.256.602 

     Người mua trả tiền trước 13.546.119 71.570.534 
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     Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước - 132.767.511 

     Phải trả người lao động 105.805.928 161.462.478 

Chi phí phải trả 206.486.538 0 

     Các khoản phải trả, phải nộp khác 1.158.379.700 1.918.258.188 

Nợ dài hạn 1.188.575.457 44.523.957 

     Vay và nợ dài hạn 1.170.861.500 0 

     Dự phòng trợ cấp mất việc làm 17.713.957 44.523.957 

Tổng cộng 7.673.920.382 5.720.253.670 

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2006, 2007 của HTBEECO) 

Đến 31/12/2007, tổng các khoản phải trả của Công ty đã giảm đi đáng kể 
(bằng 74,54% so với thời điểm 31/12/2006). Kết quả như vậy do: Trong nợ 
ngắn hạn Công ty đã không còn nợ vay ngân hàng và có sự giảm mạnh nợ dài 
hạn. Trong nợ dài hạn, khoản lớn nhất là vay và nợ dài hạn và cuối năm 2006 
thì đến hết 31/12/2007, Công ty đã không còn vay và nợ dài hạn. 

11.2  Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Bảng 20 – Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

  

Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2006 Năm 2007 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh 
toán 

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn  

TSLĐ/Nợ ngắn hạn 

+ Hệ số thanh toán nhanh 

TSLĐ - Hàng tồn kho 
Nợ ngắn hạn 

 

 

Lần 

 

 

Lần 

 
[ 

 

 

1,01 

 

 

0,57 

 

 

1,38 

 

 

0,83 
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2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản  

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 

 

% 

% 
 

 

74,5 

297,3 

 

49,3 

98,1 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

+ Vòng quay hàng tồn kho  

Giá vốn hàng bán     
Hàng tồn kho bình quân 

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản  

 

 

Lần 

 

Lần 

 

 

8,4 

 

2,8 

 

 

6,7 

 

2,0 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

+ Hệ số Lợi nhuận sau 
thuế/Doanh thu  thuần 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn 
chủ sở hữu 

+ Hệ số Lợi nhuận sau 
thuế/Tổng tài sản 

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động 
kinh doanh/Doanh thu thuần 

 

% 

 

% 

 

% 

 

% 

 

2,1 

 

18,2 

 

4,4 

 

1,4 

 

3,7 

 

9,0 

 

5,9 

 

3,5 

(Nguồn: Theo số liệu BCTC  kiểm toán năm 2006, 2007 của HTBEECO) 

v Chỉ tiêu về khả năng thanh toán: 

Hệ số thanh toán ngắn hạn của Công ty trong năm 2006 là 1,01 lần; đến 
31/12/2007  tăng lên đạt 1,38 lần. Hệ số thanh toán nhanh lần lượt là 0,57 lần 
và 0,83 lần. Năm 2007, Công ty đã nâng khả năng thanh toán của mình lên 
nhờ nỗ lực giảm nợ ngắn hạn từ 6.485.344.925 đồng xuống còn 5.675.729.713 
đồng vào 31/12/2007. Trong thời gian tới, yêu cầu đặt ra của Công ty là tiếp 
tục tăng vốn điều lệ để đưa vốn của vào sản xuất, tích cực giảm nợ ngắn hạn, 
nhằm nâng cao khả năng thanh toán của mình. 

v Chỉ tiêu về cơ cấu vốn: 
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Cơ cấu vốn của Công ty đã có sự điều chỉnh phù hợp trong năm 2007. Do 
giảm nợ phải trả nên Hệ số nợ/Tổng tài sản của Công ty năm 2006 là 74,5; 
năm 2007 là 49,4%.  Bên cạnh đó, Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu của Công ty đã 
giảm lớn từ 297,3% năm 2006 xuống còn 98,1% trong năm 2007. Điều đó thể 
hiện sự nỗ lực của Công ty trong việc thay đổi cơ cấu vốn; tăng quy mô vốn 
chủ sở hữu (trong đó có tăng vốn điều lệ 2 lần liên tiếp nâng vốn điều lệ từ 
2.250.000.000 đồng lên 10.000.000.000 đồng). Đến thời điểm 31/12/2007, 
Công ty đã nỗ lực không còn nợ ngân hàng, giảm nợ ngắn hạn. Trong tương 
lai, để có một cơ cấu tài chính ít rủi ro, Công ty sẽ phải tiếp tục tăng vốn chủ 
sở hữu bằng phát hành thêm cổ phần và giảm nợ ngắn hạn. 

v Chỉ tiêu về năng lực hoạt động: 

Các chỉ tiêu về năng lực hoạt động của Công ty giảm trong năm 2007, tuy 
nhiên mức giảm không đáng kể. Vòng quay hàng tồn kho năm 2007 là 6,7 lần 
trong khi năm 2006 là 8,4 lần; do quy mô sản xuất năm 2007 của Công ty đã 
tăng mạnh so với năm 2006 do cuối năm 2006 Công ty đã đầu tư nâng cao 
trang thiết bị sản xuất. Bên cạnh đó, hệ số doanh thu thuần/tổng tài sản năm 
2007 giảm so với năm 2006 do Công ty mới nâng vốn điều lệ trong những 
tháng cuối năm 2007, bắt đầu tư vào sản xuất kinh doanh và nâng cao cơ sở 
vật chất. Doanh thu thuần năm 2007 đã tăng đáng kể sau khi tăng vốn điều lệ 2 
lần liên tiếp trong năm 2007 (gấp 1,28% doanh thu năm 2006) doanh thu sẽ 
còn tăng trong các năm sau. 

v Chỉ tiêu về khả năng sinh lời: 

Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Công ty tăng mạnh trong năm 2007. Hệ 
số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần đã tăng từ 2,1 lần năm 2006 lên 3,7 lần 
trong năm 2007. Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần 
cũng tăng từ 1,4% năm 2006 lên 3,5% năm 2007. Bên cạnh đó, hệ số lợi 
nhuận sau thuế /tổng tài sản đã tăng từ 4,4% năm 2006 lên 5,9% năm 2007 
mặc dù Công ty mới tăng mạnh quy mô tài sản năm 2007. 

12. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng 

§  Danh sách Hội đồng quản trị 

1. Ông Hồ Gia Bảo : Chủ tịch Hội đồng quản trị 

2. Ông Phan Xuân Hoành : Ủy viên Hội đồng quản trị 

4. Bà Trần Thị Thu Hà : Ủy viên Hội đồng quản trị 
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§ Danh sách Ban Giám đốc  

1. Ông Hồ Gia Bảo : Giám đốc 

2. Ông Nguyễn Thanh Hà : Phó Giám đốc 

3. Ông Phan Xuân Hoành : Phó Giám đốc 

4. Bà Trần Thị Thu Hà : Phó Giám đốc 

5. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng : Kế toán trưởng 

§ Danh sách Ban Kiểm soát 

1. Bà Nguyễn Thị Yến : Trưởng Ban kiểm soát 

2. Bà Nguyễn Thị Lan : Thành viên Ban kiểm soát 

3. Bà Hồ Thị Hà : Thành viên Ban kiểm soát 

v Sơ yếu lý lịch tóm tắt Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế 
toán trưởng: 

1) Hồ Gia Bảo 

§ Chức vụ  : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc 

§ Giới tính  : Nam 

§ CMND số  : 183814876, do CA Hà Tĩnh cấp ngày 05/11/2007 

§ Ngày sinh  : 12/10/1955 

§ Nơi sinh  : Kỳ Anh – Hà Tĩnh 

§ Quốc tịch  : Việt Nam 

§ Dân tộc  : Kinh 

§ Quê quán  : Quảng Trạch, Quảng Bình 

§ Địa chỉ thường trú : Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

§ Điện thoại cơ quan : 039.893399 

§ Trình độ văn hóa : 10/10 

§ Trình độ chuyên môn : Đại học kinh tế, ngành Kinh tế phát triển 

    Đại học Sư phạm - Ngành toán 

§ Quá trình công tác :  
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- Năm 1977 – 1981 : Giáo viên, hiệu phó trường THCS Kỳ 
Tân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. 

- Năm 1982-1996 : Hiệu trưởng trường THCS Kỳ Hưng. 
- Năm 1997-09/2002 : Hiệu trường trường THCS Thị trấn Kỳ 

Anh – Hà Tĩnh. 
- Tháng 10/2002 – 10/2004: Chuyên viên sở Giáo dục – Đào tạo Hà 

Tĩnh. 
- Tháng 11/2004 đến nay : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty 

cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà 
Tĩnh. 

§ Hành vi vi phạm pháp luật: không 
§ Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không 

§ Các khoản nợ đối với Công ty: không 

§ Số cổ phần nắm giữ : 634.750 cổ phần, chiếm 63,475% vốn điều lệ 

- Cá nhân  : 10.000 CP, chiếm 01% vốn điều lệ. 

- Đại diện quản lý phần vốn Nhà nước của NXBGD đầu tư vào 
HTBEECO  : 510.000 CP, chiếm 51% vốn điều lệ. 

- Đại diện quản lý phần vốn Nhà nước của Tổng công ty Đầu tư – Kinh 
doanh vốn Nhà nước tại HTBEECO: 114.750CP, chiếm 11,475% vốn 
điều lệ. 

§ Những người có liên quan: không 

2) Phan Xuân Hoành 

§ Chức vụ  : Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc 

§ Giới tính  : Nam 

§ CMND số  : 183282852, do CA Hà Tĩnh cấp ngày 24/04/1999 

§ Ngày sinh  : 15/06/1953 

§ Nơi sinh  : Thị Trấn Can Lộc, Hà Tĩnh 

§ Quê quán  : Thị trấn Can Lộc, Hà Tĩnh 

§ Quốc tịch  : Việt Nam 

§ Dân tộc  : Kinh  

§ Địa chỉ thường trú : Phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 
Tĩnh 

§ Điện thoại cơ quan : 039.855660 

§ Trình độ văn hóa : 10/10 
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§ Trình độ chuyên môn : Đại học Sư phạm 

§ Quá trình công tác :  

- Tháng 09/1972 - 08/1974 : Giáo viên cấp II Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh. 

- Tháng 08/1974 – 08/1976:  Giáo viên Trường Đảng tỉnh Quảng Trị. 

- Tháng 09/1976 – 08/1979:  Cán bộ Phòng kế hoạch Ty Giáo dục 
Bình Trị Thiên. 

- Tháng 09/1979 – 08/1992:  Hiệu trưởng các Trường cấp II ở Can 
Lôc. 

- Tháng 09/1992 – 10/1999:  Cán bộ tổ chức huyện và phòng Giáo 
dục Can Lộc, Hà Tĩnh. 

- Tháng 11/1999 – 10/2004:  Trưởng phòng tổ chức hành chính Công 
ty cổ phần Sách - TBTH Hà Tĩnh. 

- Tháng 10/2004 – 08/2006: Ủy viên HĐQT, trưởng, phó phòng 
Hành chính tổng hợp Công ty cổ phần 
Sách - TBTH Hà Tĩnh. 

- Tháng 08/2006 đến nay:  Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty 
cổ phần Sách - TBTH Hà Tĩnh. 

§ Hành vi vi phạm pháp luật  :không 

§ Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không 

§ Các khoản nợ đối với Công ty : không 

§ Số cổ phần đang nắm giữ   : 4.000 cổ phần, chiếm 0,4% VĐL 

§ Những người có liên quan  : không 

§ Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không 
 

3) Trần Thị Thu Hà 
§ Chức vụ  : Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc  

§ Giới tính  : Nữ 

§ CMND số  : 183006955, do CA Hà Tĩnh cấp ngày 09/11/2007 

§ Ngày sinh  : 19/05/1963 

§ Nơi sinh  : Sơn Thịnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh 
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§ Quốc tịch  : Việt Nam 

§ Dân tộc  : Kinh  

§ Quê quán  : Sơn Thịnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh 

§ Địa chỉ thường trú : Phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 
Tĩnh 

§ Điện thoại cơ quan : 039.856787 

§ Trình độ văn hóa : 10/10 

§ Trình độ chuyên môn : Trung cấp Tài chính kế toán 

§ Quá trình công tác :  

- 1989 – 1990 : Cán bộ Công ty cổ phần sách - TBTH 
Nghệ Tĩnh, 

- 1991 – 10/2004 : Cán bộ Công ty cổ phần Sách - Thiết bị 
trường học Hà Tĩnh, 

- Tháng 11/2004 – 01/2007: Trưởng phòng kế hoạch Công ty cổ 
phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh 

- Tháng 01/2007 đến nay : Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty 
cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà 
Tĩnh. 

§ Hành vi vi phạm pháp luật: không 

§ Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không 

§ Các khoản nợ đối với Công ty: không 

§ Số cổ phần đang nắm giữ  : 4.000 cổ phần, chiếm 0,4% vốn điều lệ 

§ Những người có liên quan : không 

§ Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không 
 

4) Nguyễn Thanh Hà 
§ Chức vụ  : Phó Giám đốc  

§ Giới tính  : Nam 

§ CMND số  : 181859216, do CA Nghệ Tĩnh cấp ngày 
28/04/1989 
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§ Ngày sinh  : 03/03/1958 

§ Nơi sinh  : Phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh 

§ Quốc tịch  : Việt Nam 

§ Dân tộc  : Kinh 

§ Quê quán  : Hương Khê – Hà Tĩnh 

§ Địa chỉ thường trú : Phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 
Tĩnh 

§ Điện thoại cơ quan : 039.883788 

§  Trình độ văn hóa : 10/10 

§ Trình độ chuyên môn :  Đại học sư phạm. 

§ Quá trình công tác :  

- Tháng 09/1978 – 09/1998: Giáo viên tại Kỳ Anh, Thạch Hà, Hà 
Tĩnh, 

- Tháng 10/1998 – 02/2005:  Hiệu phó trường THCS Tân Lâm, 

- Tháng 03/2005 - nay : Phó Giám đốc Công ty cổ phần Sách - 
Thiết bị trường học Hà Tĩnh. 

§ Hành vi vi phạm pháp luật: không 

§ Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không 

§ Các khoản nợ đối với Công ty: không 

§ Số cổ phần đang nắm giữ  : 1.000 cổ phần, chiếm 0,1% vốn điều lệ 

§ Những người có liên quan : không 

§ Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không 
 

5) Nguyễn Thị Thu Hằng 
§ Chức vụ  : Kế toán trưởng  

§ Giới tính  : Nữ 

§ CMND số  : 183016393, do CA Hà Tĩnh cấp ngày 21/07/1994 

§ Ngày sinh  : 07/06/1970 

§ Nơi sinh  : Cẩm Thăng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 
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§ Quốc tịch  : Việt Nam 

§ Dân tộc  : Kinh  

§ Quê quán  : Cẩm Thăng, Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh 

§ Địa chỉ thường trú : Tổ 3, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh 
Hà Tĩnh 

§ Điện thoại cơ quan : 039.859708 

§ Trình độ văn hóa : 10/10 

§ Trình độ chuyên môn :  Đại học Tài chính Kế toán 

§ Quá trình công tác :  

- Tháng 10/1990 – 11/1998:  Kế toán Công ty Vật tư nông nghiệp Hà 
Tĩnh 

- Tháng 11/1998 – 10/2004:  Kế toán Công ty cổ phần Sách - Thiết bị 
trường học Hà Tĩnh. 

- Tháng 11/2004 đến nay :  Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sách - 
Thiết bị trường học Hà Tĩnh. 

§ Hành vi vi phạm pháp luật : không 

§ Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không 

§ Các khoản nợ đối với Công ty: không 

§ Số cổ phần đang nắm giữ : 2.500 cổ phần, chiếm 0,25% vốn điều lệ 

§ Những người có liên quan: không 

§ Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không 
 

6) Nguyễn Thị Yến 
§ Chức vụ  : Trưởng Ban kiểm soát  

§ Giới tính  :  Nữ 

§ CMND số  : 183678287, do CA Hà Tĩnh cấp ngày 27/11/2005 

§ Ngày sinh  : 23/06/1960 

§ Nơi sinh  : Cẩm Hà, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 

§ Quốc tịch  : Việt Nam 
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§ Dân tộc  : Kinh 

§ Quê quán  : Cẩm Hà, Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh 

§ Địa chỉ thường trú : Tổ 2, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh 

§ Điện thoại cơ quan : 039.855408 

§ Trình độ văn hóa : 10/10 

§ Trình độ chuyên môn : Trung cấp tài chính kế toán. 

§ Quá trình công tác :  

- 1981-1985 :  Kế toán Công ty thương nghiệp Kỳ Anh, 
Hà Tĩnh. 

- 1985-1994 :  Kế toán thương nghiệp Kỳ Anh, Hà 
Tĩnh. 

- 1994-2004 :  Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Sách 
- Thiết bị trường học Hà Tĩnh. 

- Tháng 11/2004 đến nay :  Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần 
Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh. 

§ Hành vi vi phạm pháp luật: không 

§ Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không 

§ Các khoản nợ đối với Công ty: không 

§ Số cổ phần đang nắm giữ  : 2.400 cổ phần, chiếm 0,24% vốn điều lệ 

§ Những người có liên quan : không 

§ Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không 
 

7) Nguyễn Thị Lan 
§ Chức vụ  : Thành viên Ban Kiểm soát  

§ Giới tính  : Nữ 

§ CMND số  : 183511572, do CA Hà Tĩnh cấp ngày 16/08/2003 

§ Ngày sinh  : 16/12/1960 

§ Nơi sinh  : Thạch Linh, Thạch Hà, Hà Tĩnh 
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§ Quê quán  : Thạch Hà – Hà Tĩnh 

§ Địa chỉ thường trú : Phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 
Tĩnh 

§ Điện thoại  :  039.881482 

§ Quốc tịch  :  Việt Nam 

§ Dân tộc  :  Kinh  

§ Trình độ văn hóa :  10/10 

§ Trình độ chuyên môn :  Đại học Tài chính Kế toán. 

§ Quá trình công tác :  

- 1981 – 1993 :  Công tác tại UBND huyện Thạch Hà, 

- 1994 đến nay :  Chuyên viên phòng quản lý doanh 
nghiệp – Sở tài chính Hà Tĩnh, Thành 
viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần 
Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh. 

§ Hành vi vi phạm pháp luật: không 

§ Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không 

§ Các khoản nợ đối với Công ty: không 

§ Số cổ phần đang nắm giữ  : 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

§ Những người có liên quan : không 

§ Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không 
 

8) Hồ Thị Hà 
§ Chức vụ  : Thành viên Ban kiểm soát  

§ Giới tính  : Nữ 

§ CMND số  : 183172011, do CA Hà Tĩnh cấp ngày 08/08/1997 

§ Ngày sinh  : 02/11/1979 

§ Nơi sinh  : Thạch Thắng, Thạch Hà, Hà Tĩnh 

§ Quê quán  : Thạch Thắng, Thạch Hà – Hà Tĩnh 
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§ Địa chỉ thường trú : Tổ 12, phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh 

§ Điện thoại  : 039.859708 

§ Quốc tịch  : Việt Nam 

§ Dân tộc  : Kinh 

§ Trình độ văn hóa : 12/12 

§ Trình độ chuyên môn : Đại học tài chính kế toán. 

§ Quá trình công tác :  

- 03/2005 :  Nhân viên Cửa hàng sách thương mại 
tổng hợp Công ty cổ phần Sách - Thiết 
bị trường học Hà Tĩnh. 

- 12/2005 :  Nhân viên phòng tài vụ, thành viên Ban 
kiểm soát Công ty Công ty cổ phần Sách 
- Thiết bị trường học Hà Tĩnh. 

§ Hành vi vi phạm pháp luật: không 

§ Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không 

§ Các khoản nợ đối với Công ty: không 

§ Số cổ phần đang nắm giữ  : 1.000 cổ phần, chiếm 0,1% vốn điều lệ 

§ Những người có liên quan : Hồ Thị Hải - em ruột 

Số cổ phiếu nắm giữ: 1.000 cổ phần 

§ Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không 

13. Tài sản 
13.1. Tài sản cố định hữu hình tại thời điểm 31/12/2007: 

Bảng 21 – Tài sản cố định hữu hình tại thời điểm 31/12/2007 

STT Khoản mục 
Nguyên giá 

(VNĐ) 
Giá trị còn lại 

(VNĐ) 
% 

GTCL/NG 

1 Nhà cửa, vật kiến trúc 4.328.871.024 3.644.632.318 84,19%

2 Máy móc thiết bị 1.244.042.073 894.139.741 71,87%

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Bản cáo bạch                       Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh 
 

Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Thăng Long  
 
 

66 

3 
Phương tiện vận tải 
truyền dẫn 

686.071.858 281.100.480 59,02%

Cộng 6.258.984.955 4.819.872.539 77,00%

 (Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2007 của HTBEECO) 
 

13.2. Tài sản cố định vô hình tại thời điểm 31/12/2007: 
Bảng 22 – Tài sản cố định vô hình tại thời điểm 31/12/2007 

TT Khoản mục 
Nguyên giá 

(VNĐ) 
Giá trị còn 
lại (VNĐ) 

% 
GTCL/NG 

1 Quyền sử dụng đất (****) 1.011.171.000 1.003.278.547 99,21% 

2 Phầm mềm kế toán 52.000.000 14.222.334 27,35% 

3 Lợi thế thương mại 0 0 - 

Cộng 1.063.171.000 1.017.500.881 95,70% 

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2007 của HTBEECO) 
(****) Chi tiết đất Công ty đang sử dụng: 

• Thửa đất số 130: 

- Địa chỉ thửa đất: Phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Diên tích: 178,3 m2 

- Mục đích sử dụng: đất cơ sở sản xuất, kinh doanh (xây dựng kho chứa 
sách và văn phòng làm việc) 

- Thời hạn sử dụng: lâu dài 

• Thửa đất số 117: 

- Địa chỉ thửa đất: Phường Nam Hà, thị xã Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

- Diện tích: 403,3 m2 

- Mục đích sử dụng đất: làm trụ sở làm việc và kinh doanh sách giáo khoa 
– Thiết bị dạy học 

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm, kể từ ngày 01/01/1996 

• Thửa đất hợp thửa: 

- Địa chỉ thửa đất: Xã Thạch Quý, thị xã Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
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- Diện tích: 1880,0 m2 

- Mục đích sử dụng: xây dựng xưởng sản xuất thiết bị giáo dục – Đồ chơi 
trẻ em 

- Thời hạn sử dụng: 50 năm kể từ ngày 01/3/2006. 
13.3. Bảng kê chi tiết tài sản cố định hữu hình tại thời điểm 31/12/2007: được 

kèm theo bản cáo bạch 
14. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức trong năm tiếp theo 

Bảng 23 – Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2008 và 2009 

Năm 2008 Năm 2009 

Chỉ tiêu Đơn vị 
tính 

Năm 
2007 Kế hoạch 

thực hiện 

% tăng 
giảm so 
với năm 
2007 (%) 

Kế 
hoạch 

thực hiện

% tăng 
giảm so 
với năm 
2008 (%) 

Doanh thu thuần Triệu 26.907 43.080 60,11 47.388 10,00

 Lợi nhuận sau 
thuế Triệu 1.005 3.259 221,08 3.650 12,00

Tỷ lệ lợi nhuận 
sau thuế/doanh 
thu thuần 

(%) 3,74 7,56  7,70  

Vốn điều lệ Triệu 10.000 10.000 0 10.000 0

Tỷ lệ lợi nhuận 
sau thuế/Vốn 
điều lệ bình quân 

(%) 27,16 32,59  36,50  

Cổ tức (%) 10 15  16  

(Nguồn: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 3 và kế hoạch kinh doanh 2008, 
Nghị quyết về tổ chức kinh doanh năm 2008 và dự kiến kế hoạch năm 2009 của HTBEECO) 

v Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức đã đề ra: 

§ Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức trong các năm tiếp theo của 
Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Hà Tĩnh là khả thi căn cứ vào kế 
hoạch đầu tư, sản xuất kinh doanh cụ thể như sau: 
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Bảng 24- Doanh thu thuần dự kiến của Công ty 

Đơn vị: đồng 

STT Khoản mục Năm 2006 Năm 2007 
Dự kiến năm 

2008 
Dự kiến năm 

2009 

1 Sách giáo khoa 14.725.000.000 17.273.000.000 22.607.600.000 24.375.250.000 

 
- Cửa hàng sách 
tại 58 Phan Đình 
Phùng 

2.100.000.000 3.053.000.000 4.320.000.000 4.752.000.000 

 
- Cửa hàng sách 
Nguyễn Công 
Trứ 

800.000.000 1.861.000.000 2.823.700.000 3.100.000.000 

 
- 25 đại lý trong 
tỉnh Hà Tĩnh 

11.825.000.000 12.369.740.000 15.463.900.000 16.523.250.000 

2 Sách tham khảo 1.592.000.000 2.276.740.000 5.790.000.000 6.400.000.000 

 
Cửa hàng Sách 
tại 58 Phan Đình 
Phùng 

1.000.000.000 1.343.000.000 2.142.000.000 3.500.000.000 

 
Cửa hàng Sách 
Nguyễn Công 
Trứ 

100.000.000 165.000.000 500.000.000 800.000.000 

 
25 đại lý trong 
toàn tỉnh 

492.000.000 768.740.000 3.148.000.000 2.160.000.000 

3 VPP và ấn phẩm 2.000.000.000 2.010.000.000 3.882.500.000 4.270.000.000 

 
Cửa hàng Sách 
tại 58 Phan Đình 
Phùng 

1.200.000.000 1.275.000.000 2.310.000.000 2.700.000.000 

 
Cửa hàng Sách 
Nguyễn Công 
Trứ 

102.000.000 165.000.000 277.000.000 530.000.000 

 
25 đại lý trong 
toàn tỉnh 

698.000.000 570.000.000 1.295.500.000 1.040.750.000 

4 
Thiết bị trường 
học, đồ chơi trẻ 
em 

2.100.000.000 4.466.000.000 6.390.000.000 7.500.000.000 

5 Liên kết đào tạo 0 288.000.000 1.500.000.000 1.650.000.000 
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6 
Cho thuê văn 
phòng 

110.000.000 0 720.000.000 792.000.000 

7 
Các sản phẩm 
khác 

435.754.337 593.022.952 2.190.000.000 2.400.000.000 

 Tổng cộng 20.962.754.337 26.906.762.952 43.080.100.000 47.388.000.000 

(Nguồn: Nghị quyết về việc tổ chức kinh doanh năm 2008 và dự kiến kế hoạch năm 2009 
của HTBEECO) 

- Kinh doanh sách: Công ty đang dự kiến xây dựng Siêu thị HBEC: bao gồm 
nâng cấp và mở rộng cơ sở cũ tại 58 Phan Đình Phùng. Tại nhà sách 
Nguyễn Công Trứ, Công ty dự định nâng cấp xây dựng tầng 2 thành thư 
viện điện tử, phục vụ nhu cầu của sinh viên Đại học Hà Tĩnh; đồng thời 
nâng cấp nhà sách. Dự kiến năm 2008, Công ty sẽ thu được 904,304 triệu 
đồng lợi nhuận từ sách giáo khoa và 405,3 triệu đồng lợi nhuận từ sách 
tham khảo. 

- Văn phòng phẩm và ấn phẩm: Mô hình hoạt động theo kiểu siêu thị tự chọn 
sẽ thúc đẩy nhu cầu mua hàng của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, yêu cầu 
nâng cao chất lượng học tập và nghiên cứu là một xu thế tất yếu của người 
tiêu dùng. Dự kiến năm 2008, Công ty sẽ thu được 271,775 triệu đồng lợi 
nhuận từ kinh doanh các mặt hàng này. 

- Lĩnh vực đào tạo: Công ty đã nhận được yêu cầu tổ chức lớp học của nhiều 
cơ  quan, trường học trên địa bàn về mở các lớp học liên kết đào tạo, dự 
kiến năm 2008 thu được 225 triệu đồng lợi nhuận từ lĩnh vực này. 

- Kinh doanh thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em: HTBEECO chú trọng lĩnh 
vực sản xuất thiết bị để tăng cả về quy mô cung cấp và chất lượng sản phẩm 
để tạo doanh thu cho Công ty. Dự kiến, lĩnh vực sản xuất thiết bị sản xuất 
của Công ty trong năm 2008 sẽ mang lại lợi nhuận 511,2 triệu đồng từ kinh 
doanh các mặt hàng này. 

- Cho thuê văn phòng: Tại Siêu thị HBEC, diện tích cho thuê dự kiến là 360 
m2 với số tiền dự kiến cho thuê là 200.000 đồng/m2/tháng, nâng lợi nhuận 
từ cho thuê văn phòng lên 288 triệu đồng. 

- Các sản phẩm khác: Với quy mô vốn tăng vào cuối năm 2007, Công ty sẽ 
tận dụng có hiệu quả các nguồn vốn nhàn rỗi để kinh doanh, dự kiến thu 
được lợi nhuận 153,3 triệu đồng lợi nhuận  trong năm 2008. 
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§ Thực tế trong những tháng cuối năm 2007, công ty đã ký được nhiều hợp đồng 
có giá trị, do đó tổng doanh thu trong tháng 12/2007 lên hơn 3,4 tỷ (gấp 10 lần 
so với cùng ký năm 2006); lợi nhuận tháng 12/2007 đạt 255 lợi nhuận cả năm 
2007; góp phần nâng tổng doanh thu thuần năm 2007 gấp 1,3 lần năm 2006. 
Công ty cũng đã ký được nhiều hợp đồng có giá trị cho năm 2008. 

§ Đề án thành lập trường phổ thông có nhiều cấp học tại thành phố Hà Tĩnh – 
Tỉnh Hà Tĩnh, đã được Nhà xuất bản Giáo dục chấp thuận đầu tư, đã được 
UBND tỉnh thẩm định để ra quyết định thành lập, dự kiến tháng 9/2009 khai 
giảng khóa học đầu tiên (phụ lục kèm theo). 

15. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức  

Dưới góc độ của một tổ chức tài chính chuyên nghiệp, Công ty cổ phần 
chứng khoán Thăng Long đã thu thập các thông tin, tiến hành các nghiên cứu phân 
tích và đánh giá cần thiết về hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Sách - Thiết 
bị trường học Hà Tĩnh cũng như lĩnh vực hoạt động mà Công ty đang hoạt động, 
chúng tôi thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của HTBEECO là rất ổn định và có  
tiềm năng phát triển. Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Hà Tĩnh có rất 
nhiều các lợi thế như: 

§ Sử dụng được thương hiệu của NXB Giáo dục – một thương hiệu được đông 
đảo phụ huynh học sinh và học sinh tin tưởng; Công ty được phép cung cấp 
các sản phẩm của NXB Giáo dục tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và tại các địa 
phương khác trên cả nước; 

§ Công ty đang có nhiều đối tác tin cận trong cung cấp sản phẩm dịch vụ của 
mình; 

§ Bộ Giáo dục và Đào tạo đang trong quá trình cải cách bộ sách giáo khoa. Bên 
cạnh đó, Công ty vẫn là nhà phân phối sách duy nhất mang thương hiệu Nhà 
xuất bản Giáo dục, do đó vai trò của HTBEECO là khá lớn với nền giáo dục 
tỉnh Hà Tĩnh; 

§ Công ty đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát hành và đã có uy tín 
trên thị trường; 

§ Sản xuất thiết bị trường học: Công ty có Xí nghiệp sản xuất Thiết bị trường 
học Đồ chơi trẻ em duy nhất trên địa bàn từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nên 
chủ động cung cấp thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em trong tỉnh Hà Tĩnh và có 
ảnh hưởng lớn trên địa bàn các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế; 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Bản cáo bạch                       Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh 
 

Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Thăng Long  
 
 

71 

§ Kinh doanh địa ốc văn phòng: đang có kế hoạch xây dựng siêu thị thương mại 
tại 58 Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh. Địa điểm này có vị trí trung tâm 
tại thành phố Hà Tĩnh, nơi tập trung nhiều trường học và có mật độ dân cư 
đông đúc; 

§ Hợp tác đào tạo (bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện, nghiệp vụ bán hàng, kế toán 
trưởng, an toàn vệ sinh lao động, khởi sự thành lập doanh nghiệp...) là một 
hướng kinh doanh tiến bộ và đáp ứng được nhu cầu của đông đảo các trường 
học và các doanh nghiệp trên toàn tỉnh; 

§ HTBEECO đang có kế hoạch xây dựng một thư viện điện tử tại cơ sở II - Cửa 
hàng Sách và Dịch vụ tổng hợp trên đường Nguyễn Công Trứ, đáp ứng nhu 
cầu của đông đảo học sinh, và sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh; 

§ Công ty cũng đang bắt đầu xây dựng kế hoạch hợp tác tư vấn du học, là một 
trong những lĩnh vực mới sẽ có tiềm năng phát triển tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

Do vậy, chúng tôi tin tưởng rằng trong 03 năm tới hoạt động kinh doanh của 
Công ty vẫn duy trì tốt và có điều kiện phát triển. Nếu không có những diễn biến bất 
thường gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp thì kế hoạch doanh thu, lợi 
nhuận mà Công ty đề ra trong những năm tới có tính khả thi cao. 

Chúng tôi lưu ý rằng, những nhận xét của Công ty cổ phần chứng khoán 
Thăng Long – đơn vị tư vấn, chỉ có giá trị tham khảo, chúng tôi khuyến cáo các nhà 
đầu tư nên tham khảo Bản cáo bạch này trước khi quyết định đầu tư. Các thông tin 
trình bày hoặc các nhận định nêu trên không hàm ý TSC bảo đảm giá trị của cổ 
phiếu và kết quả đầu tư vào cổ phiếu này. 

16.  Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức niêm yết: 
Căn cứ vào công văn số 05/HDDQT ngày 25 tháng 11 năm 2007 về việc 

thay đổi thành viên Hội đồng quản trị hiện thời cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 
2005 và Điều lệ Công ty, Công ty sẽ cam kết thay đổi thành viên Hội đồng quản trị 
hiện thời cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty. Theo đó, 
Công ty cam kết sẽ bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị mới và 02 thành 
viên mới không nằm trong Ban điều hành Công ty tại Đại hội đồng cổ đông gần 
nhất. 

Căn cứ vào công văn số 06/HĐQT ngày 25 tháng 11 năm 2007 về việc thay 
đổi Thành viên Ban kiểm soát hiện thời cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2005 
và Điều lệ Công ty: hiện thời, Ban kiểm soát Công ty có một thành viên là nhân 
viên phòng Tài vụ, nếu không phù hợp quy định thành viên Ban kiểm soát, Công ty 
cam kết sẽ thay đổi thành viên Ban kiểm soát mới tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất 
cho phù hợp với Điều lệ Công ty. 
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17.  Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh 
hưởng đến giá chứng khoán: Không có   

V. CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 

1. Loại chứng khoán:     Cổ phiếu phổ thông 

2. Mệnh giá:      10.000 đồng 

3. Tổng số chứng khoán niêm yết:    1.000.000 cổ phần 

4. Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc 
của tổ chức phát hành:      84.900 cổ phiếu  
 Số lượng cổ phiếu của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng bị 
hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% trong 
6 tháng tiếp theo:      24.900 cổ phiếu 

  Số lượng cổ phiếu của cán bộ nhân viên được mua ưu đãi bị hạn chế chuyển 
nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành (16/11/2007):  

         60.000 cổ phiếu 

v Loại cổ phần khi bán phải xin phép cấp có thẩm quyền: 624.750 cổ phiếu 
- Số lượng cổ phiếu thuộc phần vốn Nhà nước do Tổng công ty Đầu tư – Kinh 

doanh vốn nhà nước quản lý, cử đại diện phần vốn nhà nước cho ông Hồ Gia 
Bảo- Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường 
học Hà Tĩnh:      114.750 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu  thuộc phần vốn Nhà nước của NXBGD nắm giữ, cử người 
đại diện quản lý phần vốn của NXBGD cho ông Hồ Gia Bảo - Chủ tịch HĐQT 
kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Hà Tĩnh:  
        510.000 cổ phiếu 

5. Phương pháp tính giá: 
v Công thức tính giá trị sổ sách: 

Vốn chủ sở hữu 

----------------------------------- Giá trị sổ sách cổ phiếu = 

Số cổ phần đang lưu hành 
v Giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty tại thời điểm 31/12/2006: 

Tại thời điểm 31/12/2006, tổng vốn đầu tư đã góp của cổ đông là  
1.947.300.000 đồng, tương ứng 19.473 cổ phần (mệnh giá 100.000 đồng/cổ 
phần). Tổng vốn chủ sở hữu tại 31/12/2006 là 2.451.856.816 đồng. 

 Vốn chủ sở hữu  2.451.856.816   

= --------------------------------- = -------------- = 125.911 đồng/cổ 
phần 

Giá  

sổ sách  
cổ phiếu 

Số cổ phần đang lưu hành 19.473   
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v Giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty tại thời điểm 31/12/2007: 

Tại thời điểm 31/12/2007, tổng số vốn đầu tư của chủ sở hữu là 
10.000.000.000 đồng, tương ứng với 1.000.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 
đồng/cổ phần). Tổng vốn chủ sở hữu tại 31/12/2007 là 11.195.658.016 đồng. 

 Vốn chủ sở hữu  11.195.658.016   

= --------------------------------- = -------------- = 11.196 đồng/cổ 
phần 

Giá  

sổ sách  

cổ phiếu 
Số cổ phần đang lưu hành 1.000.000   

6. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài 

Sau khi niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tỷ lệ nắm giữ 
của người nước ngoài tuân theo quy định tại Thông tư số 90/2005/TT-BTC 
ngày 17/10/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 
238/2005/QĐ-TTg ngày 29/09/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tỷ 
lệ tham gia của bên nước ngoài vào Thị trường Chứng khoán Việt Nam, thì tổ 
chức, cá nhân nước ngoài mua bán trên TTGDCK được nắm giữ tối đa 49% 
tổng số cổ phiếu phát hành ra công chúng.  

Hiện nay, Công ty không có cổ đông nước ngoài sở hữu cổ phiếu và Điều lệ 
Công ty không quy định giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của người nước ngoài. 

7. Các loại thuế có liên quan 

v Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN): 

Công ty áp dụng mức thuế suất theo thuế TNDN là 28% trên lợi nhuận chịu 
thuế. Công ty được miễn 1 năm thuế TNDN (2006) và giảm 50% số thuế 
TNDN phải nộp trong 2 năm tiếp theo (từ 2007 đến 2008). 

v Các loại thuế khác: 

Ngoài ra, các loại thuế, phí khác Công ty thực hiện kê khai và nộp cho cơ quan 
thuế theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

Tại thời điểm 31/12/2007, Công ty đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với 
Nhà nước theo đúng luật định. 
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VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT  
TỔ CHỨC TƯ VẤN: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG 
TRỤ SỞ CHÍNH: 273 Kim Mã, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội. 
ĐIỆN THOẠI: (84.04) 7262600 
FAX:   (84. 04) 7262601 
 

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: 
CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC 
TRỤ SỞ CHÍNH: 217 Nguyễn Văn Linh, Tp. Đà Nẵng 
ĐIỆN THOẠI: (84.511) 655886 
FAX:   (84.511) 655887 
 

VII. PHỤ LỤC  

1. Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

2. Phụ lục II: Điều lệ công ty phù hợp với Điều lệ mẫu công ty niêm yết 

3. Phụ lục III: Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2006 đã 
kiểm toán; báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007 đã 
kiểm toán.  

4. Phụ lục IV: Báo cáo kết quả kiểm tra vốn đầu tư của chủ sở hữu vào thời điểm 
30/11/2007. 

5. Phụ lục V: Bảng tổng hợp tài sản cố định hữu hình đến ngày 31/12/2007 

6. Phụ lục VI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ ba, Hội đồng 
quản trị về việc phát hành và niêm yết 

7. Phụ lục V: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai ngày 15 
tháng 8 năm 2007. 

8. Phụ lục VII: Cam kết nắm giữ cổ phiếu, cam kết của tổ chức niêm yết. 

9. Phụ lục VIII: Danh sách thành viên chủ chốt, sơ yếu lý lịch. 

10. Phụ lục IX: Quy trình công bố thông tin. 

11. Phụ lục XI: Đề án thành lập trường phổ thông có nhiều cấp học tại thành phố 
Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh 

12. Phụ lục XII: Một số phụ lục khác 
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CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

 

 

 

 

HỒ GIA BẢO 

 

KẾ TOÁN TRƯỞNG 

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ THU HẰNG 

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT 

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ YẾN 
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