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I. TÌNH HÌNH KINH DOANH TOÀN CÔNG TY NĂM 2013 

1. Tình hình kinh doanh: 

Năm 2013, tình hình kinh doanh vẫn khó khăn, Công ty nổ lực tối đa phát triển các dịch 

vụ hiện có đồng thời tìm kiếm khách hàng ngoài VNPT. Công ty đã triển khai thêm nhiều 

dịch vụ mới, nghiên cứu chế tạo và bắt đầu triển khai một số thiết bị, giải pháp mới. Bên 

cạnh đó, công ty đã kiểm soát và tiết kiệm chi phí tốt hơn. Mặc dù tình hình chung của 

môi trường và thị trường kinh doanh tiếp tục không thuận lợi, kết quả kinh doanh của 

công ty đã có chuyển biến tích cực hơn so với năm 2011, 2012. Lợi nhuận sau thuế hợp 

nhất của công ty là 1.908 triệu đồng. 

ĐVT: triệu đồng 

Stt Chỉ tiêu 

Thực 

hiện 

2012 

Kế 

hoạch 

2013 

Thực 

hiện 

2013 

Tỉ lệ 

hoàn 

thành kế 

hoạch 

So với 

thực 

hiện 

2012 

I 
Doanh thu hợp nhất toàn công 

ty
(1)

 
    76,203    90,500    88,966  98% 117% 

II LNTT hợp nhất toàn công ty
(2)

     (1,526)     7,400      3,435  46%   

III LNST hợp nhất toàn công ty
(3)

    (2,286)     5,955      1,908  32%   

IV LNST của cổ đông công ty mẹ 
(4)

    (3,218)    4,322           17  
 

  

 

Ghi chú: 
 

(1)
Doanh thu hợp nhất toàn công ty bao gồm doanh thu Công ty và các công ty con 

(2) 
LNTT hợp nhất toàn công ty là lợi nhuận trước thuế hợp nhất.  

(3) 
LNST hợp nhất toàn công ty là lợi nhuận sau thuế hợp nhất.  

(4) 
LNST của cổ đông công ty mẹ là tổng lợi nhuận sau thuế của công ty VTC và lợi nhuận từ các công ty 

con/công ty liên kết tính theo tỷ lệ góp vốn góp của VTC. 

 (xem chi tiết phụ lục I đính kèm). 

II. CÔNG TY VTC 

Công ty mẹ doanh thu thấp, nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng doanh thu lợi nhuận Công ty 

mẹ là VTC chưa triển khai được một số dự án kỳ vọng trong năm. Dịch vụ tối ưu hóa 

mạng di động mới được nhà khai thác triển khai nên chưa có nhiều gói thầu lớn trong năm 

2013, doanh thu mảng dịch vụ này chưa cao. (Hiện công ty đang thực hiện các dự án tối 
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ưu hóa trong năm 2014). Dịch vụ đo kiểm chất lượng mạng cũng là dịch vụ mới triển khai 

trong năm 2013. Công ty đã đào tạo người, sắm máy đo có giá trị cao và đã được Bộ 

Thông tin Truyền thông kiểm tra, đánh giá Phòng đo kiểm Công ty, cấp giấy phép nhưng 

chỉ mới thực hiện được một hợp đồng đo kiểm 4 tỉnh miền Bắc cho Vinaphone vào cuối 

năm nên doanh thu chưa nhiều (hiện nay công ty đang đo kiểm dọc quốc lộ 1A và một số 

quốc lộ khác cho Mobifone). Các dự án cung cấp giải pháp thiết bị chưa thực hiện được 

trong năm do thủ tục chưa xong. Do đó dù đã kiểm soát chi phí tốt hơn nhưng doanh thu 

thấp nên kết quả kinh doanh công ty mẹ âm. Kết quả kinh doanh năm 2013 của công ty 

mẹ đã bước đầu đi lên, chuyển biến tích cực hơn so với năm 2011, 2012. Công ty đã  đặt 

được nền móng cho việc phát triển dịch vụ, thương mại với các khách hàng mới ngoài 

VNPT và sẽ triển khai các dự án chuẩn bị, theo đuổi trong các năm vừa qua trong năm 

2014. 

         Đvt: triệu đồng  

Stt Chỉ tiêu 
Thực hiện 

2012 

Kế hoạch 

2013 

Thực hiện 

2013 

Tỉ lệ 

hoàn 

thành kế 

hoạch 

So với 

thực 

hiện 

2012 

I Doanh thu       17,620        33,000        14,301  43% 81% 

  
Doanh thu cung cấp dịch 

vụ 
      15,286        15,300        11,441  71% 71% 

  Doanh thu thương mại         1,552          4,900          2,153  44% 139% 

  
Doanh thu cho thuê nhà 

trạm  
           782             800          707  155% 158% 

  Doanh thu sản phẩm dự án         12,000        

II Lợi nhuận trước thuế       (4,029)         1,979        (1,805)     

III Lợi nhuận sau thuế       (4,029)         1,484        (1,805)     

 

 Hoạt động dịch vụ kỹ thuật 

Ngoài các dịch vụ vẫn tiếp tục thực hiện như các năm trước, Công ty tiếp tục phát triển 

dịch vụ tối ưu hóa mạng di động. Trong năm 2013, dịch vụ đo kiểm tối ưu hóa mạng di 

động đã được công ty triển khai tốt nhưng do nhà khai thác chưa có nhiều dự án lớn nên 

doanh thu mảng dịch vụ này chưa cao, nhưng công ty đã có bước chuẩn bị tích cực, trang 

bị đầy đủ thiết bị, đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên công ty để có thế đáp ứng và phát triển 

tốt dịch vụ này trong thời gian tới. Triển khai dịch vụ đo benchmarking cho Vinaphone 

sau khi được kiểm tra, đánh giá và cấp giấy phép đo kiểm của Bộ Truyền thông Thông tin. 
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 Hoạt động kinh doanh thương mại 

Bán được một số tổng đài ảo và ắc quy cho viễn thông tỉnh. Các gói thầu lớn cho các bệnh 

viện, Truyền hình không kịp thực hiện trong năm 2013 đã bắt đầu triển khai đầu năm nay. 

 Các dự án: 

Dự án Hệ thống phòng vệ giám sát đường ngang công nghệ không dây cho Đường sắt 

Việt Nam đã có quyết định phê duyệt của Bộ GTVT, ký kết cùng triển khai với Tổng 

Công ty Đường sắt Việt Nam bao gồm dự án giám sát cảnh báo giao cắt đường ngang dân 

sinh - đường sắt và dự án thông tin lái tàu - trưởng tàu sẽ triển khai quý 2 năm nay.  

Dự án tài nguyên môi trường đang chuẩn bị tích cực. 

III. CÔNG TY CON - CÔNG TY LIÊN KẾT  

 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh các đơn vị như sau:  

1. Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Công nghệ thông minh (STID) 

Trong năm 2013, Công ty trúng được thầu lớn về cung cấp thẻ. Công ty cũng đã phát triển 

sản xuất một số loại thẻ khác. Dịch vụ chữ ký số được triển khai trong năm 2012 và trong 

năm 2013 công ty đã có một số hợp đồng dịch vụ chữ ký số. 

Năm 2013 Công ty hoàn thành vượt kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 5.446 triệu đồng đạt 

154% so với năm 2012. 

Bảng số liệu kết quả kinh doanh năm 2013 của công ty STID: 

       Đvt: triệu đồng 

Stt Chỉ tiêu 
Thực hiện 

2012 

Kế hoạch 

2013 

Thực hiện 

2013 

Tỉ lệ 

hoàn 

thành kế 

hoạch 

So với 

thực 

hiện 

2012 

I Tổng doanh thu      59,489         55,000       74,667  136% 126% 

II Lợi nhuận trước thuế        4,268           4,600         6,919  150% 162% 

III Lợi nhuận sau thuế         3,543           3,800         5,446  143% 154% 

IV Lãi lỗ đưa về công ty mẹ        2,126           2,280         3,268  143% 154% 

2. Công ty cổ phần Công Nghệ Tích Hợp (ITE) 

Sản phẩm đã nghiên cứu và thử nghiệm xong (một số đã thương mại) của Công ty Công 

nghệ Tích hợp là IP CallCenter, Tổng đài IP và Tổng đài IP PABX, Tổng đài PABX ảo, 

một số thiết bị khác sử dụng cho mạng di động, cho đường sắt, tài nguyên môi trường. 
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Năm 2013 Công ty cổ phần Công nghệ Tích hợp đã triển khai nghiên cứu sản phẩm mới 

chưa tiêu thụ được sản phẩm vì phần lớn gắn với các dự án ngoài ngành của VTC. Dự án 

chưa triển khai kịp trong năm, chưa có doanh thu nên kết quả kinh doanh lỗ 

Bảng số liệu kết quả kinh doanh năm 2013 của công ty ITE: 

                                 Đvt: triệu đồng  

Stt Chỉ tiêu 
Thực hiện 

2012 

Kế hoạch 

2013 

Thực hiện 

2013 

Tỉ lệ 

hoàn 

thành kế 

hoạch 

So với 

thực 

hiện 

2012 

I Tổng doanh thu         (510)          2,500  -     

II Lợi nhuận trước thuế      (1,597)             600        (1,145)     

III Lợi nhuận sau thuế       (1,597)             450        (1,145)     

IV Lãi lỗ đưa về công ty mẹ      (1,197)             337           (858)     

 

3. Công ty cổ phần Dịch vụ Công nghệ Sao Bắc Đẩu 

Bảng số liệu kết quả kinh doanh của công ty SBDS 

           Đvt: triệu đồng  

Stt Chỉ tiêu 
Thực hiện 

2012 

Kế hoạch 

2013 

Thực hiện 

2013 

Tỉ lệ 

hoàn 

thành kế 

hoạch 

So với 

thực 

hiện 

2012 

I 30% Lợi nhuận sau thuế  36 221 361 163% 1003% 

II 30% Lợi nhuận sau thuế  36 221 361 163% 1003% 
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PHỤ LỤC 1: SỐ LIỆU KINH DOANH TOÀN CÔNG TY 

 

       Đvt: triệu đồng  

ST

T 
Chỉ tiêu 

Thực 

hiện 2012 

Kế hoạch 

2013 

Thực 

hiện 

2013 

Tỉ lệ 

hoàn 

thành kế 

hoạch 

So với 

thực hiện 

2012 

I Doanh thu 76,203 90,500 88,966 98.30% 116.75% 

1 Công ty VTC 17,620 33,000 14,301 43.34% 81.16% 

2 Công ty con - Công ty liên kết 58,979 57,500 74,667 129.86% 126.60% 

3 Điều chỉnh doanh thu nội bộ
(1)

 (396) - (2)   

II Lợi nhuận trước thuế (1,526) 7,400 3,435 46.42%  

1 Công ty VTC (4,029) 1,979 (1,805)  44.80% 

2 Công ty con - Công ty liên kết 2,715 5,421 6,135 113.17% 225.97% 

3 
Điều chỉnh lợi nhuận trước 

thuế
(2)

 
(212)  (895)   

III Lợi nhuận sau thuế (2,286) 5,955 1,908 32.04%  

1 Công ty VTC (4,028) 1,484 (1,805)  44.81% 

2 Công ty con - Công ty liên kết 1,990 4,471 4,662 104.27% 234.27% 

3 Điều chỉnh lợi nhuận sau thuế (248)  (949)   

IV 
Lợi nhuận sau thuế công ty 

mẹ 
(3,281) 4,322 17  0.52% 

1 Công ty VTC (4,028) 1,484 (1,805)  44.81% 

2 
Lãi (lỗ) công ty con – công ty 

liên kết chuyển về công ty mẹ 
973 2,838 2,770 97.60% 284.81% 

3 Điều chỉnh lợi nhuận sau thuế
(3)

 (226)  (982)   

 

Ghi chú: 

 
(1)  

Loại trừ doanh thu tiêu thụ nội bộ giữa Công ty VTC và các công ty con. 

(2) 
Điều chỉnh lợi nhuận trước thuế từ chênh lệch khi hợp nhất kết quả kinh doanh toàn công ty. 

(3) 
Điều chỉnh lợi nhuận sau thuế từ chênh lệch khi hợp nhất kết quả kinh doanh toàn công ty. 
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KẾ HOẠCH SXKD TOÀN CÔNG TY NĂM 2014 

 

I. Định hướng: 

 

1. Công ty VTC: 

 Hoạt động dịch vụ: 

- Phát triển đo kiểm chất lượng mạng viễn thông, Tối ưu hóa mạng di động, Bảo 

dưỡng BTS, truyền dẫn, làm thầu phụ hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc khách hàng cho các 

hãng sản xuất thiết bị HP, Cisco,… 

- Hỗ trợ kỹ thuật, bão dưỡng thiết bị mạng WAN, LAN cho các Bộ ngành, thiết bị 

chuyên ngành cho các đài dự báo khí tượng thủy văn… 

- Sửa chữa thiết bị cho các viễn thông Tỉnh, Công ty di động. 

- Lắp đặt: Lắp đặt truyền dẫn cho các Công ty di động, làm thầu phụ lắp đặt truyền 

dẫn, BTS cho các nhà cung cấp thiết bị ở trong nước và nước ngoài.  

 Hoạt động thương mại: 

- Liên kết với các VNPT tỉnh cung cấp thiết bị viễn thông & CNTT kèm giải pháp cho 

các UBND tỉnh, Bệnh viện, sở ban ngành, các đài truyền hình địa phương...  

- Kinh doanh thiết bị phát thanh truyền hình kèm giải pháp cho Truyền hình Việt 

Nam, đài truyền hình các tỉnh…. 

- Kinh doanh bán thiết bị kèm giải pháp hệ thống thông tin tàu thuyền cho Cục Hàng 

Hải – Bộ GTVT. 

- Thương mại các sản phẩm Tổng đài PABX ảo, Thiết bị IPCallCenter V-Star, Tổng 

đài IP và các sản phẩm khác của ITE nghiên cứu chế tạo. 

 Các dự án: Tập trung vào các dự án 

- Tập trung nguồn lực vào Dự án thử nghiệm: Hệ thống phòng vệ giám sát đường 

ngang công nghệ không dây cho Đường sắt Việt Nam đã được Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải phê duyệt tại quyết định số: 3061/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 10 năm 

2014 triển khai trong năm 2014, các dự án của Bộ Tài nguyên môi trường, Dự án: 

Xây dựng hệ thống quản lý tư liệu Truyền hình bằng kỹ thuật số của Trung tâm tư 

liệu Đài truyền hình Việt Nam. 

 Hoạt động nghiên cứu:  

- Nghiên cứu chế tạo một số sản phẩm mới, trang bị cho mạng di động và một số phần 

mềm, thiết bị khác chuyên dùng cho ĐSVN. 

2. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thông minh: 

- Tập trung cải tiến dây chuyền sản xuất thẻ cào, các loại thẻ  khác. 
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- Tiếp tục ổn định nhà máy tại Khu công nghệ cao, đầu tư từng phần và chuẩn hóa hệ 

thống in phun, hệ thống dữ liệu để đáp ứng yêu cầu khách hàng. Ưu tiên tập trung 

nâng cao chất lượng sản phẩm thẻ để ổn định thị phần Vinaphone, VMS. 

- Mở rộng cung cấp sản phẩm thẻ cho các nhà khai thác truyền hình trả tiền như: 

VTVcab, SCTV, HTV… 

- Hoàn thiện và phát triển dịch vụ chữ ký số. 

3. Công ty Cổ phần Công nghệ Tích hợp: 

- Cùng VTC thực hiện thương mại các sản phẩm IPCallCenter, Tổng đài PABX ảo, 

Tổng đài  IP. 

- Nghiên cứu một số sản phẩm mới, phát triển giải pháp phần mềm kèm thiết bị 

chuyên dùng cho ĐSVN. 

- Đẩy mạnh tốc độ nghiên cứu chế tạo, cùng với VTC thương mại sản phẩm 

- Triển khai thử nghiệm và thương mại hóa các sản phẩm khác đã nghiên cứu xong. 

- Xem xét đánh giá một số sản phẩm tiềm năng từ yêu cầu của khách hàng và chọn lọc 

nghiên cứu, triển khai . 

4. Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Sao Bắc Đẩu:  

- Giữ cơ cấu vốn 30%. Nâng cao chất lượng dịch vụ hiện tại. Tìm kiếm để phát triển 

thêm một số dịch vụ khác. 

II. Các chỉ tiêu cơ bản toàn công ty: 

 Kế hoạch Công ty năm 2014 xây dựng với những chỉ tiêu cơ bản sau:  

       Đvt: triệu đồng 

 

Stt Chỉ tiêu
Thực hiện

 năm 2013

 Kế hoạch

năm 2014 

So với 

thực hiện 

năm 2013

I Doanh thu hợp nhất toàn công ty
(1)

88,966 92,000            103.41%

II LNTT hợp nhất toàn công ty
(2)

3,435              8,818 256.71%

III LNST hợp nhất toàn công ty
(3)

1,908              7,318 383.54%

IV Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 
(4)

17              5,443 

 

Ghi chú: 
(1)

Doanh thu hợp nhất toàn công ty bao gồm doanh thu của Công ty và các công ty con. 
(2) 

LNTT  hợp nhất toàn công ty là lợi nhuận trước thuế hợp nhất.. 
(3) 

LNST hợp nhất toàn công ty là lợi nhuận sau thuế hợp nhất.  
(4) 

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là tổng lợi nhuận sau thuế của công ty VTC và lợi 

nhuận từ các công ty con/công ty liên kết tính theo tỷ lệ góp vốn góp của VTC. 
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- Tổng doanh thu năm 2014  là 92.000 triệu đồng, bằng 103.41% so với năm 2013.  

- Tổng lợi nhuận trước thuế toàn công ty năm 2014 là  8.818 triệu đồng. 

- Tổng lợi nhuận sau thuế toàn công ty năm 2014 là 7.318 triệu đồng, trong đó bao gồm Lợi 

nhuận sau thuế của Công ty VTC là 2.050 triệu đồng, của các công ty con và công ty liên 

kết  là 5.268 triệu đồng  (xem chi tiết phụ lục 1 đính kèm). 

 

1. Công ty VTC 

                                                                                                                                ĐVT: triệu đồng 

I Tổng doanh thu 14,301 30,000 209.78%

Doanh thu dịch vụ kỹ thuật 11,441 9,300 81.29%

Doanh thu cho thuê nhà trạm 707 700 99.01%

Doanh thu sản phẩm thương mại 2,153 18,000 836.04%

Doanh thu sản phẩm dự án 2,000

II Tổng lợi nhuận trước thuế (1,805)                 2,050

III Tổng lợi nhuận sau thuế (1,805)                 2,050

Stt Chỉ tiêu
Thực hiện 

năm 2013

Kế hoạch

 năm 2014

So với thực 

hiện năm 2013

 

2. Công ty con-Công ty liên kết 

 

2.1 Công ty Đầu tư và Phát triển Công Nghệ Thông Minh  

                    Đvt: triệu đồng 

 

STT Chỉ tiêu
Thiện hiện

 năm 2013

Kế hoạch

năm 2014

So với

thực hiện

năm 2013

I Tổng doanh thu 74,667               60,000              80.36%

II Lợi nhuận trước thuế 6,919                 6,000                86.72%

III Lợi nhuận sau thuế 5,445                 4,500                82.64%

 

  

2.2 Công ty Cổ phần Công nghệ Tích hợp 

Đvt: triệu đồng 

STT Chỉ tiêu
Thực hiện

năm 2013

Kế hoạch

năm 2014

So với

thực hiện

năm 2013

I Tổng doanh thu 0 2,000                  

II Lợi nhuận trước thuế (1,145)                   300                     

III Lợi nhuận sau thuế (1,145)                   300                     
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2.3 Công ty cổ phần Dịch vụ Công nghệ Sao Bắc Đẩu 
Đvt: triệu đồng 

 

STT Chỉ tiêu
Thực hiện 

năm 2013

Kế hoạch

năm 2014

So với thực

hiện năm 2013

I 30% Lợi nhuận trước thuế 361 468 129.64%

II 30% Lợi nhuận sau thuế 361 468 129.64%

 

 

 

  

Nơi nhận: 

- HĐQT 

- Lưu 
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PHỤ LỤC:  Tổng kết số liệu toàn công ty 

ĐVT: triệu đồng 

I Doanh thu 88,966           92,000            103%

1 Công ty VTC 14,301           30,000            210%

2 Công ty con - Công ty liên kết 74,667           62,000            83%

3 Điều chỉnh doanh thu nội bộ (2)                   

II Lợi nhuận trước thuế 3,435             8,818              257%

1 Công ty VTC (1,805)            2,050              

2 Công ty con - Công ty liên kết 6,135             6,768              110%

3 Điều chỉnh lợi nhuận trước thuế (895)               

III Lợi nhuận sau thuế 1,908             7,318              384%

1 Công ty VTC (1,805)            2,050              

2 Công ty con - Công ty liên kết 4,662             5,268              113%

3 Điều chỉnh thuế TNDN (949)               

IV Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 17                  5,443              32017%

1 Công ty VTC (1,805)            2,050              

2
Lãi (lỗ) công ty con – công ty liên kết

 chuyển về công ty mẹ
2,770             3,393              122%

3 Điều chỉnh lợi nhuận sau thuế (948)               -

4 Cổ tức dự kiến

Stt Chỉ tiêu
Thực hiện

năm 2013

 Kế hoạch

năm 2014 

 So với 

thực hiện

 năm 2014 
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                                                                          Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2014 

                                                                                                                        

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 

 
 

Kính thưa các Quý vị Cổ đông!  

Hội đồng Quản trị Công ty xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động, về công tác quản trị của 

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Viễn thông VTC trong năm 2013 và định hướng hoạt động 

kinh doanh trong năm 2014 như sau: 

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013. 

Năm 2013, tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn trong khi thị trường viễn thông cạnh tranh 

ngày càng gay gắt hơn, các khách hàng Viễn thông đều cắt giảm đầu tư, chi phí. Những khó khăn 

này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động công ty. Trong tình thế rất khó khăn, ngoài việc nỗ lực duy 

trì mối quan hệ, thực hiện các hợp đồng với các đơn vị trong ngành, Công ty đặt kỳ vọng nhiều 

vào các dự án ngoài ngành dựa vào các giải pháp và thiết bị của công ty nghiên cứu chế tạo. Mặc 

dù hết sức cố gắng, tiến độ triển khai các dự án chậm do phụ thuộc nhiều vào việc hoàn thiện thủ 

tục, thẩm định dự án đầu tư vì các dự án này đều sử dụng vốn ngân sách. Tuy chưa thực hiện được 

các dự án này để đưa vào kết quả kinh doanh năm 2013 của Công ty, nhưng đã tạo được tiền đề 

cho năm 2014. 

Trong năm, Công ty mẹ đã phát triển các sản phẩm mới như tổng đài IP, triển khai các dịch vụ 

mới như tối ưu hóa mạng di động, đo kiểm mạng viễn thông... nhưng số lượng công việc không có 

nhiều, nên thu doanh đạt thấp. 

Công ty con TNHH Đầu tư và phát triển Công nghệ Thông minh có một số hợp đồng lớn, hoạt 

động có lãi vượt kế hoạch, nhưng Công ty con Công nghệ Tích hợp trong năm 2013 không bán 

được sản phẩm, kết quả lỗ nên kết quả hợp nhất Công ty không tốt.  

Về tổng quan, Hội đồng quản trị nhận thấy hoạt động kinh doanh của toàn Công ty đã có những 

chuyển biến tích cực hơn, công ty đã tạo được những tiền đề tốt thuận lợi để triển khai trong năm 

2014, công ty đã tạm chấm dứt chuỗi lỗ các năm 2011, 2012, Cổ phiếu VTC đã được đưa ra khỏi 

diện bị kiểm soát. Ban Điều hành công ty đã cố gắng triển khai và thực hiện các nghị quyết của 

Hội đồng quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đã có những nỗ lực lớn trong việc triển 

khai thực hiện các dự án, tìm kiếm khách hàng và mở rộng các dịch vụ mới, đồng thời cơ cấu lại 

nhân sự công ty, thắt chặt quản lý, kiểm soát và tiết kiệm tối đa chi phí. 

Các chỉ tiêu cơ bản trong năm 2013: 

Doanh thu hợp nhất toàn Công ty:  88.966 triệu đồng, tăng 14,95% so với năm 2012, 

đạt  98,31% kế hoạch. 
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Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn Công ty: 3.435 triệu đồng. 

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn Công ty: 1.908  triệu đồng. 

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 17 triệu đồng. 

II. Tổng quan hoạt động của HĐQT năm 2013 

1. Hoạt động của HĐQT: 

Trong năm 2013, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, sát cánh hỗ trợ công tác điều hành 

hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, 02 

phiên họp HĐQT định kỳ và 04 lần tổ chức lấy ý kiến  thành viên HĐQT để chỉ đạo thực hiện các 

hoạt động SXKD của Công ty. HĐQT bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ 

trương, Nghị quyết và quyết định chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công 

ty tiến hành nhiệm vụ SXKD. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự 

thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT. 

2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013: 

Do tình hình kinh doanh không tốt, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã nhất trí thông 

qua việc không chi thù lao HĐQT/BKS từ năm 2011 cho đến khi hoạt động của công ty tốt hơn 

nên từ năm 2012 đến nay Công ty không trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.  

3. Việc chi trả cổ tức năm 2010: 

Trong năm 2013, Công ty vẫn chưa chi trả cổ tức năm 2010 được do Công ty gặp nhiều khó khăn 

trong đó có khó khăn về dòng tiền. Công ty không thể tiếp cận nguồn vốn vay nên Ban Điều hành 

đã cân nhắc kỹ các chi tiêu, dành nguồn lực để thực hiện các dự án kịp tiến độ, đảm bảo công việc 

cho Công nhân viên nên không có nguồn tiền để chi trả cổ tức năm 2010 như Nghị quyết Đại hội 

và HĐQT. 

4. Những thay đổi chủ yếu và sự kiện tiêu biểu trong năm 2013 và trước kỳ ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2014: 

a. Nhân sự Hội đồng Quản trị: 

 Không có thay đổi. 

b.Về việc thay đổi nhân sự Ban điều hành 

 Không có thay đổi. 

c.Tình hình thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty 

Không có thay đổi. 

d.Việc góp vốn vào các Công ty con/Công ty liên kết 

Không có thay đổi. Hiện cơ cấu vốn tại các Công ty con/Công ty liên kết cụ thể như sau: 
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Công ty con/Công ty liên kết Đơn vị tính 
Vốn 

Điều lệ 

Vốn đã 

góp 

Vốn góp 

trong năm 

2013 

Tổng cộng  

vốn đã góp 

Tỷ lệ 

%/VĐL 

Công ty TNHH Đầu tư và Phát 

triển Công nghệ thông minh 
Triệu đồng 32.000 19.200 - 19.200 60% 

Công ty cổ phần Công nghệ Tích 

hợp 
Triệu đồng 5.000 2.503 - 2.503 74,96% 

Công ty cổ phần Dịch vụ Công 

nghệ Sao Bắc Đẩu 
Triệu đồng 20.000 6.000 - 6.000 30% 

 

III. Kế hoạch hoạt động năm 2014 

Năm 2014, với những hợp đồng dịch vụ đang triển khai thực hiện từ đầu năm và các dự án đã xúc 

tiến từ hai năm nay, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh 

năm 2014 với các định hướng như sau:  

- Cân đối nguồn lực để thực hiện doanh thu trên các mảng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

hiện nay như dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng, tối ưu hóa, đo kiểm chất lượng mạng di động, 

truyền dẫn, sửa chữa thiết bị, sản xuất thẻ cào.  

- Tập trung đẩy mạnh các Dự án Hệ thống phòng vệ giám sát đường ngang công nghệ 

không dây cho Đường sắt Việt Nam dự kiến triển khai trong năm 2014, Dự án giám sát 

môi trường của Bộ Tài nguyên môi trường, dự án Tổng đài IP và các dự án khác dùng 

giải pháp và sản phẩm của VTC. 

 HĐQT đăng ký kế hoạch kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu như sau:  

           ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Thực hiện 

2013 

Kế hoạch 

 2014 

Tăng 

trưởng 

Doanh thu toàn Công ty 88.966 92,000 103.41% 

Lợi nhuận trước thuế toàn Công ty 3.435 8,818 256.71% 

Lợi nhuận sau thuế toàn Công ty 1.908 7,318 383.54% 

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ 17 5,443 - 

Cổ tức - - - 

Thù lao HĐQT/BKS - 372
 (1)

 - 

Ghi chú: 
(1) 

Thù lao HĐQT/BKS là 372 triệu đồng nếu đạt lợi nhuận theo kế hoạch, nếu không 

chi theo tỷ lệ hoàn thành. Thưởng 5% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế để bổ sung quỹ 

thù lao HĐQT/BKS. 
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Năm 2014, Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc rà soát lại định hướng chiến lược phát 

triển Công ty, tăng cường công tác quản trị, hỗ trợ sát sao hoạt động kinh doanh của Ban Tổng 

Giám đốc.  

Xin thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty gửi tới toàn thể Quý vị Cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh 

phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 

                    

 

Nơi nhận: 

- Như trên 

- Lưu 

 






















	



