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NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                 Số:…./…..     Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2019 

 
BÁO CÁO  

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018  

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019.  

 

 
I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: 

 

1. Thuận lợi: 

 - Năm 2018, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục khởi sắc với tăng trưởng GDP đạt mức 

cao nhất trong 11 năm qua, tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, sức cầu trong nước và tiêu 

dùng tăng.  

 - Công ty được sự quan tâm, hỗ trợ của NXBGDVN, NXBGD miền cùng với sự 

lãnh đạo nhạy bén của HĐQT, ban lãnh đạo công ty trong công tác sản xuất kinh doanh, 

nắm bắt tốt tình hình để kịp thời chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh công ty đạt hiệu 

quả; 

 - Tập thể lao động đoàn kết, gắn bó cùng nổ lực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh 

doanh được giao. 

 

2- Khó khăn: 

 

 - Năm 2018 được xem là năm bản lề trước khi thay đổi chương trình sách giáo 

khoa mới, nên việc sản xuất kinh doanh những sản phẩm đầu cấp còn cầm chừng, tránh tối 

đa hàng tồn kho. 

 - Sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường về những sản phẩm mảng đồ gỗ, hàng mẫu 

giáo về mẫu mã, giá cả. Các sản phẩm này của công ty chú trọng về chất lượng nên khó 

cạnh tranh với những sản phẩm cùng loại trên thị trường có mẫu mã đẹp, giá cả thấp 

nhưng chất lượng ít được quan tâm.   
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- Do môn học chi tiết thuộc chương trình giáo dục phổ thông mới ban hành chậm, 

đơn vị luôn ở tâm thế chuẩn bị và sản xuất còn dè dặt, phần nào ảnh hưởng đến việc xây 

dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh. 

 

II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 

NĂM 2018: 

 
1/ Công tác phát hành:  
 

STT SẢN PHẨM ĐVT 

KẾ 

HOẠCH 

2018 

THỰC HIỆN SO SÁNH 

DỰ KIẾN 

KH 2019 

NĂM 

2018 

NĂM 

2017 

TH/KH 

(%) 

TH/CK 

(%) 

1 Sách giáo khoa Bản 11.000.000  11.602.072  11.154.557  105,47% 104,01% 11.200.000  

2 Sách bổ trợ Bản 4.900.000  5.726.234  5.183.033  116,86% 110,48% 5.590.000  

3 

Sách tham 

khảo Bản 1.600.000  1.737.688  1.605.651  108,61% 108,22% 1.800.000  

  CỘNG   17.500.000  19.065.994  17.943.241  108,95% 106,26% 18.590.000  

4 

Thiết bị giáo 

dục 

triệu 

đồng 147.000  175.896  173.627  119,66% 101,31% 174.900  
 

 
 

2/ Đầu tư vốn: 

 

Tính đến thời điểm 31/12/2018 các công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục mà 

công ty đầu tư vốn đều hoạt động kinh doanh có lãi, cụ thể: 

 

Tên công ty Đến 31/12/2017 Đến 31/12/2018 

Số cổ 

phiếu 

Giá trị 

(triệu 

đồng) 

Tỷ lệ 

nắm giữ 

(%) 

Số cổ 

phiếu 

Giá trị 

(triệu 

đồng) 

Tỷ lệ 

nắm giữ 

(%) 

Công ty CP Giáo Dục 

An Đông 

276.000 2.760 52,77 276.000 2.760 52,77 

Công ty CP Dịch vụ 

Xuất Bản Giáo Dục 

Gia định 

49.000 490 4,77 49.000 490 4,77 
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3. Kết quả hoạt kinh doanh năm 2018: 

 

3.1 Kết quả kinh doanh năm 2018 của công ty mẹ: 

 
ĐVT: tỷ đồng 

STT CHỈ TIÊU 

Thực hiện 

năm 2017 

Kế hoạch 

năm 2018 

Thực hiện năm 2018 

Thực 

hiện 

% TH 

2018 / 

2017 

% TH 2018/ 

KH 2018 

1 Doanh thu, thu nhập 352.89  316.50  367.23  104.06% 116.03% 

  Trong đó:           

  - Sách   173.64  163.00  182.70  105.22% 112.09% 

  - Thiết bị 173.63  147.00  175.90  101.31% 119.66% 

  - Khác 5.62  6.50  8.63  153.56% 132.73% 

2 Chi phí 337.79  301.30  349.07  103.34% 115.85% 

3 Lợi nhuận trước thuế 15.10  15.20  18.16  120.32% 119.49% 

4 

Tỷ lệ chi trả cổ tức 

(%) 13 13 13 100.0% 100.00% 

 

Tỷ trọng: 
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3.2 Kết quả kinh doanh năm 2018 của công ty CP Giáo Dục An Đông (công ty con): 
ĐVT: tỷ đồng 

STT CHỈ TIÊU 

Thực hiện 

năm 2017 

Kế hoạch 

năm 2018 

Thực hiện năm 2018 

Thực 

hiện 

% TH 

2018 / 

2017 

% TH 2018/ 

KH 2018 

1 Doanh thu, thu nhập 25.31 20 25.10 99% 125.50% 

2 Chi phí 24.11 19 23.82 99% 125.36% 

3 Lợi nhuận trước thuế 1.20 1 1.28 107% 128.19% 

4 Tỷ lệ chi trả cổ tức (%) 16 15 15 94% 100.00% 

 

3.3 Kết quả kinh doanh năm hợp nhất năm 2018: 
ĐVT: tỷ đồng 

STT CHỈ TIÊU 
Thực hiện 

năm 2017 

Kế hoạch 

năm 2018 

Thực hiện năm 2018 

Thực 

hiện 

% TH 2018 

/ 2017 

% TH 2018/ 

KH 2018 

1 Doanh thu 373,80 335 386,73 103,46 115,44 

2 Chi phí 357,83 319,2 367,67 102,75 115,18 

3 Lợi nhuận trước thuế 15,97 15,8 19,06 119,35 120,63 

4 Tỷ lệ chi trả cổ tức (%) 13  13  13  100% 100.0% 

Trong đó: 

 

4 Công tác xã hội: 
 

HIỆN VẬT Trị giá(đồng)

1

Tặng học bổng, SGK, tập 

vở, dụng cụ học tập cho học 

sinh

514 Bộ SGK

1145 sách lẻ

30 cây bt máy

50 cây bút chì

1000 quyển tập

15 cái cặp tiểu học

TB-ĐDDH: 1344 cái 370.820.123

2 Tặng SGD, TBGD cho thư viện TB-ĐDDH: 63 cái 14.531.614

3 Quà Tết cho người nghèo 18.000.000

TỔNG 18.000.000 0 385.351.737

STT NỘI DUNG
SỐ 

LƯỢNG
TIỀN MẶT

(đồng)

HIỆN VẬT
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III/ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ: 

 

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 vượt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra, cụ thể:  

 + Doanh thu là 386,73 tỷ đồng, tăng 15,44% so với kế hoạch và tăng 3,46% so với 

cùng kỳ.  

+ Lợi nhuận trước thuế là 19,06 tỷ đồng, tăng 20,63% so với kế hoạch và tăng 

19,35% so với cùng kỳ. 

- Công tác phát hành sách tăng hơn cùng kỳ và là kết quả cao so với các năm trước 

đây, phần nào phản ánh đúng tình hình tiêu thụ sách giáo khoa trên địa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

 - Công tác tài chính: rõ ràng, minh bạch. Tỷ lệ thu hồi nợ 90,5%, chi phí lãi vay 

giảm... 

- Công tác tổ chức: ổn định. Các chế độ, chính sách cho Người lao động được 

HĐQT, Ban điều hành công ty quan tâm thực hiện: thu nhập bình quân của cán bộ công 

nhân viên tăng so với cùng kỳ. 

 

IV/ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019: 

 

1. Củng cố và phát triển sản xuất:  

- Tăng cường rà soát và cải tiến chất lượng, mẫu mã sản phẩm công ty sản xuất. 

Quan tâm bao bì, nhãn hiệu sản phẩm. 

- Trang bị máy móc thiết bị, cải tạo nhà xưởng, đào tạo đội ngũ công nhân có tay 

nghề để đón đầu khi thay đổi chương trình sách giáo khoa mới; 

- Phối hợp các đơn vị xuất bản, bám sát tiến độ làm sách để làm công tác thiết bị. 

2. Làm tốt công tác quảng cáo, tiếp thị để giới thiệu sản phẩm công ty; tăng cường 

bán lẻ, đa dạng và phong phú các sản phẩm tại các cửa hàng.... 

 3. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên và cán bộ 

quản lý là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt để đáp ứng nhu cầu đơn vị và phù hợp trong 

tình hình mới.  
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4. Thực hiện thí điểm việc khoán lương đối với bộ phận kinh doanh và khối gián 

tiếp. 

5. Tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, bảo toàn vốn. 

6. Tiếp tục rà soát và sử dụng hiệu quả các mặt bằng sản xuất kinh doanh của công 

ty. 

 

- CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CỤ THỂ: 

                                                                                           Đơn vị tính: tỷ đồng 

STT CHỈ TIÊU Kế hoạch năm 2019 

1 DOANH THU                     356 

2 CHI PHÍ                      338,7 

3 LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ                        17,3 

4 Tỷ lệ chi trả cổ tức  13% 

 

Trân trọng! 

 TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Từ Trung Đan 

 

 

 

 


