
Nhμ XuÊt B¶n Gi¸o Dôc-Bé GD§T

C«ng ty Cæ phÇn S¸ch-ThiÕt bÞ B×nh ThuËn

Tμi s¶n M· sè Sè ®Çu n¨m Sè cuèi k×

A. Tμi s¶n ng¾n h¹n 100 14 997 259 495  16 926 578 263

I.TiÒn vμ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn 110  1 860 847 015  1 055 215 690

1.TiÒn 111  1 860 847 015  1 055 215 690

2. C¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn 112

II. C¸c kho¶n ®Çu t− tμi chÝnh ng¾n h¹n 120  4 961 029 990  4 821 965 291

1. §Çu t− ng¾n h¹n 121  4 961 029 990  4 821 965 291

3. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− ng¾n h¹n 129         

III. C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n 130  4 428 884 661  7 568 771 117

1. Ph¶i thu cña kh¸ch hμng 131  4 302 704 569  7 582 502 563

2. Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n 132   11 390 100   8 090 229

3. Ph¶i thu néi bé ng¾n h¹n 133         

4. Ph¶i thu theo tiÕn ®é hîp ®ång XD 134         

5. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 135   114 789 992   1 607 343

6. Dù phßng c¸c kho¶n PT ng/h¹n khã ®ßi 139     -  23 429 018

IV. Hμng tån kho 140  3 447 372 691  3 155 921 534

1. Hμng tån kho 141  3 447 372 691  3 155 921 534

2. Dù phßng gi¶m gi¸ hμng tån kho 149         

V. Tμi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 150   299 125 138   324 704 631

1. Chi phÝ tr¶ tr−íc ng¾n h¹n 151   35 506 921   16 841 298

2. ThuÕ GTGT ®−îc khÊu trõ 152         

3. ThuÕ vμ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i thu 154         

4. Tμi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 158   263 618 217   307 863 333

B. Tμi s¶n dμi h¹n 200 2 716 759 609  2 646 026 635

I. C¸c kho¶n thu dμi h¹n 210         

1. Ph¶i thu dμi h¹n cña kh¸ch hμng 211         

2. Vèn kinh doanh ë ®on vÞ trùc thuéc 212         

3. Ph¶i thu dμi h¹n néi bé 213         

4. C¸c kho¶n ph¶i thu dμi h¹n kh¸c 218         

5. Dù phßng ph¶i thu dμi h¹n khã ®ßi 219         

II. Tμi s¶n cè ®Þnh 220  1 573 962 158  1 372 536 424

1. Tμi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 221  1 573 962 158  1 372 536 424

- Nguyªn gi¸ 222  3 634 739 127  3 414 490 556

- Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 223 - 2 060 776 969 - 2 041 954 132

2. Tμi s¶n cè ®Þnh ®i thuª tμi chÝnh 224         

- Nguyªn gi¸ 225         

- Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 226         

3. Tμi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 227         

- Nguyªn gi¸ 228         

- Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 229         

4. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang 230         

III. BÊt ®éng s¶n ®Çu t− 240         

1. Nguyªn gi¸ 241         

2. Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 242         

IV. C¸c kho¶n ®Çu t− tμi chÝnh dμi h¹n 250  1 039 240 000  1 186 737 199

1. §Çu t− vμo c«ng ty con 251         

2. §Çu t− vμo CT liªn kÕt,liªn doanh 252         

3. §Çu t− dμi h¹n kh¸c 258  1 039 240 000  1 186 737 199

b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n

§Õn cuèi th¸ng 12 n¨m 2010



4. Dù phßng gi¸m gi¸ CK §T dμi h¹n 259         

V. Tμi s¶n dμi h¹n kh¸c 260   103 557 451   86 753 012

1. Chi phÝ tr¶ tr−íc dμi h¹n 261   103 557 451   86 753 012

2. Tμi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i 262         

3. Tμi s¶n dμi h¹n kh¸c 268         

Tæng céng tμi s¶n 270 17 714 019 104  19 572 604 898

Nguån vèn M· sè Sè ®Çu n¨m Sè cuèi k×

A. Nî ph¶i tr¶ 300 5 800 463 652  7 632 868 950

I. Nî ng¾n h¹n 310  5 766 125 667  7 601 608 965

1. Vay vμ nî ng¾n h¹n 311   979 614 300   208 887 400

2. Ph¶i tr¶ cho ng−êi b¸n 312  3 746 974 332  6 166 573 430

3. Ng−êi mua tr¶ tiÒn tr−íc 313   12 282 287     

4.ThuÕ vμ c¸c kho¶n ph¶i nép nhμ n−íc 314   78 312 159   180 106 636

5. Ph¶i tr¶ ng−êi lao ®éng 315   201 205 662   233 968 182

6. Chi phÝ ph¶i tr¶ 316         

7. Ph¶i tr¶  néi bé 317         

8. Ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é KH H§ XD 318         

9. C¸c kho¶n ph¶i tr¶,ph¶i nép kh¸c 319   682 264 364   689 722 754

10. Dù phßng ph¶i tr¶ ng¾n h¹n 320         

11. Quü khen th−ëng phóc lîi 323   65 472 563   122 350 563

II. Nî dμi h¹n 330   34 337 985   31 259 985

1. Ph¶i tr¶ dμi h¹n ng−êi b¸n 331         

2. Ph¶i tr¶ dμi h¹n néi bé 332         

3. Ph¶i tr¶ dμi h¹n kh¸c 333         

4. Vay vμ nî dμi h¹n 334         

5. ThuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ 335         

6. Dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lμm 336   34 337 985   31 259 985

7.Dù phßng ph¶i tr¶ dμi h¹n 337         

8. Doanh thu ch−a thùc hiÖn 338         

9. Quü ph¸t triÓn khoa häc vμ c«ng nghÖ 339         

B. Nguån vèn chñ së h÷u 400 11 913 555 452  11 939 735 948

I. Vèn chñ së h÷u 410  11 913 555 452  11 939 735 948

1. Vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u 411  11 000 000 000  11 000 000 000

2. ThÆng d− vèn cæ phÇn 412         

3. Vèn kh¸c cña CSH 413   112 410 011   112 410 011

4. Cæ phiÕu ng©n quü 414         

5. Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tμi s¶n 415         

6. Chªnh lÖch tØ gi¸ hèi ®o¸i 416         

7. Quü ®Çu t− ph¸t triÓn 417   571 517 087   583 517 087

8. Quü dù phßng tμi chÝnh 418   223 916 363   235 916 363

9. Quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u 419         

10. Lîi nhuËn sau thuÕ ch−a ph©n phèi 420   5 711 991   7 892 487

11. Nguån vèn ®Çu t− XDCB 421         

12. Quü hç trî s¾p xÕp doanh nghiÖp 422         

II. Nguån kinh phÝ, quü kh¸c 430         

1. Nguån kinh phÝ 432         

2. Nguån kinh phÝ ®· h×nh thμnh TSC§ 433         

 Tæng céng nguån vèn 440 17 714 019 104  19 572 604 898

TP. KÕ to¸n Gi¸m ®èc



COÂNG TY CP SAÙCH-THIEÁT BÒ BÌNH THUAÄN

NAÊM NAY NAÊM TRÖÔÙC NAÊM NAY NAÊM TRÖÔÙC
1    Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 01 VI.2 8,023,996,819       7,756,752,698        35,504,740,585        31,436,573,323        
2    Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu 02 143,073,641         121,435,112          612,610,193            408,836,232            
3    Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 10 7,880,923,178       7,635,317,586        34,892,130,392        31,027,737,091        
4    Giaù voán haøng baùn 11 VI.3 6,611,605,409       6,450,148,113        29,406,422,244        25,897,039,869        
5    Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 20 1,269,317,769       1,185,169,473        5,485,708,148         5,130,697,222         
6    Doanh thu hoaït ñoäng taøi chaùnh 21 194,512,230         146,403,242          795,025,879            821,435,676            
7    Chi phí taøi chaùnh 22 7,891,215            24,940,887            154,478,928            187,916,911            

    Trong ñoù: Chi phí laõi vay 23 7,318,500            24,842,887           86,076,881             131,292,552            

8    Chi phí baùn haøng 24 717,058,971         703,358,444          3,035,935,514         2,706,154,049         
9    Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 25 289,248,638         215,326,662          1,031,548,468         955,932,443            

10   Lôïi nhuaän thuaàn töø HÑSXKD 30 449,631,175         387,946,722          2,058,771,117         2,102,129,495         
11   Thu nhaäp khaùc 31 4,382,277            15,772,553            132,224,621            75,738,679             
12   Chi phí khaùc 32 39,419,028           10,200,229            87,782,378             106,201,943            
13   Lôïi nhuaän khaùc 40 (35,036,751)          5,572,324             44,442,243             (30,463,264)            
14   Toång lôïi nhuaän tröôùc thueá 50 414,594,424         393,519,046          2,103,213,360         2,071,666,231         
15   Chi phí thueá TNDN hieän haønh 51 VI.3 110,503,356         70,650,833            540,032,864            371,139,637            
16   Chi phí thueá TNDN hoaõn laïi 52 VI.3 -                        -                         -                          -                          
17   Toång lôïi nhuaän sau thueá 60 304,091,068         322,868,213          1,563,180,496         1,700,526,594         
18   Laõi suaát cô baûn treân coå phieáu 70

KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH 
Naêm  2010

QUYÙ 4 NAÊM 2010 LUYÕ KEÁ TÖØ ÑAÀU NAÊM
CHÆ TIEÂU MS TM



I . L−u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 00

  1. TiÒn thu tõ b¸n hμng,CCDC vμ doanh thu kh¸c 01 33,390,674,259      33,342,476,974        

  2. TiÒn chi tr¶ cho ng−êi cung cÊp hμng hãa vμ dÞch vu 02 (28,314,811,386)     (30,806,569,499)      

  3. TiÒn chi tr¶ cho ng−êi lao ®éng 03 (1,926,309,567)       (1,580,196,400)        

  4. TiÒn chi tr¶ l·i vay 04 (86,076,881)            (118,078,314)           

  5. TiÒn chi nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 05 (500,180,341)          (309,630,029)           

  6. TiÒn thu kh¸c tõ ho¹t ®éng kinh doanh 06 905,145,799           1,292,077,465          

  7. TiÒn chi kh¸c tõ ho¹t ®éng kinh doanh 07 (3,671,503,747)       (4,723,223,697)        

      L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 20 (203,061,864)          (2,903,143,500)        

-                              -                               

II. L−u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng ®Çu t− 00 -                              -                               

  1. TiÒn chi ®Ó mua s¾m, x©y dùng TSC§ vμ c¸c tμi s¶n dμi h¹n kh¸c 21 -                              -                               

  2. TiÒn thu tõ thanh lý, nh−îng b¸n TSC§ vμ tμi s¶n dμi h¹n kh¸c 22 -                              -                               

  3. TiÒn chi cho vay, mua c¸c c«ng cô nî cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c 23 (275,000,000)          (190,000,000)           

  4. TiÒn thu håi cho vay, b¸n l¹i c¸c c«ng cô nî cña ®¬n vÞ kh¸c 24 -                              -                               

  5. TiÒn chi ®Çu t− gãp vèn vμo ®¬n vÞ kh¸c 25 -                              (93,280,000)             

  6. TiÒn thu håi ®Çu t− gãp vèn vμo ®¬n vÞ kh¸c 26 -                              -                               

  7.  TiÒn thu l·i cho vay, cæ tøc vμ lîi nhuËn ®−îc chia 27 309,092,739           279,642,241             

 L−u chuyÓn thuÇn tõ ho¹t ®éng ®Çu t− 30 34,092,739             (3,637,759)               

-                              -                               

III. L−u chuyÓn tiÒn tõ hoat ®éng tμi chÝnh 00 -                              -                               

  1. TiÒn thu tõ ph¸t hμnh cæ phiÕu. nhËn vèn gãp cña chñ së h÷u 31 -                              -                               

  2. TiÒn chi tr¶ vèn gãp cho c¸c chñ së h÷u, mua l¹i cæ phiÕu cña doanh nghiÖp ®· ph¸t 

hμnh 32 -                              -                               

Kú nμy Kú tr−íc

L−u chuyÓn tiÒn tÖ

(Ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp)

n¨m  2010

Nhμ XuÊt B¶n Gi¸o Dôc-Bé GD§T

C«ng ty Cæ phÇn S¸ch-ThiÕt bÞ B×nh ThuËn

ChØ tiªu MS



  3. TiÒn vay ng¾n h¹n, dμi h¹n nhËn ®−îc 33 1,774,367,387        6,020,797,655          

  4. TiÒn chi tr¶ nî gèc vay 34 (2,545,094,287)       (3,671,379,487)        

  5. TiÒn chi tr¶ nî thuª tμi chÝnh 35 -                              -                               

  6. Cæ tøc lîi nhuËn ®· tr¶ cho chñ së h÷u 36 -                              -                               

  L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng tμi chÝnh 40 (770,726,900)          2,349,418,168          

  L−u chuyÓn tiÒn thuÇn trong kú (50=20+30+40) 50 (939,696,025)          (557,363,091)           

  TiÒn vμ t−¬ng ®−¬ng tiÒn ®Çu kú 60 6,821,877,005        5,940,521,774          

  Anh h−ëng cña thay ®æi tû gi¸ hèi ®o¸i quy ®æi ngo¹i tÖ 61 -                              -                               

  TiÒn vμ t−¬ng ®−¬ng tiÒn cuèi kú (70=50+60+61) 70 5,882,180,980        5,383,158,683          

               TP . KEÁ TOAÙN GIAÙM ÑOÁC



I . L−u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 00

  1. TiÒn thu tõ b¸n hμng,CCDC vμ doanh thu kh¸c 01 27,627,581,814      18,606,866,395          

  2. TiÒn chi tr¶ cho ng−êi cung cÊp hμng hãa vμ dÞch vu 02 (24,153,356,783)     (19,011,062,954)        

  3. TiÒn chi tr¶ cho ng−êi lao ®éng 03 (1,336,362,967)       (1,073,803,400)          

  4. TiÒn chi tr¶ l·i vay 04 (78,758,381)            (66,351,566)               

  5. TiÒn chi nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 05 (296,722,340)          (93,720,700)               

  6. TiÒn thu kh¸c tõ ho¹t ®éng kinh doanh 06 794,702,695           879,133,752               

  7. TiÒn chi kh¸c tõ ho¹t ®éng kinh doanh 07 (3,248,826,683)       (3,275,627,524)          

      L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 20 (691,742,645)          (4,034,565,997)          

-                              -                                 

II. L−u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng ®Çu t− 00 -                              -                                 

  1. TiÒn chi ®Ó mua s¾m, x©y dùng TSC§ vμ c¸c tμi s¶n dμi h¹n kh¸c 21 -                              -                                 

  2. TiÒn thu tõ thanh lý, nh−îng b¸n TSC§ vμ tμi s¶n dμi h¹n kh¸c 22 -                              -                                 

  3. TiÒn chi cho vay, mua c¸c c«ng cô nî cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c 23 (260,000,000)          (180,000,000)             

  4. TiÒn thu håi cho vay, b¸n l¹i c¸c c«ng cô nî cña ®¬n vÞ kh¸c 24 -                              -                                 

  5. TiÒn chi ®Çu t− gãp vèn vμo ®¬n vÞ kh¸c 25 -                              (93,280,000)               

  6. TiÒn thu håi ®Çu t− gãp vèn vμo ®¬n vÞ kh¸c 26 -                              -                                 

  7.  TiÒn thu l·i cho vay, cæ tøc vμ lîi nhuËn ®−îc chia 27 226,664,523           192,534,625               

L−u chuyÓn thuÇn tõ ho¹t ®éng ®Çu t− 30 (33,335,477)            (80,745,375)               

-                              -                                 

III. L−u chuyÓn tiÒn tõ hoat ®éng tμi chÝnh 00 -                              -                                 

  1. TiÒn thu tõ ph¸t hμnh cæ phiÕu. nhËn vèn gãp cña chñ së h÷u 31 -                              -                                 

  2. TiÒn chi tr¶ vèn gãp cho c¸c chñ së h÷u, mua l¹i cæ phiÕu cña 

doanh nghiÖp ®· ph¸t hμnh 32 -                              -                                 

ChØ tiªu MS

9  THANG §¢U  N¡M 2010

Kú nμy Kú tr−íc

Nhμ XuÊt B¶n Gi¸o Dôc-Bé GD§T

C«ng ty Cæ phÇn S¸ch-ThiÕt bÞ B×nh ThuËn

L−u chuyÓn tiÒn tÖ

(Ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp)



ChØ tiªu MS Kú nμy Kú tr−íc

  3. TiÒn vay ng¾n h¹n, dμi h¹n nhËn ®−îc 33 1,727,827,687        5,919,948,255            

  4. TiÒn chi tr¶ nî gèc vay 34 (2,441,467,887)       (2,179,295,500)          

  5. TiÒn chi tr¶ nî thuª tμi chÝnh 35 -                              -                                 

  6. Cæ tøc lîi nhuËn ®· tr¶ cho chñ së h÷u 36 -                              -                                 

  L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng tμi chÝnh 40 (713,640,200)          3,740,652,755            

  L−u chuyÓn tiÒn thuÇn trong kú (50=20+30+40) 50 (1,438,718,322)       (374,658,617)             

  TiÒn vμ t−¬ng ®−¬ng tiÒn ®Çu kú 60 6,821,877,005        5,940,521,774            

  Anhr h−ëng cña thay ®æi tû gi¸ hèi ®o¸i quy ®æi ngo¹i tÖ 61 -                              -                                 

  TiÒn vμ t−¬ng ®−¬ng tiÒn cuèi kú (70=50+60+61) 70 5,383,158,683        5,565,863,157            

TP . KEÁ TOAÙN GIAÙM ÑOÁC



I. Đặc điểm hoạt động
    Hình thức sở hữu vốn:
        CTy Cổ phần vốn góp, trong đó Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam (DNNN) nắm giữ 40 % vốn điều lệ.

    Ngành nghề kinh doanh chính:
1.     Bán buôn đồ dùng khác (sách giáo khoa).

2.     Bán buôn thiết bị khác (thiết bị giáo dục, văn phòng phẩm)

3.     Sản xuất thiết bị giáo dục, văn phòng phẩm.

4.     In ấn.

5.     Dịch vụ liên quan đến in (phát hành các loại ấn phẩm)

6.     Hoạt động dịch vụ tài chính khác (đầu tư vốn hoạt động tài chính: Chứng khoán, cổ phần)

7.     Mở siêu thị, cho thuê văn phòng

8.     Xây dựng nhà các loại

9.     Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (công trình công nghiệp)

10.   Bán buôn vật liệu xây dựng

11.   Hoạt động tư vấn kỷ thuật có liên quan (tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng)

II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Báo cáo tài chính và các nghiệp vụ kế toán được lập và ghi sổ bằng Đồng Việt Nam (VND).

III.Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng
Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam, ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006,

thông tư 244/2009/TT-BTC và Hệ thống Chuẩn mực Kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.

Hình thức kế toán: Nhật ký chung.

IV.Tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu
4.1  Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền bao gồm: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển.

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3

 tháng kể từ ngày mua, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rũi

 ro trong chuyển đổi thành tiền.

4.2   Các nghiệp vụ bằng ngoại tệ

 Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá do Ngân hàng Nhà

nước Việt Nam công bố trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh. 

 Các tài khoản có số dư ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá trên thị trường ngoại tệ

liên ngân hàng tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán. 

 Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ của

các khoản nợ dài hạn được phản ánh vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. Chênh lệch tỷ giá do đánh

giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ của tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản ngắn hạn thì để lại số dư

trên báo cáo tài chính, đầu năm sau ghi bút toán ngược lại để xóa số dư. 

4.3  Các khoản phải thu

 Các khoản phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu khách  hàng

 và phải thu khác.

 Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản phải thu không được khách

 hàng thanh toán phát sinh đối với số dư các khoản phải thu tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán. Việc trích

lập dự phòng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính.

4.4  Hàng tồn kho

 Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. 

 Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để 

có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá trị thuần có thể thực hiện l à giá bán ước tính trừ đi 

chi phí ước tính để hoàn thành hàng tồn kho và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng. 
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Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền và hạch toán kế toán theo

phương pháp kê khai thường xuyên.

Lập dự phòng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính.

4.5  Các khoản đầu tư tài chính

 Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, công ty liên doanh và các khoản đầu tư tài chính khác

 được ghi nhận theo giá gốc. 

 Dự phòng được lập cho các khoản giảm giá đầu tư nếu phát sinh tại ngày kết thúc niên độ kế toán. 

Trích lập dự phòng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của BTC.

4.6  Tài sản cố định hữu hình

       Nguyên giá

Tài sản cố định hữu hình được phản ánh theo nguyên giá trừ đi khấu hao luỹ kế.

Nguyên giá bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí mà Công ty bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến

 thời điểm đưa tài sản cố định đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu 

chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương 

lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.

      Khấu hao

Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản. 

Mức khấu hao phù hợp với Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính.

Mức khấu hao cụ thể như sau:

Loại tài sản 

4.7  Chi phí trả trước dài hạn

Chi phí trả trước dài hạn phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh của nhiều niên độ kế toán. Chi phí trả trước dài hạn được phân bổ trong khoảng thời 

gian mà lợi ích kinh tế được dự kiến tạo ra.

4.8  Các khoản phải trả và chi phí trích trước

Các khoản phải trả và chi phí trích trước được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan đến hàng

 hóa và DV đã nhận được không phụ thuộc vào việc CTy đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp hay chưa.

4.9  Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm được Công ty trích lập theo quy định tại Thông tư số 82/2003/TT-BTC 

ngày 14/08/2003 của Bộ Tài chính.

4.10 Chi phí vay

Chi phí đi vay trong giai đoạn đầu tư xây dựng các công trình xây dựng cơ bản dở dang được tính vào giá trị 

của tài sản đó. Khi công trình hoàn thành thì chi phí đi vay được tính vào chi phí tài chính trong kỳ.

Tất cả các chi phí đi vay khác được ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ khi phát sinh.

4.11 Quỹ tiền lương

Quỹ lương năm 2010 do Hội đồng quản trị duyệt theo đơn giá tiền lương là 886đ/1.000đ lợi nhuận trước thuế.

4.12 Ghi nhận doanh thu

    - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi có khả năng thu được các lợi ích kinh tế và 

có thể xác định được một cách chắc chắn, đồng thời thỏa mãn điều kiện sau:

    - Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi những rủi ro đáng kể và quyền sở hữu về sản phẩm đã được 

chuyển giao cho người mua và không còn khả năng đáng kể nào làm thay đổi quyết định của 

hai bên về giá bán hoặc khả năng trả lại hàng.

    - Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đã hoàn thành dịch vụ. Trường hợp dịch vụ được thực

 hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ được thực hiện căn cứ vào tỷ lệ hoàn 

 thành dịch vụ tại ngày kết thúc năm tài chính.

    - Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận khi doanh thu được xác định tương đối chắc chắn có khả 
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 năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó.

    - Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế.

    - Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi cổ đông được quyền nhận cổ tức hoặc các bên tham

gia góp vốn được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

4.13 Thuế thu nhập doanh nghiệp

 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại

 - Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong kỳ với thuế suất có hiệu

 lực tại ngày kết thúc kỳ kế toán. Thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các

 khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập và chi phí không phải

 chịu thuế hay không được khấu trừ.

 - Thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kết thúc kỳ kế toán giữa 

cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng cho mục đích báo cáo tài 

 chính. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời. Tài sản thuế 

thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những 

chênh lệch tạm thời được khấu trừ này. Giá trị của thuế thu nhập hoãn lại được tính theo thuế suất dự tính sẽ 

áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán dựa trên các mức thuế suất có hiệu lực

  tại ngày kết thúc niên độ kế toán.

 - Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải được xem xét lại vào ngày kết thúc kỳ kế

 toán và phải giảm giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập hoãn lại đến mức đảm bảo chắc chắn có đủ lợi nhuận

tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng.

4.14 Thuế suất và các lệ phí nộp Ngân sách mà Công ty đang áp dụng

 - Thuế Giá trị gia tăng: Đối với Sách giáo khoa, Sách tham khảo thuộc đối tượng không chịu thuế; 

đối với Thiết bị văn phòng, Từ điển áp dụng mức thuế suất 5%; còn đối với thiết bị tài liệu khác như tem, nhãn,

 mẫu biểu, thiết bị….áp dụng mức thuế suất 10%.

 - Thuế Thu nhập doanh nghiệp: Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%.

 - Các loại Thuế khác và Lệ phí nộp theo quy định hiện hành.

4.15 Các bên liên quan

 - Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên

 kia trong việc ra quyết định về các chính sách tài chính và hoạt động.

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán  
1. Tiền 12/31/2010 12/31/2009
 -Tieàn maët 169,512,000              345,561,000                   
 -Tieàn gôûi ngaân haøng 885,703,690              1,515,286,015                 
 -Tieàn ñang chuyeån -                            -                                 

Coäng 1,055,215,690           1,860,847,015                

12/31/2010 12/31/2009

Soá löôïng Giaù trò Soá löôïng Giaù trò
 - Coå phieáu ñaàu tö ngaén haïn (chi tieát) - - -
 - Traùi phieáu ñaàu tö ngaén haïn (chi tieát) - - -
 - Ñaàu tö ngaén haïn khaùc 4,826,965,291     4,961,029,990                 
 - Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn - -

Coäng 4,826,965,291    4,961,029,990                

12/31/2010 12/31/2009

 -Phaûi thu veà coå phaàn hoùa
 -Phaûi thu veà coå töùc vaø lôïi nhuaän ñöôïc chia -                            -                                 
 -Phaûi thu ngöôøi lao ñoäng -                            -                                 
 +Phaûi  thu  khaùc 1,607,343                 114,789,992                   

Coäng: 1,607,343                114,789,992                   

4. Hàng tồn kho 12/31/2010 12/31/2009

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác



 -Haøng hoùa 3,155,921,534            3,447,372,691                 
 -Haøng göûi ñi baùn

     Coäng: 3,155,921,534           3,447,372,691                

5. Tài sản ngắn hạn khác

Tạm ứng 59,259,742                  47,728,374                         
Tài sản thiếu chờ xử lý 870,091                       870,091                              
Ký quỹ, ký cược ngắn hạn 247,733,500                205,575,855                       

     Coäng: 307,863,333                254,174,320                      

6.  Tài sản cố định hữu hình

Khoaûn muïc
 Nhaø cöûa,

Vaät kieán truùc 

 Phöông tieän
vaän taûi,

truyeàn daãn 

 Thieát bò
duïng cuï
quaûn lyù 

 Coäng 

Nguyeân gía 
 Soá dö ñaàu naêm 2,159,880,310   995,794,469         479,064,348                 3,634,739,127                    

  -Taêng trong kyø -                    -                       24,751,429                  24,751,429                        

  -Giaûm trong kyø -                    (245,000,000)        -                               (245,000,000)                     

 Soá dö cuoái kyø: 2,159,880,310   750,794,469         503,815,777                3,414,490,556                   

Khaáu hao (luõy keá) -                                    

 Soá dö ñaàu naêm 1,104,480,580   595,388,035         360,908,354                 2,060,776,969                    

  -Khaáu hao trong kyø 95,830,740       60,875,539          69,470,884                 226,177,163                      
  Thanh lyùù, nhöôïng baùn(heát khaáu hao) -                   (245,000,000)       -                              -                                    
  Giaûm khaùc -                   -                      -                              -                                    

 Soá dö cuoái kyø: 1,200,311,320   411,263,574         430,379,238                2,041,954,132                   

Gía trò coøn laïi -                                    

 Soá ñaàu naêm 1,055,399,730   400,406,434         118,155,994                 1,573,962,158                    

 Soá cuoái kyø: (31/12/2010) 959,568,990     339,530,895         73,436,539                  1,372,536,424                   

Nguyên giá của TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 31/12/2010 là: 636,226,000                       

Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay: 1,372,536,424                    

7. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn                       12/31/2010
Soá löôïng Giaù trò Soá löôïng Giaù trò

c - Ñaàu tö daøi haïn khaùc                   -                         -                              - 

 - Ñaàu tö coå phieáu: -       904,020,000                     43,380                    904,020,000 

* CTy CP Saùch-Thieát bò Bình Döông (30.000CP) 300,000,000        30,000                    300,000,000                      

* CTy CP Hoïc Lieäu Haø Noäi            (11.380CP)          124,020,000        11,380                    124,020,000                      
* CTy CP Nöôùc khoaùng Vónh Haûo     (2.000CP) 480,000,000        2,000                     480,000,000                      

 - cho vay daøi haïn (CBNV) 282,717,199         135,220,000                      

     Coäng: 43,380          1,186,737,199    43,380                    1,039,240,000                

9. Chi phí trả trước dài hạn 12/31/2010 12/31/2009

 - Chi phí söûa chöõa Nhaø saùch Höng Ñaïo 41,217,631                  82,435,263                         

 - Chi phí coâng cuï duïng cuï chôø phaân boå… 45,535,382                  21,122,188                         

     Coäng: 86,753,012                  103,557,451                      

10. Vay và nợ ngắn hạn 12/31/2010 12/31/2009

 - Ngaân haøng Coâng Thöông Bình Thuaän   -                                   400,000,000                       

 - Vay CBNV trong Coâng ty 208,887,400                579,614,300                       

     Coäng: 208,887,400                979,614,300                      

Lãi suất vay của cán bộ nhân viên điều chỉnh theo mức lãi suất bình quân giữa tiền vay và tiền gửi do 

12/31/2009



ngân hàng Công thương Việt Nam công bố từng thời điểm.

11. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 12/31/2010 12/31/2009

 -Thueá TNDN 110,503,356              2,031,701                      
 -Thueá GTGT 59,932,625               70,650,833                     
 -Thueá Thu nhaäp caù nhaân 9,670,655                 5,629,625                      

     Coäng: 180,106,636             78,312,159                    

12. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 12/31/2010 12/31/2009

   -Kinh phí coâng ñoaøn 7,618,988                 5,965,749                       
   -Baûo hieåm Xaõ hoäi 1,643,266                 234,355                          
   -BHYT, BHTN -                               -                                     
   -Coå töùc phaûi traû 660,000,000             660,000,000                   
   -Caùc khoaûn phaûi traû,phaûi noäp khaùc 20,460,500               16,064,260                     

     Coäng: 689,722,754             682,264,364                   
13. Vốn chủ sở hữu

     Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Voán ñaàu tö cuûa 
chuû sôû höõu

Voán khaùc 
cuûa 

chuû sôû höõu

Quyõ ñaàu tö
phaùt trieån

Quyõ döï 
phoøng

taøi chính

Lôïi nhuaän
sau thueá

Soá dö taïi 01/01/2009:11.000.000.000 112,410,011    412,457,242        208,501,696                2,493,309                           

 Taêng trong naêm 159,059,845       15,414,667                  1,700,526,594                    

 Giaûm trong naêm (1,697,307,912)                  

Soá dö taïi 31/12/2009:11.000.000.000 112,410,011    571,517,087        223,916,363                5,711,991                           

Soá dö taïi 1/1/2010:  11.000.000.000 112,410,011    571,517,087        223,916,363                5,711,991                           

 Taêng trong naêm 12,000,000         12,000,000                  1,563,180,496                    

 Giaûm trong naêm -                          -                                   (1,561,000,000)                  

Soá dö taïi 31/12/2010:11.000.000.000 112,410,011    583,517,087        235,916,363                7,892,487                           

  Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu 12/31/2010 12/31/2009

 Voán ñaàu tö cuûa Nhaø xuaát baûn Giaùo duïc Vieät Nam 4,400,000,000             4,400,000,000                    

 Voán goùp cuûa caùc coå ñoâng khaùc 6,600,000,000             6,600,000,000                    

     Coäng: 11,000,000,000            11,000,000,000                  

       Cổ phiếu 12/31/2010 12/31/2009

 Soá löôïng coå phieáu ñöôïc pheùp phaùt haønh 1,100,000                    1,100,000                           

    - Coå phieáu thöôøng 1,100,000                  1,100,000                       

    - Coå phieáu öu ñaõi -                              -                                   
 Soá löôïng coå phieáu ñang löu haønh 1,100,000                    1,100,000                           

    - Coå phieáu thöôøng 1,100,000                  1,100,000                       

    - Coå phieáu öu ñaõi -                              -                                   
 Meänh giaù coå phieáu: 10.000VNÑ  10,000                         10,000                                

     Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 12/31/2010 12/31/2009

            Lợi nhuận năm trước chuyển sang   5,711,991                    2,493,309                           

            Lợi nhuận sau thuế TNDN   1,563,180,496             1,700,526,594                    

     Phân phối lợi nhuận sau thuế        1,561,000,000             1,697,307,912                    
         Thuế TNDN được giảm bổ sung quỹ ĐTPT   -                                   159,059,845                       
         Trích quỹ ĐTPT     12,000,000                  -                                         
         Trích quỹ dự phòng tài chính   12,000,000                  15,414,667                         



         Trích quỹ khen thưởng G.đốc 12,000,000                  -                                     
         Trích quỹ khen thưởng Tổng GĐ 51,250,000                  50,708,350                         
         Trích quỹ khen thưởng phúc lợi   153,750,000                152,125,050                       
         Chia cổ tức   (12%) 1,320,000,000             1,320,000,000                    

    Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối :     7,892,487                 5,711,991                       

14. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 12/31/2010 12/31/2009

            Tổng doanh thu      35,504,740,585            31,436,573,323                  
            + Doanh thu bán Sách giáo khoa   19,446,402,576           13,342,129,713                  

            + Doanh thu bán Sách tham khảo   2,148,483,805             2,268,828,005                    

            + Doanh thu bán thiết bị giáo dục    9,872,674,685             10,725,728,764                  

            + Doanh thu bán hàng hóa khác  4,029,943,155             5,067,578,524                    

            + Doanh thu d ịch vụ          7,236,364                    32,308,317                         

            Các khoản giảm trừ doanh thu    612,610,193                408,836,232                       
            + Chiết khấu thương mại       365,717,932                329,697,179                       

            + Giảm giá hàng bán -                                   -                                         

            + Hàng bán b ị trả lại      246,892,261                79,139,053                         

  Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ     34,892,130,392            31,027,737,091                  

15. Giá vốn hàng bán 12/31/2010 12/31/2009

            + Giá vốn sách giáo khoa   16,654,909,946           11,313,749,367                  

            + Giá vốn sách tham khảo      1,488,354,034             1,639,646,607                    

            + Giá vốn thiết bị giáo dục         8,097,438,136             8,857,828,101                    

            + Giá vốn hàng hóa khác             3,165,720,128             4,085,815,794                    
            + Giá vốn dịch vụ                                                                               -                               -                                         

                        C ộng                    29,406,422,244            25,897,039,869                  

16. Doanh thu hoạt động tài chính 12/31/2010 12/31/2009

 Lãi tiền gởi, tiền cho vay 674,831,063                661,195,673                       

 Chiết khấu thanh toán 81,944,816                  141,010,403                       

 Cổ tức lợi nhuận được chia 38,250,000                  19,229,600                         

                        C ộng                    795,025,879                821,435,676                       

17. Chi phí hoạt động tài chính 12/31/2010 12/31/2009

 Lãi tiền vay 86,076,881                  131,292,552                       

 Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm 68,402,047                  56,624,359                         

                        C ộng                    154,478,928                187,916,911                       

18. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ :(31/12/2010)

 - Chi phí thuế TNDN hiện hành: 540,032,864                371,139,637                       

 - Lợi nhuận sau thuế TNDN: 1,563,180,496             1,700,526,594                    

19.    Lãi cơ bản trên cổ phiếu

20.    Cổ tức    (12%/VĐL) 1,320,000,000             1,320,000,000                    

21. Thông tin về các bên liên quan

Công ty CP Sách TB Giáo dục Miền Nam CTy Thành viên NXBGDVN (Nhà đầu tư)

Công ty CP Sách Giáo dục TP.HCM -

Công ty CP Sách -Thiết bị TP.HCM -

CTy CP Đầu tư-Phát triển Giáo dục Phương Nam -

  Những giao dịch trọng yếu của Công ty với các bên liên quan trong kỳ gồm: (Đến 31/12/2010)

Công ty liên quan Nội dung nghiệp vụ Giá trị (đ)



 Mua hàng

Công ty CP Sách TB Giáo dục Miền Nam Cung ứng Sách giáo khoa, Thiết bị GD 9,067,223,490                    

Công ty CP Sách Giáo dục TP.HCM Sách tham khảo,ấn phẩm GD… 558,302,145                       

Công ty CP Sách -Thiết bị TP.HCM Sách , thiết bị giáo dục… 3,305,152,704                    

CTy CP Đầu tư-Phát triển Giáo dục Phương Nam Sách bổ trợ, sách TK… 6,194,608,920                    

TP.  Kế toán 

Nguyễn Khoa Tuyển

Giám đốc 

Nguyễn Văn So
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