
       C«ng ty CP S¸ch - TBTH Hμ tÜnh

    §C : Sè 58 - §−êng Phan §×nh Phïng - TP Hμ TÜnh

Tªn tμi s¶n M· sè ThuyÕt minh Sè d− cuèi kú 31/12/2011 Sè dÇu  n¨m(1/1/2011)

1 2 3 5

A. Tμi s¶n ng¾n h¹n

( 100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 )
100 14,980,962,831 17,603,935,445

  I. TiÒn vμ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn 110 460,798,559 855,960,750

   1. TiÒn 111 460,798,559 855,960,750

   2. C¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn 112 0

  II. C¸c kho¶n ®Çu t− tμi chÝnh ng¾n h¹n 120 2,679,200,000 3,122,400,000

   1. §Çu t− ng¾n h¹n 121 2,679,200,000 3,122,400,000

   2. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− ng¾n h¹n ( * ) 129

 III. C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n 130 6,344,953,552 6,256,006,146

   1. Ph¶i thu kh¸ch hμng 131 4,900,247,686 5,245,279,666

   2. Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n 132 2,000,000 194,617,181

   3. Ph¶i thu néi bé ng¾n h¹n 133

   4. Ph¶i thu theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång XD 134

   5. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 135 1,449,184,395 816,109,299

   6. Dù phßng ph¶i thu ng¾n h¹n khã ®ßi ( * ) 139 -6,478,529

 IV. Hμng tån kho 140 5,262,034,737 6,748,202,303

   1. Hμng tån kho 141 5,262,034,737 6,748,202,303

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

 V. Tμi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 150 233,975,983 621,366,246

   1. Chi phÝ tr¶ tr−íc ng¾n h¹n 151 47,682,613 15,267,633

   2. ThuÕ GTGT ®−îc khÊu trõ 152

   3. ThuÕ vμ c¸c kho¶n ph¶i thu Nhμ n−íc 154

   4. Tμi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 158 186,293,370 606,098,613

B. Tμi s¶n dμi h¹n

( 200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260 )
200 24,230,835,390 24,714,106,598

  I. C¸c kho¶n ph¶i thu dμi h¹n 210

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

   2. Vèn kinh doanh ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc 212

   3. Ph¶i thu dμi h¹n néi bé 213

   4. Ph¶i thu dμi h¹nh kh¸c 218

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

 II. Tμi s¶n cè ®Þnh 220 22,718,396,256 23,263,189,998

   1. Tμi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 221 21,828,375,256 22,012,064,864

    -  Nguyªn gi¸ 222 25,743,126,127 25,009,059,558

    -  Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ ( * ) 223 -3,914,750,871 -2,996,994,694

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

    -  Nguyªn gi¸ 225

B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n

T¹i ngμy 31 th¸ng 12 n¨m 2011

MÉu sè B 01 - DN

( Ban hμnh theo Q§ sè 15/2006/Q§ - BTC
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    -  Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ ( * ) 226

   3. Tμi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 227 715,204,000 1,186,308,134

    -  Nguyªn gi¸ 228 788,204,000 1,286,424,000

    -  Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ ( * ) 229 -73,000,000 -100,115,866

   4. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang 230 174,817,000 64,817,000

 III. BÊt ®éng s¶n ®Çu t− 240

    -  Nguyªn gi¸ 241

    -  Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ ( * ) 242

 IV. C¸c kho¶n ®Çu t− tμi chÝnh dμi h¹n 250

  1. §Çu t− vμo c«ng ty con 251

  2. §Çu t− vμo c«ng ty liªn kÕt, liªn doanh 252

  3. §Çu t− dμi h¹n kh¸c 258

  4. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− tμi chÝnh dμi h¹n ( * ) 259

 V. Tμi s¶n dμi h¹n kh¸c 260 1,512,439,134 1,450,916,600

  1. Chi phÝ tr¶ tr−íc dμi h¹n 261 1,512,439,134 1,450,916,600

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

  3. Tμi s¶n dμi h¹n kh¸c 268

VI. Lîi thÕ th−¬ng m¹i 269

Tæng céng tμi s¶n ( 270 = 100 + 200 ) 270 39,211,798,221 42,318,042,043

Nguån vèn

 A. Nî ph¶i tr¶ ( 300 = 310 + 330 ) 300 14,642,415,675 18,254,179,958

 I.  Nî ng¾n h¹n 310 8,283,139,378 12,083,903,661

   1. Vay vμ nî ng¾n h¹n 311 1,307,000,000 2,719,426,982

   2. Ph¶i tr¶ ng−êi b¸n 312 5,169,037,100 7,070,087,424

   3. Ng−êi mua tr¶ tiÒn tr−íc 313 57,502,441 37,651,184

   4. ThuÕ vμ c¸c kho¶n ph¶i nép nhμ n−íc 314 63,783,842 166,582,765

   5. Ph¶i tr¶ ng−êi lao ®éng 315 216,374,229 178,385,000

   6. Chi phÝ ph¶i tr¶ 316

   7. Ph¶i tr¶ néi bé 317

   8. Ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®«ng x©y dùng 318

   9. C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép ng¾n h¹n kh¸c 319 1,327,650,871 1,859,766,165

  10. Dù phßng ph¶i tr¶ ng¾n h¹n 320

11. Quü khen th−ëng, phóc lîi 323 141,790,895 52,004,141

 II. Nî dμi h¹n 330 6,359,276,297 6,170,276,297

   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 6,303,792,068 6,114,792,068

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

   6. Dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lμm 336 55,484,229 55,484,229

   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. vèn chñ së h÷u ( 400 = 410 + 430 ) 400 24,569,382,546 24,063,862,085

 I. Vèn chñ së h÷u 410 23,809,382,546 23,703,862,085

   1. Vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u 411 22,310,580,000 22,310,580,000



   2. ThÆng d− vèn cæ phÇn 412

   3. Vèn kh¸c cña chñ sö h÷u 413 637,870,381 137,870,381

   4. Cæ phiÕu quü ( * ) 414

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

   6. Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i 416

   7. Quü ®Çu t− ph¸t triÓn 417 276,895,151 626,895,151

   8. Quü dù phßng tμi chÝnh 418 267,025,800 167,025,800

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

  10. Lîi nhuËn sau thuÕ ch−a ph©n phèi 420 317,011,214 461,490,753

  11. Nguån vèn ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n 421

12. Quü hé trî s¾p xÕp l¹i DN 422

 II. Nguån kinh phÝ vμ quü kh¸c 430 760,000,000 360,000,000

   1. Nguån kinh phÝ 432 760,000,000 360,000,000

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

C. Lîi Ých cæ ®«ng thiÓu sè 439

Tæng céng nguån vèn ( 440 = 300 + 400 ) 440 39,211,798,221 42,318,042,043

0 0

ThuyÕt minh

   1. Tμi s¶n thuª ngoμi

   2. VËt t−, hμng ho¸ nhËn gi÷ hé, nhËn gia c«ng

   3. Hμng ho¸ nhËn b¸n hé, nhËn ký göi, ký c−îc

   4. Nî khã ®ßi ®· xö lý

   5. Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i

   6. Dù to¸n chi sù nghiÖp, dù ¸n

         Tæng gi¸m ®èc KÕ to¸n tr−ëng                                      LËp biÓu 

             Hå Gia B¶o                                     NguyÔn ThÞ  thu h»ng                              Hå ThÞ Hμ  
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C¸c chØ tiªu  ngoμi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n

ChØ tiªu



      Nhμ xuÊt b¶n gi¸o dôc viÖt nam

C«ng ty CP S¸ch - TBTH Hμ TÜnh 

                                           ---------------

N¨m nay N¨m tr−íc N¨m nay N¨m tr−íc 

1. Doanh thu b¸n hμng vμ cung cÊp dÞch vô 01 6,613,327,035           7,880,021,899         54,512,979,499     47,428,873,535  

2. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu 02 258,388,522 134,634,719 4,025,680,566       3,021,846,071    
3. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hμng vμ cung cÊp dÞch vô

( 10 = 01 - 02 ) 10 6,354,938,513 7,745,387,180 50,487,298,933     44,407,027,464  
4. Gi¸ vèn hμng b¸n 11 5,243,252,220 6,473,485,487 43,737,064,189     38,448,797,484  
5. Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hμng vμ cung cÊp dÞch vô 

( 20 = 10 - 11 ) 20 1,111,686,293 1,271,901,693 6,750,234,744       5,958,229,980    
6. Doanh thu ho¹t ®éng tμi chÝnh 21 123,513,403 101,158,632 427,325,463          589,553,794       
7. Chi phÝ tμi chÝnh 22 246,080,063 773,190,467 1,232,908,442       1,210,363,721    

   - Trong ®ã :  Chi phÝ l·i vay 23 246,080,063 729,957,413 1,232,908,442       1,141,330,667    
8. Chi phÝ b¸n hμng 24 427,564,939 257,455,039 1,102,672,218       661,084,076       

9. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 25 838,507,131 1,215,093,115 4,700,760,752       4,385,421,933    
10. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh

   30 = 20 + (21 - 22) - (24+25) 30 (276,952,437)            (872,678,296)           141,218,795          290,914,044       
11. Thu nhËp kh¸c 31 232,588,418 244,363,730 628,035,545          509,905,052       
12. Chi phÝ kh¸c 32 85,753,006 58,559,294 384,998,323          169,953,358       
13. Lîi nhuËn kh¸c ( 40 = 31 - 32 ) 40 146,835,412 185,804,436 243,037,222          339,951,694       
14. PhÇn l·I lç trong c«ng ty liªn kÕt, liªn doanh -                         -                      
15. Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tr−íc thuÕ ( 50 = 30 + 40 ) 50 -130,117,025 -686,873,860 384,256,017          630,865,738       
16. Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hμnh 51 (22,770,479)            (172,387,421)          67,244,803            159,723,311       
16. Chi phÝ thuÕ TNDN ho·n l¹i 52 -                         -                      
17. Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp�   ( 60 = 50 - 51 - 52 60 (107,346,546)          (514,486,439)          317,011,214          471,142,427       
18.1 Lîi nhuËn sau thuÕ cña cæ ®«ng thiÓu sè 70 -                         -                      
18.2 Lîi nhuËn sau thuÕ cña cæ ®«ng c«ng ty mÑ -                         -                      
19. L·i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu ( * ) -                         -                      

        Ngμy 16 th¸ng 01 n¨m 2012

                                         Tæng gi¸m ®èc           KÕ to¸n tr−ëng              KÕ to¸n lËp biÓu 

KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh

Quý IV n¨m 2011 

ChØ tiªu
M·
sè

Quý IV Luü kÕ 12 th¸ng 



Chỉ tiêu Mã   năm 2011   năm 2010 

số  VND  VND 

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, CC DV và doanh thu khác 01 43,511,896,939             36,631,149,400              
2. Tiền chi trả cho người cung cấp HH và DV 02 (29,215,577,726)            (23,850,204,653)            
3. Tiền chi trả cho người lao động 03 (3,963,405,800)              (3,176,489,994)              
4. Tiền chi trả lãi vay 04 (1,168,079,464)              (465,431,001)                 
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp 05 (76,040,549)                   (147,000,000)                 
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 10,163,610,244             10,151,731,172              
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 (8,650,811,771)              (8,718,739,596)              

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 10,601,591,873           10,425,015,328              

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác 21 (32,100,000)                   (208,153,500)                 
2. Tiền thu từ TLý, nhượng bán TSCĐ và các TS DH khác 22 -                                     
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 (40,000,000)                   
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các CC nợ của đơn vị khác 24 488,200,000                  3,472,540,500                
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 -                                     -                                     
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 -                                     -                                     
2. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 277,332,948                  406,543,107                   

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 693,432,948                3,670,930,107               

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ PH cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH 31 -                                     5,733,800,000                

2. Tiền chi trả VG cho các CSH, mua lại CP của DN đã PH 32 -                                     -                                     
2. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 2,797,000,000               1,710,000,000                
3. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (14,487,187,012)            (25,557,920,351)            
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 -                                     -                                     
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 -                                     -                                     

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (11,690,187,012)          (18,114,120,351)            

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 50 (395,162,191)               (4,018,174,916)              
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 855,960,750                  4,874,135,666               
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ 61 -                                    -                                    
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 70 460,798,559                855,960,750                  

Ngμy 16 th¸ng 01 n¨m 2012

Tæng gi¸m ®èc                                   KÕ to¸n tr−ëng                                      KÕ to¸n lËp biÓu 

         Hå Gia B¶o                                 NguyÔn ThÞ Thu H»ng                                 Hå ThÞ Hμ 

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH TBTH HÀ TĨNH                        BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
58 Phan Đình Phùng, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh                                   Quý IV, kÕt thóc 31/12/ 2011 
 
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
(Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các Báo cáo tài chính) 
 

                                                                                                                                                                                Trang 9  

1.Đặc điểm hoạt động 
Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị Trường Học Hà Tĩnh (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập 
trên cơ sở cổ phần hoá Công ty Sách và Thiết bị Trường Học Hà Tĩnh theo Quyết định số 458/QĐ-
UBND ngày 06 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Hà Tĩnh. Công ty là đơn vị  hạch 
toán độc lập, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 28.03.000151 ngày 12 tháng 
11 năm 2004 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Tĩnh, Luật  Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các 
quy định pháp lý hiện hành có liên quan. Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã 6 lần điều chỉnh Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh và lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 08/02/2010. 
Cổ phiếu của Công ty chính thức được giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ ngày 
22/02/2008 với mã chứng khoán là HBE, theo Quyết định số 72 ngày 01/02/2008 của Trung tâm 
Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội).  
 
Ngành nghề kinh doanh chính 
 Kinh doanh sách giáo dục, sách giáo khoa, tạp chí, bản đồ, giấy viết, các loại văn phòng phẩm, 

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 hoá, 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; 
 Kinh doanh trường học. 

2. 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). 

3. 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, Hệ thống Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định về sửa đổi, bổ sung có liên 
quan do Bộ Tài chính ban hành. 

Hình thức kế toán: Nhật ký chung. 

4. 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 rủi 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 được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 201/2009/TT-BTC ngày 
15/10/2009 của Bộ Tài chính. Theo đó, 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 
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mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ ngắn hạn thì để lại số dư trên báo cáo tài chính, đầu 
năm sau ghi bút toán ngược lại để tất toán 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 là 
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.  

Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo 
phương pháp kê khai thường xuyên. 

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn 
kho nhỏ hơn giá gốc. 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. 

4.5 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. 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. 

4.6 Tài sản cố định hữu hình 

Nguyên giá 

Tài sản cố định hữu hình được phản ánh theo nguyên giá trừ đi khấu hao lũy 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 Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Bộ 
Tài chính. 

 

Loại tài sản Thời gian khấu hao (năm) 

Nhà cửa, vật kiến trúc 8 - 50 

Máy móc, thiết bị 3 - 10 

Phương tiện vận tải 6 - 10 

Thiết bị dụng cụ quản lý 3 - 8 
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4.7 Tài sản cố định vô hình 

Quyền sử dụng đất 

Quyền sử dụng đất được ghi nhận là tài sản cố định vô hình khi Công ty được Nhà nước giao đất có 
thu tiền sử dụng đất hoặc nhận được quyền sử dụng đất (trừ trường hợp thuê đất) và được cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Nguyên giá tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất được xác định là toàn bộ các khoản tiền 
chi ra để có quyền sử dụng đất hợp pháp cộng các chi phí cho đền bù, giải phóng mặt bằng, san lấp 
mặt bằng, lệ phí trước bạ,... 

Quyền sử dụng đất không có thời hạn thì không thực hiện khấu hao. 

Quyền sử dụng đất có thời hạn thì trích khấu hao theo thời hạn sử dụng. 

Các tài sản cố định vô hình khác 

Các tài sản cố định vô hình khác được phản ánh theo nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế.  

Khấu hao của tài sản cố định vô hình khác được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời 
gian hữu dụng ước tính của tài sản. Tỷ lệ khấu hao phù hợp với Thông tư số 203/2009/TT-BTC 
ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính. 

 

Loại tài sản   Thời gian khấu hao (năm) 

Phần mềm máy tính 3 

  

4.8 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. 

4.9 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 dịch vụ đã nhận được không phụ thuộc vào việc Công ty đã nhận được hóa 
đơn của nhà cung cấp hay chưa. 

4.10  Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được dùng để chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc cho khoảng 
thời gian người lao động làm việc tại Công ty tính đến thời điểm 31/12/2008. Mức trích quỹ dự 
phòng trợ cấp mất việc làm là  từ 1% đến 3% quỹ lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội và được 
hạch toán vào chi phí trong kỳ. Trường hợp quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm không đủ để chi trợ 
cấp thì phần chênh lệch thiếu được hạch toán vào chi phí. 

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. 

4.11  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. 
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4.12 Phân phối lợi nhuận thuần 

Lợi nhuận thuần sau thuế trích lập các quỹ và chia cho các cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội Cổ 
đông. 

4.13 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 
và có khả 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 Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được 
quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn. 

4.14  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 niên độ 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 niên độ 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. 

4.15  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 và sách tham khảo bổ trợ cho sách giáo khoa: Thuộc đối tượng không 
chịu thuế. 

 Đối với hoạt động bán thiết bị dạy học, từ điển: Áp dụng mức thuế suất là 5%. 

 Đối với hoạt động bán văn phòng phẩm và thiết bị khác…: Áp dụng mức thuế suất là 10%. 
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 Thuế Thu nhập doanh nghiệp:  

 Áp dụng mức thuế suất là 25%. 

 Đối với dự án Xây dựng trường Mầm Non Hoa Sen được ưu đãi theo Giấy chứng nhận đầu tư 
số 28121000031 ngày 10/11/2008 do UBND Tỉnh Hà Tĩnh cấp. Theo đó, dự án này được 
hưởng thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian hoạt động. Dự án 
được miễn thuế Thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm và giảm 50% số thuế Thu nhập doanh 
nghiệp phải nộp trong 5 năm tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế. Năm 2009 là năm đầu 
tiên dự án có thu nhập chịu thuế, do đó dự án được miễn thuế 4 năm (2009 - 2012) và giảm 
50% trong 5 năm tiếp theo (2013 - 2017). 

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

4.16 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. 

 

5.Tiền   
 

    31/12/2011   31/12/2010

   VND   VND 

       

 Tiền mặt  80.189.192 179.398.095

 Tiền gửi ng©n hàng  380.609.367 676.562.655

   

 Cộng   460.798.559 855.960.750

 

 

6. C¸c kháan ®Çu t− tμi chÝnh ng¾n h¹n                                            31/12/2011                          31/12/2010                             

           Cho b¸n bé c«ng nh©n vay                                                     2.679.200.000                     3.122.400.000 

 

           Cộng:                                                                                       2.679.200.000                     3.122.400.000     

                                   

 

7. C¸c kho¶n ph¶I thu kh¸c :                                                         31/12/2011                                  31/12/2010                           

UBND tÜnh Hμ TÜnh ( l·I vay XD MÇm non)                         1.143.771.827                                  630.523.904 

Hoμng Ngäc Tμi                                                                       18.946.968                                    18.946.968 

        C¸c khoản phải thu kh¸c                                                     184.835.948                                  141.900.427                          

        Cộng:                                                                                 1.449.184.395                                  816.109.299 
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8.  Hàng tồn kho: 
    31/12/2011   31/12/2010
   VND   VND 

       
 Nguyªn liệu, vật liệu  587.995.710 824.187.366
 Thành phẩm  792.021.079 589.536.155
 Hàng ho¸ 3.877.611.914 5.325.699.126
 C«ng cô dông cô  4.406.029 8.779.696
 Cộng  5.262.034.737 6.748.202.303

 

9.    Chi phi trả trước ngắn hạn                                                             31/12/2011                             31/12/2010                      

 Bảo hiểm xe « t«                                                                       27.194.016                                                                       

               Chi phÝ kh¸c                                                                                20.488.597                             15.267.633                      

                Céng :                                                                                        47.682.613                              15.267.633      

10. TμI s¶n ng¾n h¹n kh¸c                                                                          31/12/2011                          31/12/2010 

TμI s¶n thiÕu chê xö lý                                                                                                                               254.724.413 
T¹m øng                                                                                                       136.293.370                          251.374.200 

Ký quü, ký c−îc ng¾n h¹n                                                                              50.000.000                         100.000.000 

Céng :                                                                                                           186.293.370                        606.098.613  

         

11 .T�i sản cố định hữu hinh 

 Nhà cửa, M¸y mãc P.tiện vận tải ThiÕt bÞ Cộng 

 vật kiến tróc thiết bị truyền dẫn 
Dông cô , qu¶n 

lý  
 VND VND VND VN§ VND 

Nguyªn gi¸  
Số đầu kú 20.885.289.090 1.756.379.982 2.076.695.682 71.665.671 24.790.030.425
Tăng trong kỳ 966.246.253  966.246.253
Giảm trong kỳ 13.150.551  13.150.551
Số cuối kỳ 21.851.535.343 1.743.229.431 2.076.695.682 71.665.671 25.743.126.127
  
Khấu hao  
Số đầu kú 2.212.893.316 733.245.339 701.261.033 22.830.046 3.670.229.734
Tăng trong kỳ 132.385.988 40.987.358 73.274.392 2.239.551 248.887.288
Giảm trong kỳ 4.366.151  4.366.151
Số cuối kỳ 2.345.279.304 769.866.546 774.535.425 25.069.597 3.914.750.871
   
Gi¸ trÞ cßn l¹i  
Số đầu kú 18.672.395.774 1.158.484.624 1.436.382.400 51.075.176 21.456.074.615

Số cuối kỳ 19.506.256.039 973.362.885 1.302.160.257 46.596.074 21.828.375.256
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12.Tài sản cố định v« h×nh 

      

     

  

 Quyền sử 
dụng đất  

 

 Phần mềm 
kế to¸n 

 

 TSCĐ v«  
h×nh kh¸c 

  

 Cộng 
VNĐ  

Nguyªn gi¸          

Số đầu kú 1.213.424.000 52.000.000 21.000.000  1.286.424.000

Tăng trong kỳ 10.025.454  10.025.454

Gi¶m trong kỳ 508.245.454  508.245.454

Số cuối kỳ. 715.204.000 52.000.000 21.000.000  788.204.000

   

Khấu hao  

Số đầu kú 30.032.533 52.000.000 18.083.333  100.115.866

Tăng trong kỳ 5.015.618 2.916.667  7.932.285

Giả m trong kỳ 35.048.151  35.048.151

Số cuối kỳ 0 52.000.000 21.000.000  73.000.000

   

Gi¸ trÞ cßn l¹i  

Số đầu kú 715.204.000 0 0  715.204.000

Số cuối kỳ 715.204.000 0 0  715.204.000

 

 

 

13. ChÝ phÝ x©y dùng c¬ b¶n dì dang.                                                    31/12 /2011                     31/12/2010                            

C«ng tr×nh tr−êng CÊp 3 MariQuy Ri                                                        174.817.000                      64.817.000                          

Céng:                                                                                                        174.817.000                      64.817.000     

                 

 

14.Chi phÝ trả trước dài hạn: 
    31/12/2011     31/12/2010
   VND    VND 

  
 Chi phÝ CCDC chê ph©n bæ  1.512.439.134  1.450.916.600

Chi phÝ tr¶ tr−íc dμI h¹n kh¸c  

 Cộng  1.512.439.134   1.450.916.600
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15.Vay và nợ ngắn hạn: 
 .   31/12/2011   31/12/2010
   VND   VND 

 Vay ng¾n h¹n  1.483.426.982  
    -   Ng©n hàng Ngoại thương Hà Tĩnh  1.100.000.000 1.483.426.982

    -   Ng©n hàng VPBank Hà Tĩnh  
    -  Vay kh¸c  207.000.000 
  Nî dμI h¹n ®Õn h¹n tr¶  
    - Vay Ng©n hμng Ngo¹i Th−¬ng Hμ TÜnh   1.236.000.000
 Cộng   1.307.000.000 2.719.426.982

 

16. ThuÕ vμ c¸c kháan ph¶i nép Nhμ n−íc                                                 31/12/2011                         31/12/2010                    
               ThuÕ GTGT ®Çu ra                                                                           98.719.821                        92.393.399                      

               ThuÕ Thu nhËp doanh nghiÖp                                                          -22.770.479                        47.091.019                     
 ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n                                                                                                                 1.093.045 

               ThuÕ nhμ ®Êt vμ tiÒn thuª ®Êt                                                         -12.165.500                         26.005.300  
               
                             Céng                                                                                  63.783.842                      166.582.763 
 

 17. C¸c kháan Phải trả, phải nộp kh¸c 
    31/12/2011   31/12/2010
   VND   VND 

 Kinh phÝ c«ng đoàn   73.923.665 86.861.903
 B¶o hiÓm x· héi 49.637.798 1.951.425
TiÒn cæ tøc ph¶i tr¶  183.600.000 183.600.000
C¸c khoản phải trả, phải nộp kh¸c 1.020.489.408 1.587.352.837
- NhËn tiÒn gãp vèn   

- Së tμi  chÝnh  cho vay hç trî  550.000.000 550.000.000
- C¸c kho¶n ph¶I tr¶ kh¸c 470.489.408 1.037.352.837
Céng  1.327.650.871 1.859.766.165
   

 

18. Vay và nợ dài hạn: 
    31/12/2011   31/12/2010
   VND   VND 

       
 Vay dài hạn   6.303.792.068 6.114.792.068

- Ng©n hàng ngoại thương Hà Tĩnh 6.303.792.068 6.114.792.068
- Vay NXBGD  

  

 Cộng   6.303.792.068 6.114.792.068
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 19.Vốn chủ sở hữu  

a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu  

   

  
Vốn ®Çu t− cña

Vốn kh¸c 
của 

Quỹ dự phßng 

  chñ së h÷u chủ sở hữu 

Quỹ Đầu tư 
ph¸t triển 

Tài chÝnh 

LN sau thuế 
chưa ph©n 

phối 

  VND VND VND  VND 

        
Số dư  t¹i 
01/01/2011 22.310.580.000 137.870.381 626.895.151 167.025.800 461.490.755

  
T¨ng trong kú 0 500.000.000 150.000.000 100.000.000 405.649.414
Giảm trong kú 0 500.000.000  461.490.755
Số dư tại 
31/12/2011 22.310.580.000 637.870.381 276.895.151 267.025.800 405.649.414

 

 

 

     b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu  

 
  31/12/2011 31/12/2010 

   VND  VND  
 Vèn cña NXBGD    8.924.230.000    8.924.230.000 
 Vốn đầu tư của Nhà nước       1.147.500.000     1.147.500.000  
 Vốn gãp (cæ ®«ng)  12.238.850.000 12.238.850.000 
      
 Cộng  22.310.580.000 22.310.580.000 

 

     c.. Cổ phiếu  

 
 31/12/2011 31/12/2010 
   
   
Số lượng cổ phiếu được phÐp ph¸t hành 2.231.058 22.310.580
Số lượng cổ phiếu đã được ph¸t hành và gãp vốn đầy đủ  
- Cổ phiếu thường 2.231.058 22.310.580

- Cổ phiếu ưu ®·i  

Số lượng cổ phiếu đang l−u hμnh 2.231.058 22.310.580
- Cổ phiếu thường 2.231.058 22.310.580
* Mệnh gi¸ cổ phiếu (ĐVT: đồng) 10.000 10.000
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d Lîi nhuËn ch−a ph©n phèi                                                   31/12/2011                                         31/12/2010                   

Lîi nhuËn n¨m tr−íc chuyÓn sang                                          461.490.754                                     376.754.500                            

Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp DN                                              317.011.214                                     443.931.656    

Ph©n phèi lîi nhuËn                                                                                                                            359.195.401 

Ph©n phèi lîi nhuËn n¨m tr−íc                                                 461.490.754                                     

- TrÝch quü dù phßng tμI chÝnh                                                  100.000.000                                                                          

- TrÝch quü khen th−ëng phóc lîi                                               211.490.754                                                                        

- TrÝch quü ®Çu t− ph¸t triÓn                                                      150.000.000                                                                      

- Tr¶ cæ tøc                                                                                         0                                              359.195.401                        

Lîi nhuËn sau thuÕ ch−a ph©n phèi                                     317.011.214                                      461.490.755                      

 

 

20. Doanh thu b¸n hμng vμ cung cÊp dÞch vô  
 31/12/2011 31/12/2010 

   VND  VND  

    
   - Tổng doanh thu 54.512.979.498 47.428.873.535 

- C¸c khoản giảm trừ doanh thu  
      + Chiết khấu thương mại, hμng tr¶ l¹i 4.025.680.566 3.021.846.071 
       

     - Doanh thu thuần 
       
 

50.487.298.933 44.407.027.464 

 

21. Gi¸ vốn hàng b¸n 

 
 31/12/2011 31/12/2010 

  

   

Gi¸ vốn hàng b¸n 43.737.064.189 38.448.797.484 

   

Cộng 43.737.064.189 38.448.797.484 
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22. Doanh thu hoạt động tài chÝnh 

 
 31/12/2011 31/12/2010
 

ChiÕt khÊu thanh to¸n  ®−îc h−ëng  
L·i tiền göi, cho vay  427.325.463 589.553.794

Doanh thu ho¹t ®éng tμi chÝnh kh¸c 
Cộng: 427.325.463 589.553.794

 

23. Chi phÝ tμi chÝnh  
 31/12/2011 31/12/2010

 
 
L·i tiÒn vay 1.232.908.442 1.141.330.667

Chi phÝ tμi chÝnh kh¸c 69.033.054

Cộng 1.232.908.442 1.210.363.721

 

24. Thu nhập khác 
  31/12/2011  31/12/2010 

  VND VND N

 
Thu tiÒn thanh lý, chuyển nhượng TS 105.586.159 170.002.728

Thu cho thuª nhμ néi tró 31.905.453 17.181.816

Thu vi phạm hợp đồng  107.797.110

Thu  khuyÕn m·i 149.791.981 74.452.116

C¸c kho¶n thu nhËp kh¸c 340.751.952 140.471.282

 628.035.545 509.905.052

 

25. Chi  phÝ kh¸c 
  31/12/2011  31/12/2010  

  VND  VND  

Thanh lý sach cũ 58.424.817 

Thanh lý m¸y mãc thiÕt bÞ, TSản 192.762.117  

TiÒn nép ph¹t  1.500.000 5.000.000 

Xö lý hμng thiÕu kiÓm kª 35.064.989 90.833.922 

Xö lý c«ng nî  7.388.090 

C¸c kho¶n chi phÝ kh¸c 155.671.217 8.306.529 

  

Céng 384.998.323 169.953.358 
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26. Chi phÝ thuÕ Thu nhËp DN hiÖn hμnh vμ lîi nhuËn sau thuÕ TNDN   

                                                                                                              n¨m 2011                                  n¨m 2010                        

I. Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tr−íc thuÕ                                        384.256.017                                630.865.738 

Điều chỉnh các khoản thu nhập chịu thuế                                                                               116.870.588 

Điều chỉnh tăng:                                                                                                                              116.870.588              

- Phạt vi phạm hành chinh                                                                                                                  5.000.000 

- Phụ cấp HĐQT khong tham gia điều hành                                 -                                                 10.703.333 

- Cac khoản chi phi khong hợp lệ khac                                                                                          101.167.255 

Tổng thu nhập chịu thuế                                                       384.256.017                                   747.736.326 

II. ThuÕ thu nhËp DN theo quy ®Þnh                                       96.064.004                                   186.934.082 

III. ThuÕ thu nhËp Dn ®−îc miÔn, gi¶m                                 28.819.201                         

                        

IV. Chi phÝ thuÕ thu nhËp DN hiÖn hμnh                                67.244.803                                    186.934.082 

                    

            Lîi nhuËn sau thuÕ TNDN                                               317.011.214                                     443.931.656 

 

27. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 

   năm 2011 năm 2010 

  VND  VND 

   

+ Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN 317.011.214 443.931.656 

+ Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán   

+ Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho Cổ đông sở hữu CP phổ thông 317.011.214 443.931.656 

+ Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ 22.310.580 2.194.280 

   

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 14.2 202 

 

 

 

28. Các bên liên quan 

a. Những giao dịch trọng yếu của Công ty với các bên liên quan trong kỳ gồm: 
       

Công ty liên quan  Mối quan hệ  
Nội dung 

nghiệp vụ  Giá trị VND 
       

Công ty Sách TBGD Miền Bắc  Chung Công ty đầu tư  Mua hàng hoá  13.965.251.039 
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Công ty CP ĐT và PT Giáo dục HN  Chung Công ty đầu tư  Mua hàng hoá  8.469.227.512 

Công ty CP Học liệu Giáo dục HN  Chung Công ty đầu tư  Mua hàng hoá  917.327.746 

 

 

 

a. Vào ngày kết thúc kỳ kế toán, các khoản phải thu, phải trả với các bên liên quan như sau: 
       

Công ty liên quan  Nội dung nghiệp vụ  
Khoản phải thu 

VND  
Khoản phải 

trả VND 
       

Công ty Sách TBGD Miền Bắc  Phải trả người bán    308.681.949 

Công ty CP ĐT và PT Giáo dục HN  Phải trả người bán    2.109.112.094 

Công ty CP Học liệu Giáo dục HN  Phải trả người bán    546.747.698 

 

 

                                                                                                                           Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 01 năm 2012 

 Tổng Giám đốc                                                    Kế toán trưởng                                     Người lập biểu 

 

 

 

     Hồ Gia Bảo                                                Nguyễn Thị Thu Hằng                                    Hồ Thị Hà 
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