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THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CHÀO BÁN 

Cổ phần bán  : Công ty Cổ phần  In và Phát hành sách Lâm Đồng 

Loại cổ phần bán  : Cổ phần phổ thông 

Mệnh giá một cổ phần : 10.000 đồng 

Vốn điều lệ : 8.332.810.000 đồng (bằng chữ: tám tỷ ba trăm ba mươi 

hai triệu tám trăm mười ngàn đồng) 

Tổng số cổ phần chào bán : 120.000 cổ phần, tương ứng với 14,4% vốn điều lệ của 

Công ty 

Giá tối thiểu chào bán : 15.300 đồng/cổ phần 

Số lượng cổ phần tối thiểu nhà 

đầu tư đặt mua: 
:

Nhà đầu tư trong nước và ngoài nước có quyền và phải 

đặt mua toàn bộ số cổ phần chào bán với mức giá tối 

thiểu bằng mức giá tối thiểu chào bán ở trên.  

Bước giá : 100 đồng 

Phương thức thanh toán : Bằng tiền mặt/chuyển khoản vào tài khoản của tổ chức tư 

vấn là Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế (VIS) 
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NỘI DUNG 

  

I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 

1. Rủi ro về kinh tế 

Sự tăng trưởng kinh tế ở một quốc gia đều có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh 

doanh của Doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp trong ngành Giáo 

dục, văn hóa phẩm nói riêng. Tuy nhiên Ngành Giáo dục và văn hóa phẩm là một trong 

những ngành ít chịu ảnh hưởng vì đây là một nhu cầu thiết yếu của mỗi người và là 

chính sách hàng đầu của mỗi quốc gia. 

Những năm trở lại đây, theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, Việt Nam có tốc độ tăng 

trưởng khá cao và ổn định: năm 2003 là 7,23%, năm 2004 đạt 7,7%, năm 2005 là 8,4%, 

năm 2006 đạt 8,2% và năm 2007 đạt 8,44%. Trong năm 2008 và đầu năm 2009, doanh 

nghiệp chịu ảnh hưởng do nền kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng chậm lại do ảnh 

hưởng của lạm phát và suy yếu kinh tế toàn cầu. Tăng trưởng GDP trong năm 2008 là 

6,23%, giảm so với mức tăng trưởng của năm 2007. Trong 9 tháng đầu năm 2009, tăng 

trưởng GDP là 4.6%, lạm phát được giữ ở mức thấp so với cùng kỳ và đạt 4,11%. 

 

2. Rủi ro luật pháp 

Việt Nam đang trong quá trình mở cửa và hội nhập với nền kinh tế thế giới. Do vậy, hệ 

thống pháp luật của Nhà nước không ngừng được chỉnh sửa, bổ sung và ban hành mới. 

Các văn bản pháp luật của Việt Nam chưa thật sự hoàn chỉnh và có nhiều quy định 

chồng chéo. Các thay đổi về luật pháp sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 

của Công ty. 

Là doanh nghiệp được tổ chức theo hình thức công ty cổ phần, hoạt động của Công ty 

cổ phần In và Phát hành sách Lâm Đồng chịu ảnh hưởng của Luật doanh nghiệp, Luật 

chứng khoán. Các văn bản hướng dẫn thi hành các luật này còn đang trong quá trình 

hoàn thiện, sự thay đổi về mặt chính sách luôn có thể xảy ra và khi xảy ra thì sẽ ít nhiều 

ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty. 

 

3. Rủi ro về đặc thù của ngành 

Với xu thế hội nhập hiện nay đặt ra cho ngành những cơ hội cũng như thách thức lớn 

trong cạnh tranh với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Cũng trong giai đoạn này 

nhà nước đang bỏ dần cơ chế độc quyền nên ngày càng có nhiều công ty cùng ngành 

được thành lập, đặc biệt là các công ty tư nhân và công ty cổ phần hoạt động rất năng 
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động. Chính vì vậy sự cạnh tranh trong thời gian tới là khá mạnh. Doanh nghiệp luôn 

chú trong với sự thay đổi năng động trong giai đoạn hiện nay và không ngừng xây dựng 

những chiến lược kinh doanh phù hợp. 

 

4. Rủi ro của đợt chào bán 

Quan hệ cung cầu của thị trường ảnh hưởng rất lớn đến giá cổ phiếu, mối quan hệ cung 

cầu này lại phụ thuộc vào yếu tố mang tính kinh tế và cả yếu tố tâm lý của nhà đầu tư vì 

vậy có thể xảy ra khả năng không bán hết số lượng cổ phần chào bán. Tuy nhiên với 

mức giá khởi điểm chào bán hợp lý nên doanh nghiệp tin tưởng vào sự thành công của 

đợt chào bán.  

 

  

5. Rủi ro khác 

Những rủi ro đó có thể xuất phát từ phía thiên nhiên (lũ lụt, hạn hán…), rủi ro, tai nạn 

(cháy, nổ,…). Đây là các rủi ro do biến cố bất ngờ, bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát 

của tổ chức phát hành, ảnh hưởng mang tính khu vực, ngành nghề và bất kỳ doanh 

nghiệp nào cũng có thể gặp phải. Song các rủi ro này rất hiếm khi xảy ra. 
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II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI BẢN CÔNG BỐ 

THÔNG TIN 

1. Tổ chức chào bán cổ phần 

 CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ PHÁT HÀNH SÁCH LÂM ĐỒNG 

Ông: Nguyễn Ngọc Sang  Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

Ông: Nguyễn Hữu Thạnh  Chức vụ: Quyền Giám đốc 

Bà: Nguyễn Thị Minh Hằng Chức vụ: Kế toán trưởng 

 

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là 

khách quan, trung thực, phù hợp với thực tế để nhà đầu tư có thể đánh giá về tài sản, 

tình hình tài chính, kết quả và triển vọng kinh doanh của Công ty Cổ phần In và Phát 

hành sách Lâm Đồng trước khi đăng ký tham dự chào mua cổ phần. 

 

2. Tổ chức tư vấn  

 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM (VISecurities) 

Đại diện: Ông Võ Thiên Chương 

Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh 

 

Việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam thực hiện một cách hợp lý và cẩn 

trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần In và Phát hành sách 

Lâm Đồng. Chúng tôi đảm bảo rằng các bước thực hiện và nội dung Bản công bố 

thông tin này đã tuân thủ theo đúng những trình tự bắt buộc nhưng không hàm ý đảm 

bảo giá trị của chứng khoán. 
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III. 

IV. 

CÁC TỪ VIẾT TẮT 

Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong bản công bố thông tin này có nội dung như sau: 

CNĐKKD  :  Chứng nhận đăng ký kinh doanh 

HĐQT   :  Hội đồng quản trị 

BKS   :  Ban Kiểm soát 

BĐH   :  Ban Điều hành 

CBCNV  :  Cán bộ công nhân viên 

ROA   :  Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản 

ROE   :  Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu 

Công ty  : Công ty cổ phần In và Phát hành sách Lâm Đồng 

SGD   : Sở giao dịch Chứng khoán Tp HCM 

 

TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN 

1. Giới thiệu chung về tổ chức chào bán cổ phần 

Tên tổ chức   : CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ PHÁT HÀNH SÁCH LÂM ĐỒNG 

Tên giao dịch : LAM DONG PRINT AND BOOK PUBLIC JOINT – STOCK 

COMPANY 

Tên viết tắt  : Không có 

Địa chỉ  : Số 18-20, Khu  Hoà Bình, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng 

Điện thoại   : (84.63) 3 822264 - (84.63) 3 821180 

Fax   : (84.63) 3 822114 

Vốn điều lệ  : 8.332.810.000  đồng 

(bằng chữ: Tám tỷ ba trăm ba mươi hai triệu tám trăm mười ngàn đồng) 

Email    : inphathanhsachld@yahoo.com 

Giấy CNĐKKD : Số 4203000071 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng cấp lần đầu 

ngày 20/01/2006 và cấp thay đổi gần nhất (lần thứ 1) ngày 20/06/2007. 

Ngành nghề kinh doanh : 

- Kinh doanh các loại sách, văn hoá phẩm.  

- Phát hành sách và các loại bưu thiếp, dịch vụ văn phòng, liên doanh, liên kết với nhà 

xuất bản.  

- Phát hành băng đĩa nhạc.  

- In ấn các loại biểu mẫu, sách giáo khoa, báo chí, tạp chí, hoá đơn đặt thù, in vé số, in 

tem nhãn.  

Trang 8 



BBảảnn  ccôônngg  bbốố  tthhôônngg  ttiinn  ––  CCôônngg  ttyy  ccổổ  pphhầầnn  IInn  vvàà  PPhháátt  hhàànnhh  ssáácchh  LLââmm  ĐĐồồnngg  

- Kinh doanh dịch vụ Internet, trò chơi điện tử.  

- Cho thuê mặt bằng, cửa hàng, nhà văn phòng, kho bãi.  

- In bao bì.  

- Kinh doanh đồ dùng gia dụng và hoa mỹ phẩm. 

 

2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

 
Công ty In & Phát hành sách Lâm Đồng là một doanh nghiệp Nhà nước được thành lập tại 

quyết định số 116/ 2002/ QĐ – UB  ngày 9 / 9 / 2002 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Lâm Đồng 

về việc hợp nhất Xí nghiệp In và Công ty Phát Hành Sách thành Công ty In & Phát hành sách 

Lâm Đồng. Tiền thân của Công ty là hai doanh nghiệp độc lập thuộc ngành văn hóa thông tin. 

Thực hiện chủ trương của Tỉnh Ủy và UBND Tỉnh về đổi mới, sắp xếp, nâng cao hiệu quả sản 

xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng, Xí Nghiệp In 

và Công ty Phát Hành Sách được hợp nhất thành Công ty In & Phát hành sách Lâm Đồng. Từ 

tháng 11/2005 Công ty In và Phát hành sách Lâm Đồng chuyển thành Công ty Cổ phần In và 

Phát hành sách Lâm Đồng. 

 

3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của công ty 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN GIÁM ĐỐC 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

BAN 
KIỂM 
SOÁT 

PHÒNG TỔ CHỨC 
HÀNH CHÍNH 

PHÒNG KẾ TOÁN 
THỐNG KÊ 

PHÒNG XUẤT BẢN 
IN – PHÁT HÀNH 

XƯỞNG IN ĐÀ LẠT 

CỬA HÀNG SÁCH 
TRUNG TÂM ĐÀ LẠT 

XƯỞNG IN BẢO LỘC 

CỬA HÀNG SÁCH 
BẢO LỘC 

CỬA HÀNG SÁCH 
ĐỨC TRỌNG 

CỬA HÀNG SÁCH 
ĐƠN DƯƠNG 

CỬA HÀNG SÁCH 
ĐẠTẺH 

3.1. Đại hội đồng cổ đông 3.1. Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có quyền cao nhất của Công ty, có quyền quyết định 

những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Pháp luật và Điều lệ Công ty quy 

định. 

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có quyền cao nhất của Công ty, có quyền quyết định 

những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Pháp luật và Điều lệ Công ty quy 

định. 
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3.2. Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để 

quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề 

thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị đặt ra các quy định, các 

chính sách về quản lý một số lĩnh vực kinh doanh quan trọng của công ty. Hội đồng 

quản trị còn thường xuyên giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị tại 

Công ty gồm 05 thành viên. 

3.3. Ban Kiểm soát 

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên, là cơ quan kiểm tra hoạt động tài chính 

của Công ty, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán, hoạt động của hệ thống kiểm tra 

và kiểm toán nội bộ của Công ty. Ban Kiểm Soát thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, 

kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến hoạt động tài chính khi xét thấy cần thiết hoặc 

theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của Cổ đông lớn. Ban 

Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của 

chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm tra kiểm 

soát nội bộ.  

3.4. Ban Giám đốc 

Ban Giám đốc của Công ty gồm Giám Đốc và 01 Phó Giám Đốc do HĐQT Công ty bổ 

nhiệm, quản lý điều hành các công việc hàng ngày của Công ty. Ban Giám đốc chịu 

trách nhiệm trước HĐQT về việc điều hành kinh doanh theo các chỉ tiêu được giao, sử 

dụng và phân công lao động hợp lý,... 

3.5. Phòng chuyên môn 

- Phòng Tổ chức Hành chính 

- Phòng Kế toán Thống kê 

- Phòng Xuất bản In – Phát hành 

3.6. Đơn vị trực thuộc 

- Cửa hàng Sách Trung Tâm Đà Lạt 

- Xưởng In Bảo Lộc 

- Cửa hàng Sách Bảo Lộc 

- Cửa hàng Sách Đức Trọng 

- Cửa hàng Sách Đơn Dương 

- Cửa hàng Sách Đạtẻh  

- Xưởng In Đà Lạt 
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4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ 

đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông. 

4.1. Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của công ty (tính đến ngày 

31/12/2008): 

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ SỐ CỔ 
PHẦN %/VĐL 

1 
Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn 
nhà nước 
Người đại diện: Ông Tăng Quang Vinh 

Số 15A Trần Khánh 
Dư, Hoàn Kiếm, Hà 
Nội 

120.000 14,4%

2 

Tổng Công ty Liksin 
Người đại diện: 

- Ông Nguyễn Ngọc Sang: 174.880cp 
- Ông Nguyễn Quang Hoàng: 120.000cp 
- Ông Nguyễn Hữu Phúc: 120.000cp 
- Ông Nguyễn Thái Bình: 120.000cp 

Số 701 Kinh Dương 
Vương, P 12, Q. 6, 
Tp. HCM 

534.880 64,19%

3 Tăng Quang Vinh Số 52-54 Trần Phú, 
Phường 4, TP. Đà Lạt 

68.310 8,2%

4 Thái Khắc Ngọ 
Số 6/1 Nguyễn Thị 
Định, phường 5, TP. 
Đà Lạt 

58.800 7,1%

Tổng cộng 781.990 93,84%
 (Nguồn: Danh sách cổ đông CTCP In và Phát hành sách Lâm Đồng) 
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5.2. Danh sách cổ đông sáng lập 

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ SỐ CỔ 
PHẦN 

%/ VỐN 
ĐIỀU LỆ 

1 Vốn nhà nước Số 18-20, Khu Hoà Bình, TP. Đà 
Lạt, Tỉnh Lâm Đồng 120.000 14,4%

2 Công ty LIKSIN 
Số 701, Kinh Dương Vương, 
Phường 12, Quận 6, TP. Hồ 
Chính Minh 

144.700 17,37%

3 Công ty Xổ Số Kiến 
Thiết Lâm Đồng 

Số 44B Hồ Tùng Mậu, TP. Đà 
Lạt, Tỉnh Lâm Đồng 28.000 3,36%

4 Tăng Quang Vinh Số 52-54 Trần Phú, Phường 4, 
TP. Đà Lạt 21.100 2,53%

5 Nhóm cổ đông ít vốn   86.200 10,34%

TỔNG CỘNG 833.281 48%
(Nguồn:Giấy chứng nhận ĐKKD của CTCP In và Phát hành sách Lâm Đồng) 

 

5.3. Cơ cấu cổ đông (tính đến ngày 31/12/2008) 

STT THÀNH PHẦN SỐ CỔ PHẦN % VỐN ĐIỀU LỆ 

Phân theo tính chất cổ đông 

1 Nhà nước 120.000 14% 

2 Cổ đông khác 713.281 86% 

Tổng cộng 833.281 100% 

Phân theo địa bàn trong và ngoài nước 

1 Cổ đông trong nước 833.281 100 % 

2 Cổ đông nước ngoài 0 0 % 

Tổng 833.281    100 % 
(Nguồn: CTCP In và Phát hành sách Lâm Đồng) 

 

5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của Công ty 

Không có 

 

6. Tình hình quản lý, sử dụng đất đai của doanh nghiệp 

Tổng số diện tích đất đai doanh nghiệp đang quản lý tại thời điểm 10/10/2008 là 3.003,67 m2,  

trong đó 441 m2 là tài sản công ty, còn lại là thuê với thời hạn thuê là 50 năm. Toàn bộ diện 

tích đất  đưa vào sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể như sau: 
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STT Vị trí đất Hình thức 
sở hữu 

Mục 
đích sử 
dụng 

Diện 
tích (m2) 

Tài sản gắn 
liền với đất 

1 Số 122 Nguyễn Văn Trỗi, TP. Đà 
Lạt, Tỉnh Lâm Đồng 

Thuê 50 
năm SX-KD 493,87 Nhà 

493.87m2  

2 Số 18-20 Khu Hoà Bình, TP. Đà 
Lạt, Tỉnh Lâm Đồng 

Thuê 50 
năm SX-KD 367 Nhà 834m2

3 Số 74 Ngô Quyền, phường 6, TP. 
Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng 

Thuê 50 
năm SX-KD 401,8 Nhà 321m2

4 Số 74 Ngô Quyền, phường 6, TP. 
Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng 

Thuê 50 
năm SX-KD 1300 Nhà 910m2

5 Thị trấn Thạnh Mỹ, Đơn Dương, 
Lâm Đồng 

Tài sản 
công ty SX-KD 441 Nhà 100m2

Tổng diện tích đất sử dụng     3.003,67   
 (Nguồn: Tình hình quỹ đất CTCP In và Phát hành sách Lâm Đồng ) 

 

7. Hoạt động kinh doanh 

7.1. Tình hình hoạt động kinh doanh: 

7.1.1 Giá trị dịch vụ qua các năm 

Nhìn chung tình hình kinh doanh của Công ty tăng mạnh trong ba năm 2004-2006 với tốc độ 

bình quân hàng năm là 27% về doanh thu. Năm 2007, doanh thu của Công ty giảm nhẹ so với 

năm trước, chỉ đạt 19,3 tỷ đồng, tuy nhiên năm 2008 doanh thu đã tăng trở lại, đạt mức 22,2 

tỷ đồng. Nhìn chung, hoạt động của Công ty trong thời gian gần đây gặp nhiều khó khăn do 

cạnh tranh gay gắt từ các xí nghiệp in tư nhân khác trong tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên Công ty 

không ngừng mở rộng mạng kinh doanh, như xây dựng siêu thị sách, văn phòng phẩm… Bên 

cạnh đó việc đầu tư nâng cấp, thay mới trang thiết bị cũng được chú trọng. 

Bảng cơ cấu doanh thu 2006-2008 

Đơn vị tính: triệu đồng 

2006 2007 2008 
TT Sản phẩm và 

dịch vụ 
Giá trị %/Tổng 

DT Giá trị %/Tổng 
DT Giá trị %/Tổng 

DT 

1 In 8.512 42% 9.278 48% 14.134 63,7%

2 Phát hành sách 11.610 58% 10.069 52% 8.061 26,3%

Tổng 20.122 100% 19.347 100% 22.195 100%

  

 (Nguồn: BCTC& BCKT từ 2006 - 2008 của CTCP In và Phát hành sách Lâm Đồng) 
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7.1.2 Chi phí kinh doanh 

Từ sau cổ phần hóa, Công ty thực hành chính sách tiết kiệm chi phí khá hiệu quả. Tỷ trọng 

các loại chi phí chiếm trong tổng doanh thu có chiều hướng giảm qua các năm.  

Bảng chi tiết tỷ lệ các loại chi phí trên tổng doanh thu 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

2007 2008 6 tháng 2009 
Chỉ tiêu 

Giá trị % DTT Giá trị % DTT Giá trị % DTT 

1. Giá vốn hàng bán   14.941 77,2%   20.516 92,5%   8.912 80,3%

2. Chi phí bán hàng     1.867 9,7%     1.557 7,0% 753 6,8%

3. Chi phí quản lý      1.565 8,1%     1.460 6,6% 594 5,3%

4. Chi phí tài chính        456 2,4%        324 1,5% 92 0,8%

Tổng chi phí (1+2+3+4+5) 18.828 97,3% 23.857 107,5% 10.351 93,3%

Doanh thu thuần   19.347 100,0%   22.188 100,0% 11.100 100,0%

(Nguồn: BCTC từ 2007, 2008 và 6 tháng 2009 của CTCP In và Phát hành sách Lâm Đồng) 

 

7.1.3 Nguyên vật liệu 

Các nguồn cung cấp nguyên vật liệu chính bao gồm: giấy, mực in… là những 

công ty trong nước như: Công ty An Thịnh Liksin (Tp. HCM), Công ty TNHH 

Ngọc Hải (Tp. HCM), Công ty Minh Cường Phát (Đồng Nai)… 

Các Công ty trên là nguồn cung cấp nguyên vật liệu chính cho công ty nhằm tạo 

sự ổn định hàng hóa kịp thời. Tuy nhiên trong những tháng gần đây giá cả biến 

động theo thị trường cũng làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của công ty. 

7.1.4 Trình độ công nghệ 

- Hệ thống quản lý chung của công ty được xây dựng tinh gọn và hiệu quả. 

- Có bộ phận Marketing riêng hoạt động năng động. 

- Các cửa hàng sách được xây dựng, sắp xếp đúng tiêu chuẩn, chủng loại sách 

phong phú 

  

- Xưởng in hoạt động đảm bảo quy trình an toàn lao động. Máy móc kỹ thuật 

được đầu tư hiện đại trong năm 2008 với sự nhất trí của Đại hội đồng cổ đông. 

Xưởng sử dụng công nghệ in offset, hầu hết các quy trình sản xuất được thực 

hiện tại địa phương nên công ty có thể chủ động trong quá trình sản xuất kinh 

doanh. 
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- Trình độ tay nghề công nhân kỹ thuật bình quân 4 – 5/7. Tổng số lao động 88 

người, trong đó trực tiếp chiếm 74 người, gián tiếp 14 người. 

7.1.5 Tình hình nghiên cứu phát triển sản phẩm mới 

Vừa qua Công ty có phát triển sản phẩm mới như: Bao bì hộp trà, cà phê, giỏ 

xách và một số loại tạp chí, đặc san, tờ gấp… và đang khai thác các cơ sở sản 

xuất trong địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

7.1.6 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm 

Hiện nay Xí nghiệp in tổng hợp Đà Lạt có khâu kiểm tra KCS, chất lượng sản phẩm, số 

lượng nhập kho thành phẩm và giao hàng, nhìn chung xí nghiệp đã hoạt động đúng quy 

trình công nghiệp. 

7.1.7 Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết 

STT Tên khách hàng Doanh thu/tháng 

1 CT Xổ Số Kiến Thiết Lâm Đồng 560.000.000 

2 Báo Lâm Đồng và Ban Tuyên Giáo 76.000.000 

3 Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng 50.000.000 

4 Quản lý thị trường 63.000.000 

5 Trung tâm trợ giúp Pháp lý 60.000.000 

Nguồn: CTCP In và Phát hành sách Lâm Đồng 

 

7.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2007-30/6/2009 

Trong 3 năm qua cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế và phát triển ngành, doanh thu 

của công ty đạt mức cao dao động từ 19 tỷ đến 22 tỷ mỗi năm. Lợi nhuận của công ty biến 

động mạnh, cụ thể năm 2006 đạt 337,238 triệu đồng, năm 2007 đạt 2.606,796 triệu đồng (chủ 

yếu từ việc thanh lý tài sản cố định). Tuy nhiên, đến năm 2008, do biến động của nguyên vật 

liệu trên thị trường và khâu dự trữ cũng như dự báo giá không tốt nên Công ty đã thua lỗ 

1,626 tỷ đồng. 

Một số chỉ tiêu cơ bản trong bảng cân đối kế toán (2007-30/6/2009) 

Đơn vị: Triệu đồng 

  

Chỉ tiêu 2007 2008 30/6/2009

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn        8.958 5.239  4.735 

 I. Tiền và tương đương tiền  411 999  652 

 II. Các đầu tư tài chính ngắn hạn             -                   -                   -  
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Chỉ tiêu 2007 2008 30/6/2009

 III. Các khoản phải thu 4.038 1.546  1.961 

 IV. Hàng tồn kho 3.742 2.376              1.822 

 V. Tài sản lưu động khác           767 319                 301 

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn       10.671 12.220            12.122 

 II. Tài sản cố định       10.448 11.812            11.826 

  1. Tài sản cố định hữu hình        8.820 8.480              8.046 

  2. Tài sản cố định vô hình           529 529                 529 

  3.  Chi phí xây dựng cơ bản dở dang        1.099 2.803              3.251 

 IV. Tài sản dài hạn khác           223 407                 296 

TỔNG TÀI SẢN       19.629 17.459            16.858 

A. Nợ phải trả        8.182 9.366              7.963 

Nợ ngắn hạn        6.972 8.737              7.590 

  1. Vay và nợ ngắn hạn        1.441 1.783                 401 

  2. Phải trả người bán        3.187 4.140              2.651 

Nợ và vay dài hạn        1.209 630                 373 

  3. Vay dài hạn        1.209 539                 290 

B. Nguồn vốn chủ sở hữu       11.447 8.093              8.895 

 I. Vốn chủ sở hữu       11.447 8.017              8.925 

  1. Nguồn vốn kinh doanh        8.333 8.333              8.333 

  3. Quỹ đầu tư và phát triển             -  730                 730 

  4. Quỹ dự phòng tài chính             17 147                 147 

  5.Lơi nhận chưa phân phối.        2.664 (1.626)               (718)

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác.             -  76                 (31)

TỔNG NGUỒN VỐN       19.629 17.459            16.858 

(Nguồn: BCTC từ 2007-30/6/2009 của CTCP In và Phát hành sách Lâm Đồng) 

  

- Tài sản: Tổng tài sản của Công ty giảm nhẹ trong ba năm qua, từ 21,3 tỷ đồng năm 

2005 xuống còn 19,6 tỷ đồng năm 2007 và 17,6 tỷ đồng năm 2008. Đến thời điểm 
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cuối năm 2008, tài sản lưu động chiếm khoảng 30% và tài sản cố định chiếm khoảng 

70% trên tổng tài sản. 

- Cuối năm 2007, Công ty tiến hành thanh lý 2 cửa hàng bán lẻ do kinh doanh hiệu quả 

thấp và tiến hành đầu tư xây dựng Siêu thị sách, đồng thời mở rộng xưởng in hiện tại 

trên nền đất 1.700 m2 

- Nguồn vốn chủ sở hữu: Nguồn vốn chủ sở hữu của công ty tăng mạnh trong năm 

2006 từ 1.8 tỷ đồng năm 2005 lên 9 tỷ đồng năm 2006. Cũng trong năm 2006 công ty 

tăng vốn điều lệ lên 8,3 tỷ. Đến thời điểm 31/12/2008, vốn chủ sở hữu của Công ty 

đạt 8.016.675.597 đồng. 

Báo cáo kết quả kinh doanh (2007-30/6/2009) 

Đơn vị: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 2007 2008
Tăng trưởng 

2008/2007 
30/06/2009

Doanh thu thuần       19.347       22.188 15%       11.100 

Giá vốn hàng bán       14.941       20.516 37%        8.912 

Lợi nhuận gộp         4.406        1.672 -62%        2.187 

Doanh thu tài chính             19               7 -61%               7 

Chi phí HĐ tài chính           456           324 -29%             92 

    Chi phí lãi           456           324 -29%             92 

Chi phí bán hàng         1.867        1.557 -17%           753 

Chi phí quản lý          1.565        1.460 -7%           594 

Lợi nhuận từ SXKD           537       (1.662) -409%           756 

Lợi nhuận khác         2.069             35 -98%           152 

Lợi nhuận trước thuế         2.607       (1.626) -162%           909 

Lợi nhuận ròng         2.607       (1.626) -162%           909 

(Nguồn: BCTC& BCKT từ 2005 –2008 của CTCP In và Phát hành sách Lâm Đồng) 

Doanh thu, chi phí, lợi nhuận: 

  

- Doanh thu của Công ty tăng mạnh trong ba năm 2004-2006 với tốc độ bình quân hàng 

năm là 27%. Năm 2007, doanh thu của Công ty giảm nhẹ so với năm trước, chỉ đạt 

19,3 tỷ đồng. Năm 2008, doanh thu của Công ty là 22,2 tỷ đồng, đạt kế hoạch đề ra. 
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- Về chi phí, tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu của Công ty duy trì ở mức 80-

82% trong những năm qua. Năm 2007, tỷ lệ này giảm xuống còn 77% do Công ty đã 

tiết kiệm được chi phí nguyên vật liệu. Chi phí quản lý và chi phí bán hàng chiếm 7% 

và 9% doanh thu hàng năm. 

- Lợi nhuận của Công ty biến động mạnh trong bốn năm qua do Công ty đang trong 

quá trình tổ chức lại hoạt động kinh doanh sau khi cổ phần hoá. Năm 2007, lợi nhuận 

của Công ty tăng vượt trội so với các năm trước chủ yếu từ việc thanh lý tài sản cố 

định. Năm 2008, do biến động của thị trường và do công tác dự báo giá nguyên vật 

liệu đầu vào còn yếu, Công ty đã thua lỗ 1,6 tỷ đồng. 

7.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

trong năm báo cáo 

7.3.1 Thuận lợi 

- Có vị trí kinh doanh thuận lợi 

- Bộ máy quản lý: Bộ máy quản lý năng động, am hiểu về ngành nghề kinh doanh, 

đưa ra những giải phát kịp thời trong tình hình kinh doanh nhiều biến động và cạnh 

tranh như hiện nay. 

- Sự thống nhất cao trong nội bộ: tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên của Công ty 

luôn đoàn kết, gắn bó lâu dài với Công ty cũng như luôn chung sức, chung lòng, 

kiên trì thực hiện các mục tiêu Công ty đã đề ra. 

- Các cổ đông là khách hàng liên quan đến các lĩnh vực in và phát hành sách nên có 

mối quan hệ và cũng tạo điều kiện thuận lợi cho công ty 

- Ngoài ra công ty còn đang trong quá trình xây mới, mở rộng  xưởng In và xây dựng 

Nhà sách và Văn phòng phẩm ở huyện Cát Tiên. 

7.3.2 Khó khăn 

- Vốn nhà nước cấp và vốn tự có của Công ty còn hạn chế so với nhu cầu về vốn cho 

hoạt động sản xuất kinh doanh. Nguồn vốn hoạt động chủ yếu là vốn vay, nên hiệu 

quả trong các năm qua thấp. 

- Công ty chưa đầu tư được những thiết bị hiện đại mang tính đột phá và chưa áp dụng 

được công nghệ quản lý tiên tiến trong bán hàng để tăng cường tính hiệu quả và tính 

cạnh tranh do nguồn lực tài chính và nhân sự của Công ty còn hạn chế. 

  

- Cũng trong giai đoạn này nhà nước đang bỏ dần cơ chế độc quyền nên ngày càng có 

nhiều công ty cùng ngành được thành lập, đặc biệt là các công ty tư nhân và công ty 

cổ phần hoạt động rất năng động. Chính vì vậy sự cạnh tranh trong thời gian tới là 

khá mạnh. 

Trang 19 



BBảảnn  ccôônngg  bbốố  tthhôônngg  ttiinn  ––  CCôônngg  ttyy  ccổổ  pphhầầnn  IInn  vvàà  PPhháátt  hhàànnhh  ssáácchh  LLââmm  ĐĐồồnngg  

8. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 

8.1. Vị thế của công ty trong ngành:  

- Các cổ đông lớn của công ty là những khách hàng, đối tác trong cùng ngành nên 

công ty cũng nhận được sự hỗ trợ nhất định. 

- Công ty là một doanh nghiệp có lực lượng CB/ CNV kỹ thuật lành nghề, chuyên 

nghiệp. 

- Doanh nghiệp có thời gian hoạt động lâu năm tại Lâm Đồng, nên có uy tín trong 

ngành nói riêng và trong tỉnh Lâm Đồng nói chung. 

8.2. Triển vọng phát triển của ngành:  

- Việt Nam nằm trong khối các nước đang phát triển và có tốc độ phát triển nhanh 

trong 4 năm trở lại đây. Để bắt kịp với tình hình phát triển và cung ứng kịp thời lao 

động chất lượng cao cho sự phát triển thì Giáo dục là một trong những quốc sách 

hàng đầu của chính phủ. Chính vì vậy trong thời gian tới ngành Giáo dục và cung 

cấp văn phòng phẩm vẫn sẽ luôn là một trong những ngành có tốc độ phát triển 

nhanh. Bên cạnh đó trình độ của người dân đã được nâng cao, vì vậy nhu cầu về 

thông tin cũng những kiến thức cũng tăng mạnh. 

- Bên cạnh đó với sự gia nhập với thế giới ngày càng sâu sắc nên sẽ mang lại nhiều 

cơ hội phát triển cho ngành vì được tiếp cận với các nước phát triển nhưng và cũng 

vấp phải sự cạnh tranh gay gắt 

 

9. Chính sách đối với người lao động 

Tính đến tháng 6/2008, tổng số nhân viên tại Công ty là 119 người, 100% số nhân viên 

đều có ký hợp đồng lao động. 

Trong đó: 

Số lao động làm ngành sản xuất kinh doanh chính là: 34 người. 

Số lao động làm ngành sản xuất kinh doanh khác: 85 người. 

  

Công ty áp dụng đầy đủ các quy định của nhà nước đối với người lao động như: Cán bộ 

công nhân viên được đóng BHXH, BHYT, được bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm an sinh cá 

nhân, Bảo hộ lao động và khám kiểm tra sức khoẻ định kỳ. Ngoài ra Công ty còn quy 

định thêm một số chế độ thăm hỏi, chế độ trợ cấp cho cá nhân và gia đình khi gặp tai 

nạn, việc tang cũng như lập gia đình. 

Nhìn chung cán bộ công nhân viên đã được đào tạo và có kinh nghiệm chuyên môn. 

Công ty luôn xây dựng một môi trường làm việc cho phép khuyến khích mọi cán bộ 

công nhân viên phát huy khả năng sáng tạo của mình, tăng cường tinh thần đoàn kết 

trong Công ty và nâng cao đời sống tinh thần của CBCNV, giúp họ yên tâm làm việc và 
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cống hiến cho Công ty. Đặc biệt, công tác khen thưởng được đánh giá hàng năm, 

khuyến khích các cá nhân và đơn vị có kết quả làm việc xuất sắc và nâng cao ý chí phấn 

đấu của các cán bộ nhân viên khác. 

Công tác đào tạo của Công ty đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân 

lực. Các chương trình đào tạo nội bộ luôn bám sát yêu cầu nâng cao trình độ tay nghề 

đồng thời hoàn thiện văn hóa làm việc cũng như đạo đức nghề nghiệp.

 

10. Chính sách cổ tức 

2006 2007 2008 

Chỉ tiêu Giá trị  

(triệu VND) 

Giá trị  

(triệu VND) 
% ± so với 

2006 
Giá trị  

(triệu VND) 

Lợi nhuận sau thuế 337,238 2.606,796 672,98% -1.626,476

Tỷ lệ trả cổ tức 6,5%  106,77% 0%

(Nguồn:CTCP In và Phát hành sách Lâm Đồng) 

Năm 2005 công ty không chia cổ tức vì vẫn còn lỗ, tuy nhiên sang năm 2006 Công ty có 

tỷ lệ chia cổ thức là 6,5% và năm 2007 là 13,44%.  

Năm 2008, Công ty có kế hoạch chia cổ tức 7,5%, tuy nhiên do bị lỗ ngoài kế hoạch nên 

Công ty không chia cổ tức.  

 

11. Tình hình tài chính 

11.1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản 

- Trích khấu hao TSCĐ: Công ty tiến hành trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường 

thẳng.  

- Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định được ước tính như sau: 

STT Nhóm tài sản cố định Số năm khấu hao 

1 Nhà cửa, vật kiến trúc 25-50 năm 

2 Máy móc thiết bị 5-10 năm 

3 Phương tiện vận tải 5-10 năm 

4 Thiết bị, dụng cụ quản lý 5-8 năm 

(Nguồn:CTCP In và Phát hành sách Lâm Đồng) 

  

- Mức lương bình quân:  

Thu nhập bình quân của người lao động năm 2007: 1.581.156  VND/người/tháng 

Thu nhập bình quân của người lao động năm 2008: 2.086.043 VND/người/tháng 
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- Thanh toán các khoản nợ đến hạn: cuối năm 2008, công ty còn một số khoản nợ phải trả, 

điển hình như:  

Tiền cổ tức năm 2006 & 2007 phải trả cho Tổng Công ty Liksin: 804.349.850 đồng 

Tiền cổ tức năm 2006 & 2007 phải trả cho Công ty xổ số kiến thiết Lâm Đồng: 

89.847.550  đồng 

Tiền cổ tức năm 2006 & 2007 phải trả cho Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà 

nước (SCIC): 204.240.000 đồng 

- Các khoản phải nộp theo luật định: Công ty thực hiện việc nộp thuế hàng năm theo đúng 

quy định của Nhà nước.  

- Tổng dư nợ vay ngắn hạn tính đến 31/12/2008 là: 220.500.000 đồng, đây là khoản vay dài 

hạn đến hạn trả Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng  

- Tình hình công nợ tính đến 30/6/2009:  

Chỉ tiêu 30/6/2009 (Đvt: triệu đồng) 

Phải thu ngắn hạn          1,961  

  1. Phải thu khách hàng          1,674  

  2. Trả trước cho người bán             102  

  3. Phải thu khác             357  

  4. Dự phòng phải thu khó đòi            (172) 

Phải trả          7,963  

Nợ ngắn hạn          7,590  

  1. Vay và nợ ngắn hạn             401  

  2. Phải trả người bán          2,651  

  3. Người mua trả tiền trước          1,960  

  4. Thuế và các khoản phải nộp NN               56  

  5. Phải trả công nhân viên             336  

  7. Phải trả khác          1,978  

Nợ và vay dài hạn             373  

  3. Vay dài hạn             290  

  4. Dự phòng trợ cấp nghỉ việc               83  

  

 (Nguồn:CTCP In và Phát hành Sách Lâm Đồng) 
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11.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Chỉ tiêu 2007 2008 2009 

Chỉ số thanh toán    

1. Khả năng thanh toán hiện hành     1.28        0.60           0.62 

2. Khả năng thanh toán nhanh     0.64        0.29           0.34 

3. Khả năng thanh toán bằng tiền     0.06        0.11           0.09 

Chỉ số hoạt động  

1. Vòng quay khoản phải thu     4.79      14.36           5.66 

2. Vòng quay hàng tồn kho     3.99        8.64           4.89 

4. Vòng quay tổng tài sản     0.99        1.27           0.66 

Cơ cấu vốn  

1. Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu     0.71        1.17           0.89 

2. Hệ số nợ / Tổng tài sản     0.42        0.54           0.47 

Chỉ số sinh lời  

1. Tốc độ tăng trưởng doanh thu -3.8% 14.7% -50.0%

3. Lợi nhuận ST / Doanh thu thuần 13.5% -7.3% 8.2%

4. Lợi nhuận ST / Vốn chủ sở hữu (ROE) 22.8% -20.1% 10.2%

5. Lợi nhuận ST/ Tổng tài sản (ROA) 13.3% -9.3% 5.4%

(Nguồn: Báo cáo kiểm toán các năm 2007-30/6/2009 CTCP In và Phát hành sách Lâm Đồng) 

 

12. Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng: 

12.1. Hội đồng quản trị 

12.1.1 Ông Nguyễn Ngọc Sang – Chủ tịch HĐQT 

  

- Họ và tên:  NGUYỄN NGỌC SANG 

- Giới tính:  Nam  

- Ngày sinh:  1954 

- CMND 124096026 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 
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- Địa chỉ thường trú: TP.HỒ CHÍ MINH 

- Trình độ văn hóa:  12/12 

- Trình độ chuyên môn:  CỬ NHÂN QTKD 

- Tổng số cổ phần nắm giữ: 174.880 cổ phần 

+ Số cổ phần uỷ quyền đại diện:  

+ Số cổ phần cá nhân nắm giữ: 174.880 cổ phần 

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không 

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: Không 

- Vi phạm pháp luật:  Không 

- Các khoản nợ đối CTCP In và Phát hành sách Lâm Đồng: Không 

Chức vụ khác: Không 

 

12.1.2 Ông Tăng Quang Vinh – Phó Chủ tịch HĐQT  

- Họ và tên:  TĂNG QUANG VINH  

- Giới tính:  Nam 

- Ngày sinh:  1952 

- CMND 250026035 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Địa chỉ thường trú: Số 52-54 Trần Phú, Phường 4, TP. Đà Lạt  

- Trình độ văn hóa:  12/12 

- Trình độ chuyên môn:   

- Tổng số cổ phần nắm giữ: 120.000 cổ phần 

+ Số cổ phần uỷ quyền đại diện (SCIC): 120.000 cổ phần 

+ Số cổ phần cá nhân nắm giữ:  

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không 

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty:  Không 

- Vi phạm pháp luật:  không 

- Các khoản nợ đối với Công ty: không 

 

12.1.3 Ông Nguyễn Quang Hoàng – Ủy viên HĐQT 

  

- Họ và tên:  NGUYỄN QUANG HOÀNG 

- Giới tính:  NAM 

Trang 24 



BBảảnn  ccôônngg  bbốố  tthhôônngg  ttiinn  ––  CCôônngg  ttyy  ccổổ  pphhầầnn  IInn  vvàà  PPhháátt  hhàànnhh  ssáácchh  LLââmm  ĐĐồồnngg  

- Ngày sinh:  1960 

- CMND  

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Địa chỉ thường trú:  

- Trình độ văn hóa:  12/12 

- Trình độ chuyên môn:  CỬ NHÂN NGÀNH QTKD 

- Tổng số cổ phần nắm giữ: 120.000 cổ phần 

+ Số cổ phần uỷ quyền đại diện:  

+ Số cổ phần cá nhân nắm giữ:  

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không 

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: Không 

- Vi phạm pháp luật:  Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

 

12.1.4 Ông Nguyễn Hữu Phúc – Ủy viên HĐQT 

- Họ và tên:  NGUYỄN HỮU PHÚC 

- Giới tính:  NAM 

- Ngày sinh:  1963 

- CMND  

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Địa chỉ thường trú: TP. HỒ CHÍ MINH 

- Trình độ văn hóa:  12/12 

- Trình độ chuyên môn:  CỬ NHÂN QTKD 

- Tổng số cổ phần nắm giữ: 120.000 cổ phần 

+ Số cổ phần uỷ quyền đại diện:  

+ Số cổ phần cá nhân nắm giữ:  

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không 

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: Không 

- Vi phạm pháp luật:  Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 
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12.1.5 Ông Thái Khắc Ngọ – Ủy viên HĐQT 

- Họ và tên:  THÁI KHẮC NGỌ 

- Giới tính:  NAM 

- Ngày sinh:  1958 

- CMND  

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Địa chỉ thường trú: TP-ĐÀLẠT 

- Trình độ văn hóa:  12/12 

- Trình độ chuyên môn:   

- Tổng số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần 

+ Số cổ phần uỷ quyền đại diện:  

+ Số cổ phần cá nhân nắm giữ:  

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không 

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: Không 

- Vi phạm pháp luật:  Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

 

12.2. Ban Giám đốc 

Ông Nguyễn Hữu Thạnh – Quyền Giám đốc 

  

- Họ và tên:  NGUYỄN HỮU THẠNH 

- Giới tính:  Nam  

- Ngày sinh:  09/05/1960 

- CMND 250010245 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Địa chỉ thường trú: Thành phố Đàlạt 

- Trình độ văn hóa:  12/12 

- Trình độ chuyên môn:  Cử nhân ngành QTKD 

- Tổng số cổ phần nắm giữ: 2.500 cổ phần 

+ Số cổ phần uỷ quyền đại diện:  

+ Số cổ phần cá nhân nắm giữ: 2.500 cổ phần 

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không 

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: Không 
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- Vi phạm pháp luật:  Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

 

12.3. Ban kiểm soát 

12.3.1 Ông Nguyễn Thái Bình - Trưởng ban 

- Họ và tên:  NGUYỄN THÁI BÌNH  

- Giới tính:  Nam  

- Ngày sinh:  1978 

- CMND  

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Địa chỉ thường trú: TP HỒ CHÍ MINH 

- Trình độ văn hóa:  12/12 

- Trình độ chuyên môn:  CỬ NHÂN  TCKT 

- Tổng số cổ phần nắm giữ: 120.000 cổ phần 

+ Số cổ phần uỷ quyền đại diện:  

+ Số cổ phần cá nhân nắm giữ:  

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không 

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: Không 

- Vi phạm pháp luật:  Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

 

12.3.2 Ông Đỗ Minh Tuấn – Thành viên ban kiểm soát 

  

- Họ và tên:  ĐỖ MINH TUẤN 

- Giới tính:  Nam  

- Ngày sinh:  1958 

- CMND 250226483 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Địa chỉ thường trú: Thành phố Đàlạt 

- Trình độ văn hóa:  12/12 

- Trình độ chuyên môn:  Cử nhân ngành TCKT 

- Tổng số cổ phần nắm giữ: 3.000 cổ phần 

+ Số cổ phần uỷ quyền đại diện:  
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+ Số cổ phần cá nhân nắm giữ:  

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không 

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: Không 

- Vi phạm pháp luật:  Không 

- Các khoản nợ đối Công ty: Không 

 

12.3.3 Ông  Lương Hữu  Đức– Thành viên ban kiểm soát 

- Họ và tên:  LƯƠNG  HỮU ĐỨC 

- Giới tính:  Nam 

- Ngày sinh:  22/12/1970 

- CMND 250273764 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Địa chỉ thường trú: TP ĐàLạt 

- Trình độ văn hóa:  12/12 

- Trình độ chuyên môn:  Thạc sĩ kinh tế 

- Tổng số cổ phần nắm giữ: Không 

+ Số cổ phần uỷ quyền đại diện: Không 

+ Số cổ phần cá nhân nắm giữ: Không 

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không 

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: Không 

- Vi phạm pháp luật:  Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

 

12.4. Kế toán trưởng 

Bà Nguyễn Thị Minh Hằng – Kế toán trưởng 

  

- Họ và tên:  NGUYỄN THỊ MINH HẰNG 

- Giới tính:  Nữ 

- Ngày sinh:  1967 

- CMND 250227665 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Địa chỉ thường trú: Thành phố ĐàLạt 

- Trình độ văn hóa:  12/12 
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- Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kinh tế ngành tài chính kế toán 

- Tổng số cổ phần nắm giữ: 1.400 cổ phần 

+ Số cổ phần uỷ quyền đại diện:  

+ Số cổ phần cá nhân nắm giữ:  

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không 

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: Không 

- Vi phạm pháp luật:  Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

 

13. Tài sản 

Danh mục tài sản tính đến ngày 30/6/2009 

Đơn vị tính: triệu đồng 

TT Chỉ tiêu Nguyên giá Giá trị còn 
lại 

% Giá trị còn 
lại/Nguyên giá 

I Tài sản cố định hữu hình 14.000 5.165  37%

1 Nhà cửa, vật kiến trúc 5.060 547  11%

2 Máy móc thiết bị 7.863 4.451  57%

3  Phương tiện vận tải, truyền dẫn 641 57  9%

4 Thiết bị dụng cụ quản lý  435 110  25%

II/ Tài sản cố định vô hình 529 529 100%

  Tổng cộng        14.529 5.694  39%

(Nguồn: BCTC Quý 2/2009 của CTCP In và Phát hành Sách Lâm Đồng.) 

 

14. Kế hoạch kinh doanh những năm tiếp theo 

 Một số chỉ tiêu tài chính kế hoạch: 

  

STT Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010

1 Doanh thu 20.000.000.000 25.000.000.000

2 Lợi nhuận sau thuế 2.111.113.160 3.444.348.160 

3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL 14,074% 22,96%

4 Tỷ lệ cổ tức/VĐL 9,7% 16,8%
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STT Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010

5 Thù lao cho HĐQT 180.000.000 180.000.000 

6 Thù lao cho Ban kiểm sóat 54.000.000 54.000.000 

7 Trích lập 3 quỹ  422.222.632 688.869.632 

(Nguồn: Kế hoạch Kinh doanh CTCP In và Phát hành sách Lâm Đồng) 

 

 Kế hoạch và tiền lương: 

Chỉ tiêu 

 
Năm 2009 Năm 2010 

Phát hành sách 1.481.481 đồng 1.704.545 đồng Lương bình 
quân/người/tháng Xí nghiệp In 2.183.735 đồng 2.517.361 đồng 

(Nguồn: Kế hoạch Kinh doanh CTCP In và Phát hành sách Lâm Đồng) 

 

 Kế hoạch xây dựng cơ bản: 

- Nhà 122 Nguyễn Văn Trỗi                                     :  3,5    tỷ đồng 

- Xí nghiệp In 74 Ngô Quyền ( Giai đọan 2)            : 1,9    tỷ đồng 

- Mở rộng Xí nghiệp In 74 Ngô Quyền                     : 0,75  tỷ đồng 

- Xây dựng cửa hàng Sách + VHP huyện Cát Tiên   : 0,20  tỷ đồng 

 

15. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức  

Trên cơ sở thu thập thông tin, phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh và tình hình tài 

chính của Công ty cổ phần In và Phát hành sách Lâm Đồng, cùng với việc phân tích triển 

vọng phát triển của ngành cũng như triển vọng do đầu tư của chính phủ và nhà đầu tư nước 

ngoài, Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam cho rằng, kế hoạch lợi nhuận và cổ 

tức của Công ty dự kiến trong giai đoạn 2009-2010 là có thể đạt được nếu không ảnh hưởng 

bởi các yếu tố rủi ro bất khả kháng.

 

16. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức phát hành 

- Không có 

17. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh 

hưởng đến giá cả cổ phiếu phát hành. 

- Không có.
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V. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 

1.  Loại cổ phiếu  

Cổ phần chào bán là cổ phần phổ thông 

2.  Mệnh giá 

Cổ phần chào bán có mệnh giá là: 10.000 VNĐ (mười nghìn đồng) 

3. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán  

Tổng số cổ phần dự kiến chào bán là: 120.000 cổ phần (Một trăm hai mươi nghìn cổ 

phần) 

4.  Giá chào bán dự kiến 

Giá khởi điểm chào bán dự kiến là: 15.300 đồng/cổ phần 

5.  Thời gian, địa điểm đăng ký, tổ chức và nộp tiền mua cổ phần  

Được quy định cụ thể trong Quy chế chào bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và 

Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần In và Phát hành sách Lâm Đồng.  

6.  Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài 

Nhà đầu tư nước ngoài được mua tối đa số cổ phần chào bán trong đợt này. 

7.  Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng 

Cổ phần được chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng 

8.  Các loại thuế có liên quan  

Theo quy định các loại thuế hiện hành đang áp dụng hiện nay: 

Thuế thu nhập doanh nghiệp: Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thuế nhập doanh nghiệp 

hàng năm với thuế suất hiện nay là  28% và 25% kể từ năm 2009. 

• 

Kể từ ngày 1/1/2009, luật thuế Thu nhập doanh nghiệp và luật thuế Thu nhập cá nhân 

sửa đổi vào năm 2009 sẽ được áp dụng,  trong đó có quy định đánh thuế đối với hoạt 

động kinh doanh chứng khoán và các quy định có liên quan. 

• 

9. Mục đích chào bán  

Mục đích chào bán: bán hết vốn của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà 

nước tại Công ty để thay đổi cơ cấu vốn cổ phần tại công ty theo chủ trương của nhà 

nước về việc bán bớt hoặc bán hết phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước 

không cần nắm giữ cổ phần hoặc không cần nắm giữ cổ phần chi phối.

10. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán 

oàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được chuyển về Tổng công ty Đầu tư và T

kinh doanh vốn nhà nước quản lý.
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VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN 

TỔ CHỨC TƯ VẤN:  

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM 

Lầu 3, số 59 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Tel: (84-4) 3944 5888  Fax: (84-4) 3944 5999  

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM TẠI 

TP. HỒ CHÍ MINH 

Số 9 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  

Tel : (84-8) 3915 2930  Fax : (84-8) 3915 2931  

TỔ CHỨC TƯ VẤN:  

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN  

Số 229 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. HCM 

Tel: (84-8) 38 272 295  Fax: (84-8) 38 272 300 

 

VII. PHỤ LỤC  

1. Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

2. Phụ lục II: Bản sao hợp lệ Điều lệ công ty  

3. Phụ lục III: Các báo cáo tài chính năm 2006, 2007, 2008, 6 tháng năm 2009 

 

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 11 năm 2009 

ĐẠI DIỆN  ĐẠI DIỆN  

CHI NHÁNH CTCP CHỨNG KHOÁN 

QUỐC TẾ VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ PHÁT 

HÀNH SÁCH LÂM ĐỒNG

GIÁM ĐỐC 

(đã ký) 

 

 

 

VÕ THIÊN CHƯƠNG 

QUYỀN GIÁM ĐỐC 
 

(đã ký) 

 

 

 

NGUYỄN HỮU THẠNH 
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