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            IIII TÌNH HÌNH VÀ TÌNH HÌNH VÀ TÌNH HÌNH VÀ TÌNH HÌNH VÀ ĐĐĐĐẶẶẶẶC ĐIC ĐIC ĐIC ĐIỂỂỂỂM CM CM CM CỦỦỦỦA A A A TTTTỔỔỔỔ CH CH CH CHỨỨỨỨC ĐĂNG KÝ GIAO DC ĐĂNG KÝ GIAO DC ĐĂNG KÝ GIAO DC ĐĂNG KÝ GIAO DỊỊỊỊCHCHCHCH    1.1.1.1. Tóm tTóm tTóm tTóm tắắắắt quá trình hình thành vàt quá trình hình thành vàt quá trình hình thành vàt quá trình hình thành và phát tri phát tri phát tri phát triểểểểnnnn    1.1.1.1.1.1.1.1. TTTTổổổổng quan vng quan vng quan vng quan vềềềề Công ty Công ty Công ty Công ty    - Tên gọi:  CÔNG TY CCÔNG TY CCÔNG TY CCÔNG TY CỔỔỔỔ PH PH PH PHẦẦẦẦN N N N SÁCH VÀ THISÁCH VÀ THISÁCH VÀ THISÁCH VÀ THIẾẾẾẾT BT BT BT BỊỊỊỊ GIÁO D GIÁO D GIÁO D GIÁO DỤỤỤỤC MIC MIC MIC MIỀỀỀỀN BN BN BN BẮẮẮẮCCCC - Tên tiếng Anh: NORTH BOOKS AND EDUCATIONAL EQUIPMENT JOINT STOCK NORTH BOOKS AND EDUCATIONAL EQUIPMENT JOINT STOCK NORTH BOOKS AND EDUCATIONAL EQUIPMENT JOINT STOCK NORTH BOOKS AND EDUCATIONAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANYCOMPANYCOMPANYCOMPANY    - Tên viết tắt: NBNBNBNBEEEEEEEE    - Logo:   
 - Trụ sở chính:  Tầng 12A, tòa nhà Diamond Flower, đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam - Điện thoại:  043.5121980 - Fax:   043.5123580    - Website:  http://stbmienbac.vn/ - Vốn điều lệ đăng ký: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng) - Vốn điều lệ thực góp:  50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng) - Người đại diện theo pháp luật: Bà NguyNguyNguyNguyễễễễn Thn Thn Thn Thịịịị Mơ Mơ Mơ Mơ - Tổng Giám đốc - Ngày trở thành công ty đại chúng: 23/03/2011 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0104546308 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 22/03/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 20/02/2017.  - Ngành nghề kinh doanh chính:  

• In ấn; Dịch vụ liên quan đến in; Sao chép bản ghi các loại;  
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• Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; 
• Bán buôn thiết bị trường học, thiết bị phục vụ giảng dạy các cấp; 
•  Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh; 
• Bán lẻ thiết bị trường học, thiết bị phục vụ giảng dạy các cấp; 
• Xây dựng nhà các loại;  
• Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh; 
• Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ; 
• Sản xuất đồ đạc cho nhà thờ, trường học, nhà hàng. Kinh doanh bất động sản; cho thuê nhà cửa, văn phòng, kho tàng, bến bãi... (Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật) 1.2.1.2.1.2.1.2. GiGiGiGiớớớới thii thii thii thiệệệệu vu vu vu vềềềề ch ch ch chứứứứng khoán đng khoán đng khoán đng khoán đăng ký giao dăng ký giao dăng ký giao dăng ký giao dịịịịchchchch    - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần - Mã chứng khoán: NBE - Tổng số chứng khoán đăng ký giao dịch: 5.000.000 cổ phiếu - Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của tổ chức đăng ký giao dịch: Không có - Giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư 123 ngày 19/8/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.  Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 31/03/2017, không có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu cổ phần của Công ty. 1.3.1.3.1.3.1.3. Quá trìnhQuá trìnhQuá trìnhQuá trình hình thành và phát tri hình thành và phát tri hình thành và phát tri hình thành và phát triểểểểnnnn    Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc được thành lập mới theo Quyết định số 315/QĐ-TCNS ngày 16/03/2010 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) nhằm mục đích hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sách giáo khoa của NXBGDVN. Đến ngày 22/03/2010, Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0104546308 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp với vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng. 
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Công ty có nhiệm vụ tham mưu cho NXBGDVN về công tác phát hành; trực tiếp thực hiện và giải quyết các công việc liên quan đến công tác phát hành sách giáo khoa (SGK), các sản phẩm giáo dục các cấp tại khu vực phía Bắc, đảm bảo cung ứng đầy đủ, đồng bộ, kịp thời SGK cho học sinh và giáo viên trong khu vực phía Bắc, kể cả vùng sâu, vùng xa, không để xảy ra tình trạng sốt sách, thiếu sách; đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội. Kể từ khi thành lập đến nay, Công ty luôn đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ do NXBGDVN đề ra. Công ty đã bảo đảm cung cấp đầy đủ, đúng số lượng và đồng bộ SGK, sách tham khảo (STK), không để hiện tượng thiếu sách, sốt sách.  Bên cạnh đó, Công ty luôn đảm bảo được hiệu quả sản xuất kinh doanh. Qua đó, duy trì được cổ tức cho cổ đông và đảm bảo không ngừng nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên trong Công ty. Ngày 15/06/2017, cổ phiếu của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc đã được đăng ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) theo Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 123/2017/GCNCP-VSD, số lượng chứng khoán đăng ký lưu ký là 5.000.000 cổ phiếu. 1.4.1.4.1.4.1.4. Quá trình tQuá trình tQuá trình tQuá trình tăng văng văng văng vốốốốn đin đin đin điềềềều lu lu lu lệệệệ    Kể từ thời điểm thành lập Công ty vào năm 2010 đến nay, Công ty chưa thực hiện tăng vốn.         
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3.3.3.3. ChChChChứứứức năng nhic năng nhic năng nhic năng nhiệệệệm vm vm vm vụụụụ các phòng ban các phòng ban các phòng ban các phòng ban    
 ĐĐĐĐạạạại hi hi hi hộộộội đi đi đi đồồồồng cng cng cng cổổổổ đông đông đông đông    Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan thông qua báo cáo tài chính hàng năm và ngân sách tài chính cho năm tài chính tiếp theo; Quyết định chủ trương chính sách đầu tư dài hạn trong việc phát triển Công ty, quyết định cơ cấu vốn, bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. 
 HHHHộộộội đi đi đi đồồồồng qung qung qung quảảảản trn trn trn trịịịị    Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Hiện tại Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên, nhiệm kỳ mỗi thành viên không quá 05 năm. 
 Ban KBan KBan KBan Kiiiiểểểểm soátm soátm soátm soát    Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, chịu sự quản lý trực tiếp của Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát có nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Hiện tại Ban kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên, nhiệm kỳ mỗi thành viên không quá 05 năm. 
 BaBaBaBan n n n TTTTổổổổng ng ng ng Giám đGiám đGiám đGiám đốốốốc c c c     Ban Tổng Giám đốc Công ty gồm 01 Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc là người điều hành và có quyền quyết định cao nhất về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của công ty và chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Phó Tổng Giám đốc là người giúp việc cho Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về phần việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc đã được Tổng Giám đốc uỷ quyền và phân công theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. CÁC PHÒNG BAN:CÁC PHÒNG BAN:CÁC PHÒNG BAN:CÁC PHÒNG BAN:    - Phòng  Tổ chức – Hành chính: tham mưu, thực hiện các công việc về tổ chức cán bộ, LĐTL và thực hiện các công viện thuộc lĩnh vực hành chính của cơ quan. - Phòng Kinh doanh: tham mưu, xây dựng các phương án và chiến lược kinh doanh đem lại lợi nhuận cho Công ty. 
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- Phòng Kế toán tài vụ: tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính của Công ty theo đúng quy định của Nhà nước.  - Phòng Thiết bị - Thị trường: triển khai sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm thiết bị giáo dục, tổ chức tốt việc khai thác 2 cửa hàng bán lẻ. - Phòng Quản lí in: xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch in hàng năm theo kế hoạch phát hành; xây dựng ké hoạch nhập, xuất sách, phân bổ trang in cho các nhà in. - Phòng Kho vận: thực hiện việc quản lí, bảo quản hàng hóa theo đúng nguyên tắc, chế độ bảo quản kho và theo nội quy của công ty. 
 4.4.4.4. Danh sách cDanh sách cDanh sách cDanh sách cổổổổ đông đông đông đông n n n nắắắắm gim gim gim giữữữữ t t t từừừừ trên 5% v trên 5% v trên 5% v trên 5% vốốốốn cn cn cn cổổổổ ph ph ph phầầầần cn cn cn củủủủa công ty; Danh sách ca công ty; Danh sách ca công ty; Danh sách ca công ty; Danh sách cổổổổ đông  đông  đông  đông sáng lsáng lsáng lsáng lậậậập và tp và tp và tp và tỉỉỉỉ l l l lệệệệ c c c cổổổổ ph ph ph phầầầần nn nn nn nắắắắm gim gim gim giữữữữ; Cơ c; Cơ c; Cơ c; Cơ cấấấấu cu cu cu cổổổổ đông. đông. đông. đông.    4.1.4.1.4.1.4.1. Danh sách cDanh sách cDanh sách cDanh sách cổổổổ đông n đông n đông n đông nắắắắm gm gm gm giiiiữữữữ t t t từừừừ trên 5%  trên 5%  trên 5%  trên 5% vvvvốốốốn cn cn cn cổổổổ ph ph ph phầầầần cn cn cn củủủủa Công ty a Công ty a Công ty a Công ty ttttạạạạiiii th th th thờờờời đii đii đii điểểểểm m m m 33331111////03030303////2012012012017777    Tên cTên cTên cTên cổổổổ đông đông đông đông    Thông tin vThông tin vThông tin vThông tin vềềềề ĐKKD ĐKKD ĐKKD ĐKKD    ĐĐĐĐịịịịa cha cha cha chỉỉỉỉ    SSSSốốốố lư lư lư lượợợợng cng cng cng cổổổổ    phphphphầầầần sn sn sn sởởởở h h h hữữữữuuuu    TTTTỷỷỷỷ    llllệệệệ/VĐL /VĐL /VĐL /VĐL (%)(%)(%)(%)    Công ty TNHH MTV NXBGD Việt Nam Số 0100108453 do Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp ngày 19/01/2004 thay đổi lần thứ 8 ngày 25/04/2017 81 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 2.300.000 46% 
Công ty CP đầu tư Tài chính Giáo dục 0102556300 Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp ngày 03/12/2007 thay đổi lần thứ 6 ngày 17/03/2017  81 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 250.000 5% TTTTổổổổngngngng            2.550.0002.550.0002.550.0002.550.000    51%51%51%51%    (Nguồn: Danh sách cổ đông chốt ngày 31/03/2017 của Công ty) 4.2.4.2.4.2.4.2. CCCCổổổổ đông sáng l đông sáng l đông sáng l đông sáng lậậậậpppp    Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0104546308 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 22/03/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 20/02/2017. Đến nay cổ phần của cổ đông sáng lập đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 
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4.3.4.3.4.3.4.3. Cơ cCơ cCơ cCơ cấấấấu cu cu cu cổổổổ đông  đông  đông  đông ttttạạạạiiii th th th thờờờời i i i đđđđiiiiểểểểm m m m 33331111////03030303////2012012012017777    TTTTTTTT    CCCCổổổổ đông đông đông đông    SSSSốốốố lư lư lư lượợợợngngngng    SSSSốốốố lư lư lư lượợợợng cng cng cng cổổổổ    phphphphầầầầnnnn    TTTTỷỷỷỷ l l l lệệệệ/ V/ V/ V/ Vốốốốn         n         n         n         đđđđiiiiềềềều u u u llllệệệệ    IIII    CCCCổổổổ đông trong nư đông trong nư đông trong nư đông trong nướớớớcccc 322322322322    5.000.0005.000.0005.000.0005.000.000    100100100100    1111    Tổ chức  03 2.560.000 51,2     2222    Cá nhân 319 2.440.000 48,8 IIIIIIII    CCCCổổổổ đông nư đông nư đông nư đông nướớớớc ngoàic ngoàic ngoàic ngoài    0 0 0000    IIIIIIIIIIII    CCCCổổổổ phi phi phi phiếếếếu quu quu quu quỹỹỹỹ    0 0 0000        CCCCộộộộng ng ng ng     322322322322    5.000.0005.000.0005.000.0005.000.000    100%100%100%100%    ((((Nguồn: Danh sách cổ đông chốt ngày 31/03/2017 của Công ty))))    5.5.5.5. Danh sách nhDanh sách nhDanh sách nhDanh sách nhữữữững công ty mng công ty mng công ty mng công ty mẹẹẹẹ và công ty con c và công ty con c và công ty con c và công ty con củủủủa ta ta ta tổổổổ ch ch ch chứứứức c c c đăng ký giao dđăng ký giao dđăng ký giao dđăng ký giao dịịịịchchchch, nh, nh, nh, nhữữữững công ng công ng công ng công ty mà tty mà tty mà tty mà tổổổổ ch ch ch chứứứức c c c đăng ký giao dđăng ký giao dđăng ký giao dđăng ký giao dịịịịchchchch đang n đang n đang n đang nắắắắm gim gim gim giữữữữ quy quy quy quyềềềền kin kin kin kiểểểểm soát hom soát hom soát hom soát hoặặặặc cc cc cc cổổổổ ph ph ph phầầầần chi phn chi phn chi phn chi phốốốối, i, i, i, nhnhnhnhữữữững công ty nng công ty nng công ty nng công ty nắắắắm quym quym quym quyềềềền kin kin kin kiểểểểm soát hom soát hom soát hom soát hoặặặặc cc cc cc cổổổổ ph ph ph phầầầần chi phn chi phn chi phn chi phốốốối đi đi đi đốốốối vi vi vi vớớớới ti ti ti tổổổổ ch ch ch chứứứức c c c đăng ký giao đăng ký giao đăng ký giao đăng ký giao ddddịịịịchchchch    5.15.15.15.1 Công ty mCông ty mCông ty mCông ty mẹẹẹẹ    Không có  5.25.25.25.2 Danh sách công ty con cDanh sách công ty con cDanh sách công ty con cDanh sách công ty con củủủủa a a a ttttổổổổ ch ch ch chứứứức đăng ký giao dc đăng ký giao dc đăng ký giao dc đăng ký giao dịịịịchchchch    Không có 5.35.35.35.3 Danh sách công ty Danh sách công ty Danh sách công ty Danh sách công ty liên kliên kliên kliên kếếếếtttt    Không có 6.6.6.6. HoHoHoHoạạạạt đt đt đt độộộộng kinh doanhng kinh doanhng kinh doanhng kinh doanh    Công ty CP Sách và thiết bị giáo dục miền Bắc là đơn vị được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giao nhiệm vụ làm Tổng đại lý phân phối sách giáo khoa, sách tham khảo cho 29 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Sản phẩm chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là Sách giáo khoa phục vụ học sinh trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam với nhiệm vụ chính trị là không để thiếu sách giáo khoa, sốt sách giáo khoa nên luôn có sự chuẩn bị chu đáo, đáp ứng kịp thời nhu cầu về sách giáo khoa. Do vậy, Công ty luôn được nhận đủ số sách giáo khoa để phân phối cho các địa bàn kinh doanh. Bên cạnh hoạt động chính là tổng đại lý phân phối sách giáo khoa và sách tham khảo của Nhà Xuất bản giáo dục Việt Nam, Công ty còn có thêm một số hoạt động kinh doanh khác như: biên tập, tổ chức in ấn một số bộ sách tham khảo, bán thiết bị giáo dục. 
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- Cơ cCơ cCơ cCơ cấấấấu doanh thu bán hàng và cung cu doanh thu bán hàng và cung cu doanh thu bán hàng và cung cu doanh thu bán hàng và cung cấấấấp dp dp dp dịịịịch vch vch vch vụụụụ::::    Đơn vị: triệu đồng STTSTTSTTSTT    NNNNộộộội dungi dungi dungi dung    2015201520152015    2016201620162016    3 tháng 20173 tháng 20173 tháng 20173 tháng 2017    1 Doanh thu bán sách giáo khoa 258.108 279.425 2.445 2 Doanh thu bán sách tham khảo 59.562 60.073 1.167 3 Doanh thu bán thiết bị giáo dục 3.759 2.668 473 4 Doanh thu khác 762 786 329     TTTTổổổổng cng cng cng cộộộộngngngng    322.190322.190322.190322.190    342.952342.952342.952342.952    4.4144.4144.4144.414    (Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016, BCTC tự lập Quý I năm 2017 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc)     
- Danh Danh Danh Danh sásásásách ch ch ch cácácácác c c c nhà nhà nhà nhà cung ccung ccung ccung cấấấấp p p p hàng hóahàng hóahàng hóahàng hóa    , nguyên v, nguyên v, nguyên v, nguyên vậậậật lit lit lit liệệệệu chính chou chính chou chính chou chính cho    Công ty:Công ty:Công ty:Công ty:    STTSTTSTTSTT    Hàng hóa,Hàng hóa,Hàng hóa,Hàng hóa,    Nguyên liNguyên liNguyên liNguyên liệệệệuuuu    Nhà cung cNhà cung cNhà cung cNhà cung cấấấấpppp    QuQuQuQuốốốốc giac giac giac gia    1 Sách giáo khoa Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội Việt Nam 2 Bản thảo Công ty CP dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội Việt Nam 3 Bản thảo Công ty CP dịch vụ xuất bản giáo dục Đà Nẵng Việt Nam (Nguồn: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc) ẢẢẢẢnh hưnh hưnh hưnh hưởởởởng cng cng cng củủủủa giá ca giá ca giá ca giá cảảảả    hàng hóa, hàng hóa, hàng hóa, hàng hóa, nguyên vnguyên vnguyên vnguyên vậậậật lit lit lit liệệệệuuuu chính chính chính chính t t t tớớớới doanh thu và li doanh thu và li doanh thu và li doanh thu và lợợợợi nhui nhui nhui nhuậậậận:n:n:n:    Sản phẩm chính của Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc là sách giáo khoa được mua từ NXBGD tại Hà Nội và phân phối cho 29 công ty phía Bắc. Ngoài ra một số bộ sách tham khảo do Công ty tự tổ chức biên tập, in và phát hành sẽ bị ảnh hưởng bởi chi phí đầu và như công in tiền giấy…Chi phí nguyên liệu sản xuất và các chi phí đầu vào chiếm từ 45-50% giá bìa.  7.7.7.7. Báo cáo kBáo cáo kBáo cáo kBáo cáo kếếếết qut qut qut quảảảả ho ho ho hoạạạạt đt đt đt độộộộng kinh doanh ng kinh doanh ng kinh doanh ng kinh doanh     

 (Đơn vị: triệu đồng) TTTTTTTT    ChChChChỉỉỉỉ tiêu tiêu tiêu tiêu    Năm Năm Năm Năm 2012012012015555    Năm Năm Năm Năm 2012012012016666    Tăng/giTăng/giTăng/giTăng/giảảảảm m m m nămnămnămnăm 201 201 201 2016666    so vso vso vso vớớớớiiii    2012012012015555    (%)(%)(%)(%)    3333 tháng đ tháng đ tháng đ tháng đầầầầuuuu    năm năm năm năm 2012012012017777    1 Tổng giá trị tài sản 75.373 85.832 13,88 173.280 2 Vốn chủ sở hữu 58.003 59.566 2,69 50.478 3 Doanh thu thuần 322.190 342.952 6,44 4.459 
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TTTTTTTT    ChChChChỉỉỉỉ tiêu tiêu tiêu tiêu    Năm Năm Năm Năm 2012012012015555    Năm Năm Năm Năm 2012012012016666    Tăng/giTăng/giTăng/giTăng/giảảảảm m m m nămnămnămnăm 201 201 201 2016666    so vso vso vso vớớớớiiii    2012012012015555    (%)(%)(%)(%)    3333 tháng đ tháng đ tháng đ tháng đầầầầuuuu    năm năm năm năm 2012012012017777    4 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 9.658 9.752 0,97 -4.333 5 Lợi nhuận khác 11 95 763,64 - 6 Lợi nhuận trước thuế 9.669 9.847 1,84 -4.333 7 Lợi nhuận sau thuế  7.468 7.721 3,39 -4.333 8 Giá trị sổ sách (đồng/cổ phiếu) 11.601 11.913 2,69 10.096 (Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016, BCTC tự lập Quý I năm 2017 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc)  8.8.8.8. VVVVịịịị th th th thếếếế c c c củủủủa Công ty so va Công ty so va Công ty so va Công ty so vớớớới các doanh nghii các doanh nghii các doanh nghii các doanh nghiệệệệp khác trong cùng ngànhp khác trong cùng ngànhp khác trong cùng ngànhp khác trong cùng ngành    8.18.18.18.1 VVVVịịịị th th th thếếếế c c c củủủủa Côna Côna Côna Công ty trong ngànhg ty trong ngànhg ty trong ngànhg ty trong ngành    Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc là đơn vị duy nhất được Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam giao nhiệm vụ làm Tổng đại lý phát hành sách giáo khoa cho 29 công ty sách, thiết bị trường học tại khu vực phía Bắc. Công ty được giao nhiệm vụ bảo đảm phân phối đầy đủ sách giáo khoa, sách tham khảo phục vụ học sinh bước vào năm học mới. Kể từ năm 2010 đến nay, Công ty luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định hệ thống giáo dục, đảm bảo việc học và giảng dạy của giáo viên, học sinh, không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa, sốt sách giáo khoa. 8.28.28.28.2 TriTriTriTriểểểển vn vn vn vọọọọng phát tring phát tring phát tring phát triểểểển cn cn cn củủủủa ngànha ngànha ngànha ngành    Công ty là đơn vị duy nhất đại diện cho Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam phân phối sách giáo khoa tới các địa phương miền Bắc phục vụ việc học và giảng dạy tại các trường học trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Theo báo cáo của tổng cục thống kê, cả nước năm học 2016 – 2017 có 15,7 triệu học sinh phổ thông, 4,2 triệu trẻ em đi học mẫu giáo. Như vậy, nhu cầu về sách giáo khoa trong thời gian tới vẫn còn rất lớn.  Bên cạnh đó, trong thời gian tới theo chủ trương của Nhà nước, có thể sẽ có nhiều bộ sách giáo khoa do nhiều tổ chức biên soạn. Trong trường hợp như vậy, vị thế của Nhà Xuất bản giáo dục Việt Nam ít nhiều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, với uy tín là đơn vị có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực biên soạn và phân phối sách giáo khoa, cùng với sự nghiên cứu, bám sát các quy 
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định chủ trương mới của Nhà nước, Nhà Xuất bản giáo dục Việt Nam, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc sẽ vẫn tiếp tục duy trì được vị thế dẫn đầu của mình trong lĩnh vực biên soạn, in ấn và phân phối sách giáo khoa, góp phần thực hiện thành công đề án đổi mới giáo dục của Đảng, Chính phủ và Bộ Giáo dục đã đề ra. 9.9.9.9. Chính sách đChính sách đChính sách đChính sách đốốốối vi vi vi vớớớới ngưi ngưi ngưi ngườờờời lao đi lao đi lao đi lao độộộộngngngng    Tổng số lao động tính đến thời điểm 31/12/2016: 76 người Cơ cCơ cCơ cCơ cấấấấu lao đu lao đu lao đu lao độộộộng theo chng theo chng theo chng theo chỉỉỉỉ tiêu: tiêu: tiêu: tiêu:    Phân loPhân loPhân loPhân loạạạạiiii    SSSSốốốố lư lư lư lượợợợngngngng    TTTTỷỷỷỷ l l l lệệệệ  (%)  (%)  (%)  (%)    Trình Trình Trình Trình đđđđộộộộ lao đ lao đ lao đ lao độộộộngngngng    76767676    100100100100    - Thạc sĩ 03 3,95% - Cử nhân (Đại học, Cao đẳng) 45 59,21% - Trung học chuyên nghiệp 28 36,84% TTTTổổổổng cng cng cng cộộộộngngngng    76767676    101010100000%%%%    Lao động nữ 43 56,58% Lao động nam 33 43,42% (Nguồn: CTCP Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc) 
• ChChChChếếếế đ đ đ độộộộ làm vi làm vi làm vi làm việệệệc: c: c: c:     

- Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8 giờ mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần, nghỉ trưa 1 tiếng 15 phút. Khi có yêu cầu về tiến độ hợp đồng, dự án thì cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm và tự nguyện làm thêm giờ. Công ty có chính sách phù hợp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của nhà nước với mức đãi ngộ thoả đáng. 
- Nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết: Nhân viên được nghỉ lễ và Tết theo quy định của Bộ Luật Lao động, những nhân viên có thời gian làm việc tại Công ty từ 12 tháng trở lên được nghỉ phép 12 ngày mỗi năm, những nhân viên có thời gian làm việc tại Công ty chưa đủ 12 tháng thì số ngày được nghỉ phép trong năm được tính theo tỷ lệ thời gian làm việc. Ngoài ra, cứ 05 năm làm việc tại Công ty nhân viên sẽ được cộng thêm 01 ngày phép. 
- Nghỉ ốm, thai sản: Công ty thanh toán chế độ lương, ốm, thai sản theo quy định, đây là phần Bảo hiểm xã hội trả thay lương. Thời gian nghỉ thai sản người lao động được nghỉ 
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theo quy định về chế độ bảo hiểm đối với người lao động. Ngoài chế độ nghỉ thai sản, lao động nữ trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 12 tháng được nghỉ 1 giờ mỗi ngày, trên 12 tháng dưới 36 tháng được nghỉ 0.5 giờ mỗi ngày. 
- Điều kiện làm việc: Nhân viên được làm việc trong điều kiện văn minh, văn phòng, thoáng mát, sạch sẽ có đầy đủ các điều kiện về ánh sáng, điều hòa được trang bị những phương tiện làm việc hiện đại. 100% nhân viên văn phòng làm việc bằng máy tính có kết nối mạng LAN, Internet... Công ty cũng áp dụng chế độ định kỳ khám kiểm tra sức khỏe tổng hợp cho toàn thể CBCNV trong Công ty mỗi năm ít nhất là 1 lần. 

• Chính sách lương: Chính sách lương: Chính sách lương: Chính sách lương:     
- Chính sách lương: Công ty xây dựng chính sách lương phù hợp với đặc trưng ngành nghề hoạt động và bảo đảm cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước, phù hợp với trình độ, năng lực và công việc chuyên môn của từng người. CBCNV trong Công ty ngoài việc được hưởng lương tháng theo bậc lương cơ bản còn được hưởng lương công việc theo năng suất và hiệu quả. Công ty thực hiện trả lương cho người lao động 2 kỳ vào ngày 05 và 20 hàng tháng. 
- Chính sách thưởng: Nhằm khuyến khích động viên CBCNV trong Công ty gia tăng năng suất lao động và hiệu quả đóng góp, Công ty có chính sách thưởng định kỳ và thưởng đột xuất cho cá nhân, tập thể có những đóng góp thiết thực vào kết quả hoạt động chung.  
- Chính sách xét tăng lương: Theo quy định hiện hành của Nhà nước và Công ty.    

• ChChChChếếếế đ đ đ độộộộ phúc l phúc l phúc l phúc lợợợợi: i: i: i:     
- Bảo hiểm và phúc lợi: Công ty trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.  
- Tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên: Công ty luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty hoạt động hiệu quả. Hàng năm cán bộ công nhân viên công ty đều được hưởng chế độ nghỉ mát, nghỉ dưỡng sức, chế độ tham quan... ngoài ra công ty cũng có những chính sách động viên, khuyến khích kết quả học tập của con cán bộ công nhân viên như tặng quà cho các cháu nhân dịp 1-6, Trung thu, tặng quà cho các cháu là con CBCNV đạt thành tích cao trong học tập. 

• Chính sách đào tChính sách đào tChính sách đào tChính sách đào tạạạạo o o o     
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chính trị luôn được công ty đặc biệt quan tâm. Cán bộ công nhân viên của công ty thường xuyên được tham dự các khóa đào tạo trong nước và nước ngoài.  
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Trong những năm tới công ty tiếp tục có nhiều kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên công ty. Thu nhThu nhThu nhThu nhậậậập bình quân: p bình quân: p bình quân: p bình quân:                                                                                                            (Đơn vị: đồng) CHCHCHCHỈỈỈỈ TIÊU TIÊU TIÊU TIÊU    NĂM 201NĂM 201NĂM 201NĂM 2015555    NĂM 201NĂM 201NĂM 201NĂM 2016666    Thu nhập bình quân /người/tháng 12.000.000 13.000.000 (Nguồn: CTCP Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc)    10.10.10.10. Chính sách cChính sách cChính sách cChính sách cổổổổ t t t tứứứứcccc    Chính sách chi trả cổ tức được thực hiện theo điều lệ của công ty, Công ty chỉ được chi trả cổ tức cho cổ đông khi Công ty kinh doanh có lãi và đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Tình hình trả cổ tức qua các năm như sau: NĂMNĂMNĂMNĂM    2012012012014444    2012012012015555    2012012012016666    TTTTỷỷỷỷ l l l lệệệệ tr tr tr trảảảả c c c cổổổổ t t t tứứứức (%)c (%)c (%)c (%)    12 10 10 Hình tHình tHình tHình thhhhứứứức thanh toánc thanh toánc thanh toánc thanh toán    Tiền mặt Tiền mặt Tiền mặt (*) (Nguồn: CTCP Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc) (*) Công ty đã thực hiện chi trả cho cổ đông trong tháng 01 năm 2017. 11.11.11.11. Tình hình tài chínhTình hình tài chínhTình hình tài chínhTình hình tài chính    11.1.11.1.11.1.11.1. Các chCác chCác chCác chỉỉỉỉ tiêu cơ b tiêu cơ b tiêu cơ b tiêu cơ bảảảảnnnn    Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Báo cáo tài chính của Công ty được ghi chép bằng đồng Việt Nam, được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.    
 Trích kTrích kTrích kTrích khhhhấấấấu hao tài su hao tài su hao tài su hao tài sảảảảnnnn c c c cốốốố đ đ đ địịịịnhnhnhnh    Tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình của Công ty được khấu hao theo phương pháp khấu hao đường thẳng, được phân loại theo nhóm tài sản có cùng tính chất và mục đích sử dụng trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Mức khấu hao này phù hợp với Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.  Cụ thể: Nhóm tài sNhóm tài sNhóm tài sNhóm tài sảảảản cn cn cn cố ố ố ố đđđđịịịịnh hnh hnh hnh hữữữữu u u u hìhìhìhìnhnhnhnh    ThThThThờờờời gian khi gian khi gian khi gian khấấấấu hao (năm)u hao (năm)u hao (năm)u hao (năm)    
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Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn 03 Thiết bị dụng cụ quản lý  1,5 Tài sản cố định khác 1,5 (Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016) 
 Thanh toán các khoThanh toán các khoThanh toán các khoThanh toán các khoảảảản nn nn nn nợợợợ đ đ đ đếếếến hn hn hn hạạạạnnnn    Công ty luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ và khoản vay đến hạn, đến thời điểm 31/12/2016 Công ty không có nợ quá hạn.  
 Các khoCác khoCác khoCác khoảảảản phn phn phn phảảảải ni ni ni nộộộộp theo lp theo lp theo lp theo luuuuậậậật đt đt đt địịịịnhnhnhnh    ThuThuThuThuếếếế Giá tr Giá tr Giá tr Giá trịịịị gia  gia  gia  gia tăng (GTGT):tăng (GTGT):tăng (GTGT):tăng (GTGT): Mặt hàng chính của công ty là các sản phẩm giáo dục là sản phẩm không chịu thuế GTGT. ThuThuThuThuếếếế Thu nh Thu nh Thu nh Thu nhậậậập doanh nghip doanh nghip doanh nghip doanh nghiệệệệp (TNDN):p (TNDN):p (TNDN):p (TNDN): Công ty áp dụng mức thuế suất theo thuế TNDN là 20% trên thu nhập chịu thuế.  Các loCác loCác loCác loạạạại thui thui thui thuếếếế khác: khác: khác: khác: Ngoài ra, các loại thuế, phí khác Công ty thực hiện kê khai và nộp cho cơ quan thuế theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 
 Trích lTrích lTrích lTrích lậậậập các qup các qup các qup các quỹỹỹỹ theo lu theo lu theo lu theo luậậậật đt đt đt địịịịnhnhnhnh    Công ty thực hiện chia cổ tức và trích lập các quỹ dựa trên cơ sở lợi nhuận hàng năm và kế hoạch phát triển của Công ty theo đúng Điều lệ Công ty và luật định. Công ty thực hiện trích lập các quỹ như: quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng và phúc lợi... (Đơn vị: triệu đồng) STTSTTSTTSTT    Chỉ Chỉ Chỉ Chỉ tiêutiêutiêutiêu    31/12/20131/12/20131/12/20131/12/2015555    31/12/20131/12/20131/12/20131/12/2016666    31/3/201731/3/201731/3/201731/3/2017    1 Quỹ đầu tư phát triển 1.442 1.828 1.828 3 Quỹ khác thuộc vốn chủ hữu 373 759 759 4 Quỹ khen thưởng phúc lợi 1.080 1.632 1.053     TTTTổổổổng cng cng cng cộộộộngngngng    2.8952.8952.8952.895    4.2194.2194.2194.219    3.6403.6403.6403.640    (Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016, BCTC tự lập Quý I năm 2017 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc)  
 Tình hình công nTình hình công nTình hình công nTình hình công nợợợợ    hihihihiệệệện n n n naynaynaynay    Các khoCác khoCác khoCác khoảảảản vay nn vay nn vay nn vay nợợợợ ng ng ng ngắắắắn hn hn hn hạạạạn và dài hn và dài hn và dài hn và dài hạạạạnnnn: Không có: Không có: Không có: Không có    Các khoCác khoCác khoCác khoảảảản phn phn phn phảảảải thui thui thui thu    (Đơn vị: triệu đồng) STTSTTSTTSTT    ChChChChỉỉỉỉ tiêu tiêu tiêu tiêu    31/12/20131/12/20131/12/20131/12/2015555    31/12/20131/12/20131/12/20131/12/2016666    33331111////3333/201/201/201/2017777    
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STTSTTSTTSTT    ChChChChỉỉỉỉ tiêu tiêu tiêu tiêu    31/12/20131/12/20131/12/20131/12/2015555    31/12/20131/12/20131/12/20131/12/2016666    33331111////3333/201/201/201/2017777    IIII    PhPhPhPhảảảải thu ngi thu ngi thu ngi thu ngắắắắn hn hn hn hạạạạnnnn    22.04622.04622.04622.046    26.31726.31726.31726.317    15.65915.65915.65915.659    1 Phải thu khách hàng 21.495 27.164 14.470 2 Trả trước cho người bán 869 132 2.145 3 Phải thu khác 138 167 190 4 Dự phòng các khoản phải thu khó đòi -456 -1.146 -1146 IIIIIIII    PhPhPhPhảảảải thu dài hi thu dài hi thu dài hi thu dài hạạạạnnnn    6.4766.4766.4766.476    5.6705.6705.6705.670    5.7675.7675.7675.767        TTTTổổổổng cng cng cng cộộộộngngngng    28.52228.52228.52228.522    31.98731.98731.98731.987    21.42621.42621.42621.426    (Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016, BCTC tự lập Quý I năm 2017 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc)   Các khoCác khoCác khoCác khoảảảản phn phn phn phảảảải tri tri tri trảảảả    (Đơn vị: triệu đồng)    STTSTTSTTSTT    ChChChChỉỉỉỉ tiêu tiêu tiêu tiêu    31/12/20131/12/20131/12/20131/12/2015555    31/12/20131/12/20131/12/20131/12/2016666    31/3/201731/3/201731/3/201731/3/2017    IIII    NNNNợợợợ ng ng ng ngắắắắn hn hn hn hạạạạnnnn    17.37017.37017.37017.370    26.26626.26626.26626.266    122.802122.802122.802122.802    1 Vay và nợ ngắn hạn - - - 2 Phải trả cho người bán 13.250 22.233 116.372 3 Người mua trả tiền trước 1.971 3 4.064 4 Các khoản thuế phải nộp Nhà nước 38 489 18 5 Phải trả người lao động 151 728 - 6 Chi phí phải trả 541 455 686 7 Các khoản phải trả, nộp ngắn hạn khác 339 726 607 8 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 1.080 1.632 1.053 IIIIIIII    NNNNợợợợ dài h dài h dài h dài hạạạạnnnn    ----    ----    ----        TTTTổổổổng cng cng cng cộộộộngngngng    17.37017.37017.37017.370    26.26626.26626.26626.266    122.802122.802122.802122.802    (Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016, BCTC tự lập Quý I năm 2017 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc)   
 Tình hình Tình hình Tình hình Tình hình đđđđầầầầu tư tài chính u tư tài chính u tư tài chính u tư tài chính     
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(Đơn vị: triệu đồng)                STTSTTSTTSTT    ChChChChỉỉỉỉ tiêu tiêu tiêu tiêu    31/12/20131/12/20131/12/20131/12/2015555    31313131/12/201/12/201/12/201/12/2016666    31/3/201731/3/201731/3/201731/3/2017    1 Đầu tư tài chính ngắn hạn (1) 575 526 526 2 Đầu tư tài chính dài hạn (2) 929 5.392 5.392     TTTTổổổổng cng cng cng cộộộộngngngng    1.5041.5041.5041.504    5.9185.9185.9185.918    5.9185.9185.9185.918    (Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016, BCTC tự lập Quý I năm 2017 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc)  (1) Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là khoản đầu tư vào cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục (Mã chứng khoán: EFI) (giá gốc : 675.300.000 đồng, giá trị hợp lý: 462.840.000 đồng, dự phòng: 212.460.000 đồng) và cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (Mã chứng khoán: EID) (giá gốc 63.220.000 đồng, giá trị hợp lý: 99.840.000 đồng, dự phòng: 0 đồng). Giá trị hợp lý của từng loại chứng khoán nắm giữ được đơn vị kiểm toán xác định căn cứ vào giá đóng cửa của từng loại cổ phiếu tại ngày 31/12/2016 tại HNX. (2) Khoản đầu tư tài chính dài hạn là khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội (Số lượng cổ phiếu: 121.250 cổ phiếu, giá gốc: 5.391.700.000 đồng), Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Sơn La (số lượng cổ phiếu 16.000 cổ phiếu, giá gốc 1.212.500.000 đồng), Công ty cổ phần Đầu tư xuất bản và Thiết bị giáo dục Việt Nam (số lượng cổ phiếu: 400.000 cổ phiếu, giá gốc: 4.000.000.000 đồng). Cổ phiếu của 03 công ty này chưa niêm yết tại các Sở Giao dịch chứng khoán. Theo thông tin tại Báo cáo tài chính kiểm toán 2016, Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội kết quả kinh doanh có lãi, vốn chủ sở hữu được bảo toàn. Công ty chưa nhận được báo cáo tài chính năm 2016 của 02 công ty còn lại. Do đó, các khoản đầu tư được ghi nhận theo giá gốc và không trích lập dự phòng. 11.2.11.2.11.2.11.2. Các chCác chCác chCác chỉỉỉỉ tiêu tài chính ch tiêu tài chính ch tiêu tài chính ch tiêu tài chính chủủủủ y y y yếếếếuuuu    ChChChChỉỉỉỉ tiêu tiêu tiêu tiêu    Đơn vĐơn vĐơn vĐơn vịịịị    Năm 201Năm 201Năm 201Năm 2015555    Năm 201Năm 201Năm 201Năm 2016666    1. Các ch1. Các ch1. Các ch1. Các chỉỉỉỉ tiêu v tiêu v tiêu v tiêu vềềềề kh kh kh khảảảả năng ng năng ng năng ng năng ngắắắắn hn hn hn hạạạạn n n n        - Hệ số thanh toán ngắn hạn lần 3.20 2,27 - Hệ số thanh toán nhanh lần 1,93 1,41 2. Ch2. Ch2. Ch2. Chỉỉỉỉ tiêu v tiêu v tiêu v tiêu vềềềề cơ c cơ c cơ c cơ cấấấấu vu vu vu vốốốốn n n n      - Hệ số Nợ/Tổng tài sản  % 23,05 30,60 - Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu  % 29,95 44,10 3. Ch3. Ch3. Ch3. Chỉỉỉỉ tiêu v tiêu v tiêu v tiêu vềềềề năng l năng l năng l năng lựựựực hoc hoc hoc hoạạạạt đt đt đt độộộộngngngng     - Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng Vòng 12,83 13,45 
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ChChChChỉỉỉỉ tiêu tiêu tiêu tiêu    Đơn vĐơn vĐơn vĐơn vịịịị    Năm 201Năm 201Năm 201Năm 2015555    Năm 201Năm 201Năm 201Năm 2016666    tồn kho bình quân) - Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân % 427 425,49 4. Ch4. Ch4. Ch4. Chỉỉỉỉ tiêu v tiêu v tiêu v tiêu vềềềề kh kh kh khảảảả năng sinh l năng sinh l năng sinh l năng sinh lờờờờiiii     - Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần % 2,32 2,25 - Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 12,91 13,13 - Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 9,9 9,58 - Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần % 3,00 2,84 (Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016, BCTC tự lập Quý I năm 2017 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc)  12.12.12.12. Tài sTài sTài sTài sảảảảnnnn    TTTTạạạại thi thi thi thờờờời đii đii đii điểểểểm 31/12m 31/12m 31/12m 31/12/201/201/201/2016666:::: (Đơn vị: triệu đồng) STTSTTSTTSTT    KhoKhoKhoKhoảảảản mn mn mn mụụụụcccc    Nguyên giáNguyên giáNguyên giáNguyên giá    Hao mòn lHao mòn lHao mòn lHao mòn lũy kũy kũy kũy kếếếế    Giá trGiá trGiá trGiá trịịịị còn l còn l còn l còn lạạạạiiii    IIII    Tài sTài sTài sTài sảảảản cn cn cn cốốốố đ đ đ địịịịnh hnh hnh hnh hữữữữu hìnhu hìnhu hìnhu hình    3.9203.9203.9203.920    2.9802.9802.9802.980    940940940940    3 Phương tiện vận tải 3.293 2.401 892 4 Thiết bị dụng cụ quản lý 343 316 27  Tài sản cố định khác 284 263 21 IIIIIIII    Tài sTài sTài sTài sảảảản cn cn cn cốốốố đ đ đ địịịịnh vô hìnhnh vô hìnhnh vô hìnhnh vô hình    ----    ----    ----        CCCCộộộộngngngng    3.9203.9203.9203.920 2.9802.9802.9802.980 940940940940(Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 của CTCP Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc)      TTTTạạạại thi thi thi thờờờời đii đii đii điểểểểm 3m 3m 3m 31111////3333/201/201/201/2017777, tình hình tài s, tình hình tài s, tình hình tài s, tình hình tài sảảảản n n n củcủcủcủa Công ty đa Công ty đa Công ty đa Công ty đượượượược chi tic chi tic chi tic chi tiếếếết như sau:t như sau:t như sau:t như sau:    (Đơn vị: triệu đồng) STTSTTSTTSTT    KhoKhoKhoKhoảảảản mn mn mn mụụụụcccc    NgNgNgNguyên giáuyên giáuyên giáuyên giá    Giá trGiá trGiá trGiá trịịịị còn l còn l còn l còn lạạạạiiii    Giá trGiá trGiá trGiá trịịịị còn  còn  còn  còn llllạạạại/Nguyên i/Nguyên i/Nguyên i/Nguyên giá (%)giá (%)giá (%)giá (%)    IIII    Tài sTài sTài sTài sảảảản cn cn cn cốốốố đ đ đ địịịịnh hnh hnh hnh hữữữữu u u u 3.9203.9203.9203.920    839839839839    21,4021,4021,4021,40    
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STTSTTSTTSTT    KhoKhoKhoKhoảảảản mn mn mn mụụụụcccc    NgNgNgNguyên giáuyên giáuyên giáuyên giá    Giá trGiá trGiá trGiá trịịịị còn l còn l còn l còn lạạạạiiii    Giá trGiá trGiá trGiá trịịịị còn  còn  còn  còn llllạạạại/Nguyên i/Nguyên i/Nguyên i/Nguyên giá (%)giá (%)giá (%)giá (%)    hìnhhìnhhìnhhình    1 Nhà cửa, vật kiến trúc - - - 2 Phương tiện vận tải 3.292 803 24 3 Máy móc thiết bị 627 36 5,7 IIIIIIII    Tài sTài sTài sTài sảảảản cn cn cn cốốốố đ đ đ địịịịnh vô nh vô nh vô nh vô hìnhhìnhhìnhhình    ----    ----    ----        CCCCộộộộngngngng    3.9203.9203.9203.920    839839839839    21,4021,4021,4021,40    (Nguồn: BCTC tự lập Quý I năm 2017 của CTCP Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc) DiDiDiDiệệệện tích đn tích đn tích đn tích đấấấất đai Công ty đang qut đai Công ty đang qut đai Công ty đang qut đai Công ty đang quảảảản lý:n lý:n lý:n lý:        Công ty đã ký hợp đồng chuyển nhượng văn phòng số 2017C1/HĐCNVP/HANDICO6. Theo đó, Công ty nhận chuyển nhượng 393,77 m2 tại tầng 12A tòa nhà Diamond Flower, đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội trong thời hạn 50 năm để làm văn phòng. Tuy nhiên, hiện tại Công ty chưa có quyền sở hữu văn phòng làm tài sản riêng của mình (theo Hợp đồng, nếu có sự thay đổi về Pháp luật cho phép thì Công ty phải trả thêm một khoản chi phí 2,1 triệu đồng/m2 và công ty sẽ có quyền sở hữu văn phòng làm tài sản riêng của mình. Ngày kết thúc thời hạn chuyển nhượng văn phòng: 50 năm kể từ ngày ký hợp đồng.  13.13.13.13. KKKKếếếế ho ho ho hoạạạạch sch sch sch sảảảản xun xun xun xuấấấất kinh t kinh t kinh t kinh doanh, ldoanh, ldoanh, ldoanh, lợợợợi nhui nhui nhui nhuậậậận và cn và cn và cn và cổổổổ t t t tứứứức cho c cho c cho c cho năm tinăm tinăm tinăm tiếếếếp theop theop theop theo    (Đơn vị: triệu đồng) ChChChChỉỉỉỉ tiêu tiêu tiêu tiêu    ĐVTĐVTĐVTĐVT    Năm 2016Năm 2016Năm 2016Năm 2016    (Th(Th(Th(Thựựựực c c c hihihihiệệệện)n)n)n)    NNNNămămămăm    2012012012017777(*)(*)(*)(*)    %%%%    Thay Thay Thay Thay đđđđổổổổiiii    2017/202017/202017/202017/2011116666    NămNămNămNăm    2012012012018888 (* (* (* (*****))))    % % % % Thay Thay Thay Thay đđđđổổổổiiii    2012012012018888/201/201/201/2017777 Doanh thu thuần  Triệu đồng 342.952 335.000 -2,32 340.000 1,49 Vốn điều lệ Triệu 50.000 50.000 - 50.000 - 
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ChChChChỉỉỉỉ tiêu tiêu tiêu tiêu    ĐVTĐVTĐVTĐVT    Năm 2016Năm 2016Năm 2016Năm 2016    (Th(Th(Th(Thựựựực c c c hihihihiệệệện)n)n)n)    NNNNămămămăm    2012012012017777(*)(*)(*)(*)    %%%%    Thay Thay Thay Thay đđđđổổổổiiii    2017/202017/202017/202017/2011116666    NămNămNămNăm    2012012012018888 (* (* (* (*****))))    % % % % Thay Thay Thay Thay đđđđổổổổiiii    2012012012018888/201/201/201/2017777 đồng Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 7.721 7.500 -2,86 8.000 14,29 Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 2,25% 2,24% - 2,35% - Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ % 15,44% 15% - 16% - Cổ tức % 10% 10% - 10% - (Nguồn: CTCP Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc) (*) Kế hoạch kinh doanh năm 2017 đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức ngày 19/5/2017. (**) Kế hoạch kinh doanh năm 2018 do Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc xây dựng. Căn cCăn cCăn cCăn cứ ứ ứ ứ ththththựựựực hic hic hic hiệệệện kn kn kn kế hoạế hoạế hoạế hoạch lch lch lch lợợợợi nhui nhui nhui nhuậậậận n n n và và và và ccccổ ổ ổ ổ ttttứứứứcccc    Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, CTCP Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc tập trung thực hiện các công tác sau đây: 
- Bám sát số liệu cập nhật từ các công ty sách và thiết bị trường học địa phương về nhu cầu sách giáo khoa cho năm học mới. Căn cứ trên dữ liệu về số lượng học sinh sẽ lên lớp, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam và Công ty sẽ phối hợp, xác định số lượng sách giáo khoa phát hành sao cho đảm bảo đủ sách cho các em học sinh bước vào năm học mới cũng như tránh tình trạng dư thừa lãng phí. 
- Đối với mảng sách tham khảo: Công ty có sự thẩm định kỹ và đánh giá nhu cầu của thị trường đối với từng loại sách tham khảo. Qua đó, Công ty quyết định in và phát hành theo nhu cầu của thị trường để đạt doanh thu cao nhất. 
- Trong thời gian tới, hệ thống giáo dục Việt Nam có thể có sự đổi mới trong lĩnh vực phát hành sách giáo khoa. Vì vậy, Công ty thường xuyên cập nhật các quy định của pháp luật, chủ trương liên quan tới lĩnh vực sách giáo khoa để có chiến lược phù hợp. Theo dự kiến, việc in và phát hành sách giáo khoa có thể sẽ không còn là lĩnh vực độc quyền của Nhà 
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xuất bản giáo dục Việt Nam mà sẽ có thêm các đơn vị xuất bản khác tham gia. Như vậy, nếu chủ trương này được thực hiện, Công ty có thể vấp phải sự cạnh tranh từ những đơn vị phân phối sách giáo khoa không do Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam phát hành. Để đảm bảo hiệu quả kinh doanh, Công ty vẫn đang bám sát việc ban hành chủ trương, chính sách của Nhà nước, nắm chắc thông tin từ các công ty sách và thiết bị trường học địa phương cũng như chủ trương và chiến lược của Nhà Xuất bản giáo dục Việt Nam để có biện pháp điều chỉnh kịp thời. 14.14.14.14. Thông tin vThông tin vThông tin vThông tin vềềềề nh nh nh nhữữữững cam kng cam kng cam kng cam kếếếết nht nht nht nhưưưưng chng chng chng chưưưưa tha tha tha thựựựực hic hic hic hiệệệện cn cn cn củủủủa Công tya Công tya Công tya Công ty    Không có 15.15.15.15. ChiChiChiChiếếếến lưn lưn lưn lượợợợc, đc, đc, đc, địịịịnh hưnh hưnh hưnh hướớớớng phát tring phát tring phát tring phát triểểểển sn sn sn sảảảản xun xun xun xuấấấất kinht kinht kinht kinh doanh doanh doanh doanh    a.a.a.a. MMMMụụụục tiêu chc tiêu chc tiêu chc tiêu chủủủủ y y y yếếếếu cu cu cu củủủủa Công ty.a Công ty.a Công ty.a Công ty.    
- Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sách giáo khoa theo kế hoạch mà Công ty mẹ - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ban hành. 
- Tổ chức xuất bản, in và phát hành Sách tham khảo chất lượng cao theo hướng giữ vững và phát huy thương hiệu sản phẩm giáo dục của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 
- Xây dựng, củng cố mối quan hệ với các đối tác để triển khai và thực hiện tốt các bộ sách dự án. 
- Tiếp tục phát triển hệ thống cửa hàng đẩy mạnh bán lẻ. 
- Tiếp tục triển khai Dự án Kho sách Đông Anh cùng với các đơn vị thành viên khác. 
- Giữ vững chỉ tiêu doanh thu như năm 2016. Doanh thu lợi nhuận đạt được sao cho đảm bảo lợi ích của người lao động, chi trả cổ tức cho cổ đông và có nguồn tích lũy để tái cơ cấu mở rộng cho những năm tiếp theo. 
- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý, nhân sự nhằm nâng cao vai hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị. b.b.b.b. ChiChiChiChiếếếến lưn lưn lưn lượợợợc phát tric phát tric phát tric phát triểểểển trung và dài hn trung và dài hn trung và dài hn trung và dài hạạạạn.n.n.n.    
- Tập trung củng cố và phát triển những mặt hàng chủ đạo hiện có của công ty theo hướng chiều sâu… 
- Chuẩn bị mọi nguồn lực về tài chính, nhân sự, tổ chức cho giai đoạn sau 2016 là giai đoạn thực hiện chương trình đổi mới căn bản và toàn diện về Giáo dục Đào tạo. 
- HĐQT có kế hoạch bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch để có đủ lực lượng cán bộ quản lý cho HĐQT, Ban điều hành, các vị trí chủ chốt của Công ty cho giai đoạn nhiệm kỳ tiếp theo.  
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c.c.c.c. Các mCác mCác mCác mụụụục tiêu đc tiêu đc tiêu đc tiêu đốốốối vi vi vi vớớớới môi trưi môi trưi môi trưi môi trườờờờng, xã hng, xã hng, xã hng, xã hộộộội và ci và ci và ci và cộộộộng đng đng đng đồồồồng cng cng cng củủủủa Công ty.a Công ty.a Công ty.a Công ty.    
- Công ty đã có nhiều năm thực hiện tốt các chương trình hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình các thầy, cô giáo có hoàn cảnh khó khăn; tài trợ cho quỹ trẻ em Việt Nam, trao tặng quà và sách vở cho các cháu học sinh nghèo vượt khó, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ các chương trình Giáo dục khác … 16.16.16.16.     Các thông tin, các tranh chCác thông tin, các tranh chCác thông tin, các tranh chCác thông tin, các tranh chấấấấp kip kip kip kiệệệện tn tn tn tụụụụng liên quan tng liên quan tng liên quan tng liên quan tớớớới i i i CCCCông ty ông ty ông ty ông ty     Không có IIIIIIII QUQUQUQUẢẢẢẢN TRN TRN TRN TRỊỊỊỊ CÔNG TY CÔNG TY CÔNG TY CÔNG TY    1.1.1.1. HHHHộộộội đi đi đi đồồồồng qung qung qung quảảảản trn trn trn trịịịị    STTSTTSTTSTT    HHHHọọọọ tên tên tên tên    ChChChChứứứức danhc danhc danhc danh    Ghi chúGhi chúGhi chúGhi chú    1 Đỗ Thị Phương Chủ tịch HĐQT TV HĐQT không điều hành 2 Nguyễn Thị Mơ TV HĐQT TV HĐQT điều hành 3 Trần Minh Quốc TV HĐQT TV HĐQT không điều hành 4 Đinh Quốc Khánh TV HĐQT TV HĐQT không điều hành 5 Nguyễn Thị Hồng Điệp TV HĐQT TV HĐQT không điều hành     a.a.a.a.     Chủ tịChủ tịChủ tịChủ tịch: ch: ch: ch:     ĐĐĐĐỗỗỗỗ Th Th Th Thịịịị Phương Phương Phương Phương    Họ và tên Đỗ Thị Phương Giới tính Nữ Năm sinh 1966 Quê quán Hà Nội Quốc tịch Việt Nam CMND 013083585 Ngày cấp/Nơi cấp 22/05/2008 tại Công an TP Hà Nội Địa chỉ thường trú Số nhà 31, ngõ 143, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 
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Trình độ văn hóa 10/10 Trình độ chuyên môn Cử nhân Quá trình công tác: ThThThThờờờời giani giani giani gian    Đơn vĐơn vĐơn vĐơn vịịịị công tác công tác công tác công tác    ChChChChứứứức vc vc vc vụụụụ    1988 – 1989 Phòng kế toán tài vụ - Nhà máy Diêm Thống Nhất, Gia Lâm, Hà Nội Kế toán viên 1989 – 1990 Trung tâm của Viện Địa chất và Khoáng sản Kế toán viên 1990 – 1998 Phòng kế toán - Kho bạc nhà nước tỉnh Hà Tây Chuyên viên 1998 – 2000 Phòng Kiểm toán và Kế toán tài vụ - Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam Chuyên viên 2000 – 2003 Trung tâm phát hành STK – Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam Phó Trưởng phòng phụ trách 2004 – 2005 Ban Kế hoạch tài chính – Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam Chuyên viên 2005 – 2009 Ban Kế hoạch tài chính – Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam Phó Trưởng ban 2009  - 2010 Ban Kế hoạch tài chính – Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam Trưởng ban 2010 – 2014 Nhà xuất bản giáo dục tại Hà Nội Phó Giám đốc 2014 – nay Nhà xuất bản giáo dục tại Hà Nội Phó Giám đốc thứ nhất Tháng 5/2017 – nay CTCP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc Chủ tịch Hội đồng quản trị  Chức vụ hiện nay tại Công ty Chủ tịch Hội đồng quản trị Chức vụ tại các tổ chức khác Phó Giám đốc thứ nhất Nhà Xuất bản giáo dục tại Hà Nội  Tổng số cổ phần nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch. Trong đó:  - Số cổ phần sở hữu cá nhân:       - Số cổ phần được Nhà Xuất bản giáo dục ủy quyền:  
2.303.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 46,06% số cổ phần đang lưu hành 3.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,06% tổng số cổ phần đang lưu hành. 2.300.0000 cổ phần chiếm tỷ lệ 46% tổng số cổ phần đang lưu hành. Số cổ phần nắm giữ của những người 0 cổ phần 
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có liên quan trong tổ chức đăng ký giao dịch Các khoản nợ đối với công ty Không Thù lao và các khoản lợi ích khác Hưởng thù lao Chủ tịch HĐQT   b.b.b.b. ỦỦỦỦy viên: y viên: y viên: y viên: NguyNguyNguyNguyễễễễn Thn Thn Thn Thịịịị Mơ Mơ Mơ Mơ    Họ và tên Nguyễn Thị Mơ Giới tính Nữ Năm sinh 10/07/1961 Quê quán Thanh Hóa Quốc tịch Việt Nam CMND 012636924 Ngày cấp/Nơi cấp 18/02/2004 tại Công an TP Hà Nội Địa chỉ thường trú P14 – ngách 31/8 Phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt , quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội. Trình độ văn hóa 10/10 Trình độ chuyên môn Cử nhân sư phạm Quá trình công tác: ThThThThờờờời giani giani giani gian    ĐơĐơĐơĐơn vn vn vn vịịịị công t công t công t công táááácccc    ChChChChứứứức vc vc vc vụụụụ    1985 - 1988 Công ty Phát hành SGK – Trung ương số 1 Hà Nội Kế toán 1989 - 2004 Nhà xuất bàn Giáo dục Chuyên viên kế hoạch 2004 - 2006 Nhà xuất bàn Giáo dục Phó Trưởng phòng Phát hành SGK 2006 – 4/2010 Nhà xuất bàn Giáo dục Trưởng phòng Tổng hợp Hành chính (tại Hà Nội) 4/2010 – 2/2015 CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc 2/2015 - nay CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc Ủy viên Hội đồng quản trị 
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kiêm Tổng Giám đốc  Chức vụ hiện nay tại Công ty Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Chức vụ tại các tổ chức khác Không Tổng số cổ phần nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch. Trong đó:   - Số cổ phần sở hữu cá nhân:  - Số cổ phần được Nhà Xuất bản giáo dục Việt Nam ủy quyền 
30.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,6% số cổ phần đang lưu hành  30.000 cổ phần  0 cổ phần Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan trong tổ chức đăng ký giao dịch  0 cổ phần Các khoản nợ đối với công ty Không Thù lao và các khoản lợi ích khác Hưởng thù lao UVHĐQT và lương Tổng Giám đốc   c.c.c.c. ỦỦỦỦy viên:y viên:y viên:y viên:    TrTrTrTrầầầần Minh Qun Minh Qun Minh Qun Minh Quốốốốcccc    Họ và tên Trần Minh Quốc Giới tính Nam Năm sinh 1969 Quê quán Hà Tây Quốc tịch Việt Nam CMND 011364829 Ngày cấp/Nơi cấp 25/06/2013 tại Công an TP Hà Nội Địa chỉ thường trú 29/399/22 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ chuyên môn   Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Quá trình công tác:  
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ThThThThờờờời giani giani giani gian Đơn vĐơn vĐơn vĐơn vịịịị công tác công tác công tác công tác    ChChChChứứứức vc vc vc vụụụụ    1992 – 1994 Công ty điện thoại Hà Nội Cán bộ 1995 – 1997 Nhà xuất bản Thống kê Cán bộ 1998 - 2000 Câu lạc bộ Nhà báo kinh tế Trưởng ban thông tin 2000 – 2002 Trung tâm thông tin kinh tế chính trị, Hội khoa học kinh tế Việt Nam Phó Giám đốc 2003 – 2011 Trung tâm thông tin kinh tế chính trị, Hội khoa học kinh tế Việt Nam Giám đốc 2011 – 2/2015 Công ty cổ phần Đầu tư và Xuất bản Giáo dục – Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc 2/2015 – 8/2015 CTCP Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc  9/2015 – nay Công ty cổ phần Đầu tư và Xuất bản Giáo dục – Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc 9/2015 - nay CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc Ủy viên Hội đồng quản trị  Chức vụ hiện nay tại Công ty Ủy viên Hội đồng quản trị Chức vụ tại các tổ chức khác Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xuất bản Giáo dục Tổng số cổ phần nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch. Trong đó: - Số cổ phần sở hữu cá nhân:  - Số cổ phần được Ủy quyền 0 cổ phần 
Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan trong tổ chức đăng ký giao dịch 0 cổ phần Các khoản nợ đối với công ty 0 cổ phần Thù lao và các khoản lợi ích khác Hưởng thù lao UVHĐQT d.d.d.d. ỦỦỦỦy viên: y viên: y viên: y viên: Đinh QuĐinh QuĐinh QuĐinh Quốốốốc Khánhc Khánhc Khánhc Khánh    Họ và tên Đinh Quốc Khánh 
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Giới tính Nam Năm sinh 1970 Quê quán Thanh Hóa Quốc tịch Việt Nam CMND 011511180 Ngày cấp/Nơi cấp 14/02/2014 tại Công an TP Hà Nội Địa chỉ thường trú 23, Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế kế hoạch Quá trình công tác ThThThThờờờời giani giani giani gian    Đơn vĐơn vĐơn vĐơn vịịịị công tác công tác công tác công tác    ChChChChứứứức vc vc vc vụụụụ    1989 – 1990 Nhập ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam Chiến sĩ 1991 – 2012 Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam Cán bộ 11/2012 - nay Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam Phó trưởng ban Kế hoạch Marketing 2015 - nay CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc Ủy viên Hội đồng quản trị  Chức vụ hiện nay tại Công ty Ủy viên Hội đồng quản trị Chức vụ tại các tổ chức khác Phó trưởng ban Kế hoạch Marketing Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam Tổng số cổ phần nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch. Trong đó: - Số cổ phần sở hữu cá nhân  - Số cổ phần được Ủy quyền 0 cổ phần 
Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan trong tổ chức đăng ký giao dịch  0 cổ phần 
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Các khoản nợ đối với công ty Không Thù lao và các khoản lợi ích khác Hưởng thù lao Uỷ viên HĐQT e.e.e.e. ỦỦỦỦy viên: y viên: y viên: y viên: NguyNguyNguyNguyễễễễn Thn Thn Thn Thịịịị H H H Hồồồồng Đing Đing Đing Điệệệệpppp    Họ và tên Nguyễn Thị Hồng Điệp Giới tính Nữ Năm sinh 1969 Quê quán Bắc Ninh Quốc tịch Việt Nam CMND 011578689 Ngày cấp/Nơi cấp 28/03/2013 tại Công an TP Hà Nội Địa chỉ thường trú 45 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ chuyên môn Cử nhân kế toán Quá trình công tác: ThThThThờờờời giani giani giani gian Đơn vĐơn vĐơn vĐơn vịịịị công tác công tác công tác công tác    ChChChChứứứức vc vc vc vụụụụ    1988 – 2008 Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam Cán bộ 2008 - nay Công ty CP đầu tư Tài chính giáo dục thuộc NXBGD Việt Nam Phó Giám đốc 2015 - nay CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc Ủy viên Hội đồng quản trị  Chức vụ hiện nay tại Công ty  Ủy viên HĐQT Chức vụ tại các tổ chức khác Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính giáo dục Tổng số cổ phần nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch. Trong đó: - Số cổ phần sở hữu cá nhân:  - Số cổ phần được Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính giáo dục ủy quyền: 
 250.000 cổ phần 0 cổ phần 250.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 5% trên tổng số cổ phần đang lưu hành. Số cổ phần nắm giữ của những người có 0 cổ phần 



 

BBBBẢẢẢẢN N N N CÔNG BCÔNG BCÔNG BCÔNG BỐỐỐỐ THÔNG TIN THÔNG TIN THÔNG TIN THÔNG TIN                                                                              NBBE  NBBE  NBBE  NBBE    30 

liên quan trong tổ chức đăng ký giao dịch Các khoản nợ đối với công ty Không Thù lao và các khoản lợi ích khác Hưởng thù lao Uỷ viên HĐQT  2.2.2.2. Ban KiBan KiBan KiBan Kiểểểểm soátm soátm soátm soát    STTSTTSTTSTT    HHHHọọọọ tên tên tên tên    ChChChChứứứức vc vc vc vụụụụ    1 Hoàng Thị Hồng Hạnh Trưởng Ban Kiểm soát 2 Bùi Thị Thu Lan Ủy viên Ban Kiểm soát 3 Lê Thu Hương Ủy viên Ban Kiểm soát 
 a.a.a.a. TrưTrưTrưTrưởởởởng ban: ng ban: ng ban: ng ban: Hoàng ThHoàng ThHoàng ThHoàng Thịịịị H H H Hồồồồng Hng Hng Hng Hạạạạnhnhnhnh    Họ và tên Hoàng Thị Hồng Hạnh Giới tính Nữ Năm sinh 21/9/1978 Quê quán Vĩnh Phúc Quốc tịch Việt Nam CMND 011954583 Ngày cấp/Nơi cấp 16/01/2007 Công an Hà Nội Địa chỉ thường trú Số nhà 62, phố Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ chuyên môn Cử nhân kế toán doanh nghiệp Quá trình công tác ThThThThờờờời giani giani giani gian Đơn vĐơn vĐơn vĐơn vịịịị công tác công tác công tác công tác    ChChChChứứứức vc vc vc vụụụụ    Từ 9/2002-7/2004  Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật thủ công dân lập Giáo viên 7/2004 – 3/2010 Ban Kế hoạch tài chính, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam Chuyên viên 4/2010 – 6/2010 Phòng Kế toán tài vụ, Nhà Xuất bản Giáo dục tại Hà Nội Phó phòng phụ trách 
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6/2010 - nay Nhà Xuất bản Giáo dục tại Hà Nội Kế toán trưởng 2015 - nay CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc Trưởng Ban kiểm soát  Chức vụ hiện nay tại Công ty Trưởng Ban kiểm soát Chức vụ tại các tổ chức khác Kế toán trưởng - Nhà Xuất bản Giáo dục tại Hà Nội Tổng số cổ phần nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch. Trong đó: - Số cổ phần sở hữu cá nhân:  - Số cổ phần được Ủy quyền   1.500 cổ phần 0 cổ phần Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan trong tổ chức đăng ký giao dịch  0 cổ phần Các khoản nợ đối với công ty Không Thù lao và các khoản lợi ích khác Hưởng thù lao BKS   b.b.b.b. ỦỦỦỦy y y y viên: viên: viên: viên: Bùi ThBùi ThBùi ThBùi Thịịịị Thu Lan Thu Lan Thu Lan Thu Lan    Họ và tên Bùi Thị Thu Lan Giới tính Nữ Năm sinh 26/10/1979 Quê quán Hà Nội Quốc tịch Việt Nam CMND 111488003 Ngày cấp/Nơi cấp 04/02/2012 tại Công an TP Hà Nội Địa chỉ thường trú Xóm Đông, thôn Đức Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ chuyên môn Thạc sỹ tài chính ngân hàng Quá trình công tác: ThThThThờờờời giani giani giani gian Đơn vĐơn vĐơn vĐơn vịịịị công tác công tác công tác công tác    ChChChChứứứức vc vc vc vụụụụ    
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2002 – 2004 Công ty cấp thoát nước Hà Đông Cán bộ 2004 – 2016  Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam Cán bộ 2016- nay  Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam Phó trưởng Ban Kế hoạch Tài chính 2015 - nay CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc Ủy viên BKS  Chức vụ hiện nay tại Công ty Ủy viên BKS Chức vụ tại các tổ chức khác Phó trưởng Ban Kế hoạch tài chính, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam Tổng số cổ phần nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch. Trong đó: - Số cổ phần sở hữu cá nhân:  - Số cổ phần được Ủy quyền  0 cổ phần 
Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan trong tổ chức đăng ký giao dịch  0 cổ phần Các khoản nợ đối với công ty Không Thù lao và các khoản lợi ích khác Thù lao BKS c.c.c.c. ỦỦỦỦy viêny viêny viêny viên::::    Lê Thu HươngLê Thu HươngLê Thu HươngLê Thu Hương    Họ và tên Lê Thu Hương Giới tính Nữ Năm sinh 21/11/1968 Quê quán Hà Nam Quốc tịch Việt Nam CMND 011435807 Ngày cấp/Nơi cấp Ngày cấp 14/09/2005 tại Công an Hà Nội Địa chỉ thường trú Số nhà 60, phố Cửa Bắc, quận Ba Đình, Hà Nội. 
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Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế Quá trình công tác: ThThThThờờờời giani giani giani gian    Đơn vĐơn vĐơn vĐơn vịịịị công tác công tác công tác công tác    ChChChChứứứức vc vc vc vụụụụ    10/1986 – 1/1989 Nhà máy in Diên Hồng Cán bộ 1989 – 2006 Nhà Xuất bản Giáo dục Cán bộ 2007 – 3/2010 Nhà Xuất bản Giáo dục tại Hà Nội Cán bộ 4/2010 – nay Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc Trưởng phòng Tổ chức – Hành  2015 - nay Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc Ủy viên BKS  Chức vụ hiện nay tại Công ty Ủy viên BKS kiêm Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Chức vụ tại các tổ chức khác Không Tổng số cổ phần nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch. Trong đó: - Số cổ phần sở hữu cá nhân:  - Số cổ phần được Ủy quyền  3.000 cổ phần 
Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan trong tổ chức đăng ký giao dịch 0 cổ phần Các khoản nợ đối với công ty Không Thù lao và các khoản lợi ích khác Hưởng lương theo chế độ và thù lao TVBKS 3.3.3.3. Ban Ban Ban Ban TTTTổổổổng ng ng ng Giám đGiám đGiám đGiám đốốốốcccc    Nguyễn Thị Mơ Tổng Giám đốc Trần Thị Phương Lan Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Trọng Nhã Phó Tổng Giám đốc Hoàng Thị Thanh Tâm Kế toán trưởng  
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a.a.a.a. TTTTổổổổng Giám đng Giám đng Giám đng Giám đốốốốcccc: Xem chi tiết tại Hội đồng quản trị (mục 1.b) b.b.b.b. Phó TPhó TPhó TPhó Tổổổổng Giám đng Giám đng Giám đng Giám đốốốốc: c: c: c: TrTrTrTrầầầần Thn Thn Thn Thịịịị Phương Lan Phương Lan Phương Lan Phương Lan    Họ và tên Trần Thị Phương Lan Giới tính Nữ Năm sinh 1968 Quê quán Thừa Thiên Huế Quốc tịch Việt Nam CMND 011772474 Ngày cấp/Nơi cấp 03/12/2008 tại Công an TP Hà Nội Địa chỉ thường trú: Số 25, ngõ 2, hẻm 2/1/1 Phố Vũ Thạnh, P. Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội. Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ chuyên môn Cử nhân ngoại ngữ Quá trình công tác: ThThThThờờờời giani giani giani gian Đơn vĐơn vĐơn vĐơn vịịịị công tác công tác công tác công tác    ChChChChứứứức vc vc vc vụụụụ    1993 – 2010 Nhà xuất bản Giáo dục Cán bộ 2010 – 3/2012 Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc Phó trưởng phòng Quản lí in 3/2012 – 11/2015 Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc Trưởng phòng Quản lí in 11/2015 – nay Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc Phó Tổng Giám đốc  Chức vụ hiện nay tại Công ty Phó Tổng Giám đốc Chức vụ tại các tổ chức khác Không Tổng số cổ phần nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch. Trong đó: - Số cổ phần sở hữu cá nhân:  - Số cổ phần được Ủy quyền 15.000 cổ phần  15.000 cổ phần Số cổ phần nắm giữ của những người 0 cổ phần 
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có liên quan trong tổ chức đăng ký giao dịch Các khoản nợ đối với công ty Không Thù lao và các khoản lợi ích khác Hưởng lương theo chế độ  c.c.c.c. Phó TPhó TPhó TPhó Tổổổổng Giám đng Giám đng Giám đng Giám đốốốốc: c: c: c: NguyNguyNguyNguyễễễễn Trn Trn Trn Trọọọọng Nhãng Nhãng Nhãng Nhã    Họ và tên  Nguyễn Trọng Nhã Giới tính Nam Năm sinh 1966 Quê quán Quảng Ninh Quốc tịch Việt Nam CMND 100613095 Ngày cấp/Nơi cấp 30/03/2011 tại Công an Tỉnh Quảng Ninh Địa chỉ thường trú Tổ 4, Khu 4B, Phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ chuyên môn Cử nhân sư phạm Quá trình công tác: ThThThThờờờời giani giani giani gian Đơn vĐơn vĐơn vĐơn vịịịị công tác công tác công tác công tác    ChChChChứứứức vc vc vc vụụụụ    1987-1995 Trung tâm hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên Tỉnh Quảng Ninh Giáo viên 
1995 – 11/2016 Công ty CP Sách và TBTH Quảng Ninh Chuyên viên, Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh, Phó giám đốc, Giám đốc 11/2016 – nay Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc Phó Tổng giám đốc  Chức vụ hiện nay tại Công ty Phó Tổng Giám đốc Chức vụ tại các tổ chức khác Không 
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Tổng số cổ phần nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch. Trong đó: - Số cổ phần sở hữu cá nhân:  - Số cổ phần được Ủy quyền 0 cổ phần   Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan trong tổ chức đăng ký giao dịch 0 cổ phần  Các khoản nợ đối với công ty Không Thù lao và các khoản lợi ích khác Hưởng lương theo chế độ 4.4.4.4. KKKKếếếế toán trư toán trư toán trư toán trưởởởởngngngng    Họ và tên Hoàng Thị Thanh Tâm Giới tính Nữ Năm sinh 1960 Quê quán Hà Tĩnh Quốc tịch Việt Nam CMND 011077721 Ngày cấp/Nơi cấp 15/01/2010 tại Công an TP Hà Nội Địa chỉ thường trú P402Z10 – Tập thể ĐH Bách Khoa, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Trình độ văn hóa 10/10 Trình độ chuyên môn Cử nhân kế toán Quá trình công tác: ThThThThờờờời giani giani giani gian Đơn vĐơn vĐơn vĐơn vịịịị công tác công tác công tác công tác    ChChChChứứứức vc vc vc vụụụụ    1980 – 1992 Nhà xuất bản Đại học Cán bộ 1992 - 2010 Nhà xuất bản giáo dục Cán bộ, Phó trưởng phòng kế toán, Kế toán trưởng 2010 – nay  Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc Kế toán trưởng  
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Chức vụ hiện nay tại Công ty Kế Toán trưởng Chức vụ tại các tổ chức khác Không Tổng số cổ phần nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch. Trong đó: - Số cổ phần sở hữu cá nhân:  - Số cổ phần được Ủy quyền 40.000 cổ phần  40.000 cổ phần 0 cổ phần Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan trong tổ chức đăng ký giao dịch   STTSTTSTTSTT    HHHHọọọọ và tên và tên và tên và tên    MMMMốốốối quan hi quan hi quan hi quan hệệệệ    SSSSốốốố lư lư lư lượợợợng cng cng cng cổổổổ ph ph ph phầầầần sn sn sn sởởởở    hhhhữữữữu (cu (cu (cu (cổổổổ ph ph ph phầầầần)n)n)n)    1 Nguyễn Thanh Huyền Con gái 15.000  Các khoản nợ đối với công ty Không Thù lao và các khoản lợi ích khác Hưởng lương theo chế độ 
 5.5.5.5. KKKKếếếế ho ho ho hoạạạạch tăng cưch tăng cưch tăng cưch tăng cườờờờng qung qung qung quảảảảnnnn tr tr tr trịịịị Công ty Công ty Công ty Công ty    Công ty đã ban hành các quy chế nhằm cũng cố và tăng cường quản trị tại Công ty như Quy chế quản lý tài chính, quy chế quản trị công ty. Ngoài ra, Công ty cũng sẽ tiếp tục thực hiện việc cơ cấu tổ chức và ban hành các quy chế khác để tuân thủ quản trị công ty đại chúng theo quy định của pháp luật đồng thời thực hiện chỉnh sửa Điều lệ, các văn bản liên quan phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015. Hiện tại, theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Ban Kiểm soát của Công ty hiện tại vẫn chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện về tiêu chuẩn là thành viên Ban Kiểm soát. Cụ thể, Trưởng Ban Kiểm soát chưa làm việc chuyên trách tại Công ty. Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu, kiện toàn Ban Kiểm soát đáp ứng theo các tiêu chuẩn và điều kiện hiện hành. Đối với hoạt động công bố thông tin sau khi trở thành công ty đại chúng và tham gia giao dịch UPCOM, Hội đồng quản trị sẽ ban hành quy trình công bố thông tin nhằm đảm bảo công bố thông tin kịp thời các thông tin định kỳ hoặc bất thường theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và giao dịch trên HNX. 
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IIIIIIIIIIII CÁC ĐCÁC ĐCÁC ĐCÁC ĐỐỐỐỐI TÁC LIÊN QUAN TI TÁC LIÊN QUAN TI TÁC LIÊN QUAN TI TÁC LIÊN QUAN TỚỚỚỚI VII VII VII VIỆỆỆỆC C C C ĐĂNG KÝ GIAO DĐĂNG KÝ GIAO DĐĂNG KÝ GIAO DĐĂNG KÝ GIAO DỊỊỊỊCHCHCHCH    1.1.1.1. TTTTổổổổ ch ch ch chứứứức tư vc tư vc tư vc tư vấấấấnnnn    Công ty CCông ty CCông ty CCông ty Cổổổổ ph ph ph phầầầần Chn Chn Chn Chứứứứng khoán Rng khoán Rng khoán Rng khoán Rồồồồng Ving Ving Ving Việệệệt t t t –––– Chi nhánh Hà N Chi nhánh Hà N Chi nhánh Hà N Chi nhánh Hà Nộộộội i i i     Địa chỉ: Tầng 2-3-4, Số 2C Thái Phiên, Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội Điện thoại: (04) 6288 2006          Fax: (04) 6288 2008 Website:http://www.vdsc.com.vn 2.2.2.2. TTTTổổổổ ch ch ch chứứứức kic kic kic kiểểểểm toánm toánm toánm toán    Công ty Công ty Công ty Công ty TNHH KiTNHH KiTNHH KiTNHH Kiểểểểm toán và m toán và m toán và m toán và KKKKếếếế toán AAC toán AAC toán AAC toán AAC    Địa chỉ: Lô 78 – 80, Đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, Đà Nẵng Điện thoại: (0236) 365 5886 Fax: (0236) 365 5887 Websites:http://www.aac.com.vn     IVIVIVIV PHPHPHPHỤỤỤỤ L L L LỤỤỤỤCCCC    1. Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh. 2. Các báo cáo tài chính: - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; - Báo cáo tài chính 3 tháng đầu năm 2017; 
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