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Kinh gui: S6' giao dich clumg khoan Hi! NQi

Theo bao cao k~t qua heat dQng san xuftt kinh doanh Qui 1 nam 2012 thi loi nhuan sau thue

Qui 1/2012 cua C6ng ty c6 phan in sach giao khoa Hoa Phat dat 196.519.941 d6ng giarn hon 10% so

voi cung ki nam 2011. Cong ty xin bao cao nhtrng nguyen nhan sau day:

Tinh hinh san xuat kinh doanh qui 1 nam 2012 cua C6ng ty cling binh thuong nlur nam

2011. Tit gitra nam 2011, Nha xuftt ban giao due (don vi d~t hang in chu y~u) chuyen hinh

thirc giao in ban thanh phAm sang giao in gia cong nen doanh thu cua Qui 112012 va

doanh thu cua ca nam 2012 se giam nhieu so voi nhtrng nam tnroc.

Gia ca v~t tu dfru vao cua nganh in nhir mire, kern, keo ... va dien, ruroc, xang dfru ... narn

2012 ti~p tuc tang trong khi gia cong in khong thay d6i so voi nam 2011 nen anh huong

100 d~n chi phi va loi nhuan cua Cong ty.

V~t nr gifty in do cac d6i tac giao in chftt luong thap, bQt gifty nhieu ... cling anh huong

100 d~n ti~n dQ, san hrong va chi phi cua Cong ty.

Tran trong bao cao.

Ncri goi :
- Nhu tren
- LllU



CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH

157 Tôn Đức Thắng - Đà Nẵng Quí 1 năm 2012

  Mã   Thuyết   31/03/2012  01/01/2012 

 số  minh  VND  VND 

A  TÀI SẢN NGẮN HẠN       100       16,066,456,028                 16,836,387,012 

I Tiền và các khoản tương đương tiền 110     5          8,204,225,539       7,356,031,124                 

1 Tiền 111     1,804,225,539       456,031,124                    

2 Các khoản tương đương tiền 112     6,400,000,000       6,900,000,000                 

II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120     3,900,000,000       3,900,000,000                 

1 Đầu tư ngắn hạn 121     3,900,000,000       3,900,000,000                 

2 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129     -                         -                                   

III Các khoản phải thu ngắn hạn 130     3,078,687,974       3,411,948,808                 

1 Phải thu của khách hàng 131     2,968,088,856       3,290,718,399                 

2 Trả trước cho người bán 132     64,000,000            78,447,000                      

3 Phải thu nội bộ ngắn hạn 133     -                                   

4 Các khoản phải thu khác 135     6          76,731,618            72,915,909                      

5 Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139     (30,132,500)           (30,132,500)                     

IV Hàng tồn kho 140     817,265,103          2,067,294,396                 

1 Hàng tồn kho 141     7          817,265,103          2,067,294,396                 

2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149     -                         -

V Tài sản ngắn hạn khác 150     66,277,412            101,112,684                    

1 Thuế GTGT được khấu trừ 152     18,659,752            93,367,405                      

2 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154     8          -                         4,519,779                        

3 Tài sản ngắn hạn khác 158     9          47,617,660            3,225,500                        

B TÀI SẢN DÀI HẠN 200     8,370,006,696       7,101,102,980                 

I Các khoản phải thu dài hạn 210     -                         -                                   

II Tài sản cố định 220     7,747,701,475       6,452,897,198                 

1 Tài sản cố định hữu hình 221     10        7,110,067,127       5,813,820,026                 

 - Nguyên giá 222     24,422,252,840     22,797,254,658               

 - Giá trị hao mòn lũy kế 223     (17,312,185,713)    (16,983,434,632)              

2 Tài sản cố định vô hình 227     11        622,697,176          624,140,000                    

 - Nguyên giá 228     627,140,000          627,140,000                    

 - Giá trị hao mòn lũy kế 229     (4,442,824)             (3,000,000)                       

3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230     14,937,172            14,937,172                      

III Bất động sản đầu tư 240     -                         -                                   

IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250     12        367,348,000          367,348,000                    

1 Đầu tư dài hạn khác 258     656,566,800          656,566,800                    

2 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259     (289,218,800)         (289,218,800)                   

V Tài sản dài hạn khác 260     254,957,221          280,857,782                    

1 Chi phí trả trước dài hạn 254,957,221          280,857,782                    

 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270     24,436,462,724     23,937,489,992               

 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 
Ngày 31 tháng 3 năm 2012

 TÀI SẢN 

Mẫu số B01 - DN
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC           

ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC



CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH

157 Tôn Đức Thắng - Đà Nẵng Quí 1 năm 2012

  Mã   Thuyết   31/03/2012  01/01/2012 

 số  minh  VND  VND 

A NỢ PHẢI TRẢ       300         3,707,317,637                   3,079,072,235 

I Nợ ngắn hạn 310     3,628,687,777       2,981,974,875                 

1 Vay và nợ ngắn hạn 311     1,300,000,000       500,000,000                    

2 Phải trả cho người bán 312     1,031,562,678       638,592,923                    

3 Người mua trả tiền trước 313     14,072,300                      

4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314     13        209,856,632          183,035,063                    

5 Phải trả người lao động 315     791,226,188          1,165,849,050                 

6 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319     14        330,378,797          363,604,842                    

7 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323     (34,336,518)           116,820,697                    

II Nợ dài hạn 330     78,629,860            97,097,360                      

1 Vay và nợ dài hạn 334     -                         -                                   

2 Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336     78,629,860            97,097,360                      

B VỐN CHỦ SỞ HỮU 400     20,729,145,087     20,858,417,757               

I Vốn chủ sở hữu 410     20,729,145,087     20,858,417,757               

1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411     15        18,049,800,000     18,049,800,000               

2 Thặng dư vốn cổ phần 412     15        (75,093,500)           (60,093,500)                     

2 Cổ phiếu quỹ 414     15        (688,592,625)         (426,930,000)                   

3 Quỹ đầu tư phát triển 417     15        975,982,823          975,982,824                    

4 Quỹ dự phòng tài chính 418     15        861,841,236          852,015,239                    

5 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420     15        1,605,207,153       1,467,643,194                 

II Nguồn kinh phí và quỹ khác 430     -                         -                                   

1  Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433     -                         -                                   

 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440     24,436,462,724     23,937,489,992               

 Giám đốc Kế toán trưởng Lập biểu

 Phan Quang Thân Đinh Châu Tâm Hạnh Lê Quang Dĩnh Thạnh
Đà Nẵng, ngày 16 tháng 4 năm 2012

 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
Ngày 31 tháng 3 năm 2012

 NGUỒN VỐN 



CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH

157 Tôn Đức Thắng - Đà Nẵng Quí 1 năm 2012

 Mã  Thuyết   Qui 1 năm 2012  Qui 1 năm 2011 

 số  minh  VND  VND 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 16        5,578,810,806       13,339,105,074               

2. Các khoản giảm trừ 02 16        -                             -                                       

3. Doanh thu thuần về bán hàng và CC dịch vụ 10       16        5,578,810,806       13,339,105,074               

4. Giá vốn hàng bán 11       17        4,946,976,216       12,055,904,459               

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch v 20       631,834,590          1,283,200,615                 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21       18        354,287,074          210,315,923                    

7. Chi phí hoạt động tài chính 22       19        2,055,555              -                                       

Trong đó: Lãi vay 23      2,055,555              -                                      

8. Chi phí bán hàng 24       12,887,919            11,652,605                      

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25       697,772,812          751,058,595                    

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30       273,405,378          730,805,338                    

11. Thu nhập khác 31       20        2,454,544              5,531,818                        

12. Chi phí khác 32       21        11,200,000            77,282,527                      

13. Lợi nhuận khác 40       (8,745,456)             (71,750,709)                     

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50       22        264,659,922          659,054,629                    

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51       22        68,139,981            104,692,126                    

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52       -                             -                                       

17. Lợi nhuận sau thuế TNDN 60       22        196,519,941          554,362,503                    

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70       23        116                         315                                  

 Giám đốc Kế toán trưởng Lập biểu

 Phan Quang Thân Đinh Châu Tâm Hạnh Lê Quang Dĩnh Thạnh

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 4 năm 2012

Quí 1 năm 2012

  Chỉ tiêu  

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH Mẫu số B01 - DN
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 

20/3/2006 của Bộ trưởng BTC



CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH

157 Tôn Đức Thắng - Đà Nẵng Quí 1 năm 2012

  Mã   Quí 1 năm 2012  Quí 1 năm 2011 

 số  VND  VND 

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1       Tiền thu từ bán hàng, CC DV và doanh thu khác 7,086,933,810       13,622,499,510               

2       Tiền chi trả cho người cung cấp HH và DV (2,546,170,663)      (8,418,751,015)                

3       Tiền chi trả cho người lao động (2,289,430,462)      (2,277,955,200)                

4       Tiền chi trả lãi vay (2,055,555)             

5       Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp (52,721,246)           (109,125,296)                   

6       Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 129,719,836          11,220,897                      

7       Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (653,971,754)         (1,016,028,052)                

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 1,672,303,966       1,811,860,844                 

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1       Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác (1,598,801,000)      

2       Tiền thu từ TLý, nhượng bán TSCĐ và các TS DH khác

3       Tiền chi cho vay, mua các CC nợ của đơn vị khác

4       Tiền thu hồi cho vay, bán lại các CC nợ của đơn vị khác

5       Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

6       Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

7       Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 251,354,074          210,315,923                    

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (1,347,446,926)      210,315,923                    

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1       Tiền chi trả VG cho các CSH, mua lại CP của DN đã PH (276,662,625)         (10,055,000)                     

2       Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1,550,000,000       

3       Tiền chi trả nợ gốc vay (750,000,000)         

4       Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 523,337,375          (10,055,000)                     

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 848,194,415          2,012,121,767                 

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 11,256,031,124     4,820,970,670                 

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 12,104,225,539     6,833,092,437                 

Giám đốc Kế toán trưởng Lập biểu

Phan Quang Thân Đinh Châu Tâm Hạnh Lê Quang Dĩnh Thạnh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Ngày 31 tháng 3 năm 2012

 TÀI SẢN 

Mẫu số B03 - DN
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC           

ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC



    

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
QUÍ 1 NĂM 2012 : 
 
1. Đặc điểm hoạt động 

Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát (sau đây gọi tắt là “Công ty”) là Công ty cổ 
phần được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Xí nghiệp In Sách Giáo Khoa Hòa Phát thuộc Nhà 
Xuất bản Giáo dục tại Quyết định số 7975/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 30 tháng 12 năm 2003 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản 
xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3203000201 ngày 12 tháng 01 
năm 2004 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng, 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 2 lần 
điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và lần điều chỉnh thứ 2 vào ngày 14/08/2007. 

Công ty đã đăng ký giao dịch cổ phiếu phổ thông tại thị trường giao dịch chứng khoán Hà Nội 
kể từ ngày 17/11/2006 theo Quyết định số 27/QĐ-TTGDHN ngày 17/11/2006 của Trung tâm 
Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

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 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam do 
Bộ Tài chính ban hành. 

• Hình thức kế toán: Chứng từ ghi sổ. 

4. Tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu : 

4.1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền và 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. Chính sách kế toán đối với 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 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. 

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn 
kho nhỏ hơn giá gốc. Việc trích lập dự phòng được thực hiện theo Thông tư 228/2009/TT-BTC 
ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính. 

4.3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác 

Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác được ghi nhận theo giá gốc. 

Dự phòng phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổng thất do các khoản phải thu 
không được khách hàng thanh toán phát sinh đoois với số dư các khoản phải thu tại thời điểm 
kết thúc niên độ kế toán. Việc trích lập dự phòng được thực hiện theo Thông tư 228/2009/TT-
BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính. 

 

 



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO) 
 

                   

  

4.4. Tài sản cố định hữu hình 

Nguyên giá : 

Tài sản cố định 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 TSCĐ 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/QDD-BTC ngày 12 tháng 
12 năm 2003 của Bộ tài chính. 

  Mức khấu hao cụ thể như sau: 
 

Loại tài sản   Tỷ lệ khấu hao năm (%) 

Nhà cửa, vật kiến trúc 5 – 20 

Máy móc thiết bị 3 - 10 

Phương tiện vận tải, truyền dẫn 6 

Thiết bị dụng cụ quản lí 3 

4.5. 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 cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất. 

Quyền sử dụng đất không có thời hạn xác định được phản ánh theo nguyên giá và không tính 
khấu hao. Quyền sử dụng đất có thời gian sử dụng (thời hạn thuê) được phản ánh theo nguyên 
giá trừ đi khấu hao lũy kế. Mức khấu hao tùy thuộc vào thời gian thuê đất. 

4.6. Ghi nhận các khoản phải trả và chi phí trích trước : 

Các khoản phải trả thương mại và 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.  

4.7. Quỹ tiền lương : 

Quỹ tiền lương tạm tính: 4.000 đồng/1.000 đồng lợi nhuận. 

4.8. Phân phối lợi nhuận thuần  

Lợi nhuận thuần sau thuế (sau khi trích lập các quỹ theo Điệu lệ của Công ty và các qui định 
pháp lí của Việt Nam) được chia cho các cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông. 

Lợi nhuận sau thuế trong Quí 1 năm 2011 được tạm phân phối như sau : 

� Trích quỹ dự phòng tài chính   :  5% 

� Quỹ khen thưởng, phúc lợi  : 25% 

� Còn lại để chia cổ tức cho cổ đông 



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO) 
 

                   

  

4.9. 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 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 trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi 
doanh thu 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 cổ đông được quyền nhận cổ tức hoặc 
các bên tham gia góp vốn được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn. 

4.10. Chính sách thuế 

• Thuế Giá trị gia tăng: Áp dụng mức thuế 10% 

• Thuế Thu nhập doanh nghiệp: 

♦ Áp dụng mức thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp là 20% trong 10 năm đầu (Từ 
năm 2004 đến năm 2013). Từ năm 2014 áp dụng thuế suất 25%. 

♦ Công ty được miễn 2 năm và được giảm 50% số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải 
nộp trong 6 năm tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế. Trong năm 2004 Công ty 
đã có thu nhập chịu thuế, Công ty được miễn thuế trong 2 năm (2004, 2005) và được 
giảm 50% trong 6 năm tiếp theo (Từ năm 2006 – 2011). 

 

Những ưu đãi về thuế Thu nhập doanh nghiệp trên đây được quy định trong Thông tư 
128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Nghị định của 
Chính phủ về luật thuế Thu nhập doanh nghiệp. 

• Ngoài ra, Công ty còn được hưởng chế độ ưu đãi đối với các tổ chức có đăng ký giao dịch 
cổ phiếu trên thị trường giao dịch chứng khoán Hà Nội theo công văn số 5248/TC-CST 
ngày 29/4/2005 của Bộ Tài chính về việc ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp cho các tổ 
chức đăng ký giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội là giảm 50% số thuế 
Thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 2 năm tiếp theo (Từ năm 2012 đến 2013). 

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

 

5. Tiền và các khoản tương đương tiền : 

 

  31/3/2012   1/1/2012 

   VND     VND  

        

 Tiền mặt  32,318,483  39,113,069 
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 Tiền gởi ngân hàng  1,771,907,056  416,918,055 

 Tiền gởi có kỳ hạn (dưới 3 tháng) 6,400,000,000   6,900,000,000 

        

 Cộng   8,204,225,539   7,356,031,124 

 

6. Các khoản phải thu khác : 

 

  31/3/2012   1/1/2012 

   VND     VND  

        

Phải thu về cổ phần hóa 23,980,000   24,180,000 

Phải thu khác 52,751,618   48,735,909 

        

 Cộng  76,731,618   72,915,909 

 

7. Hàng tồn kho : 

 

 31/3/2012   1/1/2012 

   VND     VND  

      

 Nguyên liệu, vật liệu   683,807,193   1,905,443,380 

 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang  133,457,910   161,560,445 

 Hàng hóa   0   290,571 

       

 Cộng  817,265,103   2,067,294,396 

 

8. Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước : 

 

  31/3/2012   1/1/2012 

   VND     VND  

        

 Thuế TNCN     4,519,779 

 Thuế nhà đất, tiền thuê đất, thuế môn bài     0 

        

  Cộng   0   4,519,779 

 

9. Tài sản ngắn hạn khác : 

 

  31/3/2012   1/1/2012 

   VND     VND  
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Tạm ứng 47,617,660   3,225,500 

        

  Cộng   47,617,660   3,225,500 

 

10. Tài sản cố định hữu hình : 

 

 Nhà cửa,   Máy móc    Phương tiện  Thiết bị,  
  

 vật kiến trúc   thiết bị  vận tải  Dụng cụ QLý 
Cộng 

   VND   VND   VND   VND   VND  

            

 Nguyên giá            

 Số đầu năm  5,351,809,656 16,882,224,443 515,413,858 47,806,701 22,797,254,658 

 Mua sắm trong quí 274,998,182 1,350,000,000 0 0 1,624,998,182 

 T/lý, nhượng bán  0 0 0 0 0 

 Số cuối quí 1 5,626,807,838 18,232,224,443 515,413,858 47,806,701 24,422,252,840 

            

 Khấu hao            

 Số đầu quí  2,590,540,368 13,829,673,705 515,413,858 47,806,701 16,983,434,632 

 Khấu hao trong quí 82,064,516 246,686,565     328,751,081 

 Giảm trong quí 0 0 0 0 0 

 Số cuối quí 1 2,672,604,884 14,076,360,270 515,413,858 47,806,701 17,312,185,713 

            

 Giá trị còn lại            

 Số đầu năm   2,761,269,288 3,052,550,738 0 0 5,813,820,026 

 Số cuối quí 1  2,954,202,954 4,155,864,173 0 0 7,110,067,127 

      Nguyên giá TSCĐ hữu hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 31/3/2012 :    
8.936.055.519 đồng. 

 

11. Tài sản cố định vô hình : 

 

Quyền sử  Phần mềm  
  

dụng đất (*) máy tính 
Cộng 

   VND   VND   VND  

        

 Nguyên giá        

 Số đầu năm  609,140,000 18,000,000 627,140,000 

 Mua sắm trong quí     0 

 T/lý, nhượng bán  0 0 0 

 Số cuối quí 1 609,140,000 18,000,000 627,140,000 

        

 Khấu hao        

 Số đầu quí    3,000,000 3,000,000 
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 Khấu hao trong quí   1,442,824 1,442,824 

 Giảm trong quí 0 0 0 

 Số cuối quí 1 0 4,442,824 4,442,824 

        

 Giá trị còn lại        

 Số đầu năm   609,140,000 15,000,000 624,140,000 

 Số cuối quí 1  609,140,000 13,557,176 622,697,176 

 

(*) Đây là quyền sử đụng đất lâu dài tại 157 Tôn Đức Thắng – Thành phố Đà Nẵng. 

 

12. Đầu tư dài hạn khác 

 

@ Là dự phòng giảm giá đầu tư cổ phiếu của Công ty cổ phần STB trường học thành phố HCM (MCK 
STC). Công ty cổ phần sách giáo dục Hà Nội (MCK EBS), Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đà Nẵng 
(MCK DAD) tại ngày 31/12/2011 

 
13. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 

 

  31/3/2012   1/1/2012 

   VND     VND  

        

Thuế GTGT đầu ra     0 

Thuế thu nhập doanh nghiệp 194,694,868   179,276,132 

Thuế thu nhập cá nhân 15,161,764   3,758,931 

Các loại thuế khác     0 

        

 Cộng   209,856,632   183,035,063 

 

  
 Số 

lượng  
 31/03/2012 

 Số 
lượng  

1/1/2012 

     VND     VND  

          

Đầu tư cổ phiếu  656,566,800  656,566,800 

 - Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học TP. HCM 24,000 375,152,000 24,000 375,152,000 

 - Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại Hà Nội 308 7,414,800 308 7,414,800 

 - Công ty cổ phần đầu tư & Phát triển giáo dục Đà Nẵng 3,000 84,000,000 3,000 84,000,000 

 - Công ty cổ phần học liệu Hà Nội 10,000 100,000,000 10,000 100,000,000 

 - Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Quảng Ngãi 6,000 60,000,000 6,000 60,000,000 

 - Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Miền Trung 3,000 30,000,000 3,000 30,000,000 

Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (@)  
-

289,218,800 
  -289,218,800 

          

  Cộng   46,308 367,348,000 46,308 367,348,000 
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14. Các khoản phải trả, phải nộp khác 

 

  31/3/2012   1/1/2012 

   VND     VND  

        

Kinh phí công đoàn, BHXH 151,399,615   144,813,095 

Phải trả về cổ phần hoá 39,080,000   39,080,000 

Lãi vay phải trả     3,802,778 

Các khoản phải trả, phải nộp khác 139,899,182   175,908,969 

        

 Cộng   330,378,797   363,604,842 

 

15. Vốn chủ sở hữu 

15.1. Bảng đối chiếu biến động vốn của chủ sở hữu 

 

 Vốn đầu tư Cổ  Quỹ   Quỹ   LN Sau 

của chủ  phiếu đầu tư D.phòng   thuế chưa   

sở hữu  

Thặng dư 
vốn cổ 

phần 
quỹ phát triển  tài chính  phân phối  

   VND  VND  VND   VND   VND   VND  

       

Số dư tại 01/01/2012 18,049,800,000 -60,093,500 -426,930,000 975,982,824 852,015,239 1,467,643,194 

Tăng trong quí  -15,000,000 -261,662,625  9,825,997 196,519,941 

Giảm trong quí    1  58,955,982 

Số dư tại 31/03/2012 18,049,800,000 -75,093,500 -688,592,625 975,982,823 861,841,236 1,605,207,153 

15.2. Chi tiết vốn chủ sở hữu 

 

 31/3/2012   1/1/2012 

   VND     VND  

    

Vốn đầu tư của Nhà xuất bản Giáo dục 3,816,000,000   3,816,000,000 

Vốn của các cổ đông khác 13,150,800,000   13,775,800,000 

Mệnh giá của cổ phiếu quỹ 1,083,000,000   458,000,000 

Cộng 18,049,800,000  18,049,800,000 

 

 

15.3. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận 

 31/3/2012   1/1/2012 
   VND     VND  
    
 Vốn đầu tư của chủ sở hữu     
 - Vốn góp đầu năm  18.049.800.000   18.049.800.000 

 - Vốn góp tăng trong năm  -   - 



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO) 
 

                   

  

 - Vốn góp giảm trong năm  -   - 

 - Vốn góp cuối năm  18.049.800.000   18.049.800.000 

 Cổ tức, lợi nhuận đã chia     
 

15.4. Cổ phiếu 

 31/3/2012   1/1/2012 
  Cổ phiếu  Cổ phiếu 
    
 Số lượng cổ phiếu được phép phát hành  1.804.980   1.804.980 
 Số lượng cổ phiếu đã phát hành  1.804.980   1.804.980 
   - Cổ phiếu thường  1.804.980   1.804.980 
   - Cổ phiếu ưu đãi  -   - 

  Số lượng cổ phiếu đang lưu hành  1.696.680   1.759.180 
   - Cổ phiếu thường  1.696.680   1.759.180 
   - Cổ phiếu ưu đãi  -   - 
  Số lượng cổ phiếu quỹ  108.300   45.800 
   - Cổ phiếu thường  108.300   45.800 
   - Cổ phiếu ưu đãi     
 Mệnh giá cổ phiếu (ĐVT: 10.000 đồng)     

 
15.5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối  

 

 Quí 1 năm 2012 

  VND 

  
Lợi nhuận năm trước chuyển sang  1,467,643,194 

Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp 196,519,941 

Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 58,955,982 

  - Quỹ đầu tư phát triển bổ sung từ lợi nhuận sau thuế được miễn  0 

  - Trích quỹ dự phòng tài chính  9,825,997 

  - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi  49,129,985 

  - Chia cổ tức  0 

  

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1,605,207,153 

 

16. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 

 

 31/3/2012  31/3/2011 

   VND     VND  

    

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ    

     + Doanh thu in ấn, cắt rọc 3,359,230,930  13,042,909,941 

     + Doanh thu khác 2,219,579,876  296,195,133 

Các khoản giảm trừ doanh thu    0 

   + Chiết khấu thương mại    0 

   + Hàng bán bị trả lại 0  0 
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Doanh thu thuần về bán hàng hóa dịch vụ 5,578,810,806  13,339,105,074 
 

 

17. Giá vốn hàng bán 

 31/3/2012  31/3/2011 

   VND     VND  

    

Giá vốn in ấn, cắt rọc 2,941,846,799  11,895,897,587 

Giá vốn hoạt động khác 2,005,129,417  160,006,872 

    

Cộng  4,946,976,216  12,055,904,459 
 

 

18. Doanh thu hoạt động tài chính 

 

  31/3/2012  31/3/2011 

   VND     VND  

        

Lãi tiền gửi, tiền cho vay 350,987,074   205,040,923 

Cổ tức, lợi nhuận được chia 3,300,000   5,275,000 

    

 Cộng   354,287,074   210,315,923 
 

 

19. Chi phí hoạt động tài chính 

 

  31/3/2012  31/3/2011 

   VND     VND  

Lãi tiền vay 2,055,555   

Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính dài hạn   

 Cộng   2,055,555   0 
 

20. Thu nhập khác 

 

  31/3/2012  31/3/2011 

   VND     VND  

Thu tiền bán phế liệu 1,363,635  5,531,818 

Thu tiền bán hồ sơ chào giá máy in 1090909  0 

      

 Cộng   2,454,544   5,531,818 
 

 

21. Chi phí khác 
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  31/3/2012  31/3/2011 

   VND     VND  

        

Chi phí niêm yết, tư vấn PHCP    15,027,500 

Chi phí HĐQT, BKS không tham gia điều hành    8,100,000 

Chi khác  11,200,000  54,155,027 

  11,200,000   77,282,527 

 

Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 

 

 31/3/2012  31/3/2011 

   VND     VND  

    

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 264,659,921  659,054,628 

+ Từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính -90,026,142   443,206,887 

+ Từ hoạt động khác 354,686,063   215,847,741 

Điều chỉnh các khoản thu nhập chịu thuế       

Điều chỉnh tăng (chi phí không hợp lệ) 11,200,000   77,282,527 

Điều chỉnh giảm (cổ tức, lợi nhuận được chia) 3,300,000   5,275,000 

Tổng thu nhập chịu thuế       

+ Từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính     520,489,414 

+ Từ hoạt động khác 272,559,921   210,572,741 

Thuế thu nhập doanh nghiệp   68,139,980   156,741,068 

+ Từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính (20%)   104,097,883 

+ Từ hoạt động khác 68,139,980   52,643,185 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm (@) 0   52,048,942 

+ Từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính (50%) 0   52,048,942 

+ Từ hoạt động khác 0   0 

 Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 68,139,980   104,692,126 

     

Lợi nhuận sau thuế TNDN 196,519,941  554,362,502 

 
22. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 

 
 31/3/2012  31/3/2011 
   VND     VND  

    

Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp 196,519,941  554,362,503 

Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế 
toán 

                     -                         -   

        Các khoản điều chỉnh tăng                      -                         -   
        Các khoản điều chỉnh giảm                      -                         -   
Lợi nhuận hoặc Lỗ phân bổ cho Cổ đông sở hữu CP 
phổ thông 

196,519,941  554,362,503 

Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ 1,696,680  1,759,180 



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO) 
 

                   

  

    

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 116  315 

Giám đốc   Kế toán trưởng 

 

 

Phan Quang Thân  Đinh Châu Tâm Hạnh 

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 4 năm 2012 

 

 


