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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN 

 GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM 

 

NÂNG BƯỚC TƯƠNG LAI 

ƯƠM MẦM TRI THỨC 



 

THÔNG TIN CHUNG 

Thông tin khái quát 

Quá trình hình thành và phát triển  

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

Mô hình quản trị, bộ máy quản lý 

Định hướng phát triển 

Các rủi ro 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 

KINH DOANH 

Tình hình hoạt động sản xuất 

kinh doanh 

Tổ chức và nhân sự 

Tình hình đầu tư và thực hiện 

các dự án 

Tình hình tài chính 

Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn 

đầu tư của chủ sở hữu 

Báo cáo phát triển bền vững 

 

 

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Về tình hình tài chính 

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, 

chính sách, quản lý 

Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Báo cáo đánh giá đến trách nhiệm về 

môi trường và xã hội của Công ty 

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

Về các mặt hoạt động của Công ty 

Về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Hội đồng quản trị 

Ban kiểm soát 

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Ý kiến của kiểm toán viên 

Báo cáo tài chính đã kiểm toán 
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 Thông tin khái quát 

 Quá trình hình thành và phát triển 

 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

 Mô hình quản trị, bộ máy quản lý 

 Định hướng phát triển 

 Các rủi ro 
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THÔNG TIN KHÁI QUÁT 

Tên giao dịch                            : Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam 

Giấy chứng nhận ĐKDN số : 0304952106 thay đổi lần gần nhất ngày 23/11/2015 

Vốn điều lệ   : 100.000.000.000 đồng 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 100.000.000.000 đồng 

Địa chỉ    : 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh 

Số điện thoại   : (08) 38305002 

Số fax    : (08) 38350983 

Website   : www.sachhoctro.com.vn  

Mã cổ phiếu   : SED 

 

http://www.sachhoctro.com.vn/
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN 

Thành lập 

23/03/2007 

Công ty được thành lập theo 

quyết định số 309/NXB-QĐ của 

Nhà Xuất bản Giáo dục Việt 

Nam (NXBGDVN); 

Là đơn vị hạch toán độc lập với 

Nhà xuất bản. 

 

Niêm yết 

19/08/2009 

Công ty được chính thức niêm 

yết theo quyết định số 458/QĐ-

SGDHN của Sở giao dịch chứng 

khoán Hà Nội. 

Mã chứng khoán: SED. 

 

2014 

Được vinh doanh top 100 

doanh nghiệp có Báo cáo tài 

chính minh bạch và phát triển 

bền vững 
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Tăng vốn 

15/05/2015 

Công ty hoàn thành đợt phát 

hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 

lên 100 tỷ đồng. 

2016 

Nhận cúp đơn vị xuất sắc của 

Nhà Xuất bản Giáo dục 

(NXBGD) các năm 2016, 2015, 

2014, 2013, 2012, 2011 

Chuyển nhượng 

07/03/2016 

Chuyển nhượng toàn bộ số lượng cổ phần nắm giữ trong Công ty 

CP Thiết bị Giáo dục 2 cho Công ty TNHH Đầu tư Bất Động Sản Bến 

Thành với tổng giá trị chuyển nhượng là 40.837.716.000 đồng. 
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 

Ngành nghề kinh doanh 

 Phát hành sách giáo khoa (SGK), sách bổ trợ (SBT); 

 Phát hành sách tham khảo (STK); 

 Đại lý phát hành sách báo, tạp chí có nội dung được phép phát hành; 

 Sản xuất, mua bán: thiết bị, dụng cụ giáo dục, văn phòng phẩm, giấy và lịch (không sản 

xuất tại trụ sở); 

 Phát hành sách và ấn phẩm; In bao bì (không hoạt động tại trụ sở); 

 Dịch vụ in ấn: đóng bìa, giấy sách, mạ vàng, nhuộm màu bìa sách, thiết kế tạo mẫu; 

 Tư vấn và cung cấp dịch vụ biên soạn, biên tập sách; 

 Sản xuất, mua bán thiết bị dạy học, giấy và sản phẩm từ giấy (không tái chế phế thải, gia 

công cơ khí và xi mạ điện tại trụ sở); 

 Sản xuất băng đĩa từ tính, quang học và sao chép bản ghi (không hoạt động tại trụ sở); 

 Mua bán sách, tạp chí, băng đĩa (không mua bán, cho thuê băng đĩa tại trụ sở). 

Địa bàn kinh doanh 

 Phát hành SGK, SBT khu vực phía Nam; 

 Phát hành STK trên toàn quốc. 
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Cơ cấu bộ máy quản lý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty con, Công ty liên kết: 

Không có 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

BAN KIỂM SOÁT 

P. QUẢN 
LÝ IN 

P. KHO 
VẬN 

P. KẾ 
HOẠCH 

KINH 
DOANH 

P. KHAI 
THÁC THỊ 
TRƯỜNG 

P. KẾ 
HOẠCH 
ĐẦU TƯ 

P. TỔ 
CHỨC 
HÀNH 
CHÍNH 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

 Phát triển ổn định bền vững, mở rộng địa bàn kinh doanh trên cả nước. 

 Đảm bảo gia tăng giá trị doanh nghiệp và duy trì lợi ích của cổ đông. 

 Để đạt được mục tiêu đề ra Công ty cần phải có những chính sách cụ thể như sau: 

 Về sản phẩm: không những đảm bảo đầy đủ về số lượng mà còn cần đạt tiêu chuẩn 

về chất lượng. Tập trung chủ yếu vào các nhóm sản phẩm truyền thống như: sách, 

vở, thiết bị giáo dục,… Hơn thế nữa, gia tăng sản phẩm mới bao gồm sách điện tử 

và các công cụ bổ trợ khác nhằm đa dạng hoá các sản phẩm của SED. 

 Công tác thị trường: khẳng định vị thế hiện tại của Công ty, duy trì thế mạnh cung 

ứng các sản phẩm giáo dục phổ thông, phát triển thêm khách hàng mới, địa bàn, 

đối tượng mới. Bên cạnh đó, Công ty cần khảo sát, nghiên cứu và ứng dụng chính 

sách kinh doanh hợp lý để đủ sức cạnh tranh trên thị trường. 

 Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Nhà nước để xử lý quyết liệt đối 

với nạn in lậu, đồng thời nghiên cứu và đưa ra các giải pháp ứng dụng công nghệ 

nhằm hạn chế việc in lậu. 

 

Các mục tiêu phát triển bền vững 

Đối với SED chất lượng sản phẩm là quan trọng nhất, Công ty không chạy theo lợi nhuận bằng mọi 

giá, thực hiện đầy đủ các cam kết về môi trường, hạn chế sử dụng các sản phẩm, nguyên liệu, vật 

liệu có thành phần độc hại. Tăng tỷ lệ sử dụng các nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm tái chế nhằm 

giảm bớt chất thải gây hại cho môi trường. 

  

Với cán bộ công nhân viên 

 Đảm bảo công nhân viên Công 

ty được chăm lo đầy đủ về vật 

chất, sức khỏe, tinh thần. 

 Tăng cường công tác bồi dưỡng, 

nâng cao trình độ kỹ năng của 

cán bộ công nhân viên nhằm 

xây dựng đội ngũ chuyên 

nghiệp, xuất sắc là tiền đề cho 

sự phát triển bền vững của 

Công ty.  

 Đẩy mạnh việc áp ụng dụng 

công nghệ tiên tiến vào quá 

trình sản xuất, kinh doanh như 

phát triển thương mại điện tử, 

áp dụng công cụ ebook,… 

 

 

Với xã hội cộng đồng 

 Sự phát triển của SED và sự phát triển của xã hội 

là hai yếu tố có quan hệ mật thiết với nhau. Nếu 

xã hội phát triển thì sẽ cung cấp cho SED nguồn 

nhân lực có trình độ cao, có năng lực, tạo ra 

những sản phẩm có chất lượng phục vụ cho mục 

tiêu đào tạo. 

 Phối hợp tổ chức và tài trợ các hội thi, chương 

trình văn hoá để gây quỹ khuyến học dành cho 

những cá nhân có thành tích xuất sắc, vượt khó 

trong học tập. 

 Hàng năm, Công ty luôn trích một phần lợi nhuận 

nhằm chia sẻ, ủng hộ cho xã hội thông qua các 

hoạt động từ thiện, cải thiện đời sống cho các 

đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. 
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Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

Trong tương lai gần 

 Tiếp tục tập trung phát triển những ngành nghề chủ đạo hiện có của Công ty theo chiều 

sâu. 

 Chuẩn bị mọi nguồn lực về tài chính, cơ cấu lại bộ máy nhân sự nhằm đáp ứng được xu thế 

thị trường cũng như các Nghị quyết đổi mới về Chương trình học và SGK của Quốc hội trong 

giai đoạn từ năm 2018 – 2019. 

 Tìm kiếm, phát triển đội ngũ tác giả, cộng tác viên để tổ chức bản thảo STK mới. Chọn lọc, 

biên tập, chỉnh sửa bản thảo của STK hiện có, tiếp cận chương trình SGK mới. Hơn thế nữa, 

Công ty sẽ liên kết với biên tập viên của các công ty dịch vụ xuất bản Giáo dục các miền 

trong hệ thống NXBGDVN để điều chỉnh thiết kế, nội dung cho phù hợp với chương trình 

học và phương pháp giảng dạy mới. 

 Mở rộng, phát triển mạng lưới phát hành, có chính sách ưu đãi đối với những đối tác, đại 

lý, khách hàng chiến lược; song song đó, đẩy mạnh hệ thống bán lẻ thông qua các cửa 

hàng địa phương bằng hình thức ký gửi sách, đặt gian hàng sách,…  

 Quản lý chặt chẽ nguồn hàng, giảm thiểu hàng tồn kho vào cuối năm, hạn chế có sách tồn 

kho bị hạc hậu nội dung vào thời điểm thay SGK. 

 Cập nhật văn hóa thế giới là công việc SED cần theo sát; không để sản phẩm của Công ty 

trở nên lạc hậu, không còn phù hợp với trình độ văn hóa ngày càng phát triển cao của cộng 

đồng. 

Trong dài hạn 

 Hoạt động kinh doanh của Công ty gắn kết chặt chẽ với nền giáo dục Việt Nam. Vì vậy, 

chính sách về phát triển giáo dục của Nhà nước là vấn đề cần được Công ty đặt lên hàng 

đầu. Cập nhật kịp thời chính sách phát triển và đổi mới giáo dục của Nhà nước, SED mới có 

thể xây dựng được nội dung sản phẩm phù hợp với định hướng phát triển chung. 

 Xác định con người phải là động lực phát triển duy nhất của Công ty. Vì vậy về lâu dài chiến 

lược phát triển về nhân sự là chiến lược chủ đạo của SED. 
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CÁC RỦI RO 

Rủi ro về kinh tế 

Tốc độ tăng trưởng 

Tốc độ phát triển của nền kinh tế ảnh hưởng 

đến sự phát triển của tất cả các ngành nói 

chung, trong đó có ngành xuất bản, phát hành, 

in ấn sách nói riêng. Theo số liệu báo cáo của 

Tổng cục Thống kê Việt Nam, GDP năm 2016 

tăng 6,21% so với năm 2015 nhưng không đạt 

mục tiêu tăng trưởng của chính phủ đề ra là 

6,7%. Tuy nhiên, ngành giáo dục đang là một 

trong những ngành được ưu tiên và phát triển 

trong thời gian tới. Do Việt Nam là nước có tỷ lệ 

dân số trẻ cao, nhu cầu đối với giáo dục và đào 

tạo là rất lớn. Vì thế rủi ro về tốc độ tăng trưởng 

kinh tế không ảnh hưởng nhiều đến kết quả kinh 

doanh của SED. 

 

Lạm phát 

Chỉ số CPI bình quân năm 2016 tăng 

2,66% so với bình quân năm 2015, 

kết quả là giá cả hầu hết các mặt 

hàng đều có sự gia tăng so với cùng 

kỳ. Giá nguyên liệu đầu vào của SED 

bao gồm giấy, mực in và một số 

nguyên vật liệu khác cũng tăng theo, 

làm gia tăng chi phí nguyên liệu đâu 

vào, gây tác động không nhỏ đến kế 

quả kinh doanh trong năm của SED. 

Chính vì thế, SED cần phải có những 

biện pháp và chính sách hợp lý nhằm 

quản lý chi phí hiệu quả để không ảnh 

hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất 

kinh doanh. 
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Rủi ro về luật pháp 

 

SED là doanh nghiệp kinh doanh về mảng giáo dục, vì thế các luật về giáo dục, đơn cử như: chính 

sách đổi mới giáo dục, thay SGK hay các Quy định về phát triển giáo dục khi thay đổi sẽ gây tác 

động trực tiếp đến Công ty. Năm 2016, hàng loạt các luật, nghị định, thông tư được thay đổi nhằm 

phù hợp hơn với tình hình thực tế trong nước cũng như đáp ứng nhu cầu hội nhập với thế giới. Theo 

đó, Công ty cần cập nhật đầy đủ những thay đổi nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được vận 

hành đúng quy định của pháp luật. 

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu, trong thời gian tới, hệ thống luật pháp Việt Nam sẽ còn 

nhiều thay đổi đòi hỏi Công ty luôn phải cập nhật thường xuyên và có sự chủ động trong việc nghiên 

cứu quy định và áp dụng phù hợp với tình hình hoạt động Công ty. 
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Rủi ro đặc thù ngành 

 

Rủi ro về bản quyền sản phẩm 

Mặt hàng chủ yếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam là SGK, sách 

tham khảo, tập vở,… Những loại sách này hằng năm được bổ sung, cập nhật nội dung thường 

xuyên. Do đó, công tác sửa đổi, tái bản lại những sản phẩm trên cần được thực hiện liên tục. Tuy 

nhiên, Tình trạng in lậu trái phép, xuất bản tràn lan các loại STK có nội dung gắn với SGK của một 

số nhà xuất bản, doanh nghiệp tư nhân là một trong những khó khăn gây ảnh hưởng lớn đến tình 

hình phát hành của Công ty. Do sự hấp dẫn về doanh thu, nhiều nhà xuất bản bắt đầu tham gia 

vào lĩnh vực xuất bản STK. Những STK bổ trợ SGK chỉ có NXBGD được quyền in, ấn nhưng một số 

nơi vẫn tìm cách xuất bản các loại STK này. Vấn nạn trên dẫn đến mất lòng tin của độc giả đối với 

chất lượng, nội dung các sản phẩm SGK, STK,… làm ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh 

của SED. 

Rủi ro về môi trường 

 

Hoạt động kinh doanh của SED không gây nhiều tác 

động trực tiếp đến môi trường. Tuy nhiên, nguyên liệu 

đầu vào để sản xuất sản phẩm của Công ty chủ yếu là 

giấy và mực in. Hai nguyên liệu này cần sử dụng nhiều 

hóa chất độc hại để sản xuất. Vì thế, trong trường hợp 

nhu cầu sản xuất của Công ty tăng cao sẽ dẫn đến 

việc cần sử dụng một lượng lớn các nguyên liệu này, 

qua đó gián tiếp gây ảnh hưởng đến môi trường. 
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Rủi ro quản trị hàng tồn kho 

Giáo dục Việt Nam hiện nay đã và đang cập nhật những xu hướng mới để góp phần hoàn thiện 

hơn, các sản phẩm về giáo dục liên tục được cập nhật và chỉnh sửa cho phù hợp. Điều này đã làm 

nguồn hàng tồn kho của Công ty luôn ở mức cao và rất khó tiêu thụ. Bên cạnh đó, do đặc thù về 

thời gian tiêu thụ cao điểm vào trước năm học mới, nên lượng hàng tồn kho, nhu cầu vốn lưu động 

trong năm cũng như vòng quay hàng tồn kho có biến động lớn. Vì thế, ban lãnh đạo cần phải đưa 

ra những chính sách tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho nhằm hạn chế tối đa thiệt hại cho 

Công ty. 

 

Rủi ro khác 

 

Các rủi ro khác như chiến tranh, thiên 

tai, hỏa hoạn, dịch bệnh,… là những rủi 

ro bất khả kháng, mặc dù rất hiếm khi 

xảy ra, nhưng nếu xảy ra sẽ gây thiệt 

hại lớn về tài sản, con người và tình 

hình hoạt động chung của Công ty. Đây 

là những rủi ro không thể loại trừ 

nhưng có thể giảm thiểu. Vì vậy, Công 

ty thường xuyên theo dõi, nắm bắt kịp 

thời thông tin và đảm bảo thực hiện tốt 

công tác phòng cháy chữa cháy,… 
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02 
TÌNH HÌNH HOẠT 

ĐỘNG TRONG NĂM 

 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

 Tổ chức và nhân sự 

 Tình hình đầu tư, thực hiện dự án 

 Tình hình tài chính 

 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

 Báo cáo phát triển bền vững 
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN 

GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM 
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Chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016 % tăng giảm 

Sách giáo khoa, bổ trợ Triệu đồng 240.307 252.293 4,99% 

Sách tham khảo Triệu đồng 144.252 203.870 41,33% 

Thiết bị giáo dục Triệu đồng 3.881 2.945 -24,12% 

Khác Triệu đồng 87.635 48.253 -44,94% 

Tổng Cộng Triệu đồng 476.075 507.361 6,57% 

 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 

SẢN XUẤT KINH DOANH 

Cơ cấu doanh thu thuần năm 2016 

50,48%

30,30%

0,82%

18,41%

Cơ cấu doanh thu thuần năm 2015

Sách giáo khoa, bổ trợ Sách tham khảo

Thiết bị giáo dục Khác

49,73%

40,18%

0,58%

9,51%

Cơ cấu doanh thu thuần năm 2016

Sách giáo khoa, bổ trợ Sách tham khảo

Thiết bị giáo dục Khác
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Chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016 % tăng giảm 

Sách giáo khoa, bổ trợ Triệu đồng 62.078 62.702 1,01% 

Sách tham khảo Triệu đồng 38.500 53.718 39,53% 

Thiết bị giáo dục Triệu đồng 507 902 77,91% 

Khác Triệu đồng 2.295 3.207 39,74% 

Tổng Cộng Triệu đồng 103.380 120.529 16,59% 

 

Cơ cấu lợi nhuận gộp năm 2016 

60,05%
37,24%

0,49%
2,22%

Cơ cấu lợi nhuận gộp năm 2015

Sách giáo khoa, bổ trợ Sách tham khảo

Lịch Bloc Khác

52,02%

44,57%

0,75%
2,66%

Cơ cấu lợi nhuận gộp năm 2016

Sách giáo khoa, bổ trợ Sách tham khảo

Thiết bị giáo dục Khác
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38,684

44,488
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TH 2015 TH 2016 KH 2016

Lợi nhuận trước thuế
ĐVT: triệu đồng

476,075

507,361

482

460

465

470

475

480

485

490

495

500

505

510

TH 2015 TH 2016 KH 2016

Doanh thu thuần
ĐVT: triệu đồng

Tình hình thực hiện so với kế hoạch 

Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2015 

Năm 

2016 

% tăng 

trưởng 

Kế hoạch 

2016 

% TH so 

với KH 

Doanh thu thuần Triệu đồng 476.075 507.361 6,57% 482.000 105,26% 

Lợi nhuận từ HĐKD Triệu đồng 38.651 44.106 14,11% - - 

Lợi nhuận khác Triệu đồng 33 382 1057,58% - - 

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 38.684 44.488 15,00% 41.000 108,51% 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 29.783 34.452 15,68% - - 

EPS Đồng 2.755 2.928 6,28% - - 
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 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2016 đạt hơn 507.361 triệu đồng, đây 

là mức doanh thu cao nhất trong những năm gần đây và vượt 5,26% kế hoạch mà Đại hội 

đồng cổ đông đề ra đầu năm. 

 Trong 507.361 triệu đồng doanh thu năm 2016 của SED có 49,73% là doanh thu từ mảng 

kinh doanh sách giáo khoa, sách bổ trợ, cho thấy đây vẫn là mặt hàng trọng yếu của Công 

ty. Tuy nhiên, so với năm 2015 tỷ trọng đóng góp vào tổng doanh thu thuần của mặt hàng 

này đã giảm 0,75%. Thay vào đó, doanh thu về mảng sách tham khảo đã tăng tỷ trọng từ 

30,30% lên 40,18%, cụ thể doanh thu đã tăng từ 144.252 triệu đồng trong năm 2015 lên 

203.850 triệu đồng trong năm 2016, tương đương tốc độ tăng trưởng là 41,32%. Phần còn 

lại trong cơ cấu doanh thu của Công ty là các sản phẩm truyền thống khác như thiết bị giáo 

dục, các sản phẩm khác chiếm tỷ trọng không đáng kể. 

 Lợi nhuận gộp của Công ty trong năm 2016 đạt 120.529 triệu đồng tăng 16,59% so với 

năm 2015. Cơ cấu lợi nhuận gộp năm 2016 lần lượt như sau: sách giáo khoa, sách bổ trợ 

đạt 62.702 triệu đồng chiếm 52,02%, về mảng sách tham khảo lợi nhuận gộp có giá trị 

53.718 triệu đồng chiếm 44,57% tổng giá trị lợi nhuận gộp cả năm. Phần còn lại là thiết bị 

giáo dục và các sản phẩm khác. 

 Ngoài ra, lợi nhuận sau thuế trong năm của SED tăng từ 29.783 tỷ đồng lên 34.452 tỷ đồng, 

tương đương tăng 15,68% so với cùng kỳ năm 2015. Mặc dù năm 2016, các chi phí cho giá 

vốn, bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng có sự gia tăng nhưng tốc độ tăng không bằng 

tốc độ tăng của doanh thu, dẫn đến lợi nhuận sau thuế của Công ty có kết quả khả quan 

hơn so với năm 2015. 
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Ngày sinh : 16/12/1954 

Nơi sinh : Bình Định 

Địa chỉ thường trú : Sunrise City - Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

Trình độ chuyên môn : Đại học 

Số cổ phiếu nắm giữ : 30.000 cổ phiếu 

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ : 0,30% vốn điều lệ 

 

ÔNG XÀ THIỆU HOÀNG 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

BÀ MAI NGỌC LIÊN 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ  

Ngày sinh : 02/08/1958 

Nơi sinh : Hà Nội 

Địa chỉ thường trú : 22/16 Lữ Gia, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh 

Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ 

Số cổ phiếu nắm giữ : 10.500 cổ phiếu 

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ : 0,10% vốn điều lệ 
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BÀ NGÔ TRẦN NHA THY 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

BÀ LÊ PHƯƠNG MAI 

KẾ TOÁN TRƯỞNG 

Ngày sinh : 18/02/1977 

Nơi sinh : Đà Nẵng 

Địa chỉ thường trú : 8/6 đường 328 Cao Lỗ, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh 

Trình độ chuyên môn : Đại học 

Số cổ phiếu nắm giữ : 7.200 cổ phiếu 

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ : 0,07% vốn điều lệ 

 

Ngày sinh : 04/06/1975 

Nơi sinh : Hà Bắc 

Địa chỉ thường trú : 232/1 Cộng Hòa, P.12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

Trình độ chuyên môn : Đại học Kinh tế, chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán 

Số cổ phiếu nắm giữ : 25.000 cổ phiếu 

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ : 0,25% vốn điều lệ 
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Chính sách đối với người lao động 

 

 

 

 

 

Chính sách phúc lợi 

 Ngoài 02 loại hình Bảo hiểm bắt buộc 

(BHYT, BHXH), hàng năm Công ty còn tổ 

chức khám sức khỏe cho 100% cán bộ 

nhân viên với mục đích đảm bảo sức 

khỏe. 

 Trích lập một phần quỹ phúc lợi cho các 

hoạt động khen thưởng, khích lệ tinh 

thần lẫn vật chất đối với tập thể hoặc cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt 

động kinh doanh. Tạo một môi trường thi 

đua lành mạnh để công nhân viên phát 

huy hết tiềm năng bản thân, thúc đẩy 

Công ty phát triển bền vững. 

 

 

Chính sách lương, thưởng 

 Việc trả lương được xác định theo 

đúng hiệu quả hoạt động kinh 

doanh, chất lượng làm việc và 

tinh thần trách nhiệm của nhân 

viên; đảm bảo tính công bằng, 

hợp lý và theo nguyên tắc chi trả 

đúng với Luật lao động; nhằm thu 

hút nguồn nhân lực chất lượng 

cao trên thị trường.  

 

 

Tình hình nhân sự 

STT Tính chất phân loại Số lượng 2016 Tỷ trọng 

A Theo trình độ 84 100% 

- Đại học, Trên Đại học 36 42,86% 

- Cao đẳng, Trung cấp 18 21,43% 

- Khác 30 35,71% 

B Theo tính chất hợp đồng lao động 84 100% 

- Hợp đồng có xác định thời hạn 31 36,90% 

- Hợp đồng không xác định thời hạn 51 60,71% 

- Hợp đồng theo thời vụ 02 2,38% 
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  TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN 

CÁC DỰ ÁN  

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 

Đầu tư tài chính dài 

hạn 

31/12/2015 31/12/2016 

Số lượng 
cổ phiếu 

Giá trị 

(triệu 

đồng) 

Tỷ lệ 

nắm 
giữ 

(%) 

Số lượng 
cổ phiếu 

Giá trị 

(triệu 

đồng) 

Tỷ lệ 

nắm 
giữ 

(%) 

CTCP Dịch vụ Xuất bản 
Giáo dục Gia Định 

770.000 770 7,5 770.000 770.000 7,5 

CTCP Đầu tư Xuất bản – 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam 
- -  1.200.000 12.000 11,04 

CTCP Đầu tư Tài chính 

Giáo dục 
- -  1.177.430 11.774,3 11,39 

 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH   

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016 
% 

tăng/giảm 

Tổng tài sản Triệu đồng 240.940 272.073 12,92% 

Doanh thu thuần Triệu đồng 476.075 507.361 6,57% 

Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh Triệu đồng 38.508 44.106 14,54% 

Lợi nhuận khác Triệu đồng 33 382 1057,58% 

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 38.540 44.488 15,43% 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 29.506 34.452 16,76% 

Tỷ lệ cổ tức % 16% 16% - 

EPS Đồng 2.755 2.928 6,28% 
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Khả năng thanh toán
ĐVT: lần

Khả năng thanh toán ngắn hạn

Khả năng thanh toán nhanh

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Chỉ tiêu ĐVT 2014 2015 2016 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

Khả năng thanh toán ngắn hạn Lần 1,71 2,22 2,70 

Khả năng thanh toán nhanh Lần 0,61 1,05 1,16 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

Hệ số nợ/Tổng tài sản % 38,38 34,90 29,67 

Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu % 62,27 53,61 42,19 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

Vòng quay các khoản phải thu Vòng 14,52 11,71 15,00 

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 3,32 4,11 3,54 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản Vòng 1,74 2,13 1,97 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 6,67 6,26 6,72 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 19,71 20,64 19,54 

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 11,62 13,30 13,26 

Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần % 8,75 8,12 8,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khả năng thanh toán 

Nhìn chung, các chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

của Công ty đều tăng dần qua các năm. Cụ thể, 

khả năng thanh toán ngắn hạn đã tăng 0,48 lần 

và khả năng thanh toán nhanh tăng 0,11 lần so 

với năm 2015. Nguyên nhân là do trong năm 2016, 

tình hình tài sản ngắn hạn cụ thể là khoản tiền và 

các khoản tương đương tiền có sự gia tăng đáng 

kể nhờ việc Công ty đã bán toàn bộ cổ phần nắm 

giữ từ Công ty Cổ phần Thiết bị Giáo dục 2 cho 

Công ty TNHH Đầu tư Bất Động Sản Bến Thành 

với giá một cổ phần là 27.000 đồng tương ứng 

tổng giá trị chuyển nhượng là 40.837.716.000 

đồng; trong khi các khoản nợ ngắn hạn lại giảm 

4,26% so với cùng kỳ năm 2015. Từ đó, SED vẫn 

đảm bảo được khả năng thanh toán các khoản nợ 

vay trong ngắn hạn của Công ty. 
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Năng lực hoạt động
ĐVT: vòng

Vòng quay khoản phải thu

Vòng quay hàng tồn kho

Vòng quay tổng tài sản

Cơ cấu vốn 

Hệ số nợ trên tổng tài sản và nợ trên vốn chủ sở 

hữu của SED đã có xu hướng giảm từ năm 2014 

đến nay cho thấy sự thay đổi trong cơ cấu vốn. 

Tính đến cuối năm 2016, các khoản nợ phải trả 

đến từ nguồn nợ ngắn hạn và không phát sinh 

các khoản nợ dài hạn. Nợ ngắn hạn có sự sụt 

giảm do các khoản nợ phải trả người bán ngắn 

hạn giảm trong khi giá trị nguồn vốn chủ sở hữu 

lại gia tăng do tăng khoản lợi nhuận sau thuế 

chưa phân phối dẫn đến các khoản nợ đã giảm 

qua các năm. Điều này đã góp phần cho thấy 

hoạt động của Công ty đang ngày càng hiệu 

quả, không còn phụ thuộc vào các khoản nợ vay 

để gia tăng nguồn vốn cho doanh nghiệp. 

 

Khả năng sinh lời 

Trong năm 2016, chỉ số ROE giảm từ 20,64% 

xuống còn 19,54% là do trong năm Công ty đã 

trích lập quỹ đầu tư và phát triển tăng 13 tỷ đồng 

so với cùng kỳ năm trước dẫn đến vốn chủ sở 

hữu cũng có sự gia tăng so với năm 2015. Bên 

cạnh đó, chỉ số ROA cũng giảm sút từ 13,30% 

xuống còn 13,26% so với năm 2015, nguyên 

nhân do giá trị tài sản ngắn hạn cụ thể là khoản 

tiền và tương đương tiền tăng nhờ việc bán toàn 

bộ cổ phần từ Công ty liên doanh, liên kết – Công 

ty Cổ phần Thiết bị Giáo dục 2.  

Năng lực hoạt động 

Vòng quay hàng tồn kho năm 2016 giảm từ 4,11 

vòng xuống còn 3,54 vòng, nguyên nhân chính 

do các cải cách thay đổi về giáo dục đã làm 

lượng hàng tồn kho từ nguồn sách cũ gia tăng 

ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của SED. 

Mặt khác, vòng quay khoản phải thu lại tăng cao 

nhất trong những năm qua cụ thể tăng từ 11,71 

vòng lên 15,00 vòng trong năm 2016, cho thấy 

hiệu quả trong việc quản lý các công nợ của 

Công ty ngày càng tốt, hạn chế tối đa nợ xấu từ 

khách hàng.  
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI 

VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU 

 

Thông tin cổ phiếu 

 Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng 

 Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 10.000.000 cổ phiếu 

 Cổ phiếu phổ thông: 10.000.000 cổ phiếu 

 Cổ phiếu ưu đãi: 0 cổ phiếu 

 Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu 

 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.000.000 cổ phiếu 

 Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu 

Cơ cấu cổ đông tại ngày 30/12/2016 

STT Loại cổ đông 
Số lượng 
cổ đông 

Số cổ phần 
Giá trị  

(triệu đồng) 
Tỷ lệ sở hữu 

I Cổ đông trong nước 438 7.652.590 76.526,9 76,53% 

- Cổ đông nhà nước 1 4.339.000 43.390 43,39% 

- Cổ đông tổ chức 6 281.400 2.814 2,81% 

- Cổ đông cá nhân 431 3.032.190 30.321,9 30,32% 

II Cổ đông nước ngoài 27 2.347.410 23.474,1 23,47% 

- Cổ đông tổ chức 9 1.527.300 15.273 15,27% 

- Cổ đông cá nhân 18 820.110 8.201 8,20% 

III Cổ phiếu quỹ - - - - 

Tổng cộng 465 10.000.000 100.000 100% 

 



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM   30 

  

76,53%

23,47%

Cơ cấu cổ đông

Cổ đông trong nước Cổ đông nước ngoài

Danh sách cổ đông lớn  

STT Tên cổ đông Địa chỉ 
Số lượng 

(cổ phiếu) 
Tỷ lệ 
(%) 

1 
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

81 Trần Hưng Đạo, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 
4.339.000 43,39 

2 PYN ELITE FUND (NON-UCITS) 
C/O PYN RAHASTOYHTIO 
OY, PL 139 00101, 

HELSINKI, FINLAND 

790.000 7,90 

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Không có 

Giao dịch cổ phiếu quỹ 

Không có 

Các chứng khoán khác 

Không có 
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BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

Quản lý nguồn nguyên vật liệu 

 Trước tình hình nóng lên toàn cầu, các doanh nghiệp trên thế giới nói chung cũng như Việt 

Nam nói riêng đều đặc biệt quan tâm đến việc quản lý nguồn nguyên liệu trong quá trình 

sản xuất nhằm giảm thiểu chất độc hại đang thải ra môi trường bên ngoài. Trong tương lai, 

việc thay đổi phương thức sản xuất nhằm giúp cho nền kinh tế thị trường cũng như doanh 

nghiệp phát triển một cách bền vững đang là mối bận tâm hàng đầu và đầy tính cấp thiết. 
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 Hiện nay, trong quá trình sản xuất, phát hành sách của SED chủ yếu sử dụng giấy và mực 

in. Chi phí dành cho những nguyên vật liệu trên chiếm đến 60% giá thành sản phẩm của 

công ty. Việc sản xuất giấy và mực in đòi hỏi phải sử dụng rất nhiều hóa chất có thể gây 

tác động xấu đến môi trường xung quanh. Do đó, SED luôn hợp tác lâu dài với những nhà 

cung cấp uy tín trên thị trường, cụ thể là CTCP Giấy Phùng Vĩnh Hưng - Công ty giấy đầu 

tiên tại Việt Nam đạt chứng chỉ FSC – CoC (Forest Stewardship Council-Chain of Costudy), 

nhằm đảm bảo sản lượng sản xuất và hạn chế sử dụng các nguyên liệu có thể gây ô nhiễm 

môi trường. 

 Trong tương lai, SED sẽ theo sát các thị trường nguyên liệu, nhằm tìm kiếm nguồn nguyên 

liệu đầu vào mới phù hợp với quá trình sản xuất các sản phẩm của Công ty, đáp ứng song 

song được 02 mục tiêu là tiết kiệm chi phi sản xuất nhưng đồng thời không gây tác động 

tiêu cực đến môi trường. 
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Tiêu thụ năng lượng 

Năng lượng chủ yếu được sử dụng trong khối văn phòng và nhà máy là nguồn điện năng, 

xăng dầu phục vụ quá trình sản xuất, quản lý và vận chuyển của Công ty. Tổng chi phí sử 

dụng điện năng tại Công ty là 188 triệu đồng. Với việc kiểm soát chi phí chặt chẽ, tránh 

gây lãng phí hiện nay, SED nói chung và toàn thể các bộ công nhân viên Công ty nói riêng 

luôn ý thức về việc sử dụng, tiết kiệm nguồn năng lượng này. 

Tiêu thụ nước 

SED chỉ sử dụng nguồn nước sinh hoạt phục vụ công tác quản lý tại văn phòng Công ty, 

tổng chi phí phát sinh từ việc sử dụng tài nguyên là 20 triệu đồng. 

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 

Trong năm 2016, Công ty không có trường hợp nào vi phạm về pháp luật bảo vệ môi 

trường. Toàn bộ cán bộ công nhân viên của SED luôn đặt mục tiêu bảo vệ môi trường lên 

hàng đầu bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Chính sách liên quan đến người lao động 

Ý thức được con người là nhân tố trọng yếu cho sự phát triển bền vững của công ty, SED 

luôn xây dựng chính sách nhân sự hấp dẫn để thu hút được nguồn nhân lực có tay nghề 

cao. Công ty đã triển khai những chính sách cụ thể như sau: 

Chính sách lương thưởng 

 Lương, thưởng của cán bộ công nhân viên luôn thay đổi để phù hợp với các chính 

sách mới của Nhà nước, nhằm tạo điều kiện cho người động cải thiện được cuộc 

sống vật chất lẫn tinh thần để người lao động có thể phát huy tối đa năng lực của 

bản thân phục vụ cho mục tiêu chung của SED. Bên cạnh đó, cần phải có công 

tác đánh giá năng lực của từng nhân viên, qua đó có cơ chế lương, thưởng phù 

hợp. Trong năm 2016, mức lương bình quân của nhân viên là 17 triệu 

đồng/người/tháng. 

Chính sách đào tạo 

 Công tác đào tạo cán bộ là một trong những mục tiêu trọng yếu của SED. Quá 

trình tuyển dụng được chọn lọc kĩ lưỡng, gắt gao nhằm chọn ra những người có 

chuyên môn, tâm huyết với nghề. Khi được tuyển dụng làm việc tại SED, đầu tiên 

nhân viên được đào tạo quy trình làm việc của bộ phận đảm nhiệm, các hoạt động 

của toàn công ty. Cán bộ có năng lực, trình độ cao được Công ty tạo điều kiện 

cập nhật kiến thức, nâng cao chuyên môn nhằm đáp ứng nhu cầu cần thiết của 

Công ty. 
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Chính sách phúc lợi 

 Công ty luôn đảm bảo tất cả cán bộ công nhân viên ký hợp đồng từ 01 năm trở 

lên đều được tham gia đủ chế độ Bảo hiểm xã hội theo đúng quy định của Nhà 

nước. Đồng thời, được trợ cấp các khoản phụ cấp, trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao 

động cho công nhân theo quy định, luôn bảo đảm môi trường làm việc an toàn, 

sạch sẽ. Trong trường hợp nhân viên có thành tích tốt trong quá trình sản xuất 

kinh doanh, Công ty sẽ có các chính sách khen thưởng, khích lợi đối với từng cá 

nhân. Hơn thế nữa, Công ty còn tổ chức tặng quà cho con em cán bộ công nhân 

viên trong các dịp Quốc tế Thiếu nhi, Tết trung thu,… 

 

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương 

STT Nội dung 
Tiền mặt 

(đồng) 

1 Ủng hộ Cựu giáo chức TP. Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Bính Thân 5.000.000 

2 Tặng quà tết cho GV có hoàn cảnh khó khăn tại Bến Tre 30.000.000  

3 
Tặng quà cho các hộ nghèo ở Phường Tăng Nhơn Phú, Quận 9, 

TP. Hồ Chí Minh 
10.000.000  

4 
Tặng quà cho các hộ nghèo ở Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ 

Chí Minh 
5.000.000  

5 
Tặng quà cho các hộ nghèo ở Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP. 
Hồ Chí Minh 

5.000.000  

6 Hỗ trợ Đoàn Thanh Niên – Hội CBB thực hiện CTXH Tết 5.000.000  

7 Ủng hộ quỹ “Lá lành đùm lá rách” của NXBGDVN 150.000.000  

8 
Ủng hộ quà và tiền mặt cho học sinh nghèo tỉnh Tân Châu – Tây 

Ninh 
78.000.000  

9 Ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai lũ lụt 40.000.000 

Tổng cộng 328.000.000  

Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn 

của UBCKNN 

Không có 
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03 
BÁO CÁO CỦA 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

 Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh  

 Về tình hình tài chính 

 Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

 Kế hoạch phát triển trong tương lai 

 Báo cáo đánh giá đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty 
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN 

GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM 
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ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT 

KINH DOANH 

Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Thực hiện 
TH/KH 

2016 

TH 

2016/2015 

Bản thảo mới Bản 14 29 207% 126% 

Bản thảo tái bản Bản 150 152 101% 124% 

Tổng cộng Bản 164 181 102% 124% 

 

Công tác kế hoạch bản thảo năm 2016 

 

Công tác kế hoạch bản thảo năm 2016 

 

Tiến độ nhập kho năm 2016               ĐVT: bản 

Mảng Sách Kế Hoạch Giao In Nhập Kho 

Tỉ Lệ (%) 

NK/KH NK/GI NK/CK 

Sách bổ trợ 32.278.000 30.825.000 30.825.864 96 100 107 

VBT Tiểu học 25.775.000 23.610.000 23.610.960 92 100 105 

Sách BT THCS 5.443.000 5.907.000 5.906.961 109 100 106 

Sách BT THPT 1.060.000 1.308.000 1.307.943 123 100 137 

Sách tự chọn 2.652.000 3.635.000 3.637.933 137 100 135 

Tiểu học 1.820.000 2.385.000 2.387.827 131 100 115 

THCS 620.000 948.000 948.000 153 100 201 

THPT 212.000 302.000 302.000 143 100 207 

 

 

Đầu năm 2016, Công ty tiến hành xây dựng công tác kế họach bản thảo căn cứ thực tế kết quả 

thực hiện năm 2015 và dự báo tình hình thị trường năm 2016. Theo đó, SED dự kiến sẽ xây dựng 

14 bản thảo mới, và tái bản 150 bản thảo các sản phẩm hiện có của Công ty. Căn cứ kế hoạch được 

đề ra, bộ phận phụ trách triển khai thực hiện kế hoạch công tác theo đúng yêu cầu của Công ty. 

Kết quả thực hiện của năm 2016, SED đã xây dựng mới 29 bản thảo tăng 107% so với kế hoạch đề 

ra. Cụ thể, ngoài các bản thảo dự kiến được xây dựng theo kế hoạch, Công ty phát triển thêm một 

số bản thảo mới nhằm tạo thêm giá trị gia tăng cho Công ty. Bản thảo được tái bản là 152 bản đạt 

101% kế hoạch đề ra.  

So với cùng kỳ năm 2015, số lượng bản thảo mới đã tăng 26%. Hơn thế nữa, số lượng bản thảo tái 

bản lại gia tăng 24%. Tổng kết năm 2016, công tác kế hoạch bản thảo đã hoàn thành vượt chỉ tiêu 

so với kế hoạch đề ra và tăng trường 24% so với năm 2015. 
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thảo được tái bản là 152 bản đạt 101% kế hoạch đề ra. 
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Đầu năm 2016, công ty tiến hành xây dựng công tác kế họach bản thảo căn cứ thực tế kết quả 
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chỉ tiêu so với kế hoạch được đề ra và tăng trường 24% so với năm 2015. 
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Chủ động triển khai in, nhập kho đầy đủ, đồng bộ, đáp ứng nguồn hàng hóa kịp thời, phục vụ tốt 

công tác phát hành trong mùa khai giảng năm học 2016 - 2017. 

Công tác quản lý hàng hóa tại kho và cửa hàng được nâng cao, việc kiểm tra chặt chẽ không để 

xảy ra tình trạng thất thoát hàng hóa. 

 

Phát hành SBT, STC, STK và các ấn phẩm khác năm 2016 

ĐVT: bản 

Loại sách Kế hoạch Thực hiện 

Tỷ lệ (%) 

TH/KH TH/CK 

 Sách bổ trợ 32.500.000 32.855.488 101 102 

 Tiểu học 25.800.000 25.386.089 98 102 

 THCS 5.520.000 5.520.775 100 101 

 THPT 1.180.000 1.248.624 106 107 

 Cửa hàng - 700.000 - 89 

 Sách tự chọn 2.850.000 2.952.141 104 111 

 Let's learn 3,4,5 180.000 217.626 121 61 

 Tiếng Anh 3,4,5 1.824.500 1.851.408 101 102 

 Tiếng Anh 6 - 9 629.000 706.656 112 175 

 Tiếng Anh 10 - 12 216.500 176.451 82 208 

Sách tham khảo 6.000.000 7.535.455 126 110 

Sách VNEN 3.500.000 5.113.201 146 176 

Tổng cộng 44.850.000 48.456.285 108 108 

 

 

 

Mảng sách Kế Hoạch Giao In Nhập Kho 

Tỉ Lệ (%) 

NK/KH NK/GI NK/CK 

Sách tham khảo 6.180.000 4.456.150 4.455.983 72 100 95 

Sách VNEN 3.500.000 4.272.500 4.272.220 122 100 - 

Lịch Bloc - 67.000 67.000 - - 106 

Tổng cộng 44.610.000 43.255.650 43.259.000 97% 100% 119% 

 

 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 39  

  
Kế hoạch in lịch bloc 2017: 67.000 bloc 

Trong đó: 

 Cực đại : 3.500 bloc 

 Cực đại đặc biệt: 3500 bloc 

 Siêu đại : 12.000 bloc 

 Siêu đại đặc biệt: 4.000 bloc 

 Đại: 38.000 bloc 

 Tuần: 6.000 bloc 

 Hoàn thành việc phát hành 67.000 bloc 

lịch 2017. 

 
Những kết quả đạt được trong năm 2016 

 Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch 

xuất bản STK mới và STK tái bản, đã tổ 

chức 60 lớp tập huấn tiếng Anh, Tin học 

với hơn 13.000 giáo viên tham dự. Công 

tác phát hành SBT, STK, STC đều đạt được 

kết quả cao. Đặc biệt sách giáo khoa điện 

tử (VNEN) đạt sản lượng cao hơn nhiều so 

với năm 2015, với hơn 5 triệu bản. Hoàn 

thành sớm việc phát hành 67.000 bloc lịch 

2017. 

 Chủ động triển khai in, nhập kho đầy đủ, 

đồng bộ, đáp ứng nguồn hàng hoá kịp thời, 

phục vụ tốt công tác phát hành trong mùa 

khai giảng năm học 2016 – 2017. Thực 

hiện việc nhập, xuất sách đảm bảo nhanh 

chóng, đủ số lượng. Công tác quản lý hàng 

hoá tại kho và cửa hàng được nâng cao, 

việc kiểm tra chặt chẽ không để xảy ra tình 

trạng thất thoát hàng hoá. 

 

 Công tác tài chính, kế toán rõ ràng, chính 

xác, uy tín mang lại hiệu quả cao trong 

nhu cầu về vốn cho việc sản xuất kinh 

doanh của Công ty. Hoàn thành việc thoái 

vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Thiết bị 

Giáo dục 2. Bên cạnh đó, việc chăm sóc 

khách hàng, thực hiện các chính sách 

thưởng rất minh bạch, hấp dẫn mang lại 

thiện cảm và uy tín cho công ty. 

 Luôn đảm bảo các chính sách, quyền lợi 

đối với người lao động theo đúng thoả ước 

lao động đề ra. Nhiệt tình đóng góp và 

tham gia đầy đủ các công tác xã hội từ 

thiện, các hoạt động thể thao văn nghệ 

theo chỉ đạo của NXBGDVN và NXBGD tại 

TP. Hồ Chí Minh tổ chức. 
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Những việc cần lưu ý rút kinh nghiệm 

 Đối với công tác quản lý xuất bản, Phòng 

Khai thác Thị trường, đặc biệt là bộ phận 

thư ký phải luôn luôn cập nhật, theo dõi 

sát sao các công văn chỉ đạo của 

NXBGDVN. 

 Tăng cường nghiên cứu, điều chỉnh 

chính sách bán hàng theo hướng linh 

hoạt phù hợp từng thị trường, đặc biệt 

đối với sách Family & Friends và một số 

bộ STK trọng tâm. Một số bộ STK trọng 

tâm bị giảm sút như “Em tập viết đúng 

viết đẹp”, “Luyện tập Toán”,… cần được 

lưu ý chỉnh sửa, bổ sung những dữ liệu 

mới, thường xuyên xem xét lại chất 

lượng giấy in, giá bìa để đáp ứng được 

nhu cầu của thị trường. 

 
 Việc phân bổ in ấn chưa hợp lý nên còn để 

xảy ra tình trạng sách nhập chậm do không 

in kịp. Một số nhà in có sách nhập kho 

không đảm bảo chất lượng phải trả về nên 

cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ của Công 

ty. Ngoài ra, diện tích kho lưu trữ còn hạn 

chế nên việc cất giữ hàng hoá gặp nhiều 

khó khăn. Bên cạnh đó, nạn sách in lậu vẫn 

tràn lan làm ảnh hưởng đến sản lượng và 

chất lượng phát hành sách tham khảo, 

sách Tiếng Anh của Công ty, SED chưa có 

giải pháp tích cực để xử lý có hiệu quả. 

 Công tác thu hồi công nợ chưa giải quyết 

triệt để dẫn đến vẫn còn một vài khách 

hàng và đại lý tồn nợ kéo dài. 
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c 

73,62%

26,38%

Năm 2015

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

80,02%

19,98%

Năm 2016

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

  

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Tình hình tài sản 

ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu 31/12/2015 31/12/2016 % tăng giảm 

Tài sản ngắn hạn 177.389  217.862 22,82% 

Tiền và các khoản tương đương 32.712  61.570 88,22% 

Các khoản phải thu ngắn hạn 37.865  30.444 -19,60% 

Hàng tồn kho 93.890  123.757 31,81% 

Tài sản ngắn hạn khác 12.922  2.092 -83,81% 

Tài sản dài hạn 63.551  54.211 -14,70% 

Các khoản phải thu dài hạn 26.451  22.353 -15,49% 

Tài sản cố định 5.106  7.216 41,32% 

Đầu tư tài chính dài hạn 31.310  24.544 -21,61% 

Tài sản khác 683  98 -85,65% 

Tổng tài sản 240.940  272.073 12,92% 
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Cơ cấu tài sản của SED bao gồm tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn, trong đó tỷ trọng tài sản ngắn 

hạn chiếm phần lớn, cụ thể hàng tồn kho chiếm tỷ trọng cao nhất. Năm 2015, tài sản ngắn hạn của 

SED là 177.389 triệu đồng chiếm 73,62% Tổng tài sản công ty, giá trị tài sản ngắn hạn đã tăng lên 

217.862 triệu đồng tương đương tỷ lệ 22,82% và chiếm 80,02% Tổng tài sản trong năm 2016, cụ 

thể Công ty đã còn một lượng hàng tồn kho lớn với giá trị 123.757 triệu đồng tăng 31,81% so với 

cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do những cải cách về hệ thống giáo dục làm cho các loại 

SGK, STK,… bị thay đổi về nội dung dẫn đến việc các bản cũ không còn phù hợp với thực tế năm 

nay. 

Trong năm 2016, chỉ tiêu khoản phải thu ngắn hạn giảm 19,60% so với năm 2015, giảm từ 37.865 

triệu đồng xuống 30.444 triệu đồng. Nguyên nhân do các khách hàng đã thanh toán một phần nợ 

của họ cho Công ty trong năm 2016. Ngoài ra, chỉ tiêu về tiền và các khoản tương đương tăng từ 

32.712 triệu đồng năm 2015 lên trên 61.570 triệu đồng năm 2016 tương đương tăng với tỷ lệ 

88,22%, mức gia tăng này là do SED đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần nắm giữ từ Công ty Cổ 

phần Thiết bị Giáo dục 2 cho Công ty TNHH Đầu tư Bất Động Sản Bến Thành với tổng giá trị chuyển 

nhượng là 40.837.716.000 đồng. 

Hầu hết các chỉ tiêu tài sản dài hạn của Công ty đã giảm trong năm 2016. Riêng khoản mục tài sản 

cố định tăng từ 5.106 triệu đồng lên 7.216 triệu đồng, tương đương tăng 41,32% so với năm 2015 

thể hiện Công ty trong năm đã mua thêm máy móc, thiết bị dụng cụ quản lý, phương tiện vận tải,… 

nhằm mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh. 

 Tình hình nợ phải trả 

ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu 31/12/2015 31/12/2016 % tăng giảm 

Nợ ngắn hạn 84.085  101.934 21,23% 

Phải trả người bán 28.270  20.889 -26,11% 

Người mua trả tiền trước 2.069  1.239 -40,12% 

Thuế và các khoản phải nộp 1.390  2.228 60,29% 

Phải trả người lao động 1.751  5.202 197,09% 

Chi phí phải trả ngắn hạn 86  318 269,77% 

Phải trả khác 16.304  16.401 0,59% 

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 25.407  46.792 84,17% 

Quỹ khen thưởng phúc lợi 8.808  8.865 0.65% 

Nợ dài hạn - - - 

Tổng nợ phải trả 84.085  101.934 21,23% 
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33,62%

2,46%

1,65%

2,08%

0,10%

19,39%

30,22%

10,48%

Năm 2015

Phải trả người bán

Người mua trả tiền trước

Thuế và các khoản phải nộp

Phải trả người lao động

Chi phí phải trả ngắn hạn

Phải trả khác

Vay ngân hàng

Quỹ khen thưởng phúc lợi

20,49%

1,22%

2,19%

5,10%

0,31%

16,09%
45,90%

10,48%

Năm 2016

Phải trả người bán

Người mua trả tiền trước

Thuế và các khoản phải nộp

Phải trả người lao động

Chi phí phải trả ngắn hạn

Phải trả khác

Vay ngân hàng

Quỹ khen thưởng phúc lợi

  

Cơ cấu nợ phải trả của Công ty chủ yếu là nợ ngắn hạn, cụ thể là các khoản phải trả cho người bán 

và khoản vay ngân hàng. Trong năm 2016, hai chỉ tiêu này có xu hướng trái chiều. Trong khi các 

khoản phải trả người bán giảm giá trị do Công ty đã quyết toán các khoản nợ từ nguồn cung chủ 

yếu là NXBGD TP. Hồ Chí Minh và CTCP giấy Phùng Vĩnh Hưng. Bên cạnh đó, trong năm Công ty có 

vay ngắn hạn từ các ngân hàng như: Ngân hàng HSBC, Ngân hàng Vietin Bank, Ngân hàng VCB,… 

nhằm đầu tư thêm máy móc, trang thiết bị,… để gia tăng quy mô sản xuất kinh doanh. 
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Trong năm 2016, Công ty đã đạt được những tiến bộ về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý như: 

 Tăng cường khai thác các đề tài sách tham khảo liên kết với các Sở Giáo dục & Đào tạo góp 

phần làm phong phú đề tài của Công ty. 

 Tổ chức phát hành, quản lý sách được thực hiện tốt, đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu 

sử dụng SGK cho toàn khu vực miền Nam. 

 Luôn duy trì các mối quan hệ các khách hàng truyền thống và tìm kiếm thêm các đối tác 

tiềm năng để thiết lập một lượng cầu ổn định, bền vững. 

 Tình hình quản lý công nợ được SED thực hiện tốt nhằm hạn chế các khoản nợ xấu từ khách 

hàng. Các công tác tài chính rõ ràng, minh bạch và chính xác nhằm tăng cường uy tín, hiệu 

quả trong công tác quản trị Công ty. 

 Hoạt động kinh doanh có hiệu quả về doanh thu, lợi nhuận và luôn đảm bảo thu nhập của 

người lao động không thấp hơn năm trước. 

 

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, 

CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ 
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 

Các mục tiêu cụ thể về in, nhập kho, phát hành sách và doanh thu, lợi nhuận 

STT Nội dung Đơn vị tính Kế hoạch 2017 

1 

Nhập kho: 

 Sách bổ trợ 

 Sách tự chọn 

 Sách tham khảo 

 Sách VNEN 

Bản 

41.727.000 

29.207.000 

2.500.000 

6.820.000 

3.200.000 

2 

Phát hành: 

 Sách bổ trợ 

 Sách tự chọn 

 Sách tham khảo 

 Sách VNEN 

Bản 

45.600.000 

33.000.000 

2.580.000 

6.820.000 

3.200.000 

3 Doanh thu Tỷ đồng 471 

4 Lợi nhuận Tỷ đồng 41,4 
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Tiến độ phát hành của công ty trong năm 2017 

ĐVT: bản 

STT Mảng sách Số lượng 

Tiến độ 

Quý I Quý II Quý III Quý IV 

1 
Sách BT & sách 

TC 
35.700.000 1.000.000 26.000.000 8.200.000 500.000 

2 Sách tham khảo 7.200.000 400.000 2.200.000 4.400.000 200.000 

3 Sách VNEN 3.200.000 - 2.000.000 1.200.000  

Tổng cộng 46.100.000 1.400.000 30.200.000 13.800.000 700.000 

 

 Đảm bảo cung ứng đầy đủ, đồng bộ, kịp thời SBT, STC và STK phục vụ năm học 2017 - 

2018, không để xảy ra tình trạng thiếu và sốt sách trong khu vực. 

 Cũng cố và phát triển thị trường đối với sách Tiếng Anh và các bộ STK trọng tâm thông qua 

các đợt tập huấn. 

 Tiếp tục chuẩn bị mọi điều kiện để đáp ứng tốt khi có chương trình SGK mới. 

 Mở rộng thị trường bán lẻ, quan tâm thị trường bán sỉ, lưu ý thu hồi công nợ, quản lý chặt 

chẽ tiền hàng, tránh thất thoát hàng hoá cho công ty. 

 Xây dựng, triển khai chính sách bán hàng phù hợp, linh hoạt để đảm bảo hiệu quả kinh 

doanh. 

 Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng in ấn tại các nhà in. 

 Luôn duy trì mức lương, thưởng hợp lý cho cán bộ công nhân viên và người lao động. 
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM 

VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY 

Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường 

 SED là doanh nghiệp thương mại do đó quá trình hoạt động của Công ty không tác động 

trực tiếp đến môi trường. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất và kinh doanh Công ty nhất 

thiết cần sử dụng các yếu tố đầu vào như: xăng, dầu, điện, nước,… Vì thế, dù tác động 

không đáng kể nhưng SED luôn ý thức được việc hạn chế sử dụng các nguồn tài nguyên 

độc hại cũng như năng lượng này nhằm hạn chế tối đa các tác động xấu đến môi trường. 

 Bên cạnh đó, Công ty sử dụng giấy làm nguyên vật liệu dùng để sản xuất. Quy trình sản 

xuất giấy cần sử dụng bột gỗ và các chất hoá học khác. Vì thế, có thể nói SED gián tiếp 

gây ra tác động đến môi trường thông qua các đơn vị cung cấp giấy cho Công ty. Do đó, 

Công ty đã tăng cường công tác quản lý về vấn đề nguồn cung nguyên liệu từ các doanh 

nghiệp cung ứng nhằm hạn chế tối đa việc gây ô nhiễm môi trường. 

Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động 

 Chính sách tuyển dụng và đào tạo của SED được xây dựng và thực thi một cách linh hoạt 

và phù hợp với mục đích phát triển bền vững của Công ty. Nguồn nhân lực của Công ty 

phải đáp ứng được các tiêu chuẩn về năng lực, chuyên môn, kiến thức, để đảm bảo hoàn 

thành tốt vai trò, chức năng và nhiệm vụ được giao. 
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 SED xây dựng chính sách lương - thưởng - phúc lợi bảo đảm sự công bằng và phù hợp với 

tình hình hoạt động của Công ty, chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho cán bộ công 

nhân viên và người lao động. Phấn đấu mục tiêu thu nhập bình quân 17 triệu đồng/người. 

Bên cạnh đó, các chế độ bảo hiểm như: BHXH, BHTN, BHYT,… luôn được Công ty hỗ trợ 

đầy đủ. Hơn thế nữa, cán bộ công nhân viên được thưởng nhân các dịp lễ, tết, thăm hỏi 

khi bị đau ốm, trợ cấp khi gặp hoàn cảnh khó khăn,… Tăng cường các hoạt động, phong 

trào văn hoá, thể dục - thể thao nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết gắn bó giữa người lao 

động với Công ty. 

Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa 

phương 

 Trong năm 2016, Công ty đã có những hoạt động hướng tới xã hội như: tặng quà tết cho 

giáo viên có hoàn cảnh khó khăn tại Bến Tre, tặng quà cho các hộ nghèo ở Phường Hiệp 

Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai lũ lụt,... nhằm chia 

sẽ một phần trách nhiệm với cộng đồng. 
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04 
ĐÁNH GIÁ CỦA 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 Về các mặt hoạt động của Công ty 

 Về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 

 Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN 

GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM 
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ 

CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CÔNG TY  

Về kết quả hoạt động kinh doanh 

Năm 2016, SED vẫn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Doanh thu thuần của Công ty đạt 

507.361 triệu đồng, vượt mức kế hoạch 5,26% và tăng 6,57% so với năm 2015. Lợi nhuận trước 

thuế đạt 44.488 triệu đồng, tương đương 108,51% so với kế hoạch đề ra và tăng 15,00% so với 

cùng kỳ năm trước. Cả hai chỉ tiêu trên đều đạt mức cao nhất trong những năm gần đây, đánh dấu 

một mốc quan trọng trong quá trình phát triển lâu dài của Công ty. 

 Về hoạt động sản xuất sản phẩm 

Công tác phát triển bản thảo mới đạt 29 bản 

trong năm 2016, tăng 107% so với kế hoạch 

và đạt 126% so với năm 2015. Bên cạnh đó, 

hoạt động tái bản đạt 101% kế hoạch đề ra 

và cao hơn giá trị cùng kỳ với tỷ lệ là 24%. 

Nhìn chung công tác bản thảo cả năm 2016 

Công ty đã hoàn thành tốt. Tuy nhiên, trong 

tương lai gần, SED cần đẩy mạnh đầu tư vào 

hoạt động này nhằm cải tiến chất lượng đồng 

thời đa dạng hóa sản phẩm của Công ty. 

Công tác phát hành được duy trì ở mức ổn 

định. Số lượng sách bổ trợ đạt 32,9 triệu bản, 

sách tự chọn 2,95 triệu bản. Riêng sách thảm 

khảo và sách VNEN có sự gia tăng số lượng so 

với cùng kỳ, đồng thời vượt kế hoạch được 

Đại hội đồng cổ đông đề ra. Cụ thể: 

 
Về hoạt động tài chính 

Đảm bảo đủ nguồn vốn kinh doanh, công khai minh bạch tình hình tài chính trong đơn vị. Quản lý 

chặt chẽ tiền vốn, vật tư, hàng hoá, tăng cường thu hồi nợ để tránh rủi ro, thất thoát. 

 Số lượng sách tham khảo theo kế hoạch 

phát hành là 6 triệu bản, SED phát hành 

7,54 triệu bản trong năm 2016, tăng 

tương đương 26% so với năm 2015. 

 Sách VNEN theo kế hoạch phát hành là 

3,5 triệu bản, SED thực hiện phát hành 

hơn 5,11 triệu bản tăng 46% so với 

cùng kỳ. 

Trong thời gian tới, SED cần tận dụng nhiều 

hơn thế mạnh ở mảng sách tham khảo để 

phát triển sản phẩm của Công ty. Riêng 

mảng sách VNEN là sản phẩm mới nhưng 

kết quả phát hành năm qua là đáng khích 

lệ nhưng quá trình phát hành còn nhiều vấn 

đề cần rút kinh nghiệm để công tác triển 

khai sản xuất loại sách này trong thời gian 

tới được hoàn thiện và ngày càng được mở 

rộng hơn. 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ 

TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI 

Công ty cần đặt mục tiêu phát triển bền vững lên đầu để xây dựng chính sách hoạt động phù hợp, 

giảm thiểu tác động đến môi trường sống. Trong tương lai, SED cần xây dựng kế hoạch chi tiết về 

phương thức hoạt động theo các mục tiêu phát triển bền vững từ khâu nguyên liệu đầu vào, quá 

trình sản xuất đến chất lượng sản phẩm đầu ra. 

Trong năm 2016, Công ty đã tăng cường công tác xã hội, từ thiện như: ủng hộ cựu giáo chức TP. 

Hồ Chí Minh, tặng quà tết cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, ủng hộ quỹ “Lá lành 

đùm lá rách” của NXBGDVN, ủng hộ quà cho học sinh nghèo, các hộ gia đình gặp thiên tai, bão lũ 

ở miền Trung. 
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ 

HOẠT ĐỘNG BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY  

Trong năm 2016, Hội đồng Quản trị nhận thấy Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành xuất sắc công 

tác tham mưu, hỗ trợ Hội Đồng Quản trị, đưa ra những quyết sách, biện pháp phù hợp, linh hoạt 

kịp thời giúp Công ty giải quyết những khó khăn còn tồn. Minh chứng cho thấy là kết quả kinh 

doanh năm 2016 đạt được nhiều thành tựu cụ thể như: 

 Các chỉ tiêu tài chính từ doanh thu, lợi nhuận Công ty đều tăng so với năm 2015 và đạt 

mức cao trong các năm vừa qua. Các chỉ số tài chính về khả năng thanh toán, năng lực 

hoạt động, khả năng sinh lời đều ở mức ổn định. 

 Công tác quản lý chi phí được kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo lợi nhuận vẫn giữ được ở 

mức cao song vẫn phù hợp với tình hình thực tế. 

 Công tác chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên, người lao động về vật chất lẫn tinh thần 

được quan tâm đúng mực, mức lương, thưởng, các chế độ bảo hiểm của cán bộ Công ty 

cũng luôn đạt ở mức cao và duy trì tăng qua các năm.  

 

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

Hội đồng Quản trị nhận thấy tình hình kinh tế trong nước vẫn sẽ diễn biến theo chiều hướng tích 

cực. Bên cạnh đó, ngành giáo dục còn nhiều thay đổi do chính sách cải cách giáo dục của Nhà nước. 

Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành chú trọng công các công tác sau: 

 Khai thác các đề tài có khả năng phát hành tốt, bổ sung chỉnh sửa nội dung những bản 

thảo trọng tâm, thúc đẩy khả năng phát hành. 

 In ấn, nhập kho đồng bộ, kịp thời phục vụ. 

 Củng cố và phát triển song song hai bộ sách Tiếng Anh giáo khoa đề án 2020 và bộ Family 

& Friends Special Edition. 

 Nắm bắt thị trường, xây dựng kế hoạch phù hợp để đảm bảo chủ động cung ứng sách bổ 

trợ, sách tự chọn phục vụ năm học 2016 - 2017 kịp thời, không để xảy ra thiếu sách cục 

bộ trong khu vực. 

 Xây dựng và triển khai chính sách bán hàng phù hợp, linh hoạt để đảm bảo hiệu quả kinh 

doanh. 

 Tiếp tục giữ vững, ổn định, phát triển bền vững đối với hệ thống Công ty sách địa phương 

trên tinh thần “Hợp tác, chia sẻ, đảm bảo lợi ích hài hòa của hai bên”. Công ty là cầu nối 

xây dựng mối quan hệ gắn kết giữa Công ty với Sở Giáo dục tại địa phương. 

 Cùng với các đơn vị thành viên trong khu vực thực hiện tốt các chủ trương của NXBGDVN 

và NXBGD TP. Hồ Chí Minh. 

 Chú trọng mục tiêu phát triển bền vững có liên quan đến môi trường, xã hội trong đó lấy 

phát triển con người là mục tiêu trọng yếu. 
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05 QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 Hội đồng quản trị 

 Ban kiểm soát 

 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích 
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN 

GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

 
Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị 

STT Thành viên Chức vụ 
Số lượng cổ phần 

 (CP) 
Tỷ lệ 

1 Ông Phạm Văn Hồng Chủ tịch HĐQT 9.800 0,10% 

2 Ông Xà Thiệu Hoàng TV HĐQT 30.000 0,30% 

3 Bà Lê Phương Mai TV HĐQT 25.000 0,25% 

4 Ông Nguyễn Minh Khang TV HĐQT - - 

5 Bà Hoàng Minh Tâm TV HĐQT 25.000 0,25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động của Hội đồng quản trị 

STT Thành viên Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ 

1 Ông Phạm Văn Hồng Chủ tịch 06/06 100% 

2 Ông Xà Thiệu Hoàng  TV HĐQT 06/06 100% 

3 Bà Lê Phương Mai TV HĐQT 06/06 100% 

4 Ông Nguyễn Minh Khang TV HĐQT 06/06 100% 

5 Bà Hoàng Minh Tâm TV HĐQT 06/06 100% 
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Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc 

Hội đồng Quản trị đã liên tục kiểm tra, giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và đưa ra 

các chỉ đạo kịp thời. Cụ thể, Hội đồng quản trị đã thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội Đồng cổ đông 

năm 2016, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và các giải pháp thực hiện 

kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016. 

Các số Nghị quyết/Quyết định 

STT Số nghị quyết Ngày Nội dung 

1 45/NQ - HĐQT 01/03/2016 

Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh 

doanh 2015. 

Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh 

năm 2016. 

Thống nhất và đồng ý thông qua việc triệu tập Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2016. 

2 91/NQ - HĐQT 31/03/2016 

Đánh giá kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2016. 

Về các bước triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông. 

3 265/NQ - HĐQT 19/07/2016 

Hết Quý II/2016 Công ty đã triển khai thực hiện Nghị 

quyết của Hội đồng quản trị và Nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông năm 2016. 

Hội đồng quản trị thông qua nội dung công tác trọng 

tâm Quý III/2016. 

4 349/NQ - HĐQT 14/09/2016 

Hết Quý III/2016 Công ty đã triển khai thực hiện Nghị 

quyết của Hội đồng quản trị và Nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông năm 2016. 

Hội đồng quản trị thông qua nội dung công tác trọng 

tâm Quý IV/2016. 

5 409/NQ – HĐQT 07/10/2016 

Đồng ý kéo dài thời gian công tác cho một số cán bộ 
quản lý. 

Bổ sung cán bộ quản lý. 

6 475/NQ - HĐQT 20/12/2016 

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất đồng ý với kết 

quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau 

thuế năm 2016. 

Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Ban Tổng Giám đốc 

thực hiện xây dựng kế hoạch năm 2017. 

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017.  
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BAN KIỂM SOÁT 

Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát 

STT Thành viên Chức vụ 
Số lượng cổ phần 

(CP) 
Tỷ lệ 

1 Bà Đặng Thanh Trúc Trưởng BKS 10.000 0,10% 

2 Bà Nguyễn Thị Chanh Thành viên BKS 7.900 0,08% 

3 Ông Lê Xuân Huy Thành viên BKS 7.200 0,07% 

 

 

 

Hoạt động của Ban kiểm soát 

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, hoạt 

động theo quy định của Điều lệ và Quy chế 

quản trị nội bộ của Công ty. Các thành viên 

Ban Kiểm soát có chuyên môn và công tác 

trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, tài 

chính nên có điều kiện để tiếp cận thực tế 

sản xuất kinh doanh, thực hiện chức năng 

kiểm soát việc chấp hành Điều lệ, thực hiện 

Nghị quyết Đại hội Cổ đông, Quy chế tài 

chính tại Công ty. 

 

 

Như thường lệ, Ban Kiểm soát cũng đã đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông 

2016 và thẩm định, kiểm tra tính chính xác và hợp pháp của Báo cáo tài chính năm 2015 để báo 

cáo trước Đại hội cổ đông. 

Kết quả đánh giá chung của Ban kiểm soát về các mặt hoạt động của Công ty cụ thể như sau: 

 Ban lãnh đạo, Ban điều hành Công ty tổ chức hoạt động theo đúng quy định, công tác sản 

xuất kinh doanh được triển khai theo đúng tinh thần Nghị quyết Hội đồng quản trị và Đại 

hội cổ đông, mang lại hiệu quả thiết thực cho Công ty. 

 Công tác tài chính được hạch toán rõ ràng minh bạch và được đánh giá cao. Báo cáo tài 

chính là tài liệu tham mưu hiệu quả cho Ban Tổng Giám đốc trong công tác đánh giá hiệu 

quả hoạt động của Công ty. 

Tuy nhiên, Ban kiểm soát cũng đưa ra một số kiến nghị nhằm ngày càng hoàn thiện công tác quản 

lý cũng như sản xuất kinh doanh của Công ty: 

 Công tác quản lý công nợ cần được đẩy mạnh. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn cũng cần ban 

lãnh đạo Công ty có kế hoạch sử dụng hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho Công ty. 

 Các công trình cao ốc văn phòng đã hoàn tất cần được khai thác triệt để. 

 

Trong năm 2016, Ban Kiểm soát đã tham gia các 

hoạt động kiểm soát thường xuyên, định kỳ như: 

kiểm quỹ, kiểm kê vật tư, hàng hóa,... đồng thời 

phối hợp với Ban Kiểm soát nội bộ NXBGDVN 

thực hiện kiểm tra công tác quản lý tài chính, quy 

trình hoạt động sản xuất kinh doanh, các quy 

định về quản lý vật tư - hàng hoá, kịp thời trao 

đổi góp ý với các bộ phận chuyên môn để thực 

hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao và nâng 

cao hiệu quả kinh doanh. 
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO 

VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH   

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: (Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác và chi 

phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám 

đốc và các cán bộ quản lý. Giá trị các khoản thù lao, lợi ích và chi phí này phải được công bố chi 

tiết cho từng người, ghi rõ số tiền cụ thể. Các khoản lợi ích phi vật chất hoặc các khoản lợi ích chưa 

thể/không thể lượng hóa bằng tiền cần được liệt kê và giải trình đầy đủ). 

STT Chức vụ Thù lao (đồng/tháng) 

I Hội đồng quản trị  

1 Chủ tịch Hội đồng quản trị 12.000.000 

2 Thành viên Hội đồng quản trị 6.000.000 

III Ban Kiểm soát  

1 Trưởng Ban kiểm soát 1.000.000 

2 Thành viên Ban kiểm soát 500.000 

 

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA 

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ  

Không có 

HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI 

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ  

Không có 

THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ 

QUẢN TRỊ CÔNG TY   

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục 

Phương Nam cam kết thực hiện đúng các quy định 

về quản trị Công ty, tuân thủ pháp luật và điều lệ 

Công ty. 
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06 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

 Ý kiến của kiểm toán viên 

 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN 

GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

 
Ý kiển của kiểm toán viên 
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Báo cáo tài chính kiểm toán 

 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 63  

  



BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2016   64 

  



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 65  

  



BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2016   66 

  



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 67  

  



BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2016   68 

  



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 69  

  



BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2016   70 

  



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 71  

  



BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2016   72 

  



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 73  

  



BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2016   74 

  



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 75  

  



BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2016   76 

  



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 77  

  



BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2016   78 

  



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 79  

  



BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2016   80 

  



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 81  



BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2016   82 

  



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 83  

  



BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2016   84 

  



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 85  

  



BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2016   86 

 

  



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 87  

  



BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2016   88 

  



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 89  



BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2016   90 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày  11 tháng  04 năm 2017 

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
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