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I. THÔNG TIN CHUNG: 

1. Thông tin khái quát: 

• Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC 

• Tên tiếng Anh  : Education Financial Investment Joint stock company   

• Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số số 0103021027 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 03 tháng 12 năm 

2007, thay đổi lần thứ nhất ngày 24 tháng 12 năm 2007, thay đổi lần thứ hai 

ngày 19 tháng 08 năm 2008, thay đổi lần thứ ba ngày 27 tháng 07 năm 2009. 

Thay đổi lần thứ 4 ngày 01 tháng 09 năm 2010 với giấy phép đăng ký kinh 

doanh số 0102556300, thay đổi lần thứ 5 ngày 14 tháng 07 năm 2014. 

• Vốn điều lệ : 134.257.000.000 đồng  

• Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 134.257.000.000 đồng. 

• Địa chỉ  : Số 81, đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội 

• Điện thoại :  04. 39.747322 

• Fax  :  04. 39.747321 

• Website  : www.efi.vn 

• Mã cổ phiếu : EFI 

2. Quá trình hình thành và phát triển: 

• Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục được thành lập theo Quyết định 

số 1474/QĐ-TCNS ngày 19 tháng 12 năm 2007. Công ty thành lập dưới hình 

thức công ty cổ phần và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

• Từ khi thành lập năm 2007, Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính giáo dục đã thực 

hiện tăng vốn điều lệ lần một như sau: Ngày 12/7/2007 Công ty phát hành tăng 

vốn điều lệ từ 20.000.000.000 đồng lên 35.700.000.000 đồng thông qua 

phương thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ 

phần.  
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• Ngày 21/9/2009, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận 

số 51/GCN-SGDHN chấp thuận cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư Tài chính 

được giao dịch trên Sàn chứng khoán Hà Nội.  

• Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường số 11/NQ-ĐHĐCĐ ngày 

1/12/2009 về việc tăng vốn điều lệ của công ty lên 135 tỷ đồng. Việc tăng 

vốn lần này chủ yếu cho dự án 187 Giảng Võ.  

• Ngày 26/4/2010 Công ty được Uỷ ban chứng khoán nhà nước cấp giấy phép 

tăng vốn điều lệ từ 35,7 tỷ lên 135 tỷ đồng. 

• Ngày 22/7/2010 Công ty đã kết thúc đợt phát hành tăng vốn điều lệ với số 

vốn điều lệ mới là 134.257.000.000 đồng. Thặng dư thu được từ đợt phát 

hành là 22.834.332.577 đồng.  

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 

• Ngành nghề kinh doanh: 

+ Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp (không bao gồm tư vấn pháp luật và tài chính); 

+ Dịch vụ tư vấn đầu tư thực hiện việc mua, bán doanh nghiệp; 

+ Dịch vụ tư vấn đầu tư và quản lý dự án; 

+ Xây dựng cao ốc; 

+ Cung cấp dịch vụ quản lý, khai thác, vận hành tòa nhà; 

+ Kinh doanh bất động sản; 

• Địa bàn kinh doanh: Tập trung chủ yếu tại Hà nội và một phần tại Đà Nẵng. 

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý: 

• Mô hình quản trị: 
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Công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục là công ty cổ phần hoạt động theo Luật 

doanh nghiệp và mô hình Công ty Mẹ - Công ty Con. 

• Cơ cấu bộ máy quản lý: 

SƠ ĐỒ CƠ CẤU BỘ MÁY CÔNG TY  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Các Công ty Con, Công ty liên kết: 

 

Tên Công ty Địa chỉ 

Vốn điều 
lệ thực 

góp 

(tỷ VND) 

Vốn góp 
Ngành nghề 
kinh doanh 

chính 

Số tiền 

( tỷ VND) 

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
(%) 

Công ty TNHH Quản lý và 
Khai thác BĐS EFI 

Số 81 Trần 
Hưng Đạo –  Hà 
nội 

6 6 100 
Quản lý khai 
thác BĐS, kinh 
doanh BĐS 

 

Ban Quản lý toà 
nhà 

 

Phòng Tổ chức -
Hành chính 

 

Phòng 
Kế toán - Tài vụ 

 

Phòng 
Phân tích & 

Đầu tư Tài chính 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN GIÁM ĐỐC 

BAN KIỂM SOÁT 

Công ty TNHH 
1 TV QL&KT 

BĐS EFI 
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5. Định hướng phát triển: 

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty năm 2016: 

 - Tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ 
đông giao trong năm 2014.  

- Triển khai hoạt động kinh doanh và đầu tư năm 2016 theo định hướng 
sau: 

 + Xây dựng thương hiệu về dịch vụ bất động sản, trở thành tổ chức chuyên 

nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ quản lý tòa nhà.  

+ Mục tiêu lớn nhất của Công ty là hướng đến: đầu tư trong lĩnh vực cung 

cấp các sản phẩm, dịch vụ phục vụ trong ngành giáo dục và đa dạng hóa các sản 

phẩm, dịch vụ liên quan đến giáo dục.  

+ Phấn đấu trở thành tổ chức đầu tư tài chính chuyên nghiệp vào lĩnh vực 

GD: đầu tư vốn vào các công ty trong ngành giáo dục có tỉ suất lợi nhuận cao, ổn 

định, đầu tư tài trợ vốn cho các dự án liên quan đến giáo dục, mua các Công ty có 

tiềm năng nhưng hoạt động chưa hiệu quả để tham gia cùng điều hành để Công ty 

đó dần đi vào hoạt động ổn định mang lại doanh thu và tỉ suất lợi hợp lý, hợp tác 

đầu tư với các Công ty trong ngành giáo dục để cùng khai thác các thế mạnh, tiềm 

năng về thị trường các sản phẩm giáo dục trong tương lai... 

+ Xây dựng tòa nhà trụ sở văn phòng hoặc mua lại một số sàn bất động sản 

ở vị trí phù hợp để vừa làm văn phòng cho Công ty, vừa cho thuê và vừa cung cấp 

dịch vụ quản lý tạo được nguồn doanh thu và lợi nhuận ổn định. 

- Công tác quản trị công ty: Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các công cụ quản 

lý như: hệ thống các Quy chế, quy trình tác nghiệp, hệ thống báo cáo quản trị, ... 

tái cấu trúc bộ máy, tái cấu trúc vốn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công 

ty. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền 

hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức, hoạt 

động của Công ty và các quy chế khác. 
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+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 

- Công ty vẫn chủ trương phát triển các hoạt động dịch vụ như: Quản lý 

BĐS, Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp, đầu tư vào giáo dục.... 

- Tiếp tục đầu tư vào các dự án tham gia cùng NXBGDVN. 

- Dài hạn: tập trung tăng vốn trở thành Công ty Tài chính - Bất Động Sản 

của NXBGD Việt Nam. 

+ Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: 

- Công ty luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường. 

- Đối với xã hội và cộng đồng, Công ty nhiều năm qua đã thực hiện nhiều 

chương trình vì cộng đồng, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, các 

chương trình ủng hộ giáo dục; học bổng, khám chữa bệnh… 

6. Các rủi ro:  

Rủi ro thị trường 

Hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ không chịu rủi ro khi có sự thay đổi 

về tỷ giá hối đoái và lãi suất. 

Quản lý rủi ro tỷ giá 

Việc phát sinh các giao dịch có gốc ngoại tệ của Công ty là không đáng kể, 

do đó, Công ty không có rủi ro về tỷ giá. 

Quản lý rủi ro lãi suất 

Công ty không phát sinh các khoản vay chịu lãi suất, do đó, không có rủi ro 

lãi suất. 

Rủi ro về giá  
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Công ty chịu rủi ro về giá của công cụ vốn phát sinh từ các khoản đầu tư 

vào công cụ vốn. 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM: 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015: 

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm và tình hình thực hiện 
so với kế hoạch: 

+ Chỉ tiêu tổng doanh thu: 22,33 tỷ đồng.  

+ Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: 7,37 tỷ đồng.  

+ Lợi nhuận sau thuế để phân phối: 6,3 tỷ đồng. 

2. Tổ chức và nhân sự: 

 - Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành: 

� Ông:Huỳnh Bá Vân – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Giám đốc Công 
ty  

1. Họ và tên : Huỳnh Bá Vân 

2. Giới tính : Nam 

3. Ngày sinh : 10/11/1953 

4. CMND: 201529953 : Cấp ngày:   16/04/2009             tại: TP. Đà nẵng 

5. Quốc tịch : Việt Nam 

6. Dân tộc : Kinh 

7. Địa chỉ thường trú : Nhà E808 Căn hộ Indochina Plaza, 241 Xuân Thủy, 
Dịch Vọng, Cầu Giấy 

8. Chỗ ở hiện tại : Nhà E808 Căn hộ Indochina Plaza, 241 Xuân Thủy, 
Dịch Vọng, Cầu Giấy 

9. Trình độ văn hóa : 12/12 

10. Trình độ chuyên môn   :  Cử nhân kinh tế 

11. Quá trình công tác  : 
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Thời gian Chức vụ công tác 

3/1983-12/1989 
Bí thư chi bộ, Giám đốc Công ty Sách Thiết bị Trường 

học Tỉnh Gia Lai 

01/1990-08/1997 

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, 
Đảng ủy viên Đảng bộ Tỉnh, Phó Bí thư ban Cán sự 

ngành, Bí Thư chi Bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia 
Lai 

8/1997 – 04/2011 
Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc 

NXBGDVN kiêm Giám đốc NXBGD tại TP. Đà Nẵng 

04/2011 – 30/6/2014 
Ủy viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc 
NXBGDVN kiêm Giám đốc NXBGD tại Hà Nội 

26/4/2014-nay 
Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Tài Chính 

Giáo dục  

01/07/2014-nay 
Giám đốc điều hành Công ty CP Đầu tư Tài Chính 

Giáo dục  

12. Số cổ phần nắm giữ của cá 
nhân 

: 119.250 cổ phần chiếm 1,09% số cổ phần đang 
lưu hành. 

 

� Bà: Nguyễn Thị Hồng Điệp – Ủy viên Hội đồng Quản trị - Phó Giám đốc 
Công ty 

Họ và tên Nguyễn Thị Hồng Điệp 

Giới tính Nữ 

Ngày sinh 26/07/1969 

Số CMT 011578686 cấp ngày 22/12/1999 tại Hà Nội 

Địa chỉ thường trú 45 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Quốc tịch Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Trình độ văn hóa 12/12 

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế 
Trình độ lý luận chính trị  

Quá trình công tác:  

- Từ 1988 đến 2007 Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 
- Từ 20/12/2007 đến nay UVHĐQT, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần     

Đầu tư Tài chính Giáo dục 
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Số cổ phần nắm giữ Số cổ phần của cá nhân là 143.100 cổ phần,    
chiếm 1,32% số cổ phần đang lưu hành. 

� Ông:Bùi Văn Dũng  - Kế toán trưởng Công ty 

1. Giới tính : Nam 

2. Ngày sinh : 27-07-1984 

3. CMND : Cấp ngày: 27/07/1999 tại Hải Phòng 

4. Quốc tịch : Việt Nam  

5. Dân tộc : Kinh 

6. Địa chỉ thường trú :  Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội 

7. Chỗ ở hiện tại :  Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội 

8. Số điện thoại liên lạc : 0938683579 

9. Trình độ văn hóa : 12/12 

10. Trình độ chuyên môn   : Các chứng chỉ, bằng cấp, khoá học đã tham gia 

 

Thời gian  Trường đào tạo Ghi chú 

9/2002-6/2006 
Học Viện Tài chính (cử nhân 
Tài chính – Ngân Hàng) 

 

9/2009-nay Trường Đại học Luật Hà Nội  

 

Các chương trình đào tạo 
chứng chỉ hành nghề 
kinhdoanh chứng khoán của 
UBCK Nhà nước 

 

11. Quá trình công tác: 

Thời gian Chức vụ Ở đâu 

6/2006-11/2008 
Trợ lý kiểm toán, Kiểm toán 
viên 

Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn 
Tài chính Kế toán (BDO Việt Nam) 
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11/2008-3/2009 Kế toán Tổng hợp 
Công ty Cổ phần thương mại và dịch 
vụ vận tải Hưng Thành 

03/2009-nay 
Chuyên viên tài chính, Phụ 
trách kế toán, Kế toán trưởng 

Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính 
Giáo dục 

12. Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : 8.500 cổ phần chiếm 0,08% số cổ phần đang 
lưu hành. 

- Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động: 

Tổng số lao động của toàn Công ty tính đến thời điểm 31/12/2015 là 36 người, các 

chính sách về lương, thưởng, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ tuân thủ theo quy chế tài chính 

của Công ty và phù hợp với quy định của nhà nước. Cơ cấu lao động theo trình độ như 

sau:  

Bảng  -  Cơ cấu lao động phân theo trình độ 

  Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Số người 

1 Trình độ đại học và trên đại học 19 
2 Trình độ cao đẳng và trung cấp 14 

3 Công nhân kỹ thuật 2 

4 Lao động phổ thông 1 

Tổng số 36 

         Bảng  - Cơ cấu lao động phân theo Hợp đồng Lao động 

STT Hợp đồng lao động Số người 

1 Hợp đồng không xác định thời hạn 6 

2 Hợp đồng có thời hạn 34 

3 Hợp đồng thời vụ 0 

Tổng số 36 

Công ty luôn nỗ lực tạo điều kiện cho CBCNV có thu nhập ổn định. Năm 2014 và 

năm 2015, mức thu nhập bình quân đầu người toàn Công ty là 6.500.000 đồng 

/người/tháng. 
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- Chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế: 

Toàn thể CBCNV của Công ty ký hợp đồng lao động từ 1 năm trở lên đều được 

tham gia các chế độ BHYT, BHXH theo đúng quy định của Nhà nước. 

- Chế độ về Bảo hộ lao động: 

Do đặc thù ngành nghề, Công ty luôn chú trọng tới công tác bảo hộ lao động, phúc 

lợi xã hội, môi trường làm việc phải đảm bảo an toàn, vệ sinh. 

- Một số chế độ khác: 

Hàng năm, Công ty tổ chức cho các CBCNV có thành tích tốt trong công tác đi 

tham quan, nghỉ mát, học tập ở nước ngoài. Việc khám sức khoẻ định kỳ cho người lao 

động trong Công ty cũng được duy trì  đều đặn. Đồng thời, các cán bộ có năng lực được 

Công ty tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề, tạo động lực phấn đấu cho người lao động. 

Ngoài ra, tổ chức Công đoàn luôn quan tâm, tặng quà cho CBCNV trong các ngày lễ 8/3, 

20/10, 22/12, 2/9, ngày Tết,  tổ chức vui chơi cho con em CBCNV nhân dịp 1/6, lễ Trung 

thu... 

3. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án: 
a) Các khoản đầu tư lớn: 

Góp vốn vào dự án 187 Giảng Võ Complex City: 

Tính đến hết năm 2014, tổng số tiền góp vốn vào dự án là: 13.000.000.000 

đồng (Mười ba tỷ đồng chẵn). 

Dự án đã tiến hành các thủ tục đầu tư theo quy định, đã được Sở Quy hoạch 

Kiến trúc TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Công văn số 

926/QHKT-P3 ngày 18/11/2008. Tuy nhiên, hồ sơ phương án kiến trúc của Dự án 

tạm dừng chưa được phê duyệt bởi các nguyên nhân khách quan cụ thể: ngày 

19/7/2010 Văn phòng chính phủ có thông báo số 202/TB-VPCP về việc tạm dừng 

xây dựng công trình cao tầng trong 4 quận nội thành TP Hà Nội. Theo đó Dự án 

cải tạo và xây dựng lại chung cư cũ 187 Giảng Võ đang triển khai (đã được chấp 

thuận về Tổng mặt bằng 1/500 thuộc dự án cao tầng loại II giai đoạn 2 được tiếp 

tục triển khai, cần điều chỉnh trước khi thực hiện) với chiều cao công trình đã 

được Sở Quy hoạch kiến trúc đề xuất, khối ngoài là 25 tầng, khối trong là 21 tầng 
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(tại văn bản 4160/QHKT-TH ngày 15/12/2010). Tuy nhiên, Dự án 187 Giảng Võ 

nói riêng và các Dự án khác trong 04 quận nội thành vẫn chưa thể triển khai được 

thể triển khai được do phải chờ UBND TP Hà Nội phê duyệt Quy chế quản lý kiển 

trúc công trình cao tầng trong nội đô lịch sử. Đến nay, UBND TP Hà Nội đã hoàn 

thiện Dự thảo quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc công trình cao tầng trong khu 

nội đô lịch sử (Dự thảo lần 9) và có văn bản số 5152/UBND – QHXDGT ngày 

16/7/2013 gửi Bộ Xây Dựng xin ý kiến góp ý trước khi chính thức phê duyệt.  

Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 đồng ý cho thoái vốn tại 

dự án: “Chủ động thoái vốn khỏi dự án 187B Giảng Võ. Giá chuyển nhượng phải 

đảm bảo thực hiện theo giá thị trường và phải bảo đảm lợi ích cao nhất cho cổ 

đông nhưng không thấp hơn giá trị vốn góp của Công ty đã góp vào Dự án”. 

HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 01a/NQ-HĐQT ngày 30/01/2015 để chuyển 

nhượng toàn bộ phần vốn góp của EFI tại dự án với mức giá không thấp hơn 

12.000 đồng/cổ phần, đến hết Quý 2/2015 đã thực hiện xong việc chuyển nhượng 

với mức giá 12.000 đồng/cổ phần. 

 

b) Các công ty con, công ty liên kết: 

Công ty TNHH một thành viên Quản lý và khai thác Bất động sản EFI 
(EFI Real): là công ty có 100% vốn của Công ty Tài chính, ngày 01-01-2011 

Công ty Tài chính đã chuyển giao vốn điều lệ cho Công ty EFI Real để Công ty 

EFI Real chính thức đi vào hoạt động. Với đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư vận hành 

có kinh nghiệm, được đào tạo và được cấp các chứng chỉ hành nghề Quản lý dự 

án, giám sát thi công, kinh doanh bất động sản, Công ty EFI Real có thể đáp ứng 

được những yêu cầu cao của các chủ đầu tư trong lĩnh vực vận hành, khai thác, 

quản lý và kinh doanh Bất động sản. Hiện công ty đang quản lý và khai thác toà 

nhà HNX tại Số 2 Phan Chu Trinh – Q. Hoàn Kiếm – Hà nội, Công ty cũng đang 

có kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh này và trong năm 2016 có kế hoạch 

quản lý thêm từ 01-02 tòa nhà nữa. 

 

 

 

 

 

 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

                                                     12 

 

 

Các chỉ tiêu tài chính Công ty Con đạt được trong năm 2015 là: 

ĐVT: 1.000.000 đồng 

STT Chỉ tiêu Thực hiện 2014 Thực hiện 2015 So với 2014 
(%) 

1 Tổng Doanh 
thu 

4.959 5.864 118,2 

2 Tổng LN 
Trước thuế 

393 388 98,6 

3 Lợi nhuận sau 
thuế 

315 310 98,6 

 
4. Tình hình tài chính: 
a) Tình hình tài chính: 

    ĐVT: 1.000 đồng 

ST
T 

Chỉ Tiêu Năm 2014 Năm 2015 % Tăng 
giảm 

1 Tổng giá trị tài sản 158.616.986 165.727.777 4,5 

2 Tổng doanh thu 19.248.377 22.327.978 16,6 

3 Tổng chi phí 12.044.794 14.954.492 24,1 

3 Tổng lợi nhuận trước 
thuế 

7.260.441 
6,67%/VĐLbq 

7.373.486 
6,77%/VĐLbq 

1,6 

4 Thuế TNDN 973.370 1.074.495 10,4 

5 Lợi nhuận sau thuế 6.287.070 
5,77%/VĐLbq 

6.299.091 
5,78%/VĐLbq 

0,2 
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b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 
 

Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2014 Năm 2015 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

Hệ số thanh toán ngắn hạn lần 55,04 35,82 

Hệ số thanh toán nhanh lần 49,75 31,6 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

Tỷ số Nợ phải trả trên Tổng tài sản % 0,81 1,53 

Tỷ số Nợ phải trả trên Vốn chủ sở hữu % 0,81 1,55 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

Doanh thu thuần trên tổng tài sản % 12,17 8,27 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  % 32,57 28,21 

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 
(ROE) 

% 4,36 4,69 

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) % 3,96 3,8 

 
 
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: 
a) Cổ phần:  

- Tổng số cổ phiếu phổ thông: 13.425.700 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu lưu hành: 10.880.000 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 2.545.700 cổ phiếu 

b) Cơ cấu cổ đông:  

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/11/2015 để họp Đại hội đồng cổ đông bất 

thường năm 2015 bầu bổ sung thành viên HĐQT, Công ty có 808 cổ đông , cơ cấu 

như sau: 

TT Cổ đông Số lượng Số CP sở hữu Tỷ lệ 
     

1 Cá nhân trong nước 784 7.483.178 55,74% 
2 Tổ chức trong nuớc 18 2.334.822 17,39% 
3 Cá nhân nước ngoài 4 216.600 1,61% 
4 Tổ chức nước ngoài 2 845.400 6,30% 
5 Cổ phiếu quỹ  2.545.700 18,96% 

 Cộng  13.425.700 100% 
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 Cổ  đông lớn: 

1. Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam: 

Địa chỉ                          : 81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Số cổ phần sở hữu : 1.394.000 cổ phần 

Tỷ lệ sở hữu  : 12,81% trên số cổ phiếu đang lưu hành 

2. Americe LLC: 

Quốc tịch: St Kitts and Nevis. 

Địa chỉ   : PO Box CR-56766 Suite NA S485, Nassau 

Bahamas. 

Số cổ phần sở hữu : 838.500 cổ phần 

Tỷ lệ sở hữu  : 7,71%  số cổ phiếu đang lưu hành 

3. Công ty Cổ phần Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam: 

Địa chỉ   : Tòa nhà Fafim, Số 19 Nguyễn Trãi Khương 

Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 

Số cổ phần sở hữu : 764.800 cổ phần 

Tỷ lệ sở hữu  : 7,03%  số cổ phiếu đang lưu hành 

4. Ông Nguyễn Quang Vinh: 

Địa chỉ   : Phòng 601 – 18 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội 

Số cổ phần sở hữu : 764.800 cổ phần 

Tỷ lệ sở hữu  : 13,7%  số cổ phiếu đang lưu hành 

5. Nguyễn Mạnh Hà: 

Địa chỉ   : Số 7 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Số cổ phần sở hữu : 547.300 cổ phần 

Tỷ lệ sở hữu  : 5,03%  số cổ phiếu đang lưu hành 

 
c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: trong năm 2015 Công ty 
không thực hiện tăng vốn. 
 
d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: 

- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 2.545.700 cổ phiếu. 
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- Trong năm Công ty không có giao dịch cổ phiếu quỹ. 

- Tổng lượng cổ phiếu quỹ đầu năm là 2.545.700 cổ phiếu. 

- Tổng lượng cổ phiếu quỹ cuối năm là 2.545.700 cổ phiếu. 
 
e) Các chứng khoán khác: Công ty không thực hiện phát hành thêm chứng khoán 
trong năm. 
 

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC: 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 

STT Chỉ Tiêu Thực hiện 2014 Thực hiện 2015 So với 2014 
(%) 

1 Tổng doanh thu 19.248.377 22.327.978 16,6 

2 Tổng chi phí 12.044.794 14.954.492 24,1 

3 Tổng lợi nhuận 
trước thuế 

7.260.441 
6,67%/VĐLbq 

7.373.486 
6,77%/VĐLbq 

1,6 

4 Thuế TNDN 973.370 1.074.495 10,4 

5 Lợi nhuận sau 
thuế 

6.287.070 
5,77%/VĐLbq 

6.299.091 
5,78%/VĐLbq 

0,2 

Bước vào năm 2015, tuy tình hình có cải thiện hơn, nhưng về cơ bản nền kinh tế 

đang vẫn còn những khó khăn: lãi suất tiền gửi liên tục giảm, thị trường chứng khoán còn 

diễn biến phức tạp, không thuận lợi, thị trường BĐS tiếp tục đóng băng và thanh khoản 

chưa thật sự được cải thiện, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư tài chính 

và Bất động sản tiếp tục khó khăn, Công ty tập trung vào công việc kinh doanh chính là: 

- Đầu tư tài chính của các doanh nghiệp trong và ngoài ngành, tiêu chí đảm 

bảo có tiềm năng về đất đai, nhà xưởng, quy trình công nghệ, cán bộ quản 

lý...có lãi tối thiểu 10%.   

- Làm tốt dịch vụ quản lý Toà nhà 81 Trần Hưng Đạo, 25 Hàn Thuyên, số 2 

Phan Chu Trinh và 187 Giảng Võ. 
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- Kinh doanh vốn để có nguồn thu nhập trong ngắn hạn. 

- Kinh doanh dài hạn: kinh doanh Bất động sản: BĐS tại Đà Nẵng, Dự án 

Apex Tower. 

- Công ty TNHH một thành viên Quản lý và khai thác Bất động sản EFI (EFI 

Real): là công ty con có 100% vốn của Công ty Tài chính, đến nay Công ty 

EFI Real hoạt động được 5 năm. Với đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư vận 

hành có kinh nghiệm, được đào tạo và được cấp các chứng chỉ hành nghề 

Quản lý dự án, giám sát thi công, kinh doanh bất động sản, Công ty EFI 

Real có thể đáp ứng được những yêu cầu cao của các chủ đầu tư trong lĩnh 

vực vận hành, khai thác, quản lý và kinh doanh Bất động sản. Hiện công ty 

đang tham gia quản lý và khai thác toà nhà HNX tại Số 2 Phan Chu Trinh – 

Q. Hoàn Kiếm – Hà Nội. 

Những khó khăn, tồn tại: 

- Năm 2015 Công ty bị thiếu hụt về nhân sự của HĐQT, vì thế HĐQT chưa 

thống nhất triển khai được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và không thông 

qua được kế hoạch SXKD năm 2015 do Ban Giám đốc trình, do đó Công ty 

gặp nhiều khó khăn trong triển khai các mặt hoạt động phát huy các tiềm 

năng hiện có: về quản lý BĐS, thoái vốn các dự án BĐS, hợp tác kinh 

doanh... cũng như tìm kiếm cơ hội đầu tư trong các lĩnh vực mà NXBGD 

Việt Nam có nhiều lợi thế: đầu tư làm sách và thiết bị giáo dục... 

- Năm 2015 lãi suất giảm mạnh, thị trường chứng khoán diễn biến không như 

kỳ vọng, thị trường bất động sản chưa hồi phục, Công ty Tài chính hoạt 

động trong các lĩnh vực trên nên cũng bị ảnh hưởng. Do lãi suất tiền gửi 

ngân hàng giảm nhiều (trước đây trên 10%/năm hiện chỉ còn 6%/năm) nên 

doanh thu tài chính lãi tiền gửi của Công ty giảm nhiều so với cùng kỳ. Mặt 

khác Công ty chưa thoái được vốn Bất động sản: vốn trong BĐS là hơn 70 

tỷ đồng (chiếm 52,2% tỉ trọng vốn của Công ty) hiện cũng không sinh lời: 

Dự án văn phòng Apex Tower (Công ty có 4 sàn trị giá 41 tỷ đồng) chưa 

hoàn thiện, do vốn nên đã dừng thi công 3 năm nay (từ 2012) và các BĐS 
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nhỏ lẻ tại Đà Nẵng (tổng giá trị là 29 tỷ đồng) cũng không khai thác được 

hoặc khai thác kém hiệu quả, hiện tại không có khách hỏi mua. Vì vậy tỉ 

suất lợi nhuận của Công ty trên tổng vốn là rất thấp.  

- Doanh thu QLTN tại 81 Trần Hưng Đạo bị giảm nhiều so với cùng kỳ do 

có giai đoạn trống khách thuê tại 4 tầng dưới của Tòa nhà. Mặt khác các chi 

phí đầu vào của hoạt động QLTN không thể cắt giảm được. Các chi phí cho 

hoạt động QLTN tại Số 2 Phan Chu Trinh còn tăng so với cùng kỳ làm cho 

lợi nhuận của Công ty giảm so với năm 2014 và năm 2013. 

Doanh thu: Thực hiện là 22,3 tỷ đồng, . Lợi nhuận trước thuế: Kế hoạch 2014 

là 7,37 tỷ. 

2. Tình hình tài chính: 

a) Tình hình tài sản: 

- Trong năm 2014 Tổng tài sản của Công ty đã tăng 7.110 triệu, nguyên nhân tài 

sản tăng là do Công ty có lợi nhuận tích lũy trong năm. 

- Cơ cấu tài sản của Công ty chủ yếu nằm ở dạng tiền và các khoản đầu tư ngắn 

hạn thanh khoản cao.  

- Năm 2014 Công ty cũng đã đạt được lợi nhuận sau thuế là 6.299 triệu đồng, EPS 

đạt 578 đồng so với mức lãi suất ngân hàng của năm 2015 thì hiệu quả sử dụng vốn của 

Công ty ở mức trung bình. 

b) Tình hình nợ phải trả: Tính đến 31/12/2015, Công ty không có nợ vay ngân 

hàng phải trả, nợ phải trả của Công ty chủ yếu là các khoản phải trả cho người bán và quỹ 

phúc lợi. 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: Trong năm Công ty không có 

thay đổi đáng kể nào về cơ cấu tổ chức và chính sách quản lý. 
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4. Kế hoạch phát triển trong tương lai: 

Những năm tiếp theo, Công ty sẽ không thực hiện tăng vốn ngay mà tích luỹ, tập 

trung nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đạt mức lợi nhuận cao. Tập trung vào việc quản lý 

dự án mà Công ty tham gia, dùng nguồn lợi nhuận dự án mang lại để tạo bước phát triển 

đột phá trong tương lai. Đồng thời đẩy mạnh tìm kiếm phát triển thị trường quản lý Bất 

động sản để tạo nguồn thu ổn định hàng tháng, đầu tư sâu thêm vào hoạt động trong lĩnh 

vực Giáo dục gắn kết với NXBGD Việt Nam. 

5. Giải trình của Ban Giám đốc với ý kiến kiểm toán: Do thiếu hụt nhân sự HĐQT, 

Công ty chưa tổ chức được Đại hội đồng cổ đông thường niên vì thế chưa lựa chọn được 

đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015. 

IV.  ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY: 

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty: 

� HĐQT trong năm có nhiều phiên họp với thành phần mở rộng tham 

gia dự họp gồm Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng Ban kiểm 

soát Công ty để trực tiếp trao đổi, kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt 

động cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động của Công ty. 

� Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự 

thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT. 

� Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng 

phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại 

Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty. 

2. Đánh giá của HĐQT về các hoạt động của Ban Giám đốc Công ty: 

 Ban Giám đốc Công ty đã hoạt động tuân thủ theo đúng phát luật, điều lệ Công ty, 

theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị. 

3. Các kế hoạch, định hướng của HĐQT: Đánh giá năm 2015 nền kinh tế còn tiếp tục 

khó khăn vì thế HĐQT xác định năm 2015 Công ty phải hoạt động trên cơ sở thận trọng, 

an toàn tập trung vào các nguồn lực đang có, phát huy mở rộng thị trường quản lý BĐS, 
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không đầu tư dàn trải, tiếp tục thoái vốn tại các BĐS, đầu tư vào những lĩnh vực an toàn 

vòng quay vốn nhanh. 

V.  QUẢN TRỊ CÔNG TY: 

1. HĐQT của Công ty: 

a) Thành viên và cơ cấu thành viên của HĐQT:  

TT Họ và Tên Chức vụ Ghi chú 

1 Lã Thị Vân Anh Chủ tịch 
Từ nhiệm từ 
26/2/2015 

2 Huỳnh Bá Vân Phó Chủ tịch TT 
 

3 Nguyễn Thị Hồng Điệp Phó Chủ tịch 
 

4 Nguyễn Tuấn Anh Ủy viên 
 

5 Nguyễn Mạnh Hùng Ủy viên 
 

Trong đó danh sách các thành viên độc lập không điều hành:  

� Ông: Nguyễn Tuấn Anh  – Ủy Viên Hội đồng Quản trị  

1. Giới tính : Nam 

2. Ngày sinh : 06/09/1972 

3. CMND: 012274936 : Cấp ngày:   28/08/1999             tại   : Hà nội 

4. Quốc tịch : Việt Nam 

5. Dân tộc : Kinh 

6. Địa chỉ thường trú : 404-B15 Phường Quỳnh Lôi – Q.Hai Bà Trưng – Hà 
Nội 

7. Trình độ văn hóa : 12/12 

8. Trình độ chuyên môn   : Thạc sĩ – Kiến trúc sư 

9. Quá trình công tác: 

Thời gian Chức vụ Ở đâu 
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1994 – 2006 Cán bộ, Giám đốc 
Trung tâm tư vấn thiết kế I – Viện nghiên 

cứu 

12/2006 – 
8/2009 

Phó Tổng giám đốc 
Công ty CP Xây dựng Sông Hồng 

(Incomex) 

8/2009 – 
12/2010 

Tổng giám đốc 
Công ty CP kinh doanh dịch vụ Cao cấp 

Dầu khí VN 

12/2010 – 
12/2011 

Chủ tịch HĐQT/Giám đốc 
Công ty CP kinh doanh dịch vụ Cao cấp 

Dầu khí VN 

12/2011 – Đến 
nay 

Ủy viên HĐQT/Giám đốc 
Công ty CP kinh doanh dịch vụ Cao cấp 

Dầu khí VN 

3/2012 - Đến 
nay 

Ủy viên HĐQT 
Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo 

dục 

10.Số cổ phần nắm giữ của cá nhân :  cổ phần 

 

Ông: Nguyễn Mạnh Hùng  – Ủy Viên Hội đồng Quản trị  

1. Họ và tên : Nguyễn Mạnh Hùng 

2. Giới tính : Nam 

3. Ngày sinh : 21/04/1975 

4. CMND: 011816344 : Cấp ngày:   30/10/2007             tại: Hà nội 

5. Quốc tịch : Việt Nam 

6. Dân tộc : Kinh 

7. Địa chỉ thường trú : 133 Ngõ Thái Thịnh I, Phường Thịnh Quang, Quận 
Đống Đa, Hà Nội 

8. Chỗ ở hiện tại : 30 Ngõ Lan Bá, phường Khâm Thiên, Quận Đống 
Đa, Hà Nội 

9. Trình độ văn hóa : 12/12 

10. Trình độ chuyên môn   :  Quản trị kinh doanh 

11. Quá trình công tác  : 

Thời gian Chức vụ công tác 
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1994-1998 
Quản Lý, Nhà Hàng Paradise, Công ty Sundance Hồng 

Kông 

1999-2002 
Trưởng phòng kinh doanh, Công ty TNHH thương mại 

và dịch vụ Việt Quang 

2003-2005 
Giám Đốc điều hành, nhà hàng Rừng xanh, nhà hàng 

Trúc Sơn Bình 

2005-2009 Giám đốc nhà hàng Phúc Lộc 

12/2009 – 03/2011 
Giám đốc Điều hành Nhà hàng Lã Vọng II, Công ty 

CP – TM và DV Lã Vọng 

3/2011 – 6/2013 
Giám đốc Điều hành, Công ty TNHH Thanh Hải K90 

Origine 

06/2013-03/2014 
Trợ lý Tổng giám đốc, Giám đốc ĐH nhà hàng ĐX4, 

Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Lã Vọng 

3/2014 - Đến nay 
Giám đốc, Công ty TNHH MTV tư vấn và đầu tư 

Đồng Tiến - Ủy viên HĐQT Công ty EFI 

12.Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : 189.800 cổ phần 

 

b) Các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị. 

c) Hoạt động của HĐQT: 

Các cuộc họp của HĐQT: 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi 

họp tham 

dự 

Tỷ lệ Lý do không tham 

dự 

1 Bà Lã Thị Vân Anh Chủ tịch 01 0% 

Có đơn từ nhiệm từ 

05/2/2015 và được 

HĐQT thông qua từ 

26/2/2015 

2 Ông Huỳnh Bá Vân Phó Chủ tịch 05 100%  

3 Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp Phó Chủ tịch 05 100%  

4 Ông Nguyễn Tuấn Anh Ủy viên 05 100%  
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5 Ông Nguyễn Mạnh Hùng Ủy viên 05 100%  

 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: 

� HĐQT trong năm có nhiều phiên họp với thành phần mở rộng tham 

gia dự họp gồm Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng Ban kiểm 

soát Công ty để trực tiếp trao đổi, kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt 

động cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động của Công ty. 

� Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự 

thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT. 

� Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng 

phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại 

Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty. 

� Kể từ ngày 26/2/2015, HĐQT chỉ còn lại 4 thành viên, các thành 

viên chưa thống nhất được việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để bầu 

bổ sung thành viên HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. 

d) Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành: không có 

gì đặc biệt. 

e) Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT: không có. 

2. Ban Kiểm soát: 

a) Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát: Ban kiểm soát của Công ty 

gồm 3 thành viên: 

TT Họ và Tên Chức vụ 
Số lượng CP 

sở hữu   
Tỷ lệ sở 

hữu 
1 Nguyễn Thúy Hạnh Trưởng BKS 21.700 0,2% 

2 Nguyễn Mạnh Hùng Thành viên BKS 36.800 0,38% 

3 Vũ Văn Biên Thành viên BKS   

b) Hoạt động của Ban Kiểm soát: 
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BKS là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 03 thành viên với 

nhiệm kỳ 05 năm. BKS bao gồm những người thay mặt Cổ đông để kiểm soát mọi hoạt 

động quản trị và điều hành sản xuất, kinh doanh của Công ty. Ban Kiểm soát trong năm 

có các hoạt động như sau: 

• Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi 

vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của công ty kiểm toán 

độc lập; 

• Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm 

toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán; 

• Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập hoặc tư vấn về pháp lý và đảm 

bảo sự tham gia của những chuyên gia bên ngoài công ty với kinh 

nghiệm trình độ chuyên môn phù hợp vào công việc của công ty nếu 

thấy cần thiết; 

• Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước 

khi đệ trình Hội đồng quản trị; 

• Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả 

kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán 

viên độc lập muốn bàn bạc; 

• Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của 

ban quản lý công ty; 

• Xem xét báo cáo của công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước 

khi Hội đồng quản trị chấp thuận; 

• Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của ban quản 

lý. 

3. Những giao dịch, thù lao và các lợi ích của HĐQT, Ban Giám đốc và Ban 
Kiểm soát: 

a) Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích: Trong năm 2015, hoạt 

động của Công ty còn nhiều khó khăn, nên thù lao HĐQT tạm thời chỉ 

chi đến tháng 5/2015. 
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b) Giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ: Giao dịch trong năm 2015 như 

sau: 

STT
Người thực 

hiện giao dịch 

Quan hệ 

với cổ đông 

nội bộ/cổ 

đông lớn 

Số cổ phiếu sở hữu 

đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở hữu 

cuối kỳ Lý do tăng, 

giảm Số cổ 

phiếu 
Tỷ lệ 

Số cổ 

phiếu 
Tỷ lệ 

1 

Công ty CP 
Kinh doanh 
Dịch vụ Cao 
cấp Dầu khí 
Việt Nam 

Liên quan 
đến ông 
Nguyễn 

Tấn Anh - 
Ủy viên 
HĐQT 

290.000 2,67% 764.800 7,03% 

Mua thêm 
và trở thành 
cổ đông lớn 

mục đích 
phục vụ 

hoạt động 
kinh doanh 

2 
Ông Nguyễn 
Quang Vinh 

 0 0 1.490.900 13,7% 
Mua và trở 

thành cổ 
đông lớn 

3 
Ông Nguyễn 

Mạnh Hà 
 0 0 547.300 5,03% 

Mua và trở 
thành cổ 
đông lớn 

4 America LLC  875.600 8,05% 838.500 7,7% 
Cơ cấu lại 
danh mục 
đầu tư 

5 
Ông Huỳnh Bá 

Vân 

Phó Chủ 
tịch HĐQT 
kiêm Giám 

đốc 

9.250 0,09% 119.250 1,1% 
Mua nắm 

giữ 

 

c) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty đã hoạt động 

đúng  pháp luật và các quy định về quản trị Công ty. 
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VI.  BÁO CÁO TÀI CHÍNH: 

 
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT 
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 

 
STT  

 TÀI SẢN  
Thuyết 
minh 

 31/12/2015   01/01/2015  

 A.   TÀI SẢN NGẮN HẠN    91,059,888,510 70,858,927,712 
 I.   Tiền và tương đương tiền    12,458,768,515 18,630,576,092 
 1.  Tiền V.1 6,358,768,515 2,150,576,092 
 2.  Các khoản tương đương tiền   6,100,000,000 16,480,000,000 

 II.   Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn    67,888,070,442 45,414,507,821 
 1.  Chứng khoán kinh doanh V.2 17,702,272,737 15,502,921,322 
 2.  Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn   (985,202,295) (538,613,501) 
 3.  Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 51,171,000,000 30,450,200,000 

 III.   Các khoản phải thu ngắn hạn  9,166,918,749 6,611,140,922 
 1.  Phải thu khách hàng   4,363,388,656 4,059,829,691 
 2.  Trả trước cho người bán   1,770,171,066 14,342,492 
 5.  Các khoản phải thu khác   4,429,254,345 3,784,095,462 
 6.  Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi   (1,395,895,318) (1,247,126,723) 

 IV.   Hàng tồn kho    1,477,130,804 - 
 1.  Hàng tồn kho   1,477,130,804 - 

 V.   Tài sản ngắn hạn khác    69,000,000 202,702,877 
 2.  Thuế GTGT được khấu trừ   - - 
 3.  Thuế và các khoản phải thu Nhà nước V.5 - 140,702,877 
 4.  Tài sản ngắn hạn khác   69,000,000 62,000,000 

 B.   TÀI SẢN DÀI HẠN    74,667,888,775 87,758,058,828 
 I.   Các khoản phải thu dài hạn    - - 
 II   Tài sản cố định    12,229,902 85,609,182 
 1.  Tài sản cố định hữu hình V.8 12,229,902 85,609,182 
   - Nguyên giá    587,034,280 587,034,280 
   - Giá trị hao mòn lũy kế (*)    (574,804,378) (501,425,098) 

 3.  Tài sản cố định vô hình V.10 - - 
   - Nguyên giá    60,000,000 60,000,000 
   - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)    (60,000,000) (60,000,000) 

 III.   Bất động sản đầu tư  V.11 29,216,754,000 29,216,754,000 
 1.   - Nguyên giá    29,216,754,000 29,216,754,000 
 2.   - Giá trị hao mòn luỹ kế    - - 

 IV.   Các khoản đầu tư tài chính dài hạn  V.13 45,363,324,999 58,363,324,999 
 2.   Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh    - 13,000,000,000 
 3.   Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác    45,363,324,999 45,363,324,999 
 5.   Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn    - 

 
 V.   Tài sản dài hạn khác    75,579,874 92,370,647 
 1.   Chi phí trả trước dài hạn  V.14 75,579,874 92,370,647 

   TỔNG CỘNG TÀI SẢN       165,727,777,285     158,616,986,540  
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÔNG TY HỢP NHẤT (Tiếp theo) 
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 

 
STT  

 NGUỒN VỐN  
Thuyết 
minh 

 31/12/2015   01/01/2015  

 A.   NỢ PHẢI TRẢ    2,542,298,743 1,287,345,122 
 I.   Nợ ngắn hạn    2,512,298,743 1,257,345,122 
 2.  Phải trả người bán   452,955,840 422,596,449 
 3.  Người mua trả tiền trước   773,000,000 35,000,000 
 4.  Thuế và khoản phải  nộp Nhà nước V.16 474,848,138 175,228,090 
 5.  Phải trả người lao động   - 383,477,716 
 9.  Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác V.18 854,448,694 104,315,344 

 11.  Quỹ khen thưởng, phúc lợi   (42,953,929) 136,727,523 
 II.   Nợ dài hạn    30,000,000 30,000,000 
 3.  Phải trả dài hạn khác   30,000,000 30,000,000 
 B.   VỐN CHỦ SỞ HỮU    163,185,478,542 157,329,641,418 
 I.   Vốn chủ sở hữu  V.22 163,185,478,542 157,329,641,418 
 1.  Vốn đầu tư của chủ sở hữu   134,257,000,000 134,257,000,000 
  Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết   134,275,000,000 134,257,000,000 

  Cổ phiếu ưu đãi   - 

 2.  Thặng dư vốn cổ phần   22,884,891,294 22,884,891,294 
 4.  Cổ phiếu quỹ (*)   (16,887,238,217) (16,887,238,217) 
 7.  Quỹ đầu tư phát triển   2,504,824,788 2,504,824,788 
 8.  Quỹ dự phòng tài chính   - - 
 9.  Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu   2,813,941,359 2,628,487,811 

 10.  Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối   17,612,059,318 11,941,675,742 
  LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ 

trước 
  11,312,968,646 5,654,604,786 

  LNST chưa phân phối kỳ này   6,299,090,672 6,287,070,956 

   TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN       165,727,777,285     158,616,986,540  
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 BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM HỢP NHẤT NĂM 2015 
 
 

   
NĂM NAY NĂM TRƯỚC 

 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ   01  
    

5.23  
13,718,067,756 11,759,937,676 

 Các khoản giảm trừ doanh thu   02    - - 
 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp 
dịch vụ  

 10    
13,718,067,756 11,759,937,676 

 Giá vốn hàng bán   11  
    

5.25  
12,524,005,651 9,437,902,184 

 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch 
vụ   20    

1,194,062,105 2,322,035,492 

 Doanh thu hoạt động tài chính   21  
    

5.26  8,609,910,752 7,488,439,795 

 Chi phí hoạt động tài chính   22  
    

5.27  
446,588,794 614,533,156 

 Chi phí bán hàng   24    - - 

 Chi phí quản lý doanh nghiệp   25    1,983,898,098 1,992,359,407 

 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh   30    7,373,485,965 7,203,582,724 

 Thu nhập khác   31    - 56,870,952 

 Chi phí khác   32    - 12,000 

 Lợi nhuận khác   40    - 56,858,952 

 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   50    7,373,485,965 7,260,441,676 

 Chi phí thuế TNDN hiện hành   51  
    

5.28  
1,074,395,293 973,370,720 

 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   60    6,299,090,672 6,287,070,956 

 Lãi cơ bản trên cổ phiếu   70  
    

5.29  
579 578 
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BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ CÔNG TY HỢP NHẤT 
(Theo phương pháp gián tiếp) 
 
Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 

KHOẢN MỤC 
Mã 
số 

 Năm 2015   Năm 2014  

I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH 
DOANH 

      
1. Lợi nhuận trước thuế 01 7,373,485,965 7,260,441,676 
2. Điều chỉnh cho các khoản   

  
  - Khấu hao TSCĐ 02 73,379,280 79,379,280 
  - Các khoản dự phòng 03 446,588,794 343,720,080 
  - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 (8,609,910,752) (7,218,836,511) 
  - Chi phí lãi vay  06 - 1,209,792 
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn  lưu động 08 (716,456,713) 465,914,317 
  - (Tăng)/giảm các khoản phải thu 09 (2,422,074,950) 9,765,546,103 
  - (Tăng)/giảm hàng tồn kho 10  

  
  - Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải 

trả, 
11  1,239,953,621 (7,564,013,055) 

  - (Tăng)/giảm chi phí trả trước  12  16,790,773 (55,560,787) 
  - Tiền lãi vay đã trả 13  - (1,209,792) 
  - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14  (871,357,321) (952,035,296) 
  - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15  - - 
  - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 16  (939,422,324) (949,217,344) 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20  (3,677,566,914) 709,424,146 
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ   

  
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác 21  - - 
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác 22  

  
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23  (35,646,000,000) (38,300,000,000) 
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị 
khác 

24  13,741,200,000 14,076,811,394 
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25  (2,199,351,415) - 
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26  13,000,000,000 - 
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27  8,609,910,752 7,218,836,511 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30  (2,494,240,663) (17,004,352,095) 
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH   

  
2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu  
của doanh nghiệp đã phát hành 

32  
  

3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33  
 

909,600,000 
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34  

 
(909,600,000) 

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36  - (3,800,000) 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40  - (3,800,000) 
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ (20+30+40) 50  (6,171,807,577) (16,298,727,949) 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60  18,630,576,092 34,929,304,041 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) 70  12,458,768,515 18,630,576,092 
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Trên đây là một số báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh thực tế tại đơn vị và 

định hướng kế hoạch hoạt động để các nhà đầu tư, cổ đông hiểu rõ hơn về công ty cổ 

phần Đầu tư Tài chính Giáo dục. 

Trân trọng kính chào và chúc sức khỏe. 

Hà nội, ngày 20 tháng 4 năm 2016 

 GIÁM ĐỐC 
  

 

 

HUỲNH BÁ VÂN 
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