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THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHẦN CỦA  

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC 

1. Thông tin về tổ chức phát hành 

- Tên công ty 

- Địa chỉ 

- Vốn điều lệ hiện tại 

- Tổng số cổ phần 

- Mệnh giá 

- Ngành nghê kinh doanh 

: Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển miền Trung 

: Số 26, đường Nguyễn Thái Học, Phường Đội Cung, Tp.Vinh, Nghệ An. 

: 45.244.310.000 đồng 

: 4.524.431 cổ phần 

: 10.000 đồng/cổ phần. 

:  - Vận tải hành khách đường bộ khác. Chi tiết: Vận tải hành khách theo 

tuyến cố định, theo Hợp đồng, khách du lịch; Vận tải hành khách liên vận 

quốc tế và khách du lịch, lữ hành nội địa. 

- Vận tải bằng xe buýt; 

- Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải 

bằng xe buýt); 

- Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải 

bằng xe buýt). Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe taxi; 

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ. 

Chi tiết: Dịch vụ bến xe, bãi đỗ xe; 

- Chuyển phát; 

- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; 

- Xây dựng nhà các loại; 

- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; 

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng hạ tầng 

cơ sở và khu đô thị; Xây dựng công nghiệp, thủy lợi, đường dây và trạm 

biến áp; 

- Họat động xây dựng chuyên dụng khác; 

- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Kinh doanh khách sạn; Nhà trọ, 

phòng trọ và các cơ sở Lưu trú tương tự; 

- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; 

- Giáo dục nghề nghiệp. Chi tiết: Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp; Đào 

tạo lái xe cơ giới đường bộ (A1, A2, B1, B2, C, D, E); 

- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: 

Đại lý xăng, dầu, gas và các sản phẩm liên quan; 

- Cho thuê xe có động cơ. Chi tiết: Cho thuê ô tô; 

- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác; 

- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác; 

- Bán buôn đồ uống. Chi tiết: Mua bán rượu, bia, nước giải khát; 

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử 
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dụng hoặc đi thuê; 

- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi 

tiết: Kinh doanh dịch vụ định giá, sàn giao dịch bất động sản; 

- Hoạt động tư vấn quản lý. Chi tiết: Tư vấn đầu tư, nghiên cứu, chuyển 

giao công nghệ; 

- Bốc xếp hàng hóa. Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ; 

- Cung ứng và quản lý nguồn lao động. Chi tiết: Cung ứng và quản lý 

nguồn lao động trong nước; Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm 

việc ở nước ngoài. 

2. Thông tin về đợt chào bán 

- Tên tổ chức chào bán 

- Tên cổ phần chào bán 

- Loại cổ phần chào bán 

-Tổng số lượng chào bán 

- Phương thức chào bán 

: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 

: Cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển miền Trung 

: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng 

: 1.216.106 cổ phần (Tương đương 26,88% vốn điều lệ) 

: Bán đấu giá công khai 

3. Tổ chức tư vấn bán đấu giá 

CTCP CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM 

Địa chỉ: Tầng 1, Toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội 

Điện thoại: (84-04) 3573 0073                                     Fax: 04 3573 008 

Website: www.ivs.com.vn  
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I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;  

- Căn cứ Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ về Ban hành Quy 

chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh 

nghiệp khác; 

- Căn cứ Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà 

nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ; 

- Căn cứ Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về chức năng, 

nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước; 

- Căn cứ Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 của Thủ tướng chính phủ về một 

số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường 

chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước; 

- Căn cứ Thông tư số 242/2009/TT-BTC ngày 30/12/2009 của Bộ tài chính về Hướng dẫn 

thi hành một số điều của Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn 

nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Nghị định số 09/2009/NĐ-CP 

ngày 05/02/2009 của Chính phủ; 

- Căn cứ Thông tư số 117/2010/TT-BTC ngày 05/08/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ 

chế tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở 

hữu; 

- Căn cứ Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ 

lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam; 

- Căn cứ Công văn số 2660/BTC-UBCK ngày 26/02/2015 của Ủy ban Chứng khoán về việc 

thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần; 

- Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 5/6/2015 của Hội đồng thành viên 

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc ban hành Quy chế mẫu thí điểm 

bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thực 

hiện tại Sở giao dịch chứng khoán; 

- Căn cứ Quyết định số 449/QĐ-ĐTKDV ngày 19/10/2016 của Tổng công ty Đầu tư và 

Kinh doanh vốn Nhà nước về việc bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh 

vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung. 

- Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ tư vấn và tổ chức bán đấu giá cổ phần số 1312/2013/IVS/HĐ-

TV ngày 18 tháng 10 năm 2013 giữa Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước 

(SCIC) với Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS) tư vấn bán đấu giá phần 

vốn của SCIC tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung. 
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II. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 

1. Rủi ro kinh tế 

Rủi ro về kinh tế là một loại rủi ro hệ thống có tác động trực tiếp và gián tiếp đến hoạt 

động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế, thông qua các 

cơ chế tác động đến tốc độ tăng trưởng GDP, lạm phát, lãi suất ngân hàng và tỷ giá hối đoái. 

Trong chiến lược hạn chế rủi ro về kinh tế, việc xem xét các thay đổi trong cơ chế vận hành 

và khả năng tăng trưởng của nền kinh tế nói chung có ý nghĩa rất quan trọng giúp việc đánh 

giá và dự báo tình hình kinh doanh của công ty có độ tin cậy cao hơn, đồng thời tiên liệu và 

chuẩn bị trước các tình huống ứng phó cho sự thay đổi bất lợi có thể ảnh hưởng đến tình hình 

tài chính của công ty. 

1.1. Rủi ro về tốc độ tăng trưởng kinh tế và lạm phát 

Theo Tổng Cục Thống kê vừa công bố, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2015 ước 

tăng 6,68% cao nhất trong 5 năm qua. Như vậy, tăng trưởng GDP năm 2015 đã vượt mục tiêu 

6,2% đề ra từ đầu năm. Từ mức tăng trưởng trên, Tổng cục Thống kê nhìn nhận “ nền kinh tế 

đã phục hồi rõ nét. Tuy các chỉ tiêu khả quan với mức GDP khá cao nhưng Việt Nam vẫn còn 

nhiều rủi ro và thách thức. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tăng trưởng tương đối kém, chỉ 

đóng góp khoảng 2,17% trong 6 tháng đầu năm 2015. Thị trường nông, thủy hải sản gặp khó 

khăn khiến nhà nông cũng không mặn mà với nông nghiệp mà chuyển đổi dần sang các 

ngành nghề khác. Cán cân thương mại gặp thách thức nỗ lực khắc phục thâm hụt cán cân 

thanh toán, thúc đẩy xuất khẩu, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp. Ngoài ra, hàng lậu, hàng 

giả, hàng nhái tràn lan, thiếu kiểm soát đã gây khó khăn không hề nhỏ trong sản xuất trong 

nước, sức ép doanh nghiệp nội địa vì thế và tăng lên. 

Lạm phát bình quân năm 2015 chỉ tăng ở mức 0.63%, mức tăng thấp nhất trong vòng 14 

năm qua. Tuy nhiên, mức lạm phát trên sẽ khó duy trì trong năm 2016. Mặt bằng so sánh giá 

cả năm 2015 ở mức thấp trong lịch sử sau một nhịp giảm sâu. Do đó trong năm 2016, giá cả 

hàng hóa chỉ cần tăng nhẹ trở lại cũng có thể khiến CPI tăng đáng kể. Ngân hàng Nhà nước 

đã thực thi chính sách nới lỏng tiền tệ được hơn 1 năm qua, qua đó tạo ra mặt bằng lãi suất 

tiền gửi khá thấp, ảnh hưởng có độ trễ của chính sách nới lỏng cung tiền, mặc dù không quá 

lớn như trong các giai đoạn trước năm 2011 nhưng cũng có thể góp phần làm cho lạm phát 

2016 tăng trở lại so với năm 2015. 

Tổng quan tình hình kinh tế Việt Nam năm 2015 là ổn định và phát triển với tăng trưởng 

GDP vượt mức dự kiến, các chỉ số sản xuất và phát triển doanh nghiệp vững mạnh, lạm phát 

thấp, giải ngân FDI cao nhất trong vòng 5 năm. Đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển 

miền Trung, những chuyển biến tích cực của nền kinh tế trong năm 2015 là một cơ hội tốt 

cho Công ty trong việc thực hiện các mục tiêu và kế hoạch đề ra. 

1.2. Rủi ro lãi suất 

Lãi suất là một yếu tố rất nhạy cảm đối với nền kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp đến tiết kiệm, 
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và đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp kinh 

doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nói riêng.  

Lạm phát Việt Nam năm 2015 ở mức thấp (0,63%), tuy nhiên, áp lực lãi suất không chỉ 

đến từ lạm phát. Cụ thể, ở năm 2016, lãi suất sẽ chịu sức ép từ nhiều yếu tố: (i) Lạm phát 

tăng làm tăng kỳ vọng của người dân, qua đó gây áp lức làm tăng lãi suất huy động; (ii) Cầu 

tín dụng của khu vực tư nhân tiếp tục tăng trong khi nhu cầu phát hành trái phiếu Chính phủ 

không giảm; (iii) Xu hướng tăng lãi suất USD trên thị trường thế giới làm thu hẹp khoảng 

cách giữa lãi suất nội tệ và ngoại tệ. Xu hướng này hạn chế khả năng giảm lãi suất của 

NHNN để đảm bảo mục tiêu ổn định tỷ giá. Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cũng cho 

rằng, nhu cầu trích lập dự phòng rủi ro cũng hạn chế khả năng giảm lãi suất cho vay của các 

ngân hàng. 

Đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung, việc nền kinh tế vĩ mô ổn định 

và lãi suất giảm trong 3 năm liên tiếp là cơ hội cho Công ty tiếp cận với nguồn vốn với lãi 

suất thấp để phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, đồng thời là cơ hội để tạo tính thanh 

khoản tăng cho bất động sản của Công ty. 

2. Rủi ro Pháp luật 

Là doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần, hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Miền Trung phải chịu sự chi phối của 

pháp luật và các chính sách của Nhà nước, cụ thể: 

- Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi 

hành. 

- Các văn bản Pháp luật cũng như chính sách liên quan đến các hoạt động sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp cũng có tác động trực tiếp đến hoạt động cũng như chiến 

lược phát triển của Công ty.  

Các văn bản trên đang trong quá trình sửa đổi và hoàn thiện cho phù hợp với thực tiễn và 

các thông lệ quốc tế, theo đó mọi sự thay đổi các quy định Pháp luật trên sẽ ảnh hưởng ít 

nhiều đến hoạt động của Công ty. 

3. Rủi ro đặc thù  

Rủi ro biến động giá nguyên vật liệu: 

Nguồn thu chính của công ty từ xây dựng và kinh doanh bất động sản, do vậy những biến 

động về giá của thị trường nguyên vật liệu sẽ làm ảnh hưởng đến Chi phí Giá vốn hàng bán 

của Công ty đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận. Tuy nhiên thị trường nguyên vật 

liệu luôn có biến động, giá mua các nguyên liệu phụ và nguyên liệu chính biến động thất 

thường.  Do đó, việc dự báo sự biến động giá nguồn nguyên vật liệu đầu vào rất quan trọng, 

giúp giảm bớt rủi ro cho Công ty khi có thay đổi về giá cả các mặt hàng. 

4. Rủi ro từ đợt chào bán 
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Công ty chào bán cổ phần trong giai đoạn thị trường chứng khoán diễn biến không thuận 

lợi; Rủi ro từ đợt chào bán là số cổ phần chào bán có thể không được đăng ký mua. 

Tuy nhiên, nếu nhà đầu tư có xu hướng đầu tư dài hạn, nghiên cứu sâu về hoạt động kinh 

doanh của Công ty thì sẽ có nhận định hợp lý về giá trị cổ phiếu của Công ty. 

5. Rủi ro khác 

Bên cạnh những nhân tố rủi ro trên, còn một số nhân tố rủi ro mang tính bất khả kháng 

như: thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh hay dịch bệnh hiểm nghèo trên quy mô lớn. Những rủi 

ro này hiếm khi xảy ra nhưng nếu xảy ra, chúng có thể ảnh hưởng và gây thiệt hại cho tài sản, 

con người, công trình thi công và tình hình hoạt động chung của Công ty. 

III. CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN 

1. Tổ chức sở hữu chứng khoán chào bán:  

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước. 

Đại diện: Ông Hoàng Nguyên Học                   Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc phụ trách 

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

xác, trung thực dựa trên cơ sở các thông tin và tài liệu do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát 

triển Miền Trung cung cấp. Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung chịu trách 

nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này. 

2. Tổ chức có cổ phiêu được chào bán:  

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung 

Đại diện: Ông Trần Lê Dũng        Chức vụ: Chủ tịch HĐQT 

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu cung cấp cho Tổng Công ty Đầu tư và 

Kinh doanh vốn Nhà nước và Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam là chính xác, 

trung thực và đầy đủ. Chúng tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của 

những thông tin và số liệu này. 

3. Tổ chức tư vấn:  

Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam 

Đại diện: Ông Đinh Thế Lợi Chức vụ: P.Tổng Giám đốc 

Bản Công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán do Công ty Cổ phần 

Chứng khoán Đầu tư Việt Nam tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Tổng Công ty 

Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa 

chọn ngôn từ trên Bản Công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng 

dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung 

cung cấp. 

Bản Công bố thông tin này chỉ mang giá trị tham khảo, nhà đầu tư tham gia mua cổ phần 
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có trách nhiệm tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết 

định đầu tư của mình, Tổ chức tư vấn (IVS) và cổ đông bán vốn (SCIC) không có trách 

nhiệm nếu thông tin và tài liệu do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung cung cấp 

không trung thực với thực tế hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền 

Trung. 

IV. CÁC TỪ VIẾT TẮT 

Công ty  : Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung 

CTCP  : Công ty cổ phần 

HĐQT : Hội đồng quản trị 

ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông 

LNST : Lợi nhuận sau thuế 

Tổ chức bán đấu giá  : Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 

SCIC : Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 

UBND  : Ủy ban Nhân dân 

Ngoài ra những thuật ngữ khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Luật Doanh 

nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 

ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội, Nghị định 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của 

Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

  

V.  GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU (SCIC) 

1.  Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) được thành lập theo Quyết định 

số  151/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ.  

Với chức năng quản lý, đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, sự ra đời của SCIC nằm trong 

tiến trình cải cách kinh tế nói chung và cải cách doanh nghiệp nhà nước nói riêng nhằm nâng 

cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. SCIC là đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh 

nghiệp, thực hiện đầu tư vào các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế nhằm tăng 

cường vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trên cơ sở tôn trọng những nguyên tắc thị trường.  

Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 08 năm 2006, SCIC quản lý danh mục đầu tư gồm các 

doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế như: dịch vụ tài 

chính, năng lượng, công nghiệp, viễn thông, xây dựng, vận tải, hàng tiêu dùng, y tế, công 

nghệ thông tin.  
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SCIC được Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển sang mô hình Công ty TNHH Một thành 

viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Quyết định số 992/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 

2010. 

Ngày 01/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 151/2013/NĐ-CP quy định chức 

năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. 

1. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn : Cổ đông lớn 

2. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 26,88% 

3. Tỷ lệ số cổ phiếu thoái vốn/tổng số cổ phiếu đang sở hữu : 100% 

 

VI. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH - CTCP ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN MIỀN TRUNG 

1. Thông tin về tổ chức phát hành 

1.1. Quá trình hình thành và phát triển 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung tiền thân là Công ty vận tải hành 

khách Nghệ An. Đây là doanh nghiệp nhà nước, được thành lập ngày 01/01/1974 với ngành 

nghề chính là kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô, quản lý khai thác hệ thống bến xe và 

dịch vụ sửa chữa ô tô.  

Từ năm 1974 – 1998 Công ty là đơn vị vận tải chủ lực của tỉnh, đóng vai trò chủ đạo 

trong lĩnh vực vận tải đường bộ, thực hiện nhiệm vụ chính trị phục vụ nhu cầu đi lại của nhân 

dân trong tỉnh và cả nước. Thời kỳ này Công ty có khoảng 300 đầu xe hoạt động khắp 32 

tuyến nội tỉnh, ngoại tỉnh và Quốc tế (Lào, Thái Lan). Quản lý và khai thác hệ thống bến xe 

tại Thành phố Vinh và các huyện trong toàn tỉnh; với đội ngũ cán bộ, công nhân có trình độ 

chuyên môn, kỹ năng trong lĩnh vực hoạt động vận tải và sửa chữa phương tiện. 

Cùng với hoạch định mở rộng đó, Công ty tiếp tục mở ra các loại hình dịch vụ, phục vụ 

hoạt động kinh doanh chính như kinh doanh thương mại (vật tư, phụ tùng), kinh doanh xăng 

dầu, các hoạt động dịch vụ khác như ăn uống, bưu chính… 

Ngày 19/01/1999: Công ty vận tải hành khách Nghệ An chuyển đổi thành Công ty cổ 

phần xe khách Nghệ An theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2900325276 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư Nghệ An cấp đăng ký lần đầu ngày 19/01/1999. 

Năm 2005, Công ty thành lập Trung tâm đào tạo lái xe cơ giới đường bộ, hàng năm đào 

tạo hàng nghìn học viên mô tô, ô tô các hạng, góp phần tăng doanh thu cho Công ty.  

1. 2. Giới thiệu Công ty 

- Tên tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MIỀN 
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TRUNG 

- Trụ sở chính : Số 26, đường Nguyễn Thái Học, Phường Đội Cung, Tp.Vinh, 

Nghệ An. 

- Điện thoại : 0383 847 901                                

- Fax : 0383 534539 

- Vốn điều lệ : 45.244.310.000 đồng 

- Ngành nghề kinh doanh : 

Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2900325276 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Nghệ An cấp lần đầu ngày 19/01/1999 và đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 17/08/2015, 

ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm: 

 - Vận tải hành khách đường bộ khác. Chi tiết: Vận tải hành khách theo tuyến cố định, theo 

Hợp đồng, khách du lịch; Vận tải hành khách liên vận quốc tế và khách du lịch, lữ hành nội 

địa. 

- Vận tải bằng xe buýt; 

- Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt); 

- Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt). Chi 

tiết: Vận tải hành khách bằng xe taxi; 

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ. Chi tiết: Dịch vụ bến 

xe, bãi đỗ xe; 

- Chuyển phát; 

- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; 

- Xây dựng nhà các loại; 

- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; 

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng hạ tầng cơ sở và khu đô thị; 

Xây dựng công nghiệp, thủy lợi, đường dây và trạm biến áp; 

- Họat động xây dựng chuyên dụng khác; 

- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Kinh doanh khách sạn; Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở 
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Lưu trú tương tự; 

- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; 

- Giáo dục nghề nghiệp. Chi tiết: Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp; Đào tạo lái xe cơ giới 

đường bộ (A1, A2, B1, B2, C, D, E); 

- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Đại lý xăng, dầu, 

gas và các sản phẩm liên quan; 

- Cho thuê xe có động cơ. Chi tiết: Cho thuê ô tô; 

- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác; 

- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác; 

- Bán buôn đồ uống. Chi tiết: Mua bán rượu, bia, nước giải khát; 

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; 

- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Kinh doanh 

dịch vụ định giá, sàn giao dịch bất động sản; 

- Hoạt động tư vấn quản lý. Chi tiết: Tư vấn đầu tư, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ; 

- Bốc xếp hàng hóa. Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ; 

- Cung ứng và quản lý nguồn lao động. Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong 

nước; Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

1.3. Cơ cấu vốn điều lệ 

Bảng 1: Cơ cấu vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2015 

Cổ đông 

Số lượng Số cổ phần 

nắm giữ 

(Cp) 

Giá trị cổ phần 

(VNĐ) 
Tỷ trọng 

1. Tổ chức 3 2.683.368     26.833.680.000 59,31% 

+ Trong nước 3 2.683.368 26.833.680.000 59,31% 

+ Ngoài nước 0 0 0 0 

2. Cá nhân 

 

154 

          

1.841.063      18.410.630.000 40,69% 

+ Trong nước 154 1.841.063 18.410.630.000 40,69% 

+ Ngoài nước 0 0 0 0 

Tổng 

 

158 

          

4.524.431      45.244.310.000  100% 

 (Nguồn: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền trung) 
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1.4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của Công ty trở lên 

Bảng 2: Danh sách sổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần đến thời điểm 31/12/2015 

TT Cổ đông Địa chỉ 

 Số lượng cổ 

phần nắm giữ 

(cổ phần)  

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phần 

(%) 

1 

Tổng Công ty Đầu tư 

và Kinh doanh vốn 

Nhà nước (SCIC) 

Tầng 23, tòa nhà Charmvit, 117 

Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà 

Nội 

1.216.106 26,88 

2 

Công ty cổ phần 

Sành sử thủy tinh 

Việt Nam 

20-24 Nguyễn Công Trứ, 

Nguyễn Thái Bình, Q.1, 

Tp.HCM 

1.335.262 29,51 

3 Phan Huy Lương 
Khối 3, phường Đội Cung, 

Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An 
418.528 9,25 

Tổng cộng   2.799.462 61,87 

(Nguồn: Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần  Đầu tư và Phát triển Miền Trung tại thời 

điểm 31/12/2015) 

1.5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành nắm quyền kiểm 

soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối 

đối với tổ chức phát hành.  

Không có. 

2. Cơ cấu tổ chức của Công ty 

2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức và quản lý: 

Hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, 

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung có cơ cấu tổ chức bao gồm: Đại hội đồng 

cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban chức năng phục 

vụ hoạt động của Công ty. 
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Dưới đây là sơ đồ cơ cấu tổ chức và quản lý của Công ty: 

 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ 

ĐÔNG 

BAN KIỂM SOÁT 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

PHÒNG 

ĐẦU TƯ 

CÁC ĐƠN 

VỊ TRỰC 

THUỘC 

 

PHÒNG 

TỔ CHỨC 

HC 

PHÒNG KẾ 

TOÁN TÀI 

CHÍNH 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TRUNG TÂM ĐÀO TẠO 

LÁI XE 
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2.2. Diễn giải sơ đồ: 

2.2.1.Đại hội đồng cổ đông:  

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty.  

Đại hội đồng cổ đông có quyền và nhiệm vụ sau: 

1) Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua 

- Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm. 

- Báo cáo của Ban kiểm soát. 

- Báo cáo của Hội đồng quản trị. 

- Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty. 

2) Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản 

về các vấn đề sau: 

- Thông qua các báo cáo tài chính hàng năm; 

- Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và 

các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội đồng 

quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông; 

- Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị; 

- Lựa chọn công ty kiểm toán; 

- Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc 

Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc điều hành; 

- Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty; 

- Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ được phát hành cho mỗi loại cổ phần, và việc 

chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng 03 năm đầu tiên kể từ ngày thành 

lập; 

- Chia, tách, hợp nhất, sát nhập hoặc chuyển đổi Công ty; 

- Tổ chức lại, giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý; 

- Kiểm tra và xử lý vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công 

ty và các cổ đông của Công ty; 

- Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 

50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo 

cáo tài chính có kiểm toán gần nhất; 

- Công ty mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành; 
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- Việc Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị; 

- Công ty hoặc các chi nhanh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định 

tại Điều 120.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản 

của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm 

toán gần nhất; 

- Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế khác của Công ty; 

2.2.2.Hội đồng quản trị: 

Số lượng thành viên HĐQT là 6 người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 năm. Nhiệm kỳ 

của một thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể 

được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.  

Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và 

quyết định của ĐHĐCĐ quy định. Cụ thể HĐQT có các quyền hạn và nhiệm vụ sau: 

-   Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm; 

-   Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua; 

-   Bổ nhiệm và bãi nhiệm cán bộ quản lý công ty theo đề nghị của Giám đốc hoặc Tổng 

giám đốc điều hành và mức lương của họ; 

-   Quyết định cơ cấu tổ chức Công ty; 

-   Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng 

loại; 

-   Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng 

quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước; 

-   Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các loại chứng khoán chuyển đổi; 

-   Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành hay cán 

bộ quản lý hoặc người đại diện của Công ty khi Hội đồng quản trị cho rằng đó là vì lợi ích tối 

cao của Công ty. Việc bãi nhiễm nói trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của 

những người bị bãi nhiệm (nếu có); 

-   Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời, tổ chức việc chi trả cổ 

tức; 

-  Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty. 

2.2.3.Ban kiểm soát: 

Ban kiểm soát là tổ chức thay mặt cho cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh 

doanh, quản trị và điều hành Công ty. Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 3 thành viên, 

trong đó có 1 Trưởng ban. 

Ban kiểm soát có quyền và nhiệm vụ như sau: 

- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên 

quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của Công ty kiểm toán độc lập; 
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- Thảo luận với kiểm toán độc lập viên về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt 

đầu việc kiểm toán; 

- Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập hoặc tư vấn pháp lý và đảm bảo sự tham gia 

của những chuyên gia bên ngoài Công ty với kinh nghiệm và trình độ chuyên môn phù hợp 

vào Công ty nếu thấy cần thiết; 

- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng nằm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình 

Hội đồng cổ đông; 

- Thảo luận về những khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ 

hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc; 

- Xem xét thư quản lý của kiếm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý 

Công ty; 

- Xem xét báo cáo của Công ty về hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng quản 

trị chấp thuận; và 

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

2.2.4. Ban Giám đốc Công ty: 

Công ty có một Tổng giám đốc, một Phó Tổng giám đốc và một Kế toán trưởng do Hội đồng 

quản trị bổ nhiệm.  

 Tổng giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:  

-   Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch 

kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ 

đông thông qua; 

-   Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Đại hội đồng quản trị, 

bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tại chính và thương mại, tổ chức và điều 

hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt 

nhất; 

-   Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà Công ty cần thuê để Hội đồng quản 

trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như các cơ 

quan quản lý tốt do Hội đồng quản trị đề xuất, và tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định mức 

lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý; 

-   Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, mức 

lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp 

đồng lao động của họ; 

-   Vào ngày 30 tháng 11 hàng năm, Tổng giám đốc điều hành phải trình Hội đồng quản trị 

phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các 

yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính 05 năm; 

-   Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản 

trị thông qua; 

-   Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý Công ty; 

-  Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hằng năm và hàng tháng của Công ty (sau đây gọi là 

các bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hằng năm và hàng tháng của Công ty 

theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bản cân đối kế toán, báo cáo 
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hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính 

phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại 

quy chế Công ty; 

- Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của 

Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Tổng giám đốc và 

pháp luật. 

2.2.5. Các phòng, ban và đơn vị kinh doanh: 

Các phòng, ban quản lý thực hiện các công việc chức năng nhằm đảm bảo cho việc quản 

lý, tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc được hiệu quả. Công 

ty có các phòng, ban sau: 

- Phòng Tổ chức hành chính 

- Phòng Đầu tư 

- Phòng Kế toán tài chính 

- Các đơn vị trực thuộc: Ban quản lý dự án, Trung tâm đào tạo lái xe 

3. Hoạt động kinh doanh 

3.1. Cơ cấu doanh thu qua các năm 

Bảng 3: Cơ cấu Doanh thu của Công ty giai đoạn 2013-2015 

                                                                                                                        Đơn vị: đồng 

Hoạt động Năm 2013 Năm 2014 Đầu năm  2015 BCTC Cuối năm 2015 

kinh doanh Doanh thu % Doanh thu % Doanh thu % Doanh thu % 

Doanh thu bán 

Nhà ở liền kề 
17,132,421,497 47,26 28,437,397,561 69,07 28,437,397,561 69,07 19,507,450,583 30,67 

Doanh thu chuyển 

nhượng dự án 
9,648,000,000 26,61 - 0,00 - 0,00 26,557,173,000 41,75 

Doanh thu dịch 

vụ vận tải 
1,076,251,366 2,969 323,818,175 0,79  323,818,175 0,79 288,227,271 0,45 

Doanh thu dịch 

vụ đào tạo 
8,103,182,000 22,35 12,042,011,500 29,25 12,042,011,500 29,25 16,905,398,000 26,58 

Doanh thu cho 

thuê văn phòng 
290,727,270 0,802 370,145,452 0,90     370,145,452 0,90 351,545,445 0,55 

Doanh thu hoạt 

động xây lắp   
1,755,152,727 4,08   1,755,152,727 4,08 
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Tổng doanh thu 36,250,582,133 100 42,928,525,415 100 42,928,525,415 100 63,609,794,299 100 

(Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2014 và Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán 

- Cty cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung) 

Công ty có nguồn thu chính từ Kinh doanh bất động sản và Dịch vụ đào tạo lái xe. 

Trong năm 2014, Doanh thu từ bán Nhà ở liền kề là 28.437.397.561 đồng tăng mạnh so với 

năm 2013, chủ yếu là do công ty đưa ra các chính sách giảm giá kích cầu thị trường nên dẫn 

đến doanh thu tăng mạnh.  

Doanh thu chuyển nhượng dự án sụt giảm năm 2014 và tăng mạnh trong năm 2015 

bởi vì lý do sau: Công ty đã thực hiện ký kết chuyển nhượng dự án Nam thành phố Vinh 

trong năm 2012 và đã ghi nhận doanh thu sau khi đối tác chuyển một phần trong tổng số tiền 

chuyển nhượng dự án. Tuy nhiên năm 2014 do vướng mắc một số thủ tục nên Công ty không 

ghi nhận doanh thu. Đến năm 2015, Công ty hoàn thành thủ tục chuyển nhượng dự án nên đã 

ghi nhận toàn bộ doanh thu vào năm 2015.  

Doanh thu dịch vụ đào tạo có xu hướng tăng qua các năm bởi vì Công ty đã khai thác 

được nhiều học viên cùng với học phí mỗi khóa học tăng hơn so với cùng kì các năm trước. 

3.2. Cơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh qua các năm 

Bảng 4: Cơ cấu chi phí trong Doanh thu thuần của Công ty giai đoạn 2013-2015 

                                                                                                                             Đơn vị: đồng 

Chi phí 

Năm 2013 Năm 2014 Đầu năm 2015  Cuối năm 2015 

Giá trị  

Tỷ 

trọng 

/DTT 

Giá trị  

Tỷ 

trọng 

/DTT 

Giá trị  

Tỷ 

trọng 

/DTT 

Giá trị  

Tỷ 

trọng 

/DTT 

GVHB 21,883,813,891 60,38% 30,607,002,463 71,33% 29,665,286,554 
    

72.05  
47,571,860,334 74,79% 

Chi phí 

TC 
5,421,216,704 14,96% 3,049,727,123 7,11% 2,994,588,566 

      

7.27  
1,509,128,524 2,37% 

Chi phí 

bán 

hàng 

440,920,000 1,22% 1,554,044,000 3,62% 1,554,044,000 
      

3.77  
2,923,716,000 4,60% 

Chi phí 

QLDN 
6,918,665,154 19,09% 7,697,577,059 17,93% 6,549,340,093 

    

15.91  
7,630,853,813 12,00% 

Tổng 

cộng 
34,664,615,749 95,6% 42,908,350,645 99,9% 40,763,259,213 

    

99.01  
59,635,558,671 93,75% 

 

 (Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2014 và Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán - Cty 

cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung.) 

Ghi chú: Số liệu đầu năm 2015 có sự thay đổi với  năm 2014 nguyên nhân vì BCTC hợp nhất 

năm 2014 được lập theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC còn BCTC năm 2015 được lập theo 
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Thông tư 200/2014/TT-BTC (thay thế cho QĐ số 15/2006/QĐ-BTC). Đồng thời trong BCTC 

năm 2015 Công ty có Điều chỉnh hồi tố một số chỉ tiêu tài chính của năm 2013, 2014 căn cứ 

kết luận Thanh tra thuế của Cục thuế Nghệ An ngày 14/07/2015. 

Khoản mục giá vốn hàng bán tăng qua các năm vì 2 lý do. Thứ nhất Chi phí giá vốn hàng bán 

tăng theo tỷ lệ cùng Doanh thu, thứ hai Công ty thay đổi cách ghi nhận chi phí tài chính 

(trước năm 2014 công ty ghi nhận chi phí tài chính riêng, sau năm 2014 công ty ghi nhận chi 

phí tài chính theo các dự án công ty đang triển khai). Do đó trong giai đoạn 2013-2015 Tỷ lệ 

Giá vốn hàng bán/ DTT tăng dần và làm tỷ lệ chi phí tài chính/DTT giảm dần. 

 Khoản mục Chi phí bán hàng tăng do biến động cùng doanh thu. 

3.4. Nguyên vật liệu 

 Nguyên vật liệu chính: 

Hiện tại, Công ty đang có hai hoạt động chính đó là hoạt động dịch vụ đào tạo và đầu tư 

một số dự án Bất động sản. Mảng họat động cung cấp dịch vụ đào tạo của Công ty không có 

nguyên vật liệu chính. Tuy nhiên, dự án Bất động sản Công ty đang đầu tư thì nguyên vật liệu 

có tính quyết định đến giá vốn hàng bán cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của 

những dự án này. 

 Ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu tới doanh thu, lợi nhuận: 

Do nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng rất lớn trong giá thành sản phẩm nên giá cả nguyên vật 

liệu là yếu tố mang tính quyết định đối với doanh thu và lợi nhuận của Công ty trong hoạt 

động đầu tư kinh doanh bất động sản. Nếu giá bán sản phẩm cố định thì sự biến động tăng, 

giảm giá nguyên vật liệu sẽ tác động trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của Công ty. Tuy 

nhiên, do giá bán sản phẩm mang tính định hướng thị trường nên Công ty luôn có chính sách 

điều chỉnh giá bán phù hợp với từng thời điểm và phù hợp với nhu cầu của khách hàng 

4. Phân tích những thuận lợi và khó khăn đối với hoạt động kinh doanh của công ty 

a. Thuận lợi  

- Trong hoạt động của Trung tâm đào tạo lái xe: Trong năm 2015, đơn vị đã tổ chức hoạt 

động kinh doanh có hiệu quả, doanh thu từ dịch vụ đào tạo đã tăng 40,39% so với năm 2014 

và chiếm 26,58% trong cơ cấu tổng doanh thu. 

- Công ty đã hoàn thành xây dựng trung tâm đào tạo lái xe nằm trong dự án “Khu dịch vụ vận 

tải đường bộ Nam thành phố Vinh. Trung tâm đào tạo lái xe mới đáp ứng đầy đủ các quy 

chuẩn theo thông tư 58/2015/TT-BGTVT. 

b. Khó khăn 

- Năm 2015 tiếp tục là một năm khó khăn với các hoạt động kinh doanh vận tải, doanh thu từ 

dịch vụ vận tải năm 2015 chỉ đạt 288.227.271 đồng, giảm 10,99% so với năm 2014 và chỉ 

chiếm 0,45% trong cơ cấu doanh thu của năm 2015. 

- Hoạt động lĩnh vực đào tạo lái xe tuy ổn định và có lợi thế ngành nghề nhưng chịu sự cạnh 
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tranh quyết liệt từ các cơ sở đào tạo khác về công tác khai thác hồ sơ học viên. Tình hình 

cạnh tranh về đào tạo ngày càng gay gắt, một số điều kiện kinh doanh theo quy định của Nhà 

nước còn thiếu như: Phòng học, sân tập lái, xe đời mới,.... Thêm vào đó, tính chuyên nghiệp 

trong hoạt động đào tạo chưa cao, công tác thị trường còn hạn chế thiếu tính chiến lược.  

- Các dự án đầu tư của Công ty đang triển khai bị dang dở do thiếu vốn. Do vậy, việc thu xếp 

dòng tiền để triển khai các dự án tại Công ty là yêu cầu cấp thiết của Công ty hiện nay. 

- Vốn điều lệ của Công ty là 45.244.310.000 đồng, trong đó Công ty đã đầu tư vào Trường 

ĐHCN Vinh 27.550.280.000 đồng (chiếm 60,89% VĐL). Hiện nay, hoạt động kinh doanh 

của Trường ĐHCN Vinh đang bị lỗ. Việc thực hiện đồng thời các dự án SaigonSky, dự án 

Khu dịch vụ vận tải Nam thành phố Vinh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn về nguồn vốn, 

do đó cần bổ sung thêm nguồn vốn bằng cách tăng vốn điều lệ lên 65 tỷ đồng hoặc vay vốn 

Ngân hàng. 

5. Chính sách đối với người lao động 

5.1. Tổng số lao động của Công ty tại thời điểm 31/12/2015: 

Bảng 5: Cơ cấu lao động Công ty đến 31/12/2015 

TT Chỉ tiêu Số lượng (người) Tỷ lệ (%) 

1 Phân theo trình độ lao động 

  Trên Đại học và Đại học 35 45,45% 

  Cao đẳng và trung cấp 36 46,75% 

  Sơ cấp và công nhân kĩ thuật 6 7,79% 

2 Phân theo đối tượng lao động 

  Lao động trực tiếp 37 48,05% 

  Lao động gián tiếp 40 51,95% 

  Tổng cộng 77 100% 

(Nguồn: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung) 
 

5.2. Chính sách đối với người lao động 

Tổng giám đốc điều hành phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề 

liên quan đến việc tuyển dụng lao động, buộc thôi việc, lương bổng, bảo hiểm xã hội, phúc 

lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ quản lý và người lao động cũng như những mối 

quan hệ của Công ty với các tổ chức Công đoàn được công nhận theo các chuẩn mực, thông 

lệ và chính sách quản lý tốt nhất, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành. 

6. Tình hình hoạt động tài chính 

6.1. Các chỉ tiêu cơ bản 

a. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh 

Bảng 6: Một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2013-2015 

                                                                                                                    Đơn vị: Đồng 
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Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Đầu năm 2015 Cuối năm 2015 

Tổng tài sản 160,453,951,117 151,475,407,078 

  

149,675,452,561  124,974,722,650 

So với năm trước   -5,59% 

                     

(6.72) -17,49% 

Vốn điều lệ thực góp 45,244,310,000 45,244,310,000 

    

45,244,310,000  45,244,310,000 

Doanh thu thuần 36,242,027,589 42,295,616,324 

    

41,170,463,597  63,609,794,299 

So với năm trước   16,7% 

                    

13.60  50,39 

Giá vốn hàng bán 21,883,813,891 30,607,002,463 29,665,286,554 47,571,860,334 

So với năm trước   39,86% 

                    

35.56  55,4% 

Gián vốn hàng 

bán/DTT 60,4% 72,36% 

                    

72.05  74,8% 

Lợi nhuận từ HĐKD 1,931,705,945 23,296,355 

         

410,147,060  4,727,804,370 

Lợi nhuận HĐ bất 

thường 779,087,158 1,298,808,102 

        

(145,250,348) 286,234,307 

Lợi nhuận trước thuế 2,710,793,103 1,322,104,457 

         

264,896,712  5,014,038,677 

Lợi nhuận sau thuế 2,138,504,275 1,015,212,880 

         

488,754,539  2,806,962,506 

Lợi nhuận sau 

thuế/DTT 5,90% 2,4% 

                      

1.19  4,41% 
 

 (Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2014 và Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán - 

Cty cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung) 

Ghi chú: Số liệu đầu năm 2015 có sự thay đổi với  năm 2014 nguyên nhân vì BCTC hợp nhất 

năm 2014 được lập theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC còn BCTC năm 2015 được lập theo 

Thông tư 200/2014/TT-BTC (thay thế cho QĐ số 15/2006/QĐ-BTC). Đồng thời trong BCTC 

năm 2015 Công ty có Điều chỉnh hồi tố một số chỉ tiêu tài chính của năm 2013, 2014 căn cứ 

kết luận Thanh tra thuế của Cục thuế Nghệ An ngày 14/07/2015. 

Tổng tài sản giảm qua các năm do Công ty đã tiêu thụ được Hàng tồn kho, do đó Công ty có 

nguồn để trả các khoản nợ. Lợi nhuận năm 2014, 2015 không tương ứng với Doanh thu do 

Công ty đã ghi nhận một số chi phí phát sinh từ những năm quá khứ, do đó làm chi phí tăng 

dẫn đến Lợi nhuận sau thuế không đều.  

Biểu đồ: Doanh thu thuần và lợi nhuậ sau thuế của công ty qua các năm 
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b. Ghi nhận và trích khấu hao tài sản cố định 

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian 

hữu dụng ước tính. Thời gian khấu hao cụ thể như sau: 

 2015 

Số năm 

Nhà cửa vật kiến trúc 05-45 

Máy móc và thiết bị 03-10 

Phương tiện vận tải 10 

Thiết bị dụng cụ, quản lý 03-05 

TSCĐ vô hình là phần mềm kế toán được khấu hao trong 5 năm. 

c. Trích lập các quỹ 

Bảng 7: Tình hình trích quỹ giai đoạn 2013-2015 

Đơn vị: Đồng 

Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Đầu năm  2015  Cuối năm 2015 

Quỹ Đầu tư  

phát triển 
3,288,714,925 3,288,714,925 3.288.714.925 5,828,631,757 

Quỹ dự phòng  

tài chính 
1,000,500,198 1,000,500,198 1,000,500,198 

                             

-  

 (Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2014 và Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán - Cty 

cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung) 
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d. Tình hình công nợ tại thời điểm 31/12/2015 

 Các khoản phải thu 

Bảng 8: Các khoản phải thu của Công ty giai đoạn 2013-2015 

Đơn vị: đồng 

CHỈ TIÊU Năm 2013 Năm 2014 Đầu năm 2015  Cuối năm 2015 

Phải thu khách hàng 557,384,450 1,111,828,404 1,111,828,404 14,215,864,381 

Trả trước cho người bán 9,069,208,766 2,322,548,866 2,257,416,766 4,631,488,853 

Phải thu nội bộ ngắn hạn - -   - 

Phải thu theo tiến độ kế hoạch  

hợp đồng xây dựng 
- -   - 

Các khoản phải thu khác 1,141,351,824 1,141,850,681 5,059,882,424 5,264,075,320 

Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -23,000,000 - - - 

TỔNG CỘNG 10,744,945,040 4,576,227,951 8,429,127,594 24,111,428,554 

 (Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2014 và Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán - Cty cổ phần Đầu 

tư và Phát triển Miền Trung) 

Ghi chú: Số liệu đầu năm 2015 có sự thay đổi với  năm 2014 nguyên nhân vì BCTC hợp nhất 

năm 2014 được lập theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC còn BCTC năm 2015 được lập theo 

Thông tư 200/2014/TT-BTC (thay thế cho QĐ số 15/2006/QĐ-BTC). Đồng thời trong BCTC 

năm 2015 Công ty có Điều chỉnh hồi tố một số chỉ tiêu tài chính của năm 2013, 2014 căn cứ 

kết luận Thanh tra thuế của Cục thuế Nghệ An ngày 14/07/2015. 

Khoản mục Phải thu trong năm 2015 tăng đột biến do Công ty hoàn tất thủ tục chuyển 

nhượng dự án nhưng chưa thu được tiền. Các khoản phải thu khác tăng là do các khoản nợ  

để thực hiện dự án Nam thành phố Vinh và dự án SaiGon Sky. 

 Các khoản phải trả 

Bảng 9: Nợ phải trả của Công ty giai đoạn 2013-2015 

Đơn vị: đồng 

CHỈ TIÊU Năm 2013 Năm 2014 Đầu năm 2015  
Cuối năm 

2015 

Nợ ngắn hạn 92,888,829,103 82,869,972,184 87,182,867,517 30,426,687,432 

Vay và nợ ngắn hạn 38,575,000,000 32,760,015,120 31,575,000,000 5,175,000,000 
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Phải trả người bán 9,183,744,961 19,804,387,164 19,493,296,242 11,790,462,242 

Người mua trả tiền 

trước 
2,300,000,000 8,446,500,000 6,946,500,000 - 

Thuế và các khoản phải 

nộp 

 Nhà nước 

9,847,564,950 644,683,799 7,953,685,174 5,197,846,992 

Phải trả người lao động 653,064,683 764,504,787 764,504,787 714,446,930 

Chi phí phải trả 17,503,001,319 10,837,267,429 10,837,267,429 5,095,387,545 

Các khoản phải trả, 

phải nộp  

ngắn hạn khác 

7,694,163,130 5,577,491,323 5,577,491,323 943,053,723 

Quỹ khen thưởng, phúc 

lợi 
- - 

 

- 

Doanh thu chưa thực 

hiện 

 ngắn hạn 

7,132,290,060 4,035,122,562 4,035,122,562 1,510,490,000 

 

Nợ dài hạn 

 

1,222,643,423 

 

1,247,743,423 

 

1,247,743,423 

 

31,265,939,423 

Phải trả dài hạn khác 1,222,643,423 1,247,743,423 
    

1,265,939,423  
1,265,939,423 

Vay và nợ thuê  

tài chính ngắn hạn 
0 0   30,000,000,000 

Tổng 94,111,472,526 84,117,715,607  88,430,610,940  61,692,626,855 

 (Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2014 và Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán - Cty 

cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung) 
 

Ghi chú: Số liệu đầu năm 2015 có sự thay đổi với  năm 2014 nguyên nhân vì BCTC hợp nhất 

năm 2014 được lập theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC còn BCTC năm 2015 được lập theo 

Thông tư 200/2014/TT-BTC (thay thế cho QĐ số 15/2006/QĐ-BTC). Đồng thời trong BCTC 

năm 2015 Công ty có Điều chỉnh hồi tố một số chỉ tiêu tài chính của năm 2013, 2014 căn cứ 

kết luận Thanh tra thuế của Cục thuế Nghệ An ngày 14/07/2015. 

Các khoản nợ phải trả của Công ty có giảm qua các năm nhưng vẫn ở mức cao (gấp 1,5 lần 
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vốn điều lệ của Công ty). Công nợ cao đang là khó khăn lớn gây ảnh hưởng đến hiệu quả 

kinh doanh và dòng tiền của Công ty trong những năm qua. 

7.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Bảng 10: Một số chỉ tiêu tài chính năm 2013-2015 

CHỈ TIÊU Đvt 2013 2014 

Đầu 

năm  

2015 

Cuối 

năm  

2015 

Khả năng thanh toán           

1. Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn Lần 0.93 0.92 0.83 2.02 

2. Hệ số khả năng thanh toán nhanh Lần 0.18 0.14 0.12 0.84 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động           

1. Vòng quay các khoản phải thu Lần 3.37 9.24 4.88 2.64 

2. Vòng quay hàng tồn kho Lần 0.31 0.47 0.48 1.33 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời           

1. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu % 5.90 2.36 1.14 4.41 

2. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở 

hữu 
% 3.22 1.51 0.80 4.44 

3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 1.33 0.67 0.33 2.25 

Chỉ số về cơ cấu vốn           

1. Tỷ lệ nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu % 141.86 124.88 144.39 97.49 

2. Tỷ lệ nợ phải trả/Tổng tài sản % 58.65 55.53 59.08 49.36 

(Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2014 và Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán - Cty cổ 

phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung) 

 Về chỉ tiêu khả năng thanh toán: Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh 

toán nhanh của Công ty tăng mạnh trong năm 2015. Các chỉ tiêu tăng mạnh chủ yếu do công 

ty trong năm đã vay dài hạn tại Ngân hàng TMCP Liên Việt Post Bank dùng để chi trả các 

khoản nợ ngắn hạn. Các khoản nợ ngắn hạn giảm nên càng làm tăng khả năng thanh toán 

ngắn hạn của công ty 

 Về chỉ tiêu cơ cấu vốn: Nhìn chung, Công ty có hệ số Nợ trên Tổng tài sản và trên Vốn 

chủ sở hữu khá cao, tuy nhiên đang có xu hướng giảm qua các năm.  

 Về chỉ tiêu năng lực hoạt động: Vòng quay các khoản phải thu phản ánh tốc độ biến đổi 

cá khoản phải thu thành tiền mặt. Vòng quay các khoản phải thu có xu hướng giảm trong 

năm 2015. Vòng quay hàng tồn kho cho biết rằng, trong kỳ đã qua, trung bình một đồng vốn 

mà doanh nghiệp đầu tư vào hàng tồn kho hoàn thành được bao nhiêu vòng chu chuyển. Nhìn 

chung, vòng quay hàng tồn kho có xu hướng tăng đều qua các năm từ 2013-2015. 

 Về chỉ tiêu khả năng sinh lời: Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của công ty giảm mạnh 

vào năm 2014 nhưng lại tăng mạnh trở lại vào năm 2015.Do Lợi nhuận sau thuế năm 2014 

sụt giảm mạnh nhưng tăng trở lại vào năm 2015. 
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8. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát 

8.1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị  

Bảng 11: Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị của công ty tại thời điểm 31/12/2015 

Stt Họ và tên Chúc vụ Số cổ phần nắm giữ Tỷ lệ 

1 Trần Lê Dũng Chủ tịch HĐQT 222,024 4,91% 

2 Phan Ngọc Anh Thành viên HĐQT 0 0% 

3 Phan Huy Lương 
Thành Viên 

HĐQT  
418.528 9,25 

4 Nguyễn Văn Trung Thành viên HĐQT 0 0% 

5 Nguyễn Chí Thành Thành viên HĐQT 0 0% 

6 Nguyễn Đình Thắng Thành viên HĐQT 220.000 4,86% 

8.2. Danh sách Ban Giám đốc 

Bảng 12: Danh sách Ban Giám đốc của Công ty tại thời điểm 31/12/2015 

Stt Họ và tên Chúc vụ Số cổ phần nắm giữ Tỷ lệ 

1 Trần Văn Thanh Quyền Tổng Giám đốc                               3.300  0,07% 

2 Lê Văn San Phó Tổng Giám đốc                               4.521  0,10% 

8.3. Danh sách Ban Kiểm soát 

Bảng 13: Danh sách Ban Kiểm soát của Công ty tại thời điểm 31/12/2015 

Stt Họ và tên Chúc vụ Số cổ phần nắm giữ Tỷ lệ 

1 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Trưởng Ban Kiểm soát 58.717 1,30% 

2 Đoàn Thị Hà Thành viên Ban Kiểm soát 0 0% 

3 Đào Thị Như Quỳnh Thành viên Ban Kiểm soát 0 0% 

9. Tài sản 

a. Tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2015 

Bảng 14: Danh mục tài sản cố định ngày 31/12/2015 

TT Khoản mục Nguyên giá 
Giá trị hao mòn 

lũy kế 
Giá trị còn lại 

I Tài sản cố định hữu hình 21.047.106.069 14.299.714.920 6.747.391.149 

1 Nhà cửa, vật kiến trúc 5.777.773.300 3.079.184.592 2.698.588.708 

2 Máy móc thiết bị 377.955.424 377.955.424 0 

3 Phương tiện vận tải truyền dẫn 14.861.182.345 10.812.379.904 4.048.802.441 

4 Thiết bị dụng cụ quản lý 30.195.000 30.195.000 0 

II Tài sản cố định vô hình 59.000.000 25.566.666 33.433.334 

1 Phần mềm máy vi tính 59.000.000             25.566.666  33.433.334 

2 Website công ty mẹ 0 0 0 

III Tổng cộng 21.106.106.069 14.325.281.586 6.780.824.483 

(Nguồn: BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015 - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển 

Miền trung) 
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b. Tình hình đất đai 

Bảng 15: Danh mục đất đai tại ngày 31/12/2015 

Stt Địa chỉ Mục đích sử dụng 
Diện tích  

(m2) 
Cơ sở pháp lý Ghi chú 

1 

Phường 

Đội Cung, 

Tp.Vinh, 

tỉnh Nghệ 

An 

Xây dựng Nhà trẻ 628 

Quyết định số 

113/QĐ.UBND-ĐC 

ngày 18/06/2012 của 

UBND tỉnh Nghệ An 

Về việc cho Công ty Cổ 

phần Đầu tư và Phát 

triển Miền Trung thuê 

đất tại Phường Đội 

Cung, Tp.Vinh, tỉnh 

Nghệ An. Thời gian 

thuê đất tính từ ngày 

18/06/2012 đến 

30/11/2061. 

Thuê đất trả 

tiền hàng 

năm. 

2 

Phường 

Đội Cung, 

Tp.Vinh, 

tỉnh Nghệ 

An 

Xây dựng nhà ở 

liền kề và Chung 

cư cao tầng kết 

hợp Trung tâm 

thương mại và 

Văn phòng để bán. 

           8.404  

Quyết định số 

111/QĐ.UBND-ĐC 

ngày 18/06/2012 của 

UBND tỉnh Nghệ An về 

việc chuyển mục đích 

sử dụng đất và giao đất 

cho Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Phát triển 

Miền Trung tại phường 

Đội Cung, Tp.Vinh. 

- Thời hạn 

sử dụng đất: 

ổn định lâu 

dài. 

                                                                                                                                                                                                                                                                

- Đã nộp 

tiền chuyển 

quyền sử 

dụng đất 

3 

Phường 

Đội Cung, 

Tp.Vinh, 

tỉnh Nghệ 

An 

Mục đích công 

cộng: trông cây 

xanh, đất TDTT, 

đường giao thông, 

thủy lợi, sân vườn 

chung cư. 

      11.987,1  

Quyết định giao đất số 

112/QĐ.UBND-ĐC 

ngày 18/06/2012 của 

UBND tỉnh Nghệ An về 

việc chuyển mục đích 

sử dụng đất và giao đất 

cho Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Phát triển 

Miền Trung tại phường 

Giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất, Công ty 

sẽ bàn giao 

lại cho 

UBND 

thành phố 

Vinh sau khi 
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Stt Địa chỉ Mục đích sử dụng 
Diện tích  

(m2) 
Cơ sở pháp lý Ghi chú 

Đội Cung, Tp.Vinh, 

tỉnh Nghệ An. 

xây dựng 

xong cơ sở 

hạ tầng. 

4 

Phường 

Vinh Tân, 

Tp.Vinh, 

tỉnh Nghệ 

An 

Xây dựng Khu 

dịch vụ vận tải 

đường bộ Nam 

thành phố Vinh 

    66.705,04  

Đang chờ quyết định 

cho thuê đất của Sở 

TN&MT tỉnh Nghệ An 

Thuê đất trả 

tiền hàng 

năm. 

Tổng cộng 87.724,14     

Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung 

10. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo 

Bảng 16: ĐHCĐ năm 2016 của Công ty thông qua Kế hoạch SXKD năm 2016 như 

sau 

Đơn vị: Triệu đồng 

TT Chỉ tiêu ĐVT KH 2016 TH 2015 % KH2016/  

TH2015 

1 Doanh thu đồng 66.881 66.022 101 

2 Chi phí " 60.401 61.008 99 

3 Lợi nhuận sau thuế " 5.184 2.806        185 

 

11. Nhãn hiệu thương mại 

Logo của Công ty hiện nay đang sử dụng 
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12. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng 

đến việc chào bán 

Không có. 

VI. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 

1. Loại cổ phiếu:     Cổ phiếu phổ thông 

2. Mệnh giá:    10.000 đồng/cổ phiếu 

3. Tổng số cổ phiếu dự chào bán: 1.216.106 cổ phiếu 

4. Giá chào bán dự kiến:   21.800 đồng/cổ phiếu 

5. Phương thức phân phối:  

Bán đấu giá công khai cả lô ra công chúng qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

6. Thời gian phân phối cổ phiếu: Theo quy chế đấu giá do Sở giao dịch chứng khoán Hà 

Nội ban hành, dự kiến trong Quý IV/2016. 

7. Đăng ký mua cổ phiếu:  

Theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tại Công ty 

cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung. 

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

 Theo Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghi định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 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. Trong đó quy định về tỷ lệ sở hữu 

nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam tại khoản 2 điều 1 Nghị định 

60/2015/NĐ-CP, Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/08/2015 về việc hướng dẫn 

hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 

9. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: Không có. 

10. Các loại thuế có liên quan: Theo quy định của pháp luật 

VII. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 

Mục đích của việc chào bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển 
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Miền Trung nhằm cơ cấu danh mục đầu tư theo chủ trương của SCIC tại doanh nghiệp mà 

SCIC không cần giữ cổ phiếu. 

VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN 

TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MIỀN TRUNG 

Địa chỉ:  Số 26, đường Nguyễn Thái Học, Đội Cung, Tp.Vinh, Nghệ An. 

Điện thoại:  0383 847 901                            

Fax: 0383 534539 

 

TỔ CHỨC TƯ VẤN: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM 

Địa chỉ:  Tầng 1, Toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội 

Điện thoại:  (84-04) 3573 0073    

Fax: (84-04) 3573 0088 

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: 

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN VIỆT 

Địa chỉ:   Số 10, ngõ 462 đường Bưởi, P.Vĩnh Phúc,  Q.Ba Đình, Hà Nội 

Điện thoại:   (84-04) 6288 3366   

Fax:                    (84-04) 3761 5599 

TỔ CHỨC CHÀO BÁN: 

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC  

Địa chỉ:   Số 117 đường Trần Duy Hưng, p.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại:   (84-04) 3824 0703    

Fax:   (84-04) 6278 0136 

IX. TUYÊN BỐ ĐẢM BẢO 

Khi tham gia đăng ký mua cổ phần, Nhà đầu tư có nghĩa vụ:  

- Cam kết đã tự tìm hiểu đầy đủ các thông tin về Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển 

Miền Trung bao gồm nhưng không giới hạn bởi: điều lệ doanh nghiệp, báo cáo tài chính, tình 
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hình hoạt động…và các nội dung công bố thông tin khác của Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Phát triển Miền Trung để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần; 

- Cam kết không thuộc đối tượng hạn chế tham gia mua cổ phần theo Quy chế và đảm 

bảo rằng việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch chuyển nhượng (nếu trúng giá) được/sẽ 

được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp 

luật hiện hành; 

- Cam kết tuân thủ các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán 

khi tham gia đăng ký mua bao gồm nhưng không giới hạn bởi quy định về công bố thông tin, 

giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, tỷ lệ sở hữu, chào mua công khai… 

- Cam kết chấp thuận toàn bộ các nội dung của Quy chế này. 

X. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN VỀ CÁC THÔNG 

TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY 

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung chịu trách nhiệm về việc đảm bảo 

rằng các thông tin và số liệu trong Bản Công bố thông tin này là trung thực, phù hợp với thực 

tế, đầy đủ và cần thiết để người đầu tư có thể đánh giá về tài sản, hoạt động, tình hình tài 

chính, kết quả và triển vọng của Công ty. 

Báo cáo tài chính thời điểm 31/12/2013 và 31/12/2014 của Công ty cổ phần Đầu tư và 

Phát triển Miền Trung là báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi công ty TNHH 

Kiểm toán Nhân Tâm Việt. Báo cáo tài chính thời điểm 31/12/2015 của Công ty cổ phần Đầu 

tư và Phát triển Miền Trung đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.  

Các nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin và Quy chế đấu giá trước khi 

quyết định đăng ký tham dự đấu giá. Các nhà đầu tư tham dự đấu giá có trách nhiệm tìm hiểu, 

đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước và Công ty cổ phần Chứng khoán 

đầu tư Việt Nam không có trách nhiệm trong trường hợp Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển 

Miền Trung cung cấp thông tin không chính xác và không trung thực. 






