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I.

Thông tin chung :
1. Thông tin khái quát :
Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình
Tên giao dịch: VTB
Trụ sở chính: 248A Nơ Trang Long, Phƣờng 12, Quận Bình Thạnh, TPHCM
Điện thoại: (08.8) 35163885

Fax: (08.8) 35163886

Mã chứng khoán: VTB
Mã ISIN : VN 000000VTB8
Website : www.vtb.com.vn
2. Quá trình hình thành và phát triển :
 Tiền thân của Công ty là một xƣởng sản xuất nhỏ của Công ty Sony thành lập năm 1973,
và qua các giai đoạn phát triển từ xƣởng sản xuất cơ điện Tân Bình (năm 1975), Nhà máy
chế tạo tụ xoay Tân Bình (năm 1981), Xí nghiệp Vietronics Tân Bình (1983), đến năm 1991
đổi tên thành Công ty Điện tử Tân Bình với hình thức sở hữu là doanh nghiệp nhà nƣớc
 Tháng 7/2004, Công ty Điện tử Tân Bình chuyển sang hoạt động dƣới hình thức Công ty
cổ phần và đổi tên thành Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình theo quyết định số
240/2003/QĐ-BCN ký ngày 30/12/2003 của Bộ trƣởng Bộ Công Nghiệp.
 Lịch sử hình thành của Công ty có thể tóm lƣợc ở bảng dƣới đây:

1981

Thành lập “Nhà máy chế tạo tụ xoay Tân Bình” thuộc Liên Hiệp các
Xí Nghiệp Điện tử, với tên giao dịch “Viettronics Tân Bình”.

1983-1985

Đổi tên từ Nhà máy chế tạo tụ xoay thành “Xí Nghiệp Viettronics
Tân Bình”
Đƣa dây chuyền LR tụ xoay công suất 800.000 cái/năm vào hoạt
động.
Bắt đầu sản xuất mạch in.
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Thành lập phân xƣởng lắp ráp Điện tử (Tivi, radio,..).
“Xí Nghiệp Viettronics Tân Bình” đƣợc đổi tên thành ”Công ty
Công ty Điện tử Tân Bình” mang tên giao dịch "Công tyCông ty
Viettronics Tân Bình" đến tháng 06/2004.
Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: sản xuất, lắp ráp, bảo hành, bán
buôn, bán lẻ cac sản phẩm điện và điện tử.

1994

Thành lập liên doanh Sony Việt Nam.

1996

Thành lập liên doanh JVC Việt Nam.

1997

Chuyển trụ sở về 422 Hồ Văn Huê, Phƣờng 9, Quận Phú Nhuận.

1999

Tham gia góp vốn thành lập công ty Công ty cổ phần Vitek

2000

Bắt đầu xây dựng thƣơng hiệu VTB với các sản phẩm: ti vi màu và
các sản phẩm audio khác

2001

Giới thiệu các sản phẩm Audio-hệ thống âm thanh chất lƣợng cao
thƣơng hiệu VTB.

2002

Tham gia vào thị trƣờng công nghệ thông tin nội địa với các sản
phẩm máy tính mang thƣơng hiệu VTB

2004

Đầu tháng 07, chuyển hóa thành Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình
- VTB JSC.

2005

Tung ra thị trƣờng sản phẩm Tivi màn hình tinh thể lỏng, màn hình
máy tính tinh thể lỏng mang thƣơng hiệu VTB
Tiếp tục khẳng định vị trí trong lĩnh vực CNTT Việt nam qua việc

2006

cung cấp ra thị trƣờng những model máy tính xách tay chuyên
nghiệp, cao cấp đồng thời mở rộng và phát triển sản xuất về lĩnh
vực Điện lạnh dân dụng.
Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình chính thức giao dịch trên sàn

12/2006

giao dịch chứng khóan Tp.HCM, số cổ phiếu niêm yết: 7.000.000
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cổ phiếu
2007

Chuyển mảng hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Vitek về
thành phòng kinh doanh sản phẩm Vitek tại VTB
Công ty tiếp tục niêm yết bổ sung 976.705 cổ phiếu nâng tổng số cổ
phiếu niêm yết trên Sàn Giao dịch chứng khóan TP. HCM lên
11.982.050 cổ phiếu.

2008
Hiên nay, tổng số cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình đang
niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM là 11.982.050 cổ
phiếu với tổng giá trị 119.820.500.000 đồng.
T08-2009

Công ty thành lập Công Ty con lấy tên Công Ty CP Công Nghệ
Thông Tin Việt Tân Bình , vốn góp chiếm 51% .

T11-2010

Công ty thành lập Công Ty con lấy tên Công Ty CP Vitek VTB Hà
Nội , vốn góp chiếm 57%

T01/2012

Công ty thành lập Công Ty con lấy tên Công Ty CP Vitek VTB
HCM , vốn góp chiếm 51%

T04/2012

Công ty thành lập Công Ty con lấy tên Công Ty CP Thƣơng Mại JS
VTB , vốn góp chiếm 70%

Tháng 7/2004, Công ty Điện tử Tân Bình chuyển sang hoạt động dƣới hình thức Công ty cổ
phần và đổi tên thành Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình theo quyết định số 240/2003/QĐBCN ký ngày 30/12/2003 của Bộ trƣởng Bộ Công Nghiệp.
Thời điểm niêm yết:
- Tháng 12/2006 Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình chính thức giao dịch trên sàn giao dịch
chứng khoán Tp.HCM, số cổ phiếu niêm yết: 7.000.000 cổ phiếu.
- Tháng 11/2008 Công ty tiếp tục niêm yết bổ sung 4.005.345 cổ phiếu nâng tổng số cổ
phiếu niêm yết trên Sàn Giao dịch chứng khoán TP. HCM lên 11.005.345 cổ phiếu.
- Tháng 12/2008 Công ty tiếp tục niêm yết bổ sung 976.705 cổ phiếu nâng tổng số cổ phiếu
niêm yết trên Sàn Giao dịch chứng khoán TP. HCM lên 11.982.050 cổ phiếu.
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- Hiện nay, tổng số cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình đang niêm yết trên Sở giao
dịch chứng khoán Tp. HCM là 11.982.050 cổ phiếu với tổng giá trị 119.820.500.000 đồng.
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh :
- Ngành nghề kinh doanh:
 Sản xuất, lắp ráp, bảo hành và kinh doanh các sản phẩm điện, điện tử và tin học (không
tái chế nhựa, kim loại phế thải, xi mạ điện);
 Kinh doanh bất động sản, văn phòng cho thuê;
 Sản xuất, lắp ráp, bảo trì và mua bán các sản phẩm điện lạnh – điện gia dụng ...
Địa bàn kinh doanh: Tiêu thụ trong nƣớc và xuất khẩu .
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý :
- Các công ty con :
 Công Ty CP Công Nghệ Thông Tin Việt Tân Bình : 15 tỷ góp 51 % vốn điều lệ .
-

Địa chỉ : 06 Phạm văn Hai Quận Tân Bình – TP HCM

-

Lĩnh vực kinh doanh : Mua bán các sản phẩm máy tính và linh kiện máy tính .

 Công Ty CP Vitek VTB Hà Nội : 6 tỷ góp 57% vốn điều lệ .
-

Địa chỉ : 37 Láng Trung - Quận Hai Bà Trƣng – Hà Nội

-

Lĩnh vực kinh doanh : Mua bán các sản điện tử - điện lạnh và điện gia dụng .

 Công Ty CP Thƣơng Mại JS VTB : 5 tỷ góp 70% vốn điều lệ .
-

Địa chỉ : 248A Nơ Trang Long - Quận Bình Thạnh – TP HCM

-

Lĩnh vực kinh doanh : Mua bán các sản điện tử mang thƣơng hiệu JVC và điện gia
dụng .

5. Định hướng phát triển :
Chiến lược phát triển trung và dài hạn :
Định hƣớng của VTB trong thời gian tới là nhắm vào các mặt hàng mà dung lƣợng
thị trƣờng còn lớn bên cạnh việc nghiên cứu thêm các tiện ích mới trong các sản phẩm sản
xuất đƣa ra thị trƣờng các sản phẩm nhƣ máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh,.. nhằm đa dạng hóa sản
phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của ngƣời tiêu dùng.

Trang 4

CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

+ Tổ chức lại sản xuất theo hƣớng mở rộng qui mô, nâng cao chất lƣợng sản lƣợng, năng
lực quản lý chất lƣợng và khả năng truy xuất sản phẩm.
+ Chú trọng xây dựng hệ thống phân phối, bảo hành và quảng bá thƣơng hiệu, đồng thời có
các biện pháp chặt chẽ để giữ vững và nâng cao uy tín thƣơng hiệu.
+ Tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các quy trình, thủ tục quản lý nội bộ.
+ Sử dụng, quy hoạch, phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lƣợc phát triển SXKD
của Công ty.
Các mục tiêu đối với môi trƣờng, xã hội và cộng đồng của Công ty.
* Chăm lo đời sống cho nhân viên :
 Bảo đảm cho ngƣời lao động có đủ việc làm suốt cả năm.
 Công ty duy trì các mức phúc lợi cho ngƣời lao động theo Quy chế công ty và theo Thỏa
ƣớc lao động tập thể 2.500.000 đồng /năm.
 Tiền thƣởng năm cho nhân viên duy trì ở mức từ 2 đến 3 tháng lƣơng.
 Mức thu nhập bình quân toàn công ty: 6.000.000 ñoàng/thaùng.
 Tổ chức cho NV đi nghỉ kết hợp hoạt động cộng đồng tại Miền Trung, thời gian 5 ngày.
 Tổ chức hội nghị NLĐ, xem xét lại điều khoản trong TÖLÑTT, các tiêu chuẩn phúc lợi
nhƣ trong TÖLÑTT đều ñöôïc thöïc hieän nghieâm tuùc đầy đủ.
 Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Bộ luật lao động liên quan đến quyền lợi của
ngƣời lao động, liên quan đến quyền lợi của con ngƣời, thực hiện nghiêm túc tham gia bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ngoài ra công ty còn mua thêm cho NLĐ bảo hiểm tai nạn
24/24).
 Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân trực tiếp sản xuất.
 Khám sức khỏe định kỳ hàng năm đúng quy định.
 Ngoài việc chăm lo cho NLĐ, chúng tôi còn chăm lo cho con em của họ trong học hành,
có quỹ khen thƣởng hàng năm cho con em có thành tích cao trong học tập.
* Các hoạt động đoàn thể Xã Hội :
+ Với tổ chức đoàn thể: Công ñoaøn phối hôïp vôùi Đoàn Thanh nieân phaùt ñoäng caùc
phong traøo TDTT, văn nghệ nhân kyû nieäm ngaøy thaønh laäp Ñaûng 3/2, 30/4, Quoác teá Lao
Ñoäng 1/5, Caùch maïng thaùng Taùm vaø Quoác khaùnh 2/9 thu huùt nhieàu ngöôøi tham gia taïo ra
không khí vui veû, gắn boù trong ñôøi soáng, trong coâng vieäc, phong traøo phuï nöõ hai giỏi cuûa
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toå chöùc Coâng ñoaøn coù taùc duïng ñoäng vieân, khuyến khích lao ñoäng nữ tham gia caùc phong
traøo ñoaøn theå.
+ Công taùc xã hoäi: vaän ñoäng toaøn theå caùn boä coâng nhaân vieân laøm công tác xã hoäi töø
thieän vôùi toång soá tieàn laøm công taùc xã hoäi trong năm 2014 laø 100,000,000 đồng.
+ Trong năm Công Ty có nhận phục dƣởng suốt đời cho 04 Mẹ Việt Nam Anh Hùng tại
Tỉnh Bến Tre .
* Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong công ty
 Ban lãnh ñaïo Coâng ty luôn chỉ ñaïo caùc phoøng ban chöùc năng nghieäp vuï, những nôi
có quan heä tröïc tieáp vôùi NLÑ phaûi luôn quan taâm ñeán nguyeän voïng vaø caùc quyeàn lôïi
chính ñaùng cuûa hoï theo luaät phaùp quy ñònh, thöïc hieän nghiêm chỉnh, ñaày ñuû...,veà taøi chính
chi tieâu rõ ràng, minh baïch.
 Ban Toång giaùm ñoác cũng đã daønh thôøi gian tieáp xuùc vôùi NLÑ khi coù yeâu caàu. Do
laøm toát nhö treân neân trong năm qua khoâng coù ñôn thö khiếu naïi, tố cáo.
 Không khí trong toàn công ty vui tƣơi, đoàn kết, dân chủ.
6. Các rủi ro:
Cũng nhƣ năm 2014, năm 2015 tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn cho các doanh
nghiệp Việt Nam. Các doanh nghiệp sản xuất gặp nhiều khó khăn đặc biệt là các Doanh
nghiệp vừa và nhỏ. Thị trƣờng trong nƣớc sức mua giảm sút bởi lạm phát ở mức cao. Giá
vàng lên xuống không ổn định, lãi suất vay ngân hàng cao. Chi phí sản xuất tăng do nhiều
nguyên nhân nhƣ giá nguyên vật liệu trên thế giới tăng, chi phí cho ngƣời lao động tăng, chi
phí vận tải tăng mạnh ảnh hƣởng đến sức cạnh tranh của DN. Thị trƣờng chứng khoán ảm
đạm gần nhƣ suốt cả năm. Những khó khăn đó đã tác động trực tiếp đến tình hình SXKD
của VTB.
Bên cạnh khó khăn trên, sự đóng băng của thị trƣờng bất động sản cộng với chủ
trƣơng tăng tiền thuê đất hơn nhiều lần của nhà nƣớc cũng ảnh hƣởng không nhỏ đến việc
kinh doanh văn phòng cho thuê của công ty, đó cũng là một trong những lý do chính làm lợi
nhuận của công ty sụt giảm.
Ngoài những khó khăn khách quan kể trên, còn có những nguyên nhân chủ quan đã
tác động tới kết quả SXKD của công ty, đó là:
- Thƣơng hiệu VTB cũng đã xây dựng đƣợc nhiều năm, tuy đã bắt đầu xây dựng đƣợc
một số sản phẩm đặc trƣng, riêng biệt nhƣng do biến động về giá cả đầu vào cũng nhƣ sự
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xâm nhập nhanh, mạnh của các thƣơng hiệu mạnh trên thế giới, cùng với tâm lý thích hàng
ngoại của ngƣời tiêu dùng, vì thế thƣơng hiệu và sản phẩm VTB gặp nhiều khó khăn trên thị
trƣờng trong nƣớc. Cùng một mức chất lƣơng sản phẩm, ngƣời tiêu dùng thƣờng chỉ chấp
nhận chi trả một số tiền cho sản phẩm mang thƣơng hiệu VTB ít hơn từ 10 đến 20% so với
các thƣơng hiệu ngoại. Điều này dẫn đến lợi nhuận từ SXKD thấp.
Tuy khó khăn rất nhiều nhƣng với sự cố gắng của tập thể CB-NV trong năm 2014, mặc
dù chƣa đạt đƣợc các chỉ tiêu kế hoạch nhƣ đề ra đầu năm nhƣng đã đạt đƣợc ở một mức có
thể chấp nhận đƣợc trong tình hình khó khăn chung của thị trƣờng và khó khăn riêng của
VTB trong năm 2014. Công ty đã cố gắng phấn đấu đạt lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh
nghiệp năm 2014 vƣợt so với kế hoạch 9,8% .
II.Tình hình hoạt động trong năm :
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh :
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:
Báo cáo riêng VTB (đã kiểm toán)
CHỈ TIÊU

ĐV tính: Triệu đồng
KH 2014

TH 2014

TH14/KH14

220.469

205.930

93,4%

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

13.053

14.329

109,8%

Lãi cơ bản trên mỗi CP ( % )

12,1%

13,3%

109,8%

Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ,
doanh thu tài chính và doanh thu khác

Báo cáo hợp nhất VTB (đã kiểm toán)
CHỈ TIÊU

ĐV tính: Triệu đồng
KH 2014

TH 2014

TH14/KH14

220.469

229.249

104,0%

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

13.053

17.881

137,0%

Lãi cơ bản trên mỗi CP ( % )

12,1%

16,6%

137,0%

Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ,
doanh thu tài chính và doanh thu khác

2.

Tổ chức và nhân sự :

Danh sách Ban điều hành :
Danh sách các thành viên trong ban điều hành và Sơ yếu lý lịch của Hội đồng quản trị và
Ban kiểm soát :
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Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị :
1. Ông Lƣu Hoàng Long

Chủ tịch Hội Đồng quản trị

2. Ông Vũ Dƣơng Ngọc Duy

Thành viên Hội đồng quản trị

3. Ông Vũ Hoàng Chƣơng

Thành viên Hội đồng quản trị

4. Ông Nguyễn Hồng Kỳ

Thành viên Hội đồng quản trị

5. Ông Đào Trung Thanh

Thành viên Hội đồng quản trị

Danh sách các thành viên Ban Tổng Giám Đốc :
1. Ông Vũ Dƣơng Ngọc Duy

Tổng Giám Đốc

2. Ông Vũ Hoàng Chƣơng

Phó Tổng Giám Đốc

3. Ông Trang Văn Hƣng

Phó Tổng Giám Đốc

Danh sách các thành viên Ban Kiểm Soát :
1. Ông Nguyễn Phƣớc Hiệp

Trƣởng Ban Kiểm Soát

2. Ông Hỳnh Văn Đức

Kiểm soát viên

3. Ông Nguyễn Hữu Bảo Thạch

Kiểm soát viên
Kế toán trưởng :

1. Ông Đào Trung Thanh

Kế toán trƣởng

Sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng quản trị:
A. Ông Lưu Hoàng Long – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
o

Họ và tên: LƢU HOÀNG LONG

o

Giới tính: Nam

o

Ngày tháng năm sinh: 13/12/1973

o

Nơi sinh: Phật Tích, Tiên Sơn, Bắc Ninh

o

Quốc tịch: Việt Nam

o

Dân tộc: Kinh

o

Quê quán: Hà Nội

o

Địa chỉ thƣờng trú: Số 21, tổ 14, Phƣờng Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trƣng, Hà Nội

o

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:

o

Trình độ văn hoá: 12/12
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Trình độ chuyên môn: Kỹ sƣ đo lƣờng và điều khiển tự động Đại Học Bách

o

khoa Hà Nội
o

Quá trình công tác :


Từ 08/1995 đến 12/1996: Kỹ Sƣ ,cán bộ kỹ thuật Viện Điện tử và Tin họcBộ Công nghiệp.



Từ 01/1997 đến 11/1998: Kỹ sƣ đo lƣờng điều khiển Công ty Điện tử Công
nghiệp- Tổng Công ty điện tử và tin học Việt Nam .



Từ 12/1998 đến 12//2004: Gíam đốc ban Quản lý và phát triển dự án Công ty
Điện tử Công nghiệp.

o Từ 01/2005 đến 04/2006: Phó Gíam đốc Công ty kiêm Gíam đốc Ban Quản
lý và phát triển dự án Công ty Điện tử Công nghiệp ( nay là Công ty CP Điện
tử Công nghiệp ) .
o Từ 05/2006 đến 05/2006: Trợ lý Tổng Gíam Đốc Tổng Công ty Điện tử và
Tin Học Việt Nam .
o Từ 06/2006 đến 03/2008: Gíam Đốc Công ty Cổ Phần Vietronics Đống Đa.
o Từ 04/2007 đến 05/2008: Phó Tổng Gíam Đốc Tổng Công ty CP Điện tử và
Tin Học Việt Nam kiêm Gíam Đốc Công ty Cổ Phần Vietronics Đống Đa.
o Từ 04/2007 đến 05/2008: Phó Tổng Gíam Đốc Tổng Công ty Điện tử và Tin
Học Việt Nam kiêm Gíam Đốc Công ty Cổ Phần Vietronics Đống Đa.
o Từ 06/2008 đến 03/2009: Phó Tổng Gíam Đốc Tổng Công ty CP Điện tử và
Tin Học Việt Nam , Bí thƣ Chi bộ cơ quan Tổng Công ty ,Uỷ viên Thƣờng
vụ Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty .
o Từ 04/2009 đến 02/2010: Quyền Tổng Gíam đốc , Bí thƣ Chi bộ , Uỷ viên
Thƣờng vụ Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty .
o Từ 03/2010 đến 03/2011: Thành viên Hội đồng Quản trị, Q.Tổng Gíam đốc ,
Bí thƣ Chi bộ, Uỷ viên Thƣờng vụ Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty .
o Từ 09/2011 đến 04/2012: Ngƣời đại diện phần vốn Nhà Nƣớc, Thành viên
Hội Đồng Quản Trị, Tổng Gíam đốc, Bí thƣ Chi bộ , Uỷ viên Thƣờng vụ Ban
chấp hành Công đoàn Tổng Công ty .
o Từ 05/2012 đến 08/2012: Ngƣời đại diện phần vốn Nhà Nƣớc, Thành viên
Hội Đồng Quản Trị, Tổng Gíam đốc, Bí thƣ Chi bộ , Uỷ viên Thƣờng vụ Ban
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chấp hành Công đoàn Tổng Công ty, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối
Công nghiệp Hà Nội .
o Từ 09/2012 đến 12/2012: Ngƣời đại diện phần vốn Nhà Nƣớc, Thành viên
Hội Đồng Quản Trị, Tổng Gíam đốc, Bí thƣ Đảng ủy Tổng Công ty , Uỷ viên
Thƣờng vụ Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty, Uỷ viên Ban Chấp hành
Đảng bộ Khối Công nghiệp Hà Nội .
o Từ 01/2013 đến nay : Ngƣời đại diện phần vốn Nhà Nƣớc, Thành viên Hội
Đồng Quản Trị, Tổng Gíam đốc, Bí thƣ Đảng ủy Tổng Công ty , Uỷ viên Ban
chấp hành Đảng bộ Khối Công nghiệp Hà Nội .
o

Chức vụ công tác hiện nay: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần
Viettronics Tân Bình.

o

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

o

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

o

Số cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 0.0 cổ phiếu

o

Các khoản nợ đối với công ty: Không

B. Ông Vũ Dương Ngọc Duy TV.HĐQT - Tổng Gíam Đốc :
o Họ và tên: VŨ DƢƠNG NGỌC DUY
o Giới tính: Nam
o Ngày tháng năm sinh: 08/07/1960
o Nơi sinh: Tp.HCM.
o Quốc tịch: Việt Nam
o Dân tộc: Kinh
o Quê quán: Quãng Ngãi
o Địa chỉ thƣờng trú: 68 Ba Vân – Q Tân Bình , Tp.HCM
o Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 08. 35163885
o Trình độ văn hoá: Đại học
o Trình độ chuyên môn: Kỹ sƣ điện tử
o Quá trình công tác:


1982-1986: Nhân viên kỹ thuật nhà máy chế tạo tụ xoay Tân Bình ( sau đổi
tên là Viettronics Tân Bình )



1986-1994: Trƣởng phòng kỹ thuật Công ty Viettronics Tân Bình



1994-1998: Tổng trƣởng phòng sản xuất Công ty Sony Việt Nam



1998-2000: Giám đốc kinh doanh Công ty Sony Việt Nam.
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2000-2005: P.Tổng Giám đốc Công ty JVC Việt Nam



2005-2012 : P. Tổng Giám đốc Công ty CP Viettronics Tân Bình



2012- nay : Tổng Giám đốc công ty CP Viettronics Tân Bình

o Chức vụ công tác hiện nay: Thành Viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty CP
Viettronics Tân Bình
o Hành vi vi phạm pháp luật: Không
o Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không.
o Số cổ phần nắm giữ: 118.861 cổ phần. (Mệnh giá 10.000 đồng)
o Các khoản nợ đối với công ty: Không.
C. Ông Vũ Hoàng Chương TV.HĐQT – Phó Tổng Gíam Đốc :
o Họ và tên: VŨ HOÀNG CHƢƠNG
o Giới tính: Nam
o Ngày tháng năm sinh: 10/01/1961
o Nơi sinh: Tp.HCM.
o Quốc tịch: Việt Nam
o Dân tộc: Kinh
o Quê quán: Hải Dƣơng
o Địa chỉ thƣờng trú: 350/5 Cách mạng Tháng 8, P.11. Q3, Tp.HCM
o Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (08) 35163885
o Trình độ văn hoá: Đại học
o Trình độ chuyên môn: Kỹ sƣ điện tử
o Quá trình công tác:


1983-1988: Giảng viên Kỹ thuật trƣờng Sƣ phạm Kỹ thuật



1988-1992: P.GĐ Công ty Điện tử TRITRONICS



1992-1997: Trợ lý Giám đốc Công ty Điện tử Tân Bình



1997-2001: P.Tổng Giám đốc Công ty Sony Việt Nam.



2001-2005: P. GĐ/Giám Đốc Công ty Điện tử Tân Bình.



2005-2009: P.Tổng Giám Đốc Công ty JVC Việt Nam



2009-nay: P.Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Viettronics Tân Bình

o Chức vụ công tác hiện nay: Thành Viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công Ty Cổ
Phần Viettronics Tân Bình
o Hành vi vi phạm pháp luật: Không
o Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không.
o Số cổ phần nắm giữ: 174.973 cổ phần. (Mệnh giá 10.000 đồng)
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o Các khoản nợ đối với công ty: Không.
D. Ông Đào Trung Thanh TV.HĐQT – Kế toán trưởng
o Họ và tên : ĐÀO TRUNG THANH
o Giới tính: Nam
o Ngày tháng năm sinh: 09/08/1965
o Nơi sinh: Hồ Chí Minh
o Quốc tịch: Việt Nam
o Dân tộc: Kinh
o Quê quán: Bình Dƣơng
o Địa chỉ thƣờng trú: 79 Trần kế Xƣơng P.07 , Quận Phú Nhuận , Tp.HCM
o Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (08) 35163885
o Trình độ văn hoá: Đại học
o Trình độ chuyên môn: Kế toán
o Quá trình công tác:


1988- 1990: Công ty LD Tổng hợp Lâm Hà – TP HCM



1991-2004: Công ty Điện Tử Tân Bình



Từ 2004- đến nay: Công ty CP Viettronics Tân Bình



Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT ,Kế toán trƣởng Công Ty Cổ

Phần Viettronics Tân Bình
o Hành vi vi phạm pháp luật: Không
o Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không.
o Số cổ phần nắm giữ: 70.605 cổ phần. (Mệnh giá 10.000 đồng)
o Các khoản nợ đối với công ty: Không.
E. Ông Nguyễn Hồng Kỳ TV.HĐQT
o Họ và tên: NGUYỄN HỒNG KỲ
o Giới tính: Nam
o Ngày tháng năm sinh: 04/07/1947
o Nơi sinh: Tp.HCM.
o Quốc tịch: Việt Nam
o Dân tộc: Kinh
o Quê quán: Nghệ An
o Địa chỉ thƣờng trú: 246 D Xô Viết Nghệ Tĩnh , Quận Bình Thạnh, TP.HCM
o Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:
Trang 12

CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

o Trình độ văn hoá: Cử nhân điện tử
o Trình độ chuyên môn: Kỹ sƣ điện tử
o Quá trình công tác:


1972-1976: Kỹ sƣ phòng nghiên cứu Điện Tử Bộ CKLK



1977-1982 : Công tác tại Công ty Viettronics Thủ Đức



1982-2006: Công tác tại Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam- Kiêm

Giám Đốc Công Ty Điện Tử Tân Bình.


2006-nay: Nghỉ hƣu

o Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần
Viettronics Tân Bình .
o Hành vi vi phạm pháp luật: Không
o Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không.
o Số cổ phần nắm giữ: 253.866 cổ phần. (Mệnh giá 10.000 đồng)
o Các khoản nợ đối với công ty: Không.
Sơ yếu lý lịch Ban Tổng Gíam Đốc
A.

Ông Trang Văn Hưng – Phó Tổng Giám Đốc

o

Họ và tên: TRANG VĂN HƢNG

o

Giới tính: Nam

o

Ngày tháng năm sinh: 08/09/1972

o

Nơi sinh: tỉnh Sóc Trăng

o

Quốc tịch: Việt Nam

o

Dân tộc: Kinh

o

Quê quán: huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

o

Địa chỉ thƣờng trú: 645/33 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hƣng, Quận 7, TP. HCM

o

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 08. 35163885

o

Trình độ văn hoá: Đại học

o

Trình độ chuyên môn: Kỹ sƣ điện tử

o

Quá trình công tác :


Từ 09/1995 đến 04/1997: Kỹ Sƣ Công Nghệ - Công ty Viettronics Tân Bình.
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Từ 04/1997 đến 09/2000: Phó Xƣởng sản xuất Ti vi Công ty JVC Việt Nam.



Từ 09/2000 đến 24/02/2014 : Giám Đốc Bộ Phận Nghiên Cứu & Phát Triển.

o Từ 25/02/2014 đến nay: Phó TGĐ Cty Cổ Phần Viettronics Tân Bình.
o

Chức vụ công tác hiện nay: Phó TGĐ Cty Cổ Phần Viettronics Tân Bình.

o

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

o

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

o

Số cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 8.372 cổ phiếu

o

Các khoản nợ đối với công ty: không
Sơ yếu lý lịch thành viên Ban kiểm soát

A.

Ông Nguyễn Phước Hiệp – Trưởng Ban Kiểm Soát

o

Họ và tên: NGUYỄN PHƢỚC HIỆP

o

Giới tính: Nam

o

Ngày tháng năm sinh: 07/10/1972

o

Nơi sinh: Sài Gòn

o

Quốc tịch: Việt Nam

o

Dân tộc: Kinh

o

Quê quán: Sài Gòn

o

Địa chỉ thƣờng trú: 12/2 Khu phố 6, Thị trấn, Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí
Minh

o

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:

o

Trình độ văn hoá: 12/12

o

Trình độ chuyên môn: Quản trị Văn phòng chuyên nghiệp .

o

Quá trình công tác :


Từ 08/1992 đến 04/1999: Lái xe Liên hiệp Điện tử - Tổng công ty Điện tử
và Tin học Việt Nam.



Từ 05/1999 đến 08/2000: Quản trị Văn phòng liên lạc Tổng Công ty Điện tử
và Tin học Việt Nam.

Trang 14

CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Từ 2001 đến 10/2003: Phụ trách Kế toán Văn phòng Tổng Công ty Điện tử
và Tin học Việt Nam tại TP.HCM .



Từ 11/2003 đến 08/2007 : Quản trị Văn phòng Tổng Công ty Điện tử và Tin
học Việt Nam tại TP.HCM .



Từ 09/2007 đến 10/2010: Phó Chánh văn phòng đại diện Tổng Công ty CP
Điện tử và Tin học Việt Nam tại TP.HCM .



Từ 11/2010 đến 09/2012: Phụ trách Văn phòng đại diện Tổng Công ty CP
Điện tử và Tin học Việt Nam tại TP.HCM .



Từ 10/2012 đến nay : Phó Văn phòng đại diện Tổng Công ty CP Điện tử và
Tin học Việt Nam tại TP.HCM .
Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng Ban Kiểm Soát

o

Công ty Cổ Phần

Viettronics Tân Bình.
o

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

o

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

o

Số cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 4.040 cổ phiếu

o

Các khoản nợ đối với công ty: Không

B. Ông Huỳnh Văn Đức – thành viên Ban kiểm soát .
o Họ và tên: HUỲNH VĂN ĐỨC
o Giới tính: Nam
o Ngày tháng năm sinh: 25/4/1959
o Nơi sinh: Campuchia
o Quốc tịch: Việt Nam
o Dân tộc: Kinh
o Quê quán:
o Địa chỉ thƣờng trú: 525/84A Huỳnh Văn Bánh – Phú Nhuận – TP HCM
o Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 08. 35163886
o Trình độ văn hoá: Đại học
o Trình độ chuyên môn: Kỹ sƣ cơ khí.
o Quá trình công tác:


1983- đến nay: Công ty CP Viettronics Tân Bình

o Chức vụ công tác hiện nay: Phó phòng hành chính nhân sự Công ty CP Viettronics
Tân Bình
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o Hành vi vi phạm pháp luật: Không
o Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không.
o Số cổ phần nắm giữ: 48.490 cổ phần. (Mệnh giá 10.000 đồng)
o Các khoản nợ đối với công ty : Không
C. Ông Nguyễn Hữu Bảo Thạch – thành viên Ban kiểm soát .
o Họ và tên: NGUYỄN HỮU BẢO THẠCH
o Giới tính: Nam
o Ngày tháng năm sinh: 16/08/1962
o Nơi sinh: Kontum
o Quốc tịch: Việt Nam
o Dân tộc: Kinh
o Quê quán: Thừa Thiên Huế
o Địa chỉ thƣờng trú: 61/7A Nguyễn Thƣợng Hiền, P.5, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
o Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (08) 3.5163885
o Trình độ văn hoá: Đại học
o Trình độ chuyên môn: Kỹ sƣ điện tử, Cử nhân Kinh tế Quản trị Kinh doanh
o Quá trình công tác:


Tháng 02/1985 đến nay : Công tác tại Công ty Cổ Phần Viettronics Tân Bình

( Chức vụ đã đảm nhiệm trong quá trình công tác tại VTB : Trƣởng phòng QA,
Trƣởng phòng Kỹ thuật, Trƣởng phòng bảo hành, Tổng trƣởng phòng dịch vụ sau
bán hàng , PT ban kiểm soát nội bộ các công ty thanh viên VTB )
o Chức vụ công tác hiện nay: Trƣởng phòng bảo hành Công Ty Cổ Phần Viettronics
Tân Bình .
o Hành vi vi phạm pháp luật: Không
o Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không.
o Số cổ phần nắm giữ: 26.064 cổ phần. (Mệnh giá 10.000 đồng)
o Các khoản nợ đối với công ty: Không.
- NHỮNG THAY ĐỔI CHỦ YẾU TRONG NĂM 2014
1.

:
Không thay đổi

2. Thay đổi kế toán trƣởng :
Không thay đổi
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3.

:
Thay đổi thành viên HĐQT :
-

Ông Ngô Văn Vị bải nhiệm thay thế Ông Nguyễn Hồng Kỳ

-

Ông Bùi Kim Khánh bải nhiệm thay thế Ông Đào Trung Thanh
Ban Kiểm Soát:

-

Bà Nguyễn Vi Minh bải nhiệm thay thế Ông Nguyễn Phƣớc Hiệp

-

Bà Trƣơng Thị Thùy Linh bải nhiệm thay thế Ông Nguyễn Hữu Bảo Thạch.

Số lượng cán bộ, nhân viên :
+ Tổng số cán bộ công nhân viên đến hết ngày 31/12/2014 là 148 ngƣời, về chính sách đối
với ngƣời lao động thực hiện theo đúng Bộ luật lao động, Điều Lệ, Nội quy công ty và
ngƣời lao động luôn đƣợc công ty bảo đảm về việc làm, đời sống.
+ Thu nhập bình quân của ngƣời lao động trong năm 2014 : 6.000.000 đồng/ngƣời/tháng.
2. Chính sách đối với người lao động:
+ Số lƣợng ngƣời lao động của Công ty tính đến thời điểm hiện nay: Tổng số lao động: 148
ngƣời, trong đó: 92 nam, 56 nữ.
+ Trình độ chuyên môn:
o Đại học và trên đại học:

80 ngƣời

o Cao đẳng:

25 ngƣời

o Trung học chuyên nghiệp:

25 ngƣời

+ Trình độ học vấn: 12/12 (tất cả cán bộ CNV)
+ Chất lƣợng lao động nhìn chung là cao, đƣợc huấn luyện tốt, có tinh thần làm việc và kỷ
luật cao.
+ Chính sách đối với ngƣời lao động:
 Chính sách đào tạo:
Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dƣỡng, đặc biệt là về kỹ năng
nghiệp vụ chuyên môn đối với nhân viên nghiệp vụ tại các đơn vị. Việc đào tạo tại Công ty
đƣợc thực hiện theo hƣớng sau:
 Ðối với lao động trực tiếp: thƣờng xuyên mở các lớp bồi dƣỡng tại chỗ để nâng
cao trình độ tay nghề và sự hiểu biết của ngƣời lao động về ngành hàng. Công ty tiến hành
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đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao hiệu quả lao động của các lao động hiện có. Ngƣời lao
động cũng luôn đƣợc khuyến khích và tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình
độ về chuyên môn, ngoại ngữ, tin học.
 Ðối với lao động tại các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Công ty luôn tạo điều kiện
tham gia học cả trong và ngoài nƣớc với ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu công
việc, tham gia các lớp học bồi dƣỡng nghiệp vụ ngắn hạn về các chế độ, chính sách của nhà
nƣớc.
 Chính sách lƣơng:
Công ty xây dựng quy chế về quản lý và phân phối tiền lƣơng áp dụng thống nhất
trong toàn Công ty. Tiền lƣơng đƣợc phân phối theo nguyên tắc phân phối lao động và sử
dụng tiền lƣơng nhƣ đòn bẩy kinh tế quan trọng nhất để kích thích ngƣời lao động tích cực
tham gia sản xuất kinh doanh. Việc phân phối lƣơng đƣợc thực hiện công khai và dân chủ,
đảm bảo sự công bằng và hợp lý giữa các chức danh trong Công ty.
 Chính sách thƣởng:
Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng
góp, tăng năng suất chất lƣợng hoàn thành công việc, Công ty đƣa ra chính sách thƣởng
hàng kỳ, thƣởng đột xuất cho cá nhân và tập thể. Việc xét thƣởng căn cứ vào thành tích của
cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, sáng kiến cải tiến về kỹ thuật, về phƣơng
pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm đƣợc khách hàng mới, thị trƣờng mới, hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ đƣợc giao, đạt đƣợc hiệu quả cao trong kinh doanh, có thành tích chống tiêu
cực, lãng phí.
+ Các chính sách khác:
 Công ty thực hiện các chế độ bảo đảm xã hội cho ngƣời lao động theo Luật lao động. Nội
quy lao động và Thoả ƣớc lao động tập thể. Công ty luôn quan tâm đến đời sống và cải thiện
điều kiện cho cán bộ công nhân viên.
 Công ty thực hiện các chính sách BHXH, BHYT, Hƣu Trí ... theo đúng chính sách nhà
nƣớc ban hành.

3 Tình hình tài chính :
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a) Tình hình tài chính :

Chỉ tiêu

Năm 2013

Năm 2014

% tăng giảm

Tổng giá trị tài sản

261.727

263.985

+0,9%

Doanh thu thuần

163.605

190.758

+16,6%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

12.787

15.398

+20,4%

Lợi nhuận khác

2.290

1.395

-39,1%

Lợi nhuận trƣớc thuế

15.077

16.793

+11,4%

Lợi nhuận sau thuế

12.225

14.329

+17,2%

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức

11,3%

13,26%

+17,3%

Năm 2013

Năm 2014

Ghi chú

3,46

3,75

2,44

2,65

+ Hệ số nợ/Tổng tài sản

0,22

0,21

+Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu

0,29

0,27

*Đối với tổ chức không phải là tổ
chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân
hàng :

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu :

Chỉ tiêu
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán :
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn :
TSLĐ/Nợ ngắn hạn
+ Hệ số thanh toán nhanh :
TSLĐ - Hàng tồn kho
Nợ ngắn hạn
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn :
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3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động :
+ Vòng quay hàng tồn kho :
Gía vốn hàng bán

2,34

2,67

0,63

0,72

0,075

0,075

0,060

0,069

0,047

0,054

0,078

0,080

Hàng tồn kho bình quân
+ Doanh thu thuần/ Tổng tài sản
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời :
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh
thu thuần
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn
chủ sở hữu
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng
tài sản
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động
kinh doanh/Doanh thu thuần

4 / Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu :
 Hiện nay toàn bộ cổ phiếu của công ty là cổ phiếu phổ thông. Tổng số cổ phiếu tính
đến ngày 16/03/2015 ( ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông
thƣờng niên 2015 ): 11.982.050 cổ phiếu ( mệnh giá : 10.000đ/1 cổ phiếu ).
 Trong đó 1 cổ đông lớn nắm giữ là 6.654.960 cổ phiếu, chiếm 55,54%, 1.177.530CP
quỹ chiếm 9,83% . Còn lại 4.149.560 cổ phiếu chiếm 34,63% bao gồm các cổ đông
trong và ngoài nƣớc ( Bao gồm tổ chức và cá nhân )

Số
ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU

TRONG NƯỚC

lượng

Gía trị cổ phiếu

Tỷ lệ

( Người )

( VNĐ )

(%)

846

114,226,260,000

95.33

HĐQT, BGD

5

6,266,770,000

5.23

Cổ phiếu quỹ

1

11,775,300,000

9.83
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Cá nhân

806

24,652,140,000

20.57

Tổ chức

34

71,532,050,000

59.70

NƯỚC NGOÀI

52

5,594,240,000

4.67

Cá nhân

47

1,668,140,000

1.39

Tổ chức

5

3,926,100,000

3.28

898

119,820,500,000

100.00

TỔNG CỘNG

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc :
Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
Nhận định chung:
Với các chỉ tiêu k
, ổn định kinh tế vĩ mô đƣợc duy trì vững chắc,
tăng trƣởng kinh tế phục hồi rõ nét và đồng đều, thị trƣờng tài chính có những chuyển biến
tích cực, cân đối ngân sách đƣợc cải thiện.

: kinh tế toàn cầu phục hồi chậm và không ít
bất trắc; giá dầu giảm ảnh hƣởng đến cân đối ngân sách và khả năng đáp ứng vốn cho đầu tƣ
phát triển; giá hàng hóa thế giới giảm, trong khi tốc độ tăng xuất khẩu đang có xu hƣớng
giảm nhanh, nhất là khu vực nƣớc ngoài.
Nhƣ vậy 2014 vẫn là một năm có nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp Việt Nam.
Các doanh nghiệp sản xuất gặp nhiều khó khăn đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.với
hơn 67.000 doanh nghiệp giải thể, phá sản trong năm . Thị trƣờng trong nƣớc sức mua giảm
và tình hình cạnh tranh rất gay gắt . Bên cạnh đó, chi phí sản xuất tăng do nhiều nguyên
nhân nhƣ giá nguyên vật liệu trên thế giới tăng, chi phí cho ngƣời lao động tăng… Những
khó khăn đó đã tác động trực tiếp đến tình hình SXKD của VTB.
Bên cạnh khó khăn trên, chủ trƣơng tăng tiền thuê đất hơn nhiều lần của nhà nƣớc
cũng ảnh hƣởng không nhỏ đến việc kinh doanh văn phòng cho thuê của công ty, đó cũng là
một trong những lý do chính làm lợi nhuận của công ty sụt giảm.
Tuy khó khăn rất nhiều nhƣng với sự cố gắng của tập thể CB-NV trong năm 2014,
đã đạt đƣợc gần sát chỉ tiêu doanh số kế hoạch nhƣng đã vƣợt chỉ tiêu lợi nhuận đề ra đầu
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năm trong tình hình khó khăn chung của thị trƣờng và khó khăn riêng của VTB trong năm
2014. Đặc biệt , trong báo cáo hợp nhất đã kiểm toán, VTB đã vƣợt cả chỉ tiêu doanh số và
lợi nhuận kế hoạch, cụ thể nhƣ sau :
KẾT QUẢ KINH DOANH ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2014 :
Báo cáo riêng VTB (đã kiểm toán)
CHỈ TIÊU
Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ,
doanh thu tài chính và doanh thu khác
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

ĐV tính: Triệu đồng
KH 2014

TH 2014

TH14/KH14

220.469

205.930

93,4%

13.053

14.329

109,8%

13,3%

109,8%

Lãi cơ bản trên mỗi CP ( % )

12,1%

Nhận định chung:
Mặc dù còn có nhiều khó khăn nhƣ phần trên đã nêu, HĐQT và BTGĐ Công ty đã có
nhiều cố gắng theo sát tình hình SXKD và tình hình thị trƣờng, liên tục cải thiện môi trƣờng
làm việc cho nên tình hình sản xuất kinh doanh tƣơng đối ổn định, bảo đảm đời sống cho
nhân viên và ngƣời lao động. Kết quả lợi nhuận 2014 đạt 109,8% so với KH, lãi cơ bản trên
mỗi CP đạt 13,3% và doanh số đạt 93,4% so với kế hoạch, so với các doanh nghiệp cùng
ngành trong và ngoài nƣớc cũng là kết quả tốt.

Báo cáo hợp nhất VTB (đã kiểm toán)
CHỈ TIÊU

ĐV tính: Triệu đồng
KH 2014

TH 2014

TH14/KH14

220.469

229.249

104,0%

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

13.053

17.881

137,0%

Lãi cơ bản trên mỗi CP ( % )

12,1%

16,6%

137,0%

Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ,
doanh thu tài chính và doanh thu khác

Kiểm điểm lại các mục tiêu đề ra tại Đại hội năm 2014
Các mục tiêu và biện pháp lớn đã đề ra trong năm 2014 nhƣ sau :
1/ Tiếp tục đầu tƣ vào công tác nghiên cứu phát triển những sản phẩm có hàm lƣợng
chất xám cao, có giá trị cộng thêm lớn. Chuẩn bị thêm nhiều mẫu sản phẩm mới với tính
năng cao hơn và có lợi thế cạnh tranh hơn đối với dòng karaoke thông dụng. Phát triển các
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sản phẩm internet karaoke trên cơ sở điện toán đám mây, tạo tiền đề cho việc phát triển VTB
thành công ty công nghệ cao trong vòng từ 3 đến 5 năm nữa.
2/ Tiếp tục khai thác tối đa các nguồn lực của công ty. Nhanh chóng tìm các nguồn thu
bổ sung qua hơp tác sản xuất kinh doanh và khai thác các mặt bằng hiện có để có thể đảm
bảo hài hòa cho sƣ phát triển trong tƣơng lai thông qua đầu tƣ vừa đảm bảo lợi nhuận hiện
hữu để đảm bảo cổ tức cho các cổ đông. Tìm cách khai thác mặt bằng 06 Phạm Văn Hai tối
ƣu trong năm 2014.
3/ Tập trung điều hành các Công ty thành viên, đảm bảo sự phát triển các Công ty thành
viên hài hòa theo định hƣớng của Công ty mẹ, đảm bảo sự điều hành minh bạch và có lợi
nhuận cao ở các Công ty thành viên.
4/ Phát triển kinh doanh, tiết giảm chi phí, hƣớng về công nghệ cao và thƣơng hiệu Quốc
gia 2015.
5/ Tập trung phát triển liên doanh – liên kết sản xuất kinh doanh với các tập đoàn lớn
tầm cỡ Quốc tế nhƣ Skyworth, Pioneer…

Với các định hướng và mục tiêu đã trình bày tại đại hội cổ đông thường niên năm
2014, trong năm qua HĐQT và ban TGĐ công ty đã triển khai và kết quả như sau :
1/ Tập trung vào công tác nghiên cứu phát triển :
Đã tập trung xây dựng Bộ phận nghiên cứu phát trển thành một trong những bộ phận chủ
lực của công ty . Đã bổ sung một thành viên trong Ban Tổng Giám Đốc trực tiếp phụ trách
bộ phận này . Các sản phẩm đã định hƣớng trong đại hội năm 2014 đã thiết kế và đƣa ra thị
trƣờng .Tiếp tục thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu sản phẩm mới, công nghệ mới cho lãnh
vực then chốt là Karaoke . VTB đã đƣa ra thị trƣờng sản phẩm Karaoke Android với nhiều
tính năng vƣợt trội và bƣớc đầu tạo tiếng vang tốt trên thị trƣờng.
Đấy là thành quả lớn nhất của công ty về phát triển sản phẩm trên triết lý : <<Tự hào giá
trị Việt >>.
2/ Tập trung khai thác tối đa các nguồn lực hiện có của công ty. :
Công ty đã tập trung khai thác các mặt bằng còn trống tại các địa điểm Vĩnh Lộc, Phạm
Văn Hai , Nơ Trang Long , Cát Lái . Mặc dù trong năm tình hình kinh doanh bất động sản
cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhiều văn phòng , cao ốc trên địa bàn thành phố đƣợc đƣa vào
hoạt động tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt về nguồn cung và giá cả ,nhƣng với nhiều nỗ lực
,Công ty đã tập trung cải tạo khai thác và cải thiện đơn giá cho thuê. Hiện nay mặt bằng sản
xuất điện lạnh ở Vĩnh Lộc đã đƣợc tối ƣu hóa tạo thêm mặt bằng đƣa vào kinh doanh cho
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thuê, mặt bằng Phạm Văn Hai cũng đã đƣợc cải thiện đơn giá , Nơ Trang Long gần 90% đã
kín, đã khai thác thêm đƣợc gần 2000 m2 kho tại Nơ Trang Long, đảm bảo nguồn thu cho
năm 2014. Đối với mặt bằng Cát Lái , ban lãnh đạo đang nổ lực tìm kiếm các cơ hội đầu tƣ
mới nhƣ cho liên kết sản xuất hay thành lập liên doanh.
3/ Xây dựng các quy chế quản lý phù hợp cho các Công ty thành viên theo mô hình Công
ty mẹ - Công ty con, đảm bảo sự phát triển các Công ty thành viên hài hòa theo định hướng
của Công ty mẹ, đảm bảo sự điều hành minh bạch và có lợi nhuận cao ở các Công ty thành
viên.
Đánh giá hoạt động các Công ty thành viên :
- Kết quả hoạt động của Công ty JS VTB là khá tốt, doanh số và lợi nhuận kỳ
vọng vƣợt yêu cầu đề ra và hƣớng phát triển của công ty là tốt, trong tình hình
tƣơng đối khó khăn của thị trƣờng. Công ty JS VTB bên cạnh Công ty JVC đã đƣợc
Công ty đa quốc gia Pioneer chọn là nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam, hiện
đang hoạt động phát triển thị trƣờng tốt.
+ Doanh thu

: 34,39 tỷ đồng.

 Đạt 146,2 %

+ Lợi nhuận sau thuế : 1,645 tỷ đồng.  Đạt 236,7 %
- Công ty CNTT VTB bƣớc đầu hồi phục, sau một thời gian dài thua lỗ từ năm
2011, Công ty cũng cố gắng tiết giảm nhân lực và chi phí tuy nhiên hoạt động cũng
phải đƣợc định hƣớng phát triển thêm. Hy vọng sẽ có kết quả tốt trong năm 2015.
- Công ty Vitek VTB Hà Nội trong năm hoạt động không tốt, kết quả kinh
doanh lỗ do một số đầu tƣ không khả thi, HĐQT đã quyết định tái cơ cấu nhân sự
chủ chốt, bƣớc đầu đã ổn định. Kết quả kinh doanh 2014 tuy đã cải tiến nhƣng vẫn
còn nhiều khó khăn tồn tại từ trƣớc phải giải quyết dứt điểm. Kết quả kinh doanh
sắp tới sẽ quyết định hƣớng đi cho Công ty thành viên này vào những năm về sau.
Công ty VTB đã xây dựng quy chế kiểm soát nội bộ và kiểm tra định kỳ các Công ty
thành viên bên cạnh các đợt kiểm toán cuối quý, điều nầy sẽ đảm bảo việc điều hành minh
bạch và kết quả tốt tại các Công ty thành viên.
4/ Phát triển kinh doanh, tiết giảm chi phí, hướng về công nghệ cao và thương hiệu
Quốc gia 2015.
Mục tiêu của công ty là ổn định kinh doanh, lấy tiêu chí an toàn làm đầu, tăng tốc nhƣng
phải vững chắc, không nóng vội. Các chính sách phát triển công ty hƣớng vào mục tiêu phát
triển bền vững do đó tập trung đầu tƣ vào công nghệ cao nhƣng vẫn đảm bảo mục tiêu lợi
nhuận và theo đuổi mục tiêu thƣơng hiệu quốc gia.
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Trong năm 2014 , VTB cũng đã hoàn thành việc nghiên cứu khả thi , đánh giá mẫu và
tiến hành sản xuất một số sản phẩm điện gia dụng , và đã đƣa ra thị trƣờng đầu năm 2014
tuy doanh số còn khiêm tốn tuy nhiên cũng đã hình thành một dòng sản phẩm mới cho VTB
, hy vọng việc đa dạng hóa sản phẩm sẽ giúp cho VTB tiếp tục phát triển trong năm 2015.
VTB đã giảm thiểu tối đa các chi phí không cần thiết, thực hành tiết kiệm trong toàn
công ty , chú ý giảm các chi phí điện nƣớc, vận động sự tự giác của toàn nhân viên trong tiết
kiệm chi phí.
VTB đã có nhiều nỗ lực đầu tƣ để tạo ra nhiều sản phẩm mới tham gia thị trƣờng song
song với việc phát triển các kênh bán hàng trực tiếp cũng nhƣ gián tiếp qua các chƣơng trình
bán hàng trên TV , bán hàng qua mạng .
Kết quả năm 2014 VTB đã đạt đƣợc :
1/ Doanh số bán hàng đạt 115,4 % so với năm 2013.
2/ Lợi nhuận sau thuế đạt 117,2 % so với năm 2013.
Báo cáo riêng VTB (đã kiểm toán)
CHỈ TIÊU

ĐVT: Triệu đồng
TH 2013/2012

TH 2014

TH 2013

205.930

178.509

115,4%

14.329

12.225

117,2%

Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp
dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập
khác
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh
nghiệp

5/ Tập trung phát triển liên doanh – liên kết sản xuất kinh doanh với các tập đoàn lớn
tầm cỡ Quốc tế như Skyworth, Pioneer:
Công ty VTB đã liên kết sản xuất kinh doanh với Tập đoàn Skyworth ( Hong Kong ) đã
đƣa ra các chủng loại TV LED từ 24 đến 42 inches ra thị trƣờng VN và đáp ứng là khá tốt
với chất lƣợng khá cao và giá thành hợp lý. Hy vọng trong 2015 sẽ đẩy mạnh doanh số để
lấp vào phần TV CRT ngừng sản xuất kinh doanh.
Công ty VTB cũng đã liên kết kinh doanh độc quyền các sản phẩm âm thanh dân dụng
và trang bị trên xe ôtô của Tập đoàn Pioneer. Bƣớc đầu thị trƣờng phát triển khá tốt, tạo đột
phá trong doanh thu và lợi nhuận cho Công ty thành viên JS VTB.
Công ty này cũng đã phát triển mạng lƣới bán hàng và dịch vụ hậu mãi không chỉ ở phía
Nam mà còn ở Hà nội phía Bắc.
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KẾ HOẠCH NĂM 2015
Tình hình chung năm 2015:
1/ Tình hình kinh tế vĩ mô nói chung sẽ dần ổn định, tuy nhiên các rủi ro vẫn còn tiềm ẩn
đối với DN đặc biệt với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo một số chuyên gia thì khả năng
2014 tình hình bất động sản sẽ tốt hơn, hàng tiêu dùng cao cấp có khả năng tăng doanh thu.
2/ Tỷ giá VNĐ/USD vẫn có khả năng biến động lên đến 22.000 ~ 23.000 VNĐ/USD, có
nghĩa là sẽ tiếp tục mất giá khoảng 5-10% so với hiện nay.
3/ Lãi suất ngân hàng giảm tuy nhiên việc tiếp cận các nguồn vốn giá rẻ vẫn là một khó
khăn đối với các doanh nghiệp.
4/ CP đầu vào của các sản phẩm tiếp tục tăng nhƣ giá NVL chủ yếu : nhựa , thép, đồng
...
5/ CP sản xuất cũng sẽ tăng do giá điện, CP lao động (tăng lƣơng tối thiểu và tăng do
trƣợt giá).
6/ Ngành hàng điện tử - điện máy dân dụng tiếp tục cạnh tranh gay gắt giữa các thƣơng
hiệu lớn với các thƣơng hiệu vừa và nhỏ, với các sản phẩm không thƣơng hiệu ( về giá, thuế
VAT, thuế nhập khẩu), do đó không thể tăng giá đầu ra.
Các mục tiêu và biện pháp trong năm 2015 như sau:
1/ Tiếp tục đầu tƣ vào công tác nghiên cứu phát triển những sản phẩm có hàm lƣợng
chất xám cao, có giá trị cộng thêm lớn. VTB sẽ tiếp tục phát triển từ 2-3 sản phẩm công
nghệ cao , trƣớc mắt sẽ tiếp tục phát triển theo chiều sâu sản phẩm HD Karaoke media
center là sản phẩm có nhiều chức năng đƣợc tích hợp trong một sản phẩm bao gồm chức
năng Karaoke, xem phim HD, nghe nhạc, xem hình ,chơi game, truy cập Internet bằng wifi,
3G, chạy bằng hệ điều hành Android … .Phát triển i-cloud Karaoke sử dụng công nghệ điện
toán đám mây cho các thiết bị có thể truy cập internet nhƣ Smart TV, Smart Phone …đây là
sản phẩm đã bắt đầu thiết kế từ năm 2013 nhƣng chƣa hoàn thành trọn vẹn , sẽ tiếp tục phát
triển các ứng dụng nhằm nâng cao hình ảnh của VTB trong giới công nghệ và giới trẻ.
2/ Tái cơ cấu bộ phận kinh doanh, phát triển theo chiều sâu các mảng bán sỉ, bán lẻ, dự
án. Tập trung điều hành nâng cao độ nhận biết thƣơng hiệu trên thị trƣờng nội địa.
3/ Tiếp tục khai thác có hiệu quả các nguồn lực hiện có của công ty nhƣ các mặt bằng
Nơ Trang Long, Phạm văn Hai , Vĩnh Lộc , Cát lái nhanh chóng đƣa vào khai thác để đem
lại lợi nhuận tối đa cho công ty.
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4/ Tập trung điều hành các Công ty thành viên, đảm bảo sự phát triển các Công ty thành
viên theo định hƣớng của Công ty mẹ, đảm bảo sự điều hành minh bạch và có lợi nhuận ở
các Công ty thành viên.
5/ Phát triển kinh doanh, tiết giảm chi phí, hƣớng về công nghệ cao
Đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm điện lạnh.Trong năm 2014 chúng ta đã xuất sang
Cuba gần 1 triệu USD sản phẩm tăng hơn gấp 3 lần năm 2013. Hy vọng năm 2015 sẽ tiếp
tục phát triển.
6/ Tiếp tục tập trung phát triển liên doanh – liên kết sản xuất kinh doanh với các tập
đoàn lớn tầm cỡ Quốc tế cũng nhƣ tập trung ổn định và phát triển đối tác hiện hữu là
Skyworth, Pioneer.
Các mục tiêu lớn trong năm 2015
1/ Doanh số bán hàng tăng trƣởng 9,90 % so với năm 2014.
2/ Lợi nhuận sau thuế tăng trƣởng 4,93% so với năm 2014.
3/ Đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển và khai thác các tiềm năng hiện có.
Chỉ tiêu của Kế hoạch năm 2015:
1/ Doanh số bán hàng : 226,317 tỷ, đạt 109,9% so với thực hiện năm 2014.
2/ Lợi nhuận sau thuế : 15,036 tỷ, đạt 104,93 % so với thực hiện năm 2014.
3/ Cổ tức dự kiến năm 2015 : 10%/vốn lƣu hành.

Năm 2014 là một năm vẫn còn có nhiều khó khăn của cả xã hội nói chung và của
VTB nói riêng, tuy nhiên chúng ta đã vƣợt qua với một kết quả tốt.
Điều quan trọng là những nỗ lực vừa qua đã tạo đƣợc những tiền đề tốt cho tính khả thi
của kế hoạch 2015.
Ban lãnh đaọ và tập thể nhân viên VTB đã cố gắng nhiều trong năm qua và chắc
chắn sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong năm 2015, một năm mà chúng tôi xem rất quan
trọng trong việc đi lên của VTB .
Với định hƣớng phát triển về công nghệ, VTB sẽ tiếp tục phấn đấu trở thành một trong
những công ty công nghệ hàng đầu về công nghệ ở Việt Nam trong vòng từ 3 đến 5 năm
nữa. Và khi ấy, chúng tôi tin rằng quý vị cổ đông sẽ hài lòng khi đã chọn chúng tôi để
đầu tƣ.
Các chuẩn bị và định hướng của VTB cho năm 2015 :
- Thị trƣờng hiện nay rất ƣa chuộng các dòng sản phẩm FULL HD. Chính vì thế ,ta
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dựa vào những gì sẵn có và tiếp tục phát triển nâng cấp để cho ra các dòng sản phẩm
Karaoke mới với hình ảnh FULL HD 1080p.
- Hệ điều hành Android đang rất phổ biến trong các sản phẩm công nghệ thông tin
hiện nay, vì thế các sản phẩm Karaoke mới trong năm 2015 sẽ đƣợc tích hợp thêm hệ
điều hành Android, có thể hát karaoke trên mạng và một số tính năng nổi bật khác.
- Tiếp tục phát triển sản phẩm Android HD Karaoke Box
- Phát triển và ứng dụng phần mềm iCloud karaoke vào các sản phẩm Karaoke mới.
- Phát triển sản phẩm HD media Player tích hợp thêm các ứng dụng trên mạng nhƣ
Cloud karaoke, xem phim, xem truyền hình online, youtube, goi điện thoại miễn phí
qua các nƣớc châu Âu, châu Mỹ … và chức năng Karaoke Full HD qua ổ cứng HDD.
- Tích hợp phần mềm Karaoke vào Smart TV.
Kinh doanh Bất Động Sản và Văn Phòng cho thuê
+ Tiếp tục duy trì các cơ sở cho thuê hiện có với các đối tác hiện hữu..
+ Hoàn thành hồ sơ pháp lý để khởi công xây dựng khu toà nhà phức hợp bao gồm
văn phòng cho thuê, khu kinh doanh thƣơng mại, và khách sạn tại số 6 Phạm Văn Hai.
Quận Tân Bình trong năm 2015
+ Tìm đối tác thích hợp khai thác khu đất tại khu công nghiệp Cát Lái, Q.2, TP HCM .
- Đầu tƣ tài chính
 Tiếp tục duy trì sự góp vốn tại các công ty hiện hữu và đẩy mạnh các hoạt động đồng
kiểm soát để hoạt động của các công ty này đạt hiệu quả tốt nhất.
 Mở rộng các dịch vụ có giá trị gia tăng cao để triển khai.
 Tìm kiếm cơ hội đầu tƣ ở các doanh nghiệp có hiệu quả.

IV Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty
Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị :
1

Ông Lƣu Hoàng Long

Chủ tịch Hội Đồng quản trị

2

Ông Vũ Dƣơng Ngọc Duy

Thành viên Hội đồng quản trị

3

Ông Vũ Hoàng Chƣơng

Thành viên Hội đồng quản trị

4

Ông Nguyễn Hồng Kỳ

Thành viên Hội đồng quản trị

5

Ông Đào Trung Thanh

Thành viên Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
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STT

Thành viên HĐQT

Chức vụ

Số buổi họp

Tỷ lệ

tham dự

Lý do
không
tham dự

1

Lƣu Hoàng Long

Chủ tịch

5

100%

2

Nguyễn Hồng Kỳ

Thành viên

5

100%

3

Vũ Dƣơng Ngọc Duy

Thành viên

5

100%

4

Vũ Hoàng Chƣơng

Thành viên

5

100%

5

Đào Trung Thanh

Thành viên

5

100%

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

A. Ngày họp : ngày 03/01/2014
A1./ Nội dung cuộc họp :
1./ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.
2./ Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
3./ Sơ đồ tổ chức VTB 2014 , kế hoạch nhân sự và chi phí công ty năm 2014.
4./ Báo cáo dự kiến trích quỹ KTPL 2014.
5./ Báo cáo tình hình các dự án: Cát Lái, Nơ Trang Long
6./ Báo cáo ước kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 , tình hình tái
cơ cấu và hoạt động của các công ty thành viên năm 2013 và kế hoạch năm 2014.
7. / Các việc khác.
A2./ Nội dung chi tiết:
1./ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.
Báo cáo ước doanh thu và lợi nhuận năm 2013 (Công ty VTB)
+ Ƣớc doanh thu 2013 : 169,10 tỷ đồng.
Kế hoạch 2013 : 215,40 tỷ đồng.
 Đạt 78,5 %
+ Ƣớc lợi nhuận sau thuế 2013 : 12,13 tỷ đồng.
Kế hoạch 2013 : 12,00 tỷ đồng.
 Đạt 101,1 %

2./ Báo cáo dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 (Công ty VTB) :
Báo cáo kế hoạch doanh thu và lợi nhuận 2014 (Công ty VTB)
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+ Kế hoạch doanh thu 2014 : 215,46 tỷ đồng.
Doanh thu ƣớc 2013 : 169,10 tỷ đồng.
Tỷ lệ tăng 27,4 %
+ Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2014 : 12,86 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế ƣớc 2013 : 12,13 tỷ đồng .
Tỷ lệ tăng 6,0 %
:
3.1/ Sơ đồ tổ chức :
Theo yêu cầu công việc , cơ cấu tổ chức của VTB có thay đổi chút ít để tăng hiệu quả
hoạt động và bổ sung thêm một cán bộ lãnh đạo vào Ban Tổng Giám Đốc phụ trách
Công tác Nghiên cứu Phát Triễn.
Các đề xuất cụ thể :
- Bổ nhiệm anh Trang văn Hƣng hiện là Giám Đốc Bộ Phận Nghiên Cứu Phát Triển
vào Chức vụ Phó tổng Giám Đốc . Phân công trực tiếp phụ trách Nghiên cứu Phát
triển và sản Phẩm Mới của Công ty.
- Bổ nhiệm Chị Nguyễn thị Xuân Trang là trợ lý giám đốc phụ trách phát triển VP cho
thuê và một số công việc khác.
- Bổ nhiệm anh Nguyễn văn Hoàng là trƣởng phòng phụ trách Dự án IT .
- Bổ nhiệm anh Huỳnh văn Chính là trƣởng phòng Cơ điện
3.2/ Kế hoạch nhân sự :
Ngay từ đầu năm 2013 trở đi chủ trƣơng của Ban giám đốc là liên tục rà soát lại nhân
sự Công ty cho hợp lý hơn cụ thể là :
- Điều chuyển nhân sự từ các phòng ban thừa sang các phòng ban thiếu, hợp lý hóa
công việc của từng bộ phận.
- Trong năm 2013 đã tuyển thêm 03 nhân sự cho bộ phận R&D để tăng cƣờng công
tác nghiên cứu phát triển ngành hàng chủ lực mang lại lợi nhuận cho Công ty.
- Đầu năm 2013 đã có kế hoạch giảm nhân sự ở Xƣởng AV và Xƣởng PC. Tuy
nhiên thực tế chỉ giảm đƣợc 3 ngƣời do công việc vào cuối năm gia tăng . Riêng
Xƣởng Điện Lạnh đã tiết giảm tối đa nhân sự, xƣởng sản xuất chủ trƣơng tuyển công
nhân thời vụ khi có kế hoạch sản xuất.
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- Thêm một khó khăn nữa là lợi nhuận dự tính của hoạt động tài chính năm 2014 sẽ
giảm nhiều so với năm 2013. Nguyên nhân là do lƣợng tiền gửi giảm mạnh do chính
sách doanh nghiệp không đƣợc vay USD (lãi suất thấp) phục vụ cho hoạt động sản
xuất kinh doanh nhƣ những năm trƣớc , bên cạnh đó lãi suất ngân hàng cũng giảm
mạnh chỉ còn 7.5% so với 11% của 2013.
 Chính những khó khăn trên, Ban lãnh đạo công ty xây dựng và cân nhắc thật kỹ
chi phí sử dụng cho năm 2014 nhăm mục đích đạt đƣợc lợi nhuận đã xây dựng.
* Kế hoạch chi phí năm 2014 là 41,8 tỷ đồng/ 38,7 tỷ đồng (UTH 2013)
- Chi phí sản xuất năm 2014 là 6,8 tỷ đồng/ 6,4 tỷ đồng (UTH 2013).
- Chi phí khấu hao, bảo hành, vận chuyển, phí thuê đất,

mua hàng, quản lý,

sales, CP khác,….năm 2014 là 35,0 tỷ đồng/ 32,3 tỷ đồng (UTH 2013).
2014
Năm 2014 sẽ tiếp tục là năm đầy khó khăn, có một số ngành hàng doanh thu và lợi
nhuận giảm nhiều chẳng hạn nhƣ Cho thuê văn phòng, năm 2014 doanh thu và lợi nhuận
giảm là do có một số khách hàng chủ lực nhƣ Sony, Best Buy trả lại nhà kho, văn phòng
và một số khách hàng nữa có khả năng sẽ trả lại văn phòng cho VTB vào những tháng
đầu năm 2014 nhƣ Best Buy do không trả đƣợc tiền thuê. Tiền thuê đất sẽ đƣợc tiếp tục
giảm 50% tuy nhiên tổng số tiền phải đóng vẫn tăng nhiều so với những năm trƣớc ( 4,5
tỷ so với 2,9 tỷ ).
4./ Báo cáo dự kiến trích các quỹ và chia cổ tức năm 2013 (Công ty VTB) :
+ Lợi nhuận sau thuế 2013 : 12.138 triệu đồng.
+ Quỹ KTPL 8% : 971 triệu đồng.
+ Quỹ NCPT 5% : 607 triệu đồng.
+ Quỹ dự phòng tài chính 20% : 2.427 triệu đồng
(Quỹ DPTC còn lại cuối 2012 là 3.994 triệu đồng)
+ Thù lao HĐQT và BKSoát : 174 triệu đồng.
+ Lợi nhuận còn lại : 7.958 triệu đồng.
+ Chia cổ tức 2013 (5%) : 5.402 triệu đồng.
+ Lợi nhuận để lại : 2.556 triệu đồng

.
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:
Báo cáo dự án Cát Lái:
- Các công việc đã làm :
+ Xin giấy phép xây dựng từ HEPZA
+ Thành lập BQLDA Cát Lái
+ Đấu thầu thiết kế , tƣ vấn giám sát
+ Đã thông qua chủ trƣơng đầu tƣ với TCT va HĐQT
- Hiện dự án đang tìm kiếm đối tác mới sau khi Yusen và Sony không tiếp tục do
chính sách của Tập Đoàn Sony.

.

.

6./ Báo cáo ước kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch
SXKD 2014: (Các công ty thành viên)
6.1 . VITEK VTB TP HCM
+ Kế hoạch 2013 : 74,00 tỷ đồng.
 Đạt 52,53 %
+ Lợi nhuận sau thuế 2013 : 0,49 tỷ đồng.
Kế hoạch 2013 : 1,05 tỷ đồng .
 Đạt 46,59 %
6.2/ Cty CNTT VTB
Ƣớc doanh thu và lợi nhuận Cty CP CNTT VTB 2013 :
+ Ƣớc doanh thu 2013 : 20,60 tỷ đồng.
Kế hoạch 2013 : 30,00 tỷ đồng.
 Đạt 68,67 %
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+ Ƣớc lợi nhuận sau thuế 2013 : 0,19 tỷ đồng.
Kế hoạch 2013 : 0,23 tỷ đồng .
 Đạt 84,69 %
KH doanh thu và lợi nhuận Cty CP CNTT VTB 2014:
+ Kế hoạch doanh thu 2014: 25,00 tỷ đồng.
Doanh thu ƣớc 2013 : 20,60 tỷ đồng .
 Tỷ lệ tăng 21,36 %
+ Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2014 : 0,26 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế ƣớc 2013 : 0,19 tỷ đồng.
 Tỷ lệ tăng 34,62 %
6.3 / JS VTB
Ƣớc doanh thu và lợi nhuận Cty CP JS VTB 2013 :
+ Ƣớc doanh thu 2013 : 19,78 tỷ đồng.
Kế hoạch 2013 : 27,34 tỷ đồng.
 Đạt 72,36 %
+ Ƣớc lợi nhuận sau thuế 2013 : 1,49 tỷ đồng.
Kế hoạch 2013 : 1,67 tỷ đồng .
 Đạt 88,88 %
KH doanh thu và lợi nhuận Cty CP JS VTB 2014:
+ Kế hoạch doanh thu 2014: 23,52 tỷ đồng.
Doanh thu ƣớc 2013 : 19,78 tỷ đồng .
 Tỷ lệ tăng 18,88 %
+ Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2014 : 0,65 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế ƣớc 2013 : 1,49 tỷ đồng .
6.4 / VITEK HN
Ƣớc doanh thu và lợi nhuận Cty VITEK VTB HN 2013
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+ Ƣớc doanh thu 2013 : 68,74 tỷ đồng.
Kế hoạch 2013 : 70,60 tỷ đồng.
 Đạt 97,38 %
+ Ƣớc lợi nhuận sau thuế 2013 : - 0,14 tỷ đồng.
Kế hoạch 2013 : 2,14 tỷ đồng.
 Đạt - 6,76 %
KH doanh thu và lợi nhuận Cty Vitek VTB HN 2014:
+ Kế hoạch doanh thu 2014: 76,86 tỷ đồng.
Doanh thu ƣớc 2013 : 68,74 tỷ đồng .
 Tỷ lệ tăng 11,8 %
+ Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2014 : 1,63 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế ƣớc 2013 : - 0,14 tỷ đồng .
* Báo cáo tái cơ cấu các công ty thành viên

Công ty CP Vitek VTB HCM :
-

Đã tiến hành thành lập Bộ phận bán hàng Miền nam tại VTB.

-

Tiến hành kiểm toán và ngừng bán hàng từ tháng 11/2013 .

-

Tiến hành ĐHCĐ giải thể công ty và đang tiến hành các thủ tục còn lại , dự kiến sau
tết sẽ quyết toán thuế và chính thức giải thể.

-

Lý do chinh của việc tái cơ cấu theo hƣớng giải thể là doanh số bán hàng cho VTB
không đạt yêu cầu.

Công ty CP Vitek Hà Nội :
-

Đã tiến hành ĐHCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT

-

Đã tiến hành kiểm toán và xác định vốn còn lại của Vitek Hà Nội .

-

Đã tiến hành mua lại 172.500 CP của anh Nghiêm Xuân Vân với mệnh giá 1.3 giá trị
của Công ty ( giá mua tổng cộng là 2,06 tỷ )

-

Việc chuyển giao HĐ website âm nhạc trị giá hơn 7 tỷ ( trong đó phần đã thanh toán
là 2,38 tỷ - chủ yếu cho chi phí tƣ vấn ) cho Incotec gặp khó khăn do anh Vân yêu
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cầu đƣợc quyền sử dụng thƣơng hiệu Hát Hay Hay Hát nhƣ là một phần của việc
chuyển giao , việc nầy VTB không chấp nhận vì đây là thƣơng hiệu Karaoke của
VTB , không thể sử dụng chung đƣợc !
-

Vitek Hà Nội đang gặp khó khăn về vốn do bị các khách hàng chiếm dụng lớn .

B. Ngày họp : 14h ngày 14/03/2014
B1./ Nội dung cuộc họp :
1./ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2013 (Kiểm toán) và tháng 1-2 /năm 2014 của
Cty VTB
2./ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2013 (Kiểm toán) và tháng 1-2 /năm 2014 các
Cty Thành viên
3./ Báo cáo KH ĐHCĐ 5/4/2014.
- Chương trình ĐH
- Báo cáo thực hiện SXKD 2013 và KH 2014
- Báo cáo của BKS
- Báo cáo HĐQT nhiệm kỳ 2009-2013 và phương hướng 2014-2018
- Các tờ trình
- Thông qua thông báo giới thiệu các ứng viên HĐQT và BKS
4. / Các việc khác.

B2./ Nội dung chi tiết:
1./ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2013 (Kiểm toán) và tháng 1-2 /năm 2014 của
Cty VTB
1.1 Báo cáo riêng doanh thu và lợi nhuận năm 2013 (Công ty VTB)
+ Doanh thu 2013 : 178,24 tỷ đồng.
Kế hoạch 2013 : 215,40 tỷ đồng.
 Đạt 82,7 %
+ Lợi nhuận sau thuế 2013 : 12,38 tỷ đồng.
Kế hoạch 2013

: 12,00 tỷ đồng.

 Đạt 103,2 %
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1.2 Báo cáo hợp nhất doanh thu và lợi nhuận năm 2013 (Công ty VTB)
+ Doanh thu 2013 : 218,68 tỷ đồng.
Kế hoạch 2013 : 215,40 tỷ đồng.
 Đạt 101,5 %
+ Lợi nhuận sau thuế 2013 : 13,90 tỷ đồng.
Kế hoạch 2013

: 14,05 tỷ đồng.

 Đạt 99 %
2/. Báo cáo doanh thu và lợi nhuận tháng 1&2 năm 2014 (Công ty VTB)

Số liệu:
+ Doanh thu 2 tháng : 27,29 tỷ đồng.
Kế hoạch 2014 : 220,47 tỷ đồng.
 Đạt 12,4 %
+ TTL Lợi nhuận sau thuế 2 tháng : 2,75 tỷ đồng.
Kế hoạch 2014 : 13,05 tỷ đồng.
 Đạt 21,1 %
3/. Báo cáo nội dung và công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ 2014 của Công ty CP
Viettronics Tân Bình:
Chương trình chi tiết:
-

Thời gian: 8h00 ngày 05 tháng 04 năm 2014

-

4. / Các việc khác :
4.1 / Báo cáo việc liên kết sản xuất kinh doanh với đối tác HongKong là Skyworth:
4.2 / Báo cáo khả năng tiến hành liên doanh với Skyworth trong các lĩnh vực sản xuất
kinh doanh Tivi , tủ lạnh và các sản phẩm khác

C. Ngày họp : 14h ngày 16/05/2014
C1./ Nội dung cuộc họp :
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1./ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 4 tháng đầu năm 2014 của Cty VTB
2./ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 4 tháng đầu năm 2014 của Cty Thành viên
3./ Báo cáo tình hình mặt bằng số 6-Phạm Văn Hai.
4./ Báo cáo tình hình liên kết sản xuất sản phẩm Skyworth
5./ Báo cáo tình hình kinh doanh sản phẩm Pioneer
6./Các mục tiêu cho nhiệm kỳ 2014-2018 của HĐQT đã thông qua tại Đại HĐCĐ
2014

C2./ Nội dung chi tiết:
1./ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 4 tháng đầu năm 2014 của Cty VTB
Doanh thu và lợi nhuận:
+ Doanh thu 4 tháng : 50,39 tỷ đồng.
Kế hoạch 2014

: 220,46 tỷ đồng.

 Đạt 22,9 %
+ Lợi nhuận sau thuế 4 tháng :
Kế hoạch 2014

3,96 tỷ đồng.

: 13,05 tỷ đồng.

 Đạt 30,4 %
2./ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 4 tháng đầu năm 2014 của Cty thành viên:

2.1/ Cty Vitek VTB HCM:
+ Đã làm thủ tục giải thể từ 12/2013, đến nay đã quyết toán thuế xong.
+ Lợi nhuận còn lại sau quyết toán thuế là hơn 900 triệu ( 15%/vốn góp )
+ Dự kiến sẽ chi trả 10% vốn góp còn lại và lợi nhuận còn lại cho cổ đông.
2.2/ Cty CNTT VTB:
Doanh thu và lợi nhuận:
+ Doanh thu 4 tháng : 7,31 tỷ đồng.
Kế hoạch 2014

:

25 tỷ đồng.

 Đạt 29,27 %
+ TTL Lợi nhuận sau thuế 4 tháng : 21 triệu đồng.
Kế hoạch 2014

: 350 triệu đồng.

 Đạt 5,89 %
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2.3/ Cty Vitek VTB Hà nội:
Doanh thu và lợi nhuận:
+ Doanh thu 4 tháng : 17,3 tỷ đồng.
Kế hoạch 2014

: 76,86 tỷ đồng.

 Đạt 22,51 %
+ TTL Lợi nhuận sau thuế 4 tháng : 0,15 tỷ đồng.
Kế hoạch 2014

: 1,7 tỷ đồng.

 Đạt 9,11 %

3./ Báo cáo tình hình mặt bằng số 6-Phạm Văn Hai.
Tháng 4/2014, Sở tài nguyên Môi Trƣờng , Xây Dựng và Trung tâm Quản lý quỹ
đấtTPHCM đến kiểm tra tình hình thực hiện dự án Phạm Văn Hai .
-

Đoàn kiểm tra kiến nghị VTB nhanh chóng hoàn thiện các hồ sơ để thực hiện dự án
và có báo cáo Sở Tài Nguyên Môi trƣờng và Trung Tâm .

-

Hiện tại có một số đối tác có quan tâm đến Mặt bằng nầy và đang tìm hiểu.

4./ Báo cáo tình hình sản xuất sản phẩm Skyworth:
 Giai đoạn 1 : GIA CÔNG SẢN XUẤT LED TV
- VTB sản xuất các loại LED TV với thƣơng hiệu Skyworth (SW) và giao lại cho 1
Công ty thƣơng mại ESC (do SW chỉ định) phân phối tại thị trƣờng nội địa.
- Thời gian đầu, tận dụng thế mạnh của VTB về kinh nghiệm xuất nhập khẩu,
VTB sẽ đảm trách việc thực hiện các thủ tục nhập khẩu và vận chuyển về VTB để
tiến hành sản xuất. VTB sẽ tuân thủ theo các tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lƣợng của
SW, đảm bảo sản phẩm đầu ra đạt tiêu chuẩn của SW.
- Kế hoạch dự kiến trong năm 2014 sẽ sản xuất khoảng 40.000 sản phẩm LED TV.
- Tiếp theo sẽ có thảo luận kế hoạch dự kiến sản xuất tủ lạnh SW tại VTB (Nhà
máy Điện lạnh) để tận dụng công suất hoạt động của Nhà máy
 Giai đoạn 2 : THÀNH LẬP CÔNG TY LIÊN DOANH VTB-SW
- VTB và SW tiến hành bàn bạc, thảo luận để thành lập Công ty Liên doanh làm
nhiệm vụ sản xuất các sản phẩm mang thƣơng hiệu SW (có thể cả VTB) để cung cấp
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cho thị trƣờng nội địa và lấy VN làm trung tâm để phát triển thị trƣờng xuất khầu
sang các nƣớc Đông Nam Á.
- Kế hoạch dự kiến : đầu tƣ khoảng 50 triệu NDT xây dựng nhà máy khoảng
13.000m2, bao gồm 5 line sản xuất sản phẩm điện tử tiêu dùng (chủ yếu TV và settop box), 3 line sản xuất tủ lạnh, 2 line sản xuất máy giặt, … với hơn 300 công nhân.
Doanh số lũy kế 5 năm là 310 triệu USD.
Trong đó :
• SW chịu trách nhiệm về quy hoạch, nghiên cứu thị trƣờng, lập kế hoạch và thúc
đẩy tiến độ dự án, đầu tƣ vốn, thiết bị kỹ thuật, sản xuất, …
• VTB chịu trách nhiệm việc xây dựng nhà máy, tiến hành các thủ tục với chính
quyền sở tại, chuẩn bị đất xây dựng, đấu thầu xây dựng, … lắp đặt quy trình sản
xuất theo tiêu chuẩn của SW.
5./ Báo cáo tình hình kinh doanh sản phẩm Pioneer:
- Sau một thời gian tìm hiểu và bàn bạc, Công ty CP Viettronics Tân Bình và Công
ty Pioneer đã chính thức ký thỏa thuận phân phối các sản phẩm mang thƣơng hiệu
Pioneer vào ngày 26/03/2014.
- Công ty CP Viettronics Tân Bình ủy quyền cho Công ty CP Thƣơng Mại JS VTB
trực tiếp phân phối các sản phẩm Pioneer đến khách hàng. Doanh số ƣớc tính hàng
năm khoảng 30 tỷ đồng. JS VTB đã bắt đầu phân phối hàng HE từ tháng 04/2014.
Hàng ME sẽ phân phối vào tháng 06/2014.
6./Các mục tiêu cho nhiệm kỳ 2014-2018 của HĐQT đã thông qua tại Đại HĐCĐ
2014
1. Tập trung phát triển công nghệ ứng dụng và các sản phẩm có hàm lƣợng chất xám
cao, giá trị cộng thêm lớn trên các lãnh vực điện tử,điện lạnh và công nghệ thông
tin,nâng cao độ nhận biết thƣơng hiệu VTB và các thƣơng hiệu có liên quan trên thị
trƣờng. Hƣớng vào mục tiêu thƣơng hiệu quốc gia trong thời gian ngắn nhất.
2. Phát triển mặt hàng điện gia dụng với muc tiêu nằm trong top 10 thƣơng hiệu điện
gia dụng tại thị trƣờng Việt Nam trong vòng 3 - 5 năm.
3. Nghiên cứu khả thi các sản phẩm thân thiện môi trƣờng, sản phẩm năng lƣợng xanh
, năng lƣợng tái tạo.
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4. Triển khai hoặc phối hợp đối tác triển khai dự án 06 Phạm Văn Hai , dự án Cát Lái
, dự án 248A NơTrang Long nhanh chóng và tối ƣu theo tình hình thị trƣờng.Nâng
cao hiệu quả đầu tƣ sử dụng đất.
5. Tái cấu trúc và phát triển các Công ty thành viên theo định hƣớng của Công ty
VTB , khai thác các thƣơng hiệu nƣớc ngoài độc quyền, tạo ƣu thế cho thƣơng hiệu
VTB và các thƣơng hiệu có liên quan trên thị trƣờng trong nƣớc và xuất khẩu.
6. Liên kết phát triển đồng bộ có định hƣớng dƣới sự chỉ đạo của TCT CP Điện tử và
Tin Học Việt Nam trong chuỗi cung ứng sản phẩm gia dụng với các Công ty thành
viện của Tổng Công ty.

D. Ngày họp : 14h00 ngày 12/08/2014
D1./ Nội dung cuộc họp :
1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm 2014
(Công ty VTB).
2.

Báo cáo tình hình mặt bằng 6-Phạm Văn Hai

3. Báo cáo tình hình thi hành án Quỹ đầu tư Thành Việt
4. Báo cáo tình hình dự án 4H của Công ty Vitek VTB Hà Nội
5. Báo cáo tình hình liên kết sản xuất SP Skyworth
6.

Báo cáo tình hình kinh doanh sản phẩm Pioneer.

7. Báo cáo tình hình kiểm toán và thanh tra thuế VTB và các công ty thành
viên
8. Thảo luận về định hướng phát triển ngắn hạn và trung hạn của VTB
9. Thảo luận về phát triển điện tử dân dụng tại VTB và các công ty thành
viên của TCT
10. Các việc khác
D2./ Nội dung chi tiết:

:
:

.
Trang 40

CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Ông Vũ Dương Ngọc Duy – Tổng giám đốc công ty báo cáo các nội dung như sau :
1./ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 7 tháng đầu năm 2014 của Cty VTB :
1.1 Doanh thu và lợi nhuận:
+ Doanh thu 7 tháng : 97,17 tỷ đồng.
Kế hoạch 2014

: 220,46 tỷ đồng  Đạt 41,1 %

+ Lợi nhuận sau thuế 4 tháng :
Kế hoạch 2014

1.2

6,45 tỷ đồng.

: 13,05 tỷ đồng  Đạt 49,5 %

:

-

, kho
: doanh số thấp ,thƣờng tăng mạnh vào cuối năm
t chỉ tiêu cuối năm

-

- TV : CRT sẽ kết thúc cuối năm , VTB tung ra sản phẩm LED TV 24” và 32” nhƣng
tiêu thụ còn chậm, sản xuất TV Skyworth lot1
, vẫn lỗ do khấu

-

hao. Tuy nhiên tủ lạnh xuất khẩu tiêu thụ tốt, có thể xuất thêm từ 5 đến 6 container
nữa.
- Loa : vẫn tiêu thụ tốt ,hợp tác với Belco nhƣng có khả năng VTB sẽ tự làm.
- Lợi nhuận : Cho thuê và tài chánh là lợi nhuận chủ yếu, các kinh doanh khác cố gắng
bù lỗ cho tủ lạnh
- Đang triển khai sản phẩm Android box, khoảng vài trăm chiếc thử nghiệm , có phản
ứng tốt từ thị trƣờng, phần mềm là của VTB , phần cứng vẫn nhập từ Trung Quốc.

:
+ Ông Long : Đánh giá chung về kế hoạch SXKD so với chỉ tiêu số lƣợng thế nào?
+ Ông Duy :
- Phần cho thuê và sân bóng: Nhiều khả năng đạt
- Dự án : có khả năng đạt
- DVD : khoảng 50%
- KOK : khoảng 80%
- CTV/LCD : hy vọng đạt
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- Tủ đông : không làm tiếp nên chỉ đạt 16,4%
- Tủ lạnh nội địa có khả năng lỗ 3 tỷ cho đến cuối năm
+ Ông Kỳ:Tủ lạnh đầu tƣ lớn nhƣng sản lƣợng bé nên bị lỗ
+ Ông Duy : có hai cách để giảm lỗ :

một là tăng sản lƣợng nhƣng bị giới hạn thị

trƣờng, hai là thu hẹp diện tích sử dụng từ 5000 m2 nhà xƣởng còn khoảng hơn 2000
m2 , phần dƣ 2500m2 đến 2700 m2 sẽ dùng vào mục đích khác. Dự kiến cho thuê với
khoảng 3 tỷ/năm
+ Ông Long : chi phí dự kiến là bao nhiêu ?
+ Ông Duy : Khoảng vài trăm triệu, tuy nhiên phải bảo đảm sản lƣợng yêu cầu.
+ Ông Long : đề nghị có báo cáo tổng kết về nhà máy điện lạnh để có đánh giá lại.
2./ Báo cáo tình hình mặt bằng 6-Phạm Văn Hai
Sau 3 tháng tập trung cho thuê các mặt bằng còn trống và điều chỉnh giá thuê của các kho
cho thuê hiện hữu ( giá hiện tại là từ 2.1 USD – 2.4 USD/m2 , giá mới từ 1/7/2014 sẽ là
4USD - 5 USD /m2 ) doanh thu từ MB PVH hiện đã nâng lên từ 1.75 tỷ/năm lên 3.5 Tỷ
/năm. Đang làm thủ tục tái ký HĐ thuê đất với Sở tài nguyên môi trƣờng TP HCM .
Tuy có một số đối tác có quan tâm đến Mặt bằng nầy và đang tìm hiểu nhƣng vẫn chƣa có
kếtquả
Đang nghiên cứu PA cải tạo tòa nhà VP tại VTB để cho thuê hoặc di dời VP VTB.
( tùy theo tƣ vấn của Sở TNMT TP HCM )

:
HĐQT giao TGĐ nghiên cứu các phƣơng án sử dụng mặt bằng 6-Phạm Văn Hai. Trong
thời gian chờ đợi, tiếp tục cho thuê.
3./ Báo cáo tình hình thi hành án Quỹ đầu tư Thành Việt :
3.1 Theo đơn khiếu nại khẩn cấp lần 5 của VTB, Ngày 18/3/2014 Cục thi Hành Án
TPHCM ra văn bản hủy bỏ công văn phong tỏa của Chi cục THA Q1 và yêu cầu THA Q1
giải tỏa phong tỏa ngay cho VTB.
3.2 Đến ngày 8/8/2014 ,THA Q1 đã ra văn bản giải tỏa các mã cổ phiếu cho VTB , hiện
Công ty đang làm các thủ tục giải tỏa để bán thu hồi vốn , sau khi thu hồi sẽ có văn bản báo
cáo HĐQT về kết quả .
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:
+ Ông Long : VTB theo dõi văn bản giải tỏa và bán ngay cổ phiếu của Thành Việt để thu
hồi vốn.
4./ Báo cáo tình hình dự án 4H của Công ty Vitek VTB Hà Nội :
Sau khi xem xét báo cáo thực trạng của dự án 4H, VTB đã quyết định không triển khai
tiếp. Các đối tác đã gởi công văn yêu cầu thanh toán đến Vitek VTB Hà nội. Nếu các đối tác
không chứng minh đƣợc giá trị tổn thất thực tế và khoản thiệt hại trực tiếp do Vitek VTB Hà
nội đơn phƣơng chấm dứt hợp đồng thì Vitek VTB Hà nội có thể chịu mức phí để kết thúc
dự án này theo hai phƣơng án lần lƣợt là 525.372.000 đ và 677.912.000 đ.
:
+ Ông Long : VTB theo dõi và có đánh giá lại toàn bộ
5. Báo cáo tình hình liên kết sản xuất SP Skyworth:
Dự án Skyworth đƣợc triển khai qua hai giai đoạn: lắp ráp hợp tác sản xuất kinh doanh
và thành lập liên doanh.
Việc hợp tác ở giai đoạn 1 nhằm tạo công ăn việc làm thêm cho xƣởng AV; nâng cao ý
thức , trình độ quản lý sản xuất của cán bộ, nhân viên; chia sẻ cho phí quản lý và tạo một
phần lợi nhuận cho VTB. Điều này thực sự hiệu quả vì VTB không cần đầu tƣ dây chuyền
sản xuất, máy móc thiết bị mới và tuyển dụng nhân sự mà chỉ tận dụng nguồn lực sẵn có.
Trong giai đoạn 1, ban đầu là hợp tác sản xuất kinh doanh giữa ba bên: Skyworth cung
cấp linh kiện, công nghệ, dịch vụ hậu mãi và hỗ trợ marketing; VTB nhập hàng và gia công
sản xuất, chịu trách nhiệm chất lƣợng ; Công ty ESC ( do Skyworth lựa chọn ) đảm nhiệm
phân phối và bán hàng.
Tuy nhiên trong tháng 7/2014 , do bất đồng ý kiến trong việc triển khai bán hàng, SW đã
ngƣng hợp tác với ESC và SW phải tự triển khai phân phối cũng nhƣ bán hàng.
Điều này dẫn tới việc tái cơ cấu mô hình hợp tác và theo mô hình mới, SW chỉ hợp tác
với VTB với vai trò nhập linh kiện, triển khai sản xuất và chịu trách nhiệm chất lƣợng sản
phẩm.
Thực tế, VTB đã triển khai thành công và đƣa ra thị trƣờng lot1 ( 1400 LED TV ) và kế
hoạch lot2 là cuối tháng 8/2014 linh kiện sẽ cập cảng, sản xuất vào đầu tháng 9-2014.
Giai đoạn 2 : hai bên chỉ mới ký “ Ý định thƣ “ về hợp tác thành lập liên doanh.
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:
+ Ông Long : Theo tình hình trên, năm 2015 có thể không triển khai liên doanh đƣợc,
VTB cần xem xét kế hoạch dự án Cát Lái.
+ Ông Kỳ: dự án trông cậy vào thị trƣờng Đông Nam Á, VTB nên hƣớng SW vào thị
trƣờng này.
6. Báo cáo tình hình kinh doanh sản phẩm Pioneer:
Từ tháng 4 đến tháng 7-2014, doanh số

đạt 1,669 tỷ đồng, với kế hoạch doanh số 2014

2014 là 16,018 tỷ. Trong khoảng thời gian này, lợi nhuận sau thuế là 145,496 triệu đồng với
kế hoạch lợi nhuận 2014 là 383,428 triệu.
7. Báo cáo tình hình kiểm toán và thanh tra thuế VTB và các công ty thành viên
7.1.Báo cáo tình hình kiểm toán :
7.1.1/ Công ty VTB:
Kiểm toán chỉ lƣu ý giải quyết khoản đầu tƣ với Công ty CP Quản lý quỹ đầu tƣ Thành
Việt.
7.1.2/ Công ty Vitek VTB Hà nội:
Kiểm toán yêu cầu giải quyết :
-Thực hiện khai và nộp thuế giá trị gia tăng và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh
nghiệp 2013.
- Công nợ tạm ứng của ông Đào Huy Cƣờng ( 166.488.005 đồng ) và ông Nghiêm
Quang Chiến ( 14.162.000 đồng ). Hiện tại hai nhân viên này đã nghỉ việc tại Công ty.
- Đánh giá, xem xét và có phƣơng hƣớng xử lý dự án 4H , hiện chi phí cho tới thời điểm
30/06/2014 là 2.143.383.333 đồng.

7.1.3/ Công ty CNTT VTB :
Đến thời điểm 30/06/2014, công ty cần trích thêm khoản dự phòng nợ khó đòi là
39.778.014 đồng.

7.1.4/ Công ty JS VTB :
Đến thời điểm 30/06/2014, Công ty chƣa tiến hành đánh giá lại hàng tồn kho chậm
luân chuyển hoặc hàng tồn kho bị giảm giá, kém phẩm chất… với ƣớc tính khoảng 3,5
tỷ.
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7.2. Báo cáo tình hình thanh tra thuế VTB 2010-2011-2012-2013:
Thời gian thanh tra : tháng 7/2014 đến 31/08/2014, VTB đang cung cấp số liệu và
chứng từ theo yêu cầu của Thanh tra thuế

:
+ Ông Long : Phải có đánh giá lại toàn bộ và tổng kết các công ty con Vitek VTB Hà
nội . VTB sẽ phải tổ chức một cuộc họp ở VTB. Ông Duy, với tƣ cách Chủ tịch Hội
đồng Quản trị Công ty Vitek VTB Hà nội sẽ triệu tập cuộc họp , có ông Long ( với tƣ
cách Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty VTB ) dự họp. Các thành viên tham gia cuộc
họp sẽ là Ban điều hành cũ và mới của Công ty Vitek VTB Hà nội, có ông Thanh là kế
toán trƣởng của VTB tham dự.
8. Thảo luận về định hướng phát triển ngắn hạn và trung hạn của VTB
- Các mục tiêu cho nhiệm kỳ HĐQT 2014 -2018 đã thông qua ĐHCĐ 2014:
1. Tập trung phát triển công nghệ ứng dụng và các sản phẩm có hàm lƣợng chất xám
cao, giá trị cộng thêm lớn trên các lãnh vực điện tử , điện lạnh và công nghệ thông tin ,
nâng cao độ nhận biết thƣơng hiệu VTB và các thƣơng hiệu có liên quan trên thị trƣờng .
Hƣớng vào mục tiêu thƣơng hiệu quốc gia trong thời gian ngắn nhất.
2. Phát triển mặt hàng điện gia dụng với muc tiêu nằm trong top 10 thƣơng hiệu điện gia
dụng tại thị trƣờng Việt Nam trong vòng 3 - 5 năm.
3. Nghiên cứu khả thi các sản phẩm thân thiện môi trƣờng, sản phẩm năng lƣợng xanh ,
năng lƣợng tái tạo.
4. Triển khai hoặc phối hợp đối tác triển khai dự án 06 Phạm Văn Hai , dự án Cát Lái ,
dự án 248A Nơ Trang Long nhanh chóng và tối ƣu theo tình hình thị trƣờng . Nâng cao
hiệu quả đầu tƣ sử dụng đất.
5. Tái cấu trúc và phát triển các Công ty thành viên theo định hƣớng của Công ty VTB ,
khai thác các thƣơng hiệu nƣớc ngoài độc quyền, tạo ƣu thế cho thƣơng hiệu VTB và các
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thƣơng hiệu có liên quan trên thị trƣờng trong nƣớc và xuất khẩu.
6. Liên kết phát triển đồng bộ có định hƣớng dƣới sự chỉ đạo của TCT CP Điện tử và Tin
Học Việt Nam trong chuỗi cung ứng sản phẩm gia dụng với các Công ty thành viện của
Tổng Công ty.

:
+ Ông Long : VTB đƣa ra mục tiêu và lộ trình thực hiện các kế hoạch trên.
9. Thảo luận về phát triển điện tử dân dụng tại VTB và các công ty thành viên của
Tổng Công ty:

:
+ Ông Long : Tổng Công ty phát triển mảng Điện tử Công nghiệp, Điện tử Y tế và
Công nghệ thông tin khá tốt và tiến hành thảo luận phát triển Điện tử dân dụng/ gia
dụng.
+ Ông Long : Đối với ngành Công nghiệp phụ trợ, Thủ Tƣớng vừa phê duyệt kế
hoạch hành động với nhiều ƣu đãi , các Công ty nên nghiên cứu tiến hành . Các ƣu đãi
gồm : Thuê đất, thuế suất, tín dụng, môi trƣờng và có thể xin vốn ODA.
+ Ông Duy : có thể xác định các sản phẩm điển hình nhƣ Loa, Ampli, Karaoke,
Radio, Set top box
+ Ông Kỳ: nên nghiên cứu sản phẩm định vị ( GPS ) sử dụng trong xe hơi.
+ Ông Long : đây là chƣơng trình lớn, cần kết hợp với dịch vụ bản đồ để cập nhật và
triển khai trên toàn quốc. Đối với sản phẩm điện gia dụng, VTB xem xét liên kết với
Vietttonics Bình Hòa để sản xuất, gởi một số thông tin sản phẩm cho Tổng Công ty tham
khảo và hỗ trợ.
E. Ngày họp : 13h10 ngày 21/11/2014
E1./ Nội dung cuộc họp :
1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2014
2. Báo cáo dự kiến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dự kiến thực hiện cả
năm 2014
3. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
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4. Báo cáo tổng kiểm toán nhà nước
5. Báo cáo tình hình thi hành án Quỹ đầu tư Thành Việt .
6.Báo cáo tồng quan vế Nhà máy Điện lạnh
7. Các vấn đề khác
E2./ Nội dung chi tiết:

:
:

.
Ông Vũ Dương Ngọc Duy – Tổng giám đốc công ty báo cáo các nội dung như sau :
1./ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 10 tháng đầu năm 2014 của Cty VTB :
Doanh thu và lợi nhuận:
+ Doanh thu 10 tháng : 142,56 tỷ đồng.
Kế hoạch 2014

: 220,46 tỷ đồng  Đạt 64,7 %

+ Lợi nhuận sau thuế 10 tháng : 10,71 tỷ đồng.
Kế hoạch 2014

: 13,05 tỷ đồng  Đạt 82,1 %

2. Dự kiến thực hiện năm 2014 :
: 202,26 tỷ so với kế hoạch 220,46 tỷ, đạt 91,7%

Doanh thu

Lợi nhuận sau thuế : 13,72 tỷ so với kế hoạch 13,05 tỷ, đạt 105,1%
3. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

+ Cty VTB :
Doanh thu

: 225 tỷ so với ƣớc thực hiện 2014 là 202,26 tỷ , tăng 11,2 %

Lợi nhuận sau thuế :14,43 tỷ so với ƣớc thực hiện 2014 là 13,72 tỷ , tăng 5,1 %

:
+ Ông Duy : Dự kiến kế hoạch nội bộ sẽ tăng thêm 10%
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+ Ông Long : Bên cạnh kế hoạch tài chính, cần bổ sung thêm kế hoạch đầu tƣ và dự trù
cho kinh phí hoạt động của HĐQT

:
HĐQT ghi nhận số liệu trên, yêu cầu TGĐ VTB lập báo cáo chi tiết để đầu tháng 1 năm
2015, HĐQT sẽ chính thức phê duyệt kế hoạch 2015.
4. Báo cáo tổng kiểm toán nhà nước
Từ 11/10/201đến 23/11/2104 , Đoàn Kiểm toán Nhà nƣớc đã tiến hành kiểm VTB với các
nội dung :
+ Kiểm toán báo cáo tài chính 2013
+ Kiểm toán việc chấp hành quy định Nhà nƣớc
+ Đánh giá tình hình quản lý đất và sử dụng đất, hiệu quà và hiệu lực trong quản lý vốn,
tài sản Nhà nƣớc.
+ Đánh giá hoạt động đầu tƣ tài chính.
+ Đánh giá việc thực hiện tháo gỡ khó khăn trong SXKD theo các NQ Chính phủ.
+ Kiểm toán việc tuân thủ Luật Phòng chống Tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí.
Kết quả:
VTB nhìn chung đã quản lý và thực hiện tốt các đề mục kiểm tra trên.
5./ Báo cáo tình hình thi hành án Quỹ đầu tư Thành Việt :
Ngày 7/8/2014 ,THA Q1 đã ra quyết định 2408/THA giải tỏa các mã cổ phiếu cho
VTB , Công ty VTB đã làm các thủ tục giải tỏa để bán thu hồi vốn
Từ ngày 18/08/2014 đến ngày 13/10/2014, VTB đã bán dứt điểm các cổ phiểu, thu về
: 18.027.905.841 đồng. Dự kiến hạch toán thu lại số vốn đầu tƣ là 10.000.000.000 đồng
và hạch toán lãi 8.027.905.841 đồng.
6./ Báo cáo tồng quan vế Nhà máy Điện lạnh:
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Tuy nhiên kết quả SXKD của Nhà máy Điện lạnh là không khả quan, nguyên nhân
chủ yếu là số lƣợng tiêu thụ không đạt tuy đã cố gắng tìm kiếm nguồn xuất khẩu ( đi
Cuba ) , Nhà máy liên tục lỗ , chủ yếu do khấu hao các khoàn nêu trên.
Các giải pháp cho Nhà máy điện lạnh:
1. Tăng cƣờng xuất khẩu
2. Tìm đối tác hợp tác sản xuất OEM ( Skyworth, Viettronics … )
3. Xây dựng – Mở rộng kênh bán hàng ( nhiều khó khăn )
4. Thu gọn mặt bằng, giảm khấu hao và tăng thu nhập từ cho thuê.
( Thực tế đã tiết kiệm 2.186 m2 và VTB đang tìm đối tác cho thuê khoảng 4,2
USD/m2, nếu cho thuê đƣợc, Cty sẽ thu khoảng 2,4 tỷ/năm )
7. Các vấn đề khác:

:
+ Ông Thanh : Đề nghị HĐQT chấp thuận duyệt mua một chiếc ô tô 7 chỗ.
+ Ông Long : HĐQT đồng ý phê duyệt chủ trƣơng và ủy quyền cho Tổng Giám đốc
VTB thực hiện mua xe ô tô 7 chỗ với giá mua không quá mức giá là 1.041.773.000 đ
+ Ông Duy : Đề nghị bổ sung ngành nghề kinh doanh thêm các mã ngành ( 4649 và
7120 ) để thuận lợi trong việc cho thuê.
+ Ông Long: theo Luật Doanh nghiệp, cổ đông quyết định ngành nghề kinh doanh nên
Công ty phải Tổ chức cuộc họp lấy ý kiến bằng văn bản các cổ đông về các ngành nghề
bổ sung đề nghị nhƣ trên.
3.Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban
kiểm soát :
Chi trong năm 2014 các khoản phụ cấp cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát là :
174.000.000đồng.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Stt

Họ và tên

Chức danh

1

LƯU HOÀNG LONG

Chủ Tịch HĐQT

2

VŨ DƯƠNG NGỌC DUY

Uỷ Viên

3

VŨ HOÀNG CHƯƠNG

Uỷ Viên

4

NGÔ VĂN VỊ
( Từ nhiệm 05/04/2014 )

Uỷ Viên

Tổng Thù lao
48,000,000
24,000,000
24,000,000
6,000,000
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