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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/QĐBCN 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 giao

12/2006

dịch chứng khóan Tp.HCM, số cổ phiếu niêm yết: 7.000.000 cổ
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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 : Số 21 Ngõ 88 Võ Thị Sáu, Phƣờng Thanh Nhàn , Quận Hai Bà Trƣng , Thành
phố Hà Nội , Việt Nam .

-

Lĩnh vực kinh doanh : Mua bán các sản phẩm 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 phẩm 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.
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+ 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 trường, 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 : 3.100.000 đồng /năm ( lƣơng tối thiểu vùng )
 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 heø kết hợp hoạt động cộng đồng tại Phan thiết và Đà Lạt , 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 toå
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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 2015 laø 100,000,000 đồng.
+ Trong năm Công Ty có nhận phụng dƣỡng 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 2015, năm 2016 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 xâm
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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 lƣợng 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 2015, mặc dù
vƣợt các chỉ tiêu kế hoạch nhƣ đề ra 150,1% nhƣng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt đƣợc 81,4% so
với kế hoạch
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 2015

TH 2015

TH15/KH15

226.317

339.734

150,1%

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

15.035

12.243

81,4%

Lãi cơ bản trên mỗi CP ( % )

13,9%

11,3%

81,4%

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 2015

TH 2015

TH15/KH15

226.317

360.120

159,1%

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

15.035

12.745

84,8%

Lãi cơ bản trên mỗi CP ( % )

13,9%

11,8%

84,8%

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 :
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
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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

o

Trình độ chuyên môn: Kỹ sƣ đo lƣờng và điều khiển tự động Đại Học Bách 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 học- Bộ
Công nghiệp.
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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
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
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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.



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
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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)
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
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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:
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
Trang 12

CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015



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.



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.
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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.



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 .
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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 Công ty Cổ Phần Viettronics

o

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
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
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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 2015
1.

:
Không thay đổi

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

:
Không thay đổi
Ban Kiểm Soát:
Không thay đổi

Số lượng cán bộ, nhân viên :
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+ Tổng số cán bộ công nhân viên đến hết ngày 31/12/2015 là 135 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 2015 : 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: 135
ngƣời, trong đó: 47 nam, 88 nữ.
+ Trình độ chuyên môn:
o Đại học và trên đại học:

62 ngƣời

o Cao đẳng:

20 ngƣời

o Trung học chuyên nghiệp:

26 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 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:
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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
a) Tình hình tài chính :

Chỉ tiêu

Năm 2014

Năm 2015

% tăng giảm

Tổng giá trị tài sản

263.714

339.919

+28,9%

Doanh thu thuần

190.758

332.424

+74,3%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

15.398

13.615

-11,6%

Lợi nhuận khác

1.395

826

-40,8%

Lợi nhuận trƣớc thuế

16.793

14.441

-14%

Lợi nhuận sau thuế

14.329

12.243

-14,6%

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức

13,26%

11,33%

-14,6%

*Đối với tổ chức không phải là tổ
chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân
hàng :
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b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu :

Chỉ tiêu

Năm 2014

Năm 2015

3,75

2,06

2,65

1,40

+ Hệ số nợ/Tổng tài sản

0,21

0,39

+Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu

0,27

0,64

2,67

3,37

0,72

0,98

7,51%

3,68%

6,9%

5,9%

5,43%

3,6%

8,07%

4,1%

Ghi chú

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 :

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động :
+ Vòng quay hàng tồn kho :
Gía vốn hàng bán
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
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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 24/03/2016 ( ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội
đồng cổ đông thường niên 2016 ) : 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 nước ( Bao gồm tổ chức và cá nhân )

ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU

Số lượng

Gía trị cổ phiếu

Tỷ lệ

( Người )

( VNĐ )

(%)

TRONG NƯỚC

853

113,924,560,000

95.08

HĐQT, BGD

5

6,266,770,000

5.23

Cổ phiếu quỹ

1

11,775,300,000

9.83

Cá nhân

813

24,504,290,000

20.45

Tổ chức

34

71,378,200,000

59.57

NƯỚC NGOÀI

48

5,895,940,000

4.92

Cá nhân

43

789,440,000

0.66

Tổ chức

5

5,106,500,000

4.26

901

119,820,500,000

100

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:
Năm 2015 tình hình kinh tế xã hội có chuyển biến tích cực nhƣng vẫn tiếp tục còn
nhiều khó khăn , đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ với hơn 47.000 doanh nghiệp giải
thể, phá sản trong năm.
Trong bối cảnh chung nhƣ vậy, VTB cũng không thể thoát khỏi sự ảnh hƣởng. Thị
trƣờng trong nƣớc sức mua giảm sút, các mặt hàng truyền thống nhƣ đầu Karaoke ,loa, ampli
doanh số chỉ bằng 50% so với 2014. Hàng năm đây là mặt hàng chủ lực mang lại lợi nhuận
cho VTB nhƣng năm 2015 gần nhƣ là huề vốn. Bên cạnh đó chi phí sản xuất tăng do nhiều
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nguyên nhân nhƣ giá nguyên vật liệu trên thế giới tăng, chi phí cho ngƣời lao động tăng qua
việc tăng lƣơng tối thiểu, giá điện tăng, chi phí vận tải tăng mạnh ảnh hƣởng đến sức cạnh
tranh của DN. Trong khi đó 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.
Song song đó việc tăng giá thuê đất tại các mặt bằng NTL, PVH hơn gấp đôi so với năm
2014 , VTB phải đóng tiền đất 2015 cao hơn gần 6 tỷ so với năm 2014.
Với những khó khăn khách quan nhƣ vậy , ngay từ đầu năm VTB đã tập trung điều hành
tận dụng tất cả thế mạnh để gia tăng doanh số và lợi nhuận bù đắp phần thiếu hụt do thị
trƣờng và chính sách mang lại .
Công ty đã tập trung khai thác mảng gia công TV với Skyworth, tận dụng ƣu thế độc
quyền thƣơng hiệu Pioneer song song với việc phát triển các sản phẩm mới mang thƣơng hiệu
Vitek, VTB, Cerano mà công ty đang sở hữu . Bên cạnh đó đã và đang xây dựng nhiều dự án
về sản phẩm mới có hàm lƣợng chất xám cao, giá trị gia tăng lớn để tạo ƣu thế trên thị trƣờng
cho năm 2015 và những năm về sau .
Về mảng cho thuê văn phòng , năm 2015 VTB đã khai thác tối đa các mặt bằng hiện có,
tận dụng từng m2 để có thể mang lại doanh thu tối đa cho Công ty.
Tuy khó khăn rất nhiều nhƣng với sự cố gắng của tập thể CB-CNV trong năm 2015, kết
quả doanh thu đạt 340 tỷ vƣợt 150% KH , vƣợt 65% so với 2014 nhƣng về lợi nhuận, với tiền
thuê đất tăng gần 6 tỷ so với 2014 , VTB chỉ đạt đƣợc 12,24 tỷ LNST trên kế hoạch 15 tỷ đạt
81.4 % :
KẾT QUẢ KINH DOANH ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2015 :
Báo cáo riêng VTB (đã kiểm toán)
CHỈ TIÊU

ĐV tính: Triệu đồng
KH 2015

Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp
dịch vụ, doanh thu tài chính và doanh 226.317
thu khác
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh
15.035
nghiệp
Báo cáo hợp nhất 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
Lãi cơ bản trên mỗi CP ( % )

KH 2015

TH 2015

TH
TH 2015/KH
2015/TH2
2015
014

339.734

150,1%

165%

12.243

81.4%

85.4%

ĐV tính: Triệu đồng
TH2015/KH2
TH
TH 2015
015
2015/TH
2014

226.317

360.120

15.035

12.745

13.9%

11.8%

159.1%
84.8%
84.8%

157%
71.3%
71.3%
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Kiểm điểm lại các mục tiêu đề ra tại Đại hội năm 2015
6 mục tiêu và biện pháp lớn đã đề ra trong năm 2015 nhƣ sau :
1/ Tiếp tục đầu tư vào công tác nghiên cứu phát triển những sản phẩm có hàm lượng chất
xám cao, có giá trị cộng thêm lớn. VTB sẽ tiếp tục phát triển từ 2-3 sản phẩm công nghệ cao
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 thương hiệu trên thị trường nội địa.
3/ Tiếp tục khai thác có hiệu quả các nguồn lực hiện có của công ty như các mặt bằng Nơ
Trang Long, Phạm văn Hai , Vĩnh Lộc , Cát lái nhanh chóng đưa vào khai thác để đem lại lợi
nhuận tối đa cho công ty.
4/ Tập trung điều hành các Công ty thành viên, đảm bảo sự phát triển các Công ty thành
viên theo định hướng 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, hướng về công nghệ cao
Đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm điện lạnh.
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 như tập trung ổn định và phát triển đối tác hiện hữu là Skyworth,
Pioneer.
Với các định hướng và mục tiêu đã trình bày tại đại hội cổ đông thường niên năm
2015, trong năm qua HĐQT và ban TGĐ công ty đã triển khai và kết quả như sau :
1/ Tiếp tục đầu tư vào công tác nghiên cứu phát triển những sản phẩm có hàm lượng chất
xám cao, có giá trị cộng thêm lớn. VTB sẽ tiếp tục phát triển từ 2-3 sản phẩm công nghệ cao
Trong năm VTB đã đầu tƣ vào công tác nghiên cứu phát triển : Nghiên cứu thiết kế một
số mẫu sản phẩm mới với tính năng và có lợi thế cạnh tranh hơn đối với dòng karaoke thông
dụng. Phát triển các sản phẩm internet karaoke trên cơ sở điện toán đám mây . Nghiên cứu dự
án khả thi một số sản phẩm hợp tác với các công ty công nghệ nhằm mục đích tạo ra thêm
một số sản phẩm mới cho công ty.
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 thương hiệu trên thị trường nội địa.
Tập trung xây dựng thƣơng hiệu VTB và các thƣơng hiệu có liên quan qua các chƣơng
trình quảng bá thƣơng hiệu . Năm 2015 cũng là năm VTB chính thức bƣớc đầu xây dựng hệ
thống bán lẻ của công ty tại TP HCM . Các chƣơng trình xây dựng thƣơng hiệu VTB đƣợc
khách hàng tiếp nhận và đánh giá cao
3/ Tiếp tục khai thác có hiệu quả các nguồn lực hiện có của công ty như các mặt bằng Nơ
Trang Long, Phạm văn Hai , Vĩnh Lộc , Cát lái nhanh chóng đưa vào khai thác để đem lại lợi
nhuận tối đa cho công ty.
Khai thác tối đa các nguồn lực của công ty. Nhanh chóng phát triển các nguồn thu qua
hợp tác sản xuất kinh doanh và khai thác các mặt bằng hiện có để có thể đảm bảo hài hòa cho
sự 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.
4/ Tập trung điều hành các Công ty thành viên, đảm bảo sự phát triển các Công ty thành
viên theo định hướng của Công ty mẹ, đảm bảo sự điều hành minh bạch và có lợi nhuận ở các
Công ty thành viên.
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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. Chƣơng trình tái cơ cấu các Công ty thành viên đã bƣớc
đầu có kết quả.
5/ Phát triển kinh doanh, tiết giảm chi phí, hướng về công nghệ cao , đẩy mạnh xuất khẩu
các sản phẩm điện lạnh.
Trong năm VTB thực hiện nhiều chƣơng trình quảng bá thƣơng hiệu trên thị trƣờng để
phát triển kinh doanh, đồng thời cũng đã xây dựng nhiều biện pháp để tiết giảm chi phí .
Việc xuất khẩu các sản phẩm điện lạnh tuy gặp nhiều khó khăn do Cuba mở cửa nhƣng
VTB vẫn duy trì đƣợc doanh số 16.7 tỷ , hy vọng năm 2016 sẽ tốt hơn.
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 như tập trung ổn định và phát triển đối tác hiện hữu là Skyworth,
Pioneer.
Khai thác HĐ phân phối độc quyền tại Việt Nam đối với sản phẩm mang thƣơng hiệu
Pioneer .Sản phẩm Pioneer đã có mặt tại các siêu thị lớn và phát triển tốt , mang lại lợi nhuận
tốt cho VTB. Trong năm 2015 doanh số Pioneer đã đạt đƣợc 47 tỷ.
Khai thác HĐ sản xuất gia công các sản phẩm thƣơng hiệu Skyworth với sản lƣợng lên
đến 142 tỷ năm 2015
Bên cạnh các chƣơng trình hoạt động để thực hiện 6 mục tiêu đã đề ra trong ĐHCĐ
2015 , VTB cũng đã triển khai các chƣơng trình nội bộ hƣớng về xây dƣng thƣơng hiệu hình
ảnh VTB .
Với khẩu hiệu của năm 2015 là ” Đồng hành và Phát triển ” , VTB đã triển khai 5
chƣơng trình quan trọng sau :
-

Nâng cao thu nhập của ngƣời lao động, làm sao cho đồng lƣơng có thể trở thành thu
nhập chính và đủ sức giúp ngƣời lao động trang trải cuộc sống và tái tạo đƣợc sức lao
động để tiếp tục phục vụ công ty cũng nhƣ nâng cao năng suất lao động. Công ty phát
triển song song với việc cải thiện đời sống của ngƣời lao động bằng các chính sách
khoán sản phẩm, khoán doanh số , thƣởng theo MBO… kết hợp với quản lý năng suất
và chất lƣợng

-

Phát động chƣơng trình vận động xây dựng văn hóa công ty, xây dựng tinh thần VTB,
ngƣời lao động và công ty là một. Xây dựng các phong trào văn thể mỹ phù hợp cải
thiện đời sống tinh thần của nhân viên VTB.

-

Chú trọng các công tác xã hội , tạo sự gắn bó SXKD với hoạt động xã hội , hình ảnh
VTB luôn đi đôi với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa , từ thiện xã hội và các hoạt động
vì lợi ích cộng đồng

-

Thực hành tiết kiệm tối đa các chi phí không cần thiết, hƣớng sử dụng hệ thống quản
lý môi trƣờng ISO 14000 vào các mục tiêu giảm thiểu chất thải, giấy, giảm thiểu tiêu
thụ điện năng, nƣớc vừa tốt cho môi trƣờng vừa giảm tối đa chi phí cho công ty

-

Xây dựng và phát động giải thƣởng Tổng Giám Đốc cho cá nhân, tập thể trong các
hoạt động sản xuất, kinh doanh, văn hóa … theo Quý, tháng, năm … nhằm nâng cao
tinh thần làm việc của nhân viên.
KẾ HOẠCH NĂM 2016
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Năm 2016 tiếp tục sẽ là năm cực kỳ quan trọng của VTB trong việc định hƣớng phát
triển và xây dựng các thế mạnh cạnh tranh trên thị trƣờng. Năm qua 2015 , nhƣ báo cáo ở trên
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 hợp mọi nguồn lực để quảng bá thƣơng hiệu , để gia
tăng doanh số , bƣớc đầu xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong đó mỗi ngƣời lao động là đối
tƣợng chính để công ty “ đồng hành và phát triển”
Các mục tiêu và biện pháp trong năm 2016 như sau:
Năm 2016 , Ban điều hành đã xây dựng kế hoạch của VTB nhƣ sau :
-

Doanh số đăng ký 2016 sẽ là 357 tỷ vƣợt 5.2 % so với doanh số năm 2015.

-

Lợi nhuận trƣớc thuế là 17.8 tỷ vƣợt 23.3 % so với LN 2015.

Đây là một chỉ tiêu đầy thách thức đặc biệt trong tình hình kinh tế xã hội 2016 vẫn còn
nhiều khó khăn .
Để có thể thực hiện đƣợc định hƣớng trên , VTB dự kiến thực hiện 8 chƣơng trình trọng
điểm sau :
1. Tiếp tục đầu tƣ vào công tác nghiên cứu phát triển : Chuẩn bị thêm một số mẫu sản
phẩm mới với tính năng cao hơn và có lợi thế cạnh tranh hơn đối với dòng karaoke
thông dụng. Tiếp tục chƣơng trình phát triển các sản phẩm internet karaoke trên cơ
sở điện toán đám mây . Phát triển các sản phẩm hợp tác với các công ty công nghệ
tạo ra các sản phẩm có hàm lƣợng chất xám cao, có giá trị cộng thêm lớn.
2. Hợp tác đƣa các dịch vụ phần mềm CNTT vào khai thác bên cạnh việc phát triển
phần cứng : VTB Cloud, Viettronics office ...
3. Tiếp tục thực hiện chủ trƣơng hợp tác 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.
4. Đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm điện lạnh với mục tiêu 1 triệu USD trong năm
2016 , mở rộng thêm nhiều chủng loại tủ lạnh để gia tăng doanh số và tạo cơ hội
nâng cao uy tín thƣơng hiệu .
5. Tiếp tục nâng cao thu nhập của ngƣời lao động , đồng lƣơng có thể trở thành thu
nhập chính và đủ sức giúp ngƣời lao động trang trải đƣợc cuộc sống và tái tạo
đƣợc sức lao động để tiếp tục phục vụ công ty. Công ty phát triển song song với
việc cải thiện đời sống của ngƣời lao động
6. Tập trung đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng văn hóa công ty, xây dựng tinh thần
VTB , tiến hành xây dựng lại Tầm nhìn, Sứ mệnh và Giá trị Cốt lõi của VTB tạo
động lực cho sự phát triển.
7. Thực hành tiết kiệm tối đa các chi phí trong hoạt động bằng các biện pháp quản lý
chặt chẽ theo ngân sách, kiểm soát thu chi hàng tháng theo kế hoạch đăng ký từ
đầu năm.
8. Mở rộng chƣơng trình giải thƣởng Tổng Giám Đốc cho cá nhân, tập thể không
chỉ trong các hoạt động sản xuất , kinh doanh mà còn trong xây dựng văn hóa
doanh nghiệp… theo tháng , quý , năm …
Năm 2015 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 2016.
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Với khẩu hiệu “ Tự hào giá trị Việt “ từ năm 2014 , VTB bằng nguồn lực của mình đã
khẳng định sự tự hào giá trị Việt Nam trong công nghệ cao cho các sản phẩm VTB , trong
việc xây dựng một đội ngũ nhân lực mạnh mẽ để khẳng định tƣơng lai của VTB.
Năm 2015 VTB đã chọn khẩu hiệu của năm là “ Đồng hành và Phát triển” với ý nghĩa
VTB sẽ tiếp tục đồng hành và phát triển cùng với nhân viên của mình , đồng hành và phát
triển cùng với các đối tác, đồng hành và phát triển với các khách hàng và trên hết đồng hành
và phát triển cùng với cổ đông , với xã hội và đất nƣớc Việt Nam. Thực tế qua báo cáo của
năm , chúng ta có thể tự hào mục tiêu đồng hành và phát triển đã xuyên suốt toàn bộ hoạt
động của VTB và thành quả chúng ta đạt đƣợc trong năm 2015 là kết quả của triết lý “ Đồng
hành và phát triển “
Năm nay 2016 khẩu hiệu của VTB sẽ là “ Khác biệt để phát triển “ , Khác biệt sẽ tạo ra
sự phát triển sẽ là triết lý trong điều hành VTB năm 2016 . VTB sẽ tạo ra sự khác biệt trong
sản phẩm, khác biệt trong dịch vụ , khác biệt trong điều hành và trên hết sẽ là sự khác biệt của
VTB với các đối thủ trên thị trƣờng để có thể tồn tại và chiến thắng trong thị trƣờng nhiều khó
khăn, thách thức .
Sự phát triển của VTB trong những năm sau 2016 sẽ phụ thuộc rất nhiều vào kết quả của năm
2016. Tôi hy vọng tất cả quý vị cổ đông sẽ đồng lòng ủng hộ Ban Lãnh đạo CT nỗ lực thực
hiện thành công KH 2016 .
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:

STT

Thành viên HĐQT

Chức vụ

1
2
3
4
5

Lƣu Hoàng Long
Vũ Dƣơng Ngọc Duy
Vũ Hoàng Chƣơng
Nguyễn Hồng Kỳ
Đào Trung Thanh

Chủ tịch
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên

Số buổi họp
tham dự
4
4
4
3
4

Tỷ lệ
100%
100%
100%
75%
100%

Lý do không
tham dự

Bận việc riêng

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

2.1 Ngày họp : ngày 06 tháng 2 năm 2015:
I/ Nội dung :
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1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty VTB
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty
thành viên.
3. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty VTB và
Cty thành viên VTB .
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014.
5. Báo cáo tình hình số 6 Phạm Văn Hai.
II/ Nội dung chi tiết :
1./ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 của Cty VTB :
1.1 Doanh thu và lợi nhuận::
+ Doanh thu
: 205,70 tỷ đồng.
Kế hoạch 2014
: 220,46 tỷ đồng  Đạt 93,3 %
+ Lợi nhuận sau thuế : 14,11 tỷ đồng.
Kế hoạch 2014
: 13,05 tỷ đồng  Đạt 108,2 %
1.2
:
* Doanh thu: tuy thấp so với kế hoạch nhƣng lợi nhuận lại vƣợt kế hoạch.
, kho. Đã vƣợt kế
hoạch : 109,8%.
- Doanh thu sân bóng là mức khoán, đạt 70,8%.
: doanh số chỉ đạt 73,3%.
- DVD ( 2
- TV ( 88,2% ): CRT sẽ kết thúc cuối năm , VTB tung ra sản phẩm LED TV 24”, 32”,50”
và vừa tung ra 40”,42” nhƣng tiêu thụ còn chậm, đã sản xuất TV Skyworth 5 lot.
( chỉ đạt 25,3%) , vẫn lỗ do khấu hao.
Tuy nhiên tủ lạnh xuất khẩu tiêu thụ tốt ( 331,4%).
- Loa và ampli đang phát triển , đạt 67,2% và 69,2% tƣơng ứng.
* Lợi nhuận : Cho thuê ( 10,035 tỷ ) và tài chánh ( 9,563 tỷ ) là lợi nhuận chủ yếu, các
kinh doanh khác cố gắng bù lỗ cho tủ lạnh ( lỗ 3,59 tỷ ).
* Số lượng: Karaoke số lƣợng giảm sút nghiêm trọng do cạnh tranh thị trƣờng rất gắt gao
của Karaoke Trung Quốc, đồng thời ARIRANG và Sơn Ca giảm giá.
* Tủ lạnh : cố gắng tăng số lƣợng xuất khẩu bù phần nào cho số lƣợng nội địa.
2./ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 của Cty thành viên:
2.1/ Cty CNTT VTB:
2.2.1/ Doanh thu và lợi nhuận:
+ Doanh thu
: 16,4 tỷ đồng.
Kế hoạch 2014
: 25 tỷ đồng  Đạt 65,9 %
+ TTL Lợi nhuận sau thuế : -453 triệu đồng.
Kế hoạch 2014
: 350 triệu đồng
:
- Công ty này không đạt đƣợc kế hoạch doanh thu và lợi nhuận
2.2/ Cty Vitek VTB Hà nội:
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2.2.1/ Doanh thu và lợi nhuận:
+ Doanh thu : 42,92 tỷ đồng.
Kế hoạch 2014
: 76,86 tỷ đồng  Đạt 55,84 %
+ TTL Lợi nhuận sau thuế : -3,16 tỷ đồng.
Kế hoạch 2014
: 1,7 tỷ đồng
:
- Công ty kinh doanh lỗ do lãi vay, công nợ nhiều, chi phí bảo hiểm xã hội, bán hàng
giảm do phải thu hồi và giảm công nợ. Công ty lỗ thật khoảng 600 triệu nhƣng do hạch toán
lỗ dự án 4H 2,5 tỷ nên tổng lỗ là nhƣ trên.
2.3/ Cty JS VTB :
2.3.1/ Doanh thu và lợi nhuận:
+ Doanh thu
: 34,39 tỷ đồng.
Kế hoạch 2014
: 23,52 tỷ đồng  Đạt 142,6 %
+ TTL Lợi nhuận sau thuế : 1,645 tỷ đồng.
Kế hoạch 2014
: 0,695 tỷ đồng  Đạt 236,7 %
:
- Cty làm ăn có lãi và tƣơng đối ổn.
3. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 (Cty VTB và Cty thành viên).
+ Cty VTB :
Doanh thu
: 226,31 tỷ so với 2014 là 205,70 tỷ , tăng 10 %
Lợi nhuận sau thuế :15,03 tỷ so với 2014 là 14,11 tỷ , tăng 6,5 %
+ Cty CNTT VTB IT :
Doanh thu
: 23 tỷ so với thực hiện 2014 là 16,4 tỷ , tăng 39,7 %
Lợi nhuận sau thuế :446 triệu so với 2014 là -453 triệu
+ Cty JS VTB :
Doanh thu
: 46,51 tỷ so với thực hiện 2014 là 34,39 tỷ , tăng 35,25 %
Lợi nhuận sau thuế :1,59 tỷ so với thực hiện 2014 là 1,64 tỷ
 Kế hoạch 2015 bằng 97,2% so với thực hiện 2014
+ Cty Vitek VTB Hà Nội
Doanh thu
: 55 tỷ so với thực hiện 2014 là 42,9 tỷ , tăng 28,19 %
Lợi nhuận sau thuế :1,0 tỷ so với thực hiện 2014 là -3,16 triệu
3. Trình bày hoạt động chi tiết các Công ty thành viên. :
+ Ông Chƣơng trình bày về Công ty VTB IT
+ Ông Duy trình bày về Công ty JS VTB và Vitek VTB Hà nội
4. Báo cáo của Ban kiểm soát :
Ông Hiệp đọc bản báo cáo của Ban Kiểm soát .
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5./ Báo cáo tình hình mặt bằng số 6 Phạm Văn Hai :
Ông Duy : Hiện tại đang làm thủ tục lấy sổ hồng, hoán đổi phần đất nhà bộ đội và đăng ký
thêm chức năng nhà ở. UBND TP đã đồng ý cho VTB tiếp tục thuê.
VTB đang tìm kiếm đối thực hiện dự án trong 2015, chậm nhất cuối 2016 để không bị
UBND TP thu hồi.

2.2 Ngày họp : ngày 05 tháng 05 năm 2015 :
I/ Nội dung :
1.Báo cáo của Tổng giám đốc VTB về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu
năm 2015 của VTB và các công ty thành viên.
2. Báo cáo thực hiện kế hoạch chi tiết SXKD năm 2015
3. Báo cáo của ban lãnh đạo VTB về các công ty thành viên
4. Thảo luận thời điểm chia cổ tức, thƣởng HĐQT và BKS, mua cổ phiếu quỹ
5. Các vấn đề khác ( lựa chọn Công ty kiểm toán, phƣơng án khai thác mặt bằng…)
II/ Nội dung chi tiết :
1./ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 4 tháng đầu năm 2015 của Cty VTB :
1.1 Doanh thu và lợi nhuận::
+ Doanh thu
: 73,95 tỷ đồng.
Kế hoạch 2015
: 226,31 tỷ đồng  Đạt 32,7 %
+ Lợi nhuận sau thuế : 3,03 tỷ đồng.
Kế hoạch 2015
: 15,03 tỷ đồng  Đạt 20,2 %
1.2
:
+ Doanh thu: đạt tiến độ so với kế hoạch, vƣợt so với cùng kỳ năm trƣớc.
+ Lợi nhuận: chƣa đạt tiến độ do tiền trích thuế đất ( cao hơn khoảng 6,5 tỷ so với năm
trƣớc )
2./ Báo cáo thực hiện chi tiết SXKD 4 tháng đầu năm 2015 của Cty VTB :
+ Doanh thu:
, kho. Đạt tiến độ.
- Doanh thu sân bóng là mức khoán, đạt 200 triệu đồng.
: doanh số chỉ đạt 9,6% nhƣng đây chƣa phải mùa cao điểm dự án.
năm trƣớc ( 73,3%)
- TV ( 32,9% ): đạt tiến độ nhƣng CRT kết thúc nên VTB tung ra sản phẩm LED TV 24”,
32”, 40”,42”, 50” nhƣng tiêu thụ còn chậm
( chỉ đạt 15,5%) , vẫn lỗ do khấu hao.
Tuy nhiên tủ lạnh xuất khẩu tiêu thụ tƣơng đối đạt tiến độ ( 30,5%).
- Loa và ampli thấp hơn tiến độ ( lần lƣợt là 22,8% và 21,2%.
- Sản phẩm Skyworth đạt 50% kế hoạch và Pioneer đạt 30% kế hoạch. Đây là hai mặt
hàng mới đóng góp cho việc tăng doanh số so với cùng kỳ năm ngoái.
+ Lợi nhuận : Cho thuê và tài chánh là lợi nhuận chủ yếu, trong khi Karaoke bị giảm sút
do cạnh tranh và xu thế. Trong khi đó, tủ lạnh vẫn tiếp tục lỗ do khấu hao.
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+ Số lượng: Karaoke số lƣợng giảm sút nghiêm trọng do cạnh tranh thị trƣờng rất gắt gao
của Karaoke Trung Quốc, đồng thời ARIRANG và Sơn Ca giảm giá. Tủ lạnh cố gắng tăng số
lƣợng xuất khẩu bù phần nào cho số lƣợng nội địa. Sản lƣợng Skyworth và Pioneer đang ở xu
hƣớng tăng.
+ Kế hoạch nhập hàng: Chú ý giảm lƣợng nhập và giải quyết hàng tồn, chủ yếu sản
phẩm âm thanh.
+ Kế hoạch giá vốn: Chi phí hơi bội chi cho MFC do làm thêm đầu năm, Admin bội chi
do tổ chức một số hoạt động đầu năm. Công ty sẽ chú ý để kiểm soát.
3./ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 4 tháng đầu năm 2015 của Cty thành viên:
3.1/ Cty CNTT VTB:
3.1.1/ Doanh thu và lợi nhuận:
+ Doanh thu
: 1,38 tỷ đồng.
Kế hoạch 2015
: 23 tỷ đồng  Đạt 6,0 %
+ TTL Lợi nhuận sau thuế : -217 triệu đồng.
Kế hoạch 2014
: 446 triệu đồng
:
- Công ty này không đạt đƣợc tiến độ doanh thu và lợi nhuận, tuy nhiên công ty đang ở
trong quá trình tái cơ cấu
- Ông Chƣơng báo cáo: Sau quá trình truy lục tài liệu, một số tài liệu pháp lý là không có
hay thiếu sót, phƣơng án kinh doanh cũng không có , chỉ có giấy phép đăng ký kinh doanh
nên quy trình thành lập công ty dƣờng nhƣ là ngƣợc, bắt đầu từ GPKD và bổ sung các tài liệu
theo yêu cầu của dịch vụ giấy phép. Những năm 2009-2011, thị trƣờng desk top khá tốt nhƣng
bắt đầu 2012 thì khó khăn, công nợ tăng cao, thành lập cửa hàng nên hàng tồn kho khá lớn.
Sang 2013 , cố gắng giảm lỗ và có lời một ít. 2014, Công ty Asrock bị cháy nên không có
main board kinh doanh, công ty lỗ khoảng 400 triệu.
Sang 2015, Ban lãnh đạo đề nghị tái cơ cấu hay giải thể. Cuối cùng là có một cuộc thƣơng
lƣợng để mua lại cổ phiếu của anh Ngô Văn Vị và một số cổ đông.
3.2/ Cty Vitek VTB Hà nội:
3.2.1/ Doanh thu và lợi nhuận:
+ Doanh thu 4 tháng : 18,27 tỷ đồng.
Kế hoạch 2015
: 55,02 tỷ đồng  Đạt 33,2 %
+ TTL Lợi nhuận sau thuế : 0,395 tỷ đồng.
Kế hoạch 2015
: 1 tỷ đồng  Đạt 39,4 %
:
- Ông Thanh : Công ty này trƣớc đây VTB không thể truy xuất dữ liệu kế toán đƣợc,
nhiều tài liệu pháp lý không có số, không có ngày, thiếu biên bản bổ nhiệm, bầu cử …
Thời gian ban đầu có lãi nhƣng dần dần bị lỗ do các hoạt động đầu tƣ không thích hợp
nhƣ dự án 4H … hiện tại xem nhƣ đã mất vốn.
- Ông Duy: hiện nay đã có lãi , và quản trị chặt chẽ hơn , hàng tháng Công ty gởi vào
VTB 3 bản báo cáo P/L, B/S, Cash flow . Đồng thời đã tập trung giảm thiểu công nợ, thu hồi
vốn.
3.3/ Cty JS VTB :
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3.3.1/ Doanh thu và lợi nhuận:
+ Doanh thu 4 tháng : 18,63 tỷ đồng.
Kế hoạch 2015
: 46,51 tỷ đồng  Đạt 40,1 %
+ TTL Lợi nhuận sau thuế : 756 tỷ đồng.
Kế hoạch 2015
: 1,59 tỷ đồng  Đạt 47,3 %
:
- Cty làm ăn có lãi và tƣơng đối ổn định.
3.4/ Cty Vitek VTB HCM :
Đã giải thể và thủ tục đã hoàn tất
4. Thảo luận thời điểm chia cổ tức, thưởng HĐQT và BKS, mua cổ phiếu quỹ.
4.1/ Chia cổ tức : 10% :
+ Ngày đăng ký cuối cùng : 22/5/2015
+ Ngày chia thực tế : 15/6/2015
4.2/ Mua Cổ phiếu Quỹ :
+ dự kiến 400.000
+ Ngày mua : 1/7/2015 đến 31/7/2015
4.3/ Thƣởng HĐQT :
+ HDQT : CT : 50 Tr
TV: 35 Tr x 4 = 140 Tr
+ BKS : Tr Ban : 20 Tr
TV
: 10 Tr x 2 = 20 Tr
+ Thƣ ký : 10 Tr
+ Liên Hoan : 10 Tr
5. Các vấn đề khác ( lựa chọn Công ty kiểm toán, phương án khai thác mặt bằng…)
5.1/ Công ty Kiểm toán : tiếp tục chọn Vaco cho 2015
5.2/ Khai thác mặt bằng :
- Phạm Văn Hai : TP cho 2 năm để làm dự án , nếu không thực hiện sẽ thu hồi . Dự
kiến tháng 6 sẽ có sổ đỏ mới.
- Cát Lái : dự kiến Quý 4 sẽ có sổ đỏ , Hepza yêu cầu triển khai dự án sau khi có sổ .

2.3/ Ngày họp : Ngày 27 tháng 08 năm 2015.
I/ Nội dung :
1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 07 tháng năm 2015 (Công ty VTB ).
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 07 tháng năm 2015 (Công ty thành
viên).
3. Một số hoạt động quảng bá thƣơng hiệu và bán hàng VTB
4. Tình hình tái cơ cấu và Phƣơng hƣớng SXKD 4 tháng cuối năm VTB IT
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5. Tình hình SXKD Sản Phẩm Pioneer .
6. Các dự án đang thực hiện ( Skywoth, IP TV, IP Phone )
II/ Nội dung chi tiết :
1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 07 tháng năm 2015 (Công ty

VTB.

1.1 Doanh thu và lợi nhuận:
+ Doanh thu
: 143,5 tỷ đồng.
Kế hoạch 2015
: 226,31 tỷ đồng  Đạt 63,4 %
+ Lợi nhuận sau thuế : 4,5 tỷ đồng.
Kế hoạch 2015
: 15,03 tỷ đồng  Đạt 30,3 %
1.2

:

+ Doanh thu: đạt tiến độ so với kế hoạch, vƣợt so với cùng kỳ năm trƣớc.
+ Lợi nhuận: chƣa đạt tiến độ do tiền trích thuế đất ( cao hơn khoảng 6,5 tỷ so với năm
trƣớc )
Báo cáo thực hiện chi tiết SXKD 7 tháng đầu năm 2015 của Cty VTB :
+ Doanh thu:
, kho. Đạt tiến độ.
- Doanh thu sân bóng đã chuyển đổi công năng thành mặt bằng kho cho thuê.
: doanh số đạt 8.86 tỷ , gấp đôi cùng kỳ năm ngoái nhƣng đây chƣa phải mùa
cao điểm dự án, chỉ đạt 35.4% kế hoạch năm.
- DVD ( 86.9% ) vƣợt tiến độ nhƣng Karaoke ( 36.
kỳ năm trƣớc ( 73,4%)
- TV ( 35.1% ): chƣa đạt tiến độ nhƣng CRT kết thúc nên VTB tung ra sản phẩm LED
TV 24”, 32”, 40”,42”, 50” , dự kiến sẽ bán tốt cuối năm.
khăn ( chỉ đạt 48.6%) , vẫn lỗ do khấu hao.
Tuy nhiên tủ lạnh xuất khẩu tiêu thụ tƣơng đối đạt tiến độ (54.4%).
- Loa và ampli thấp hơn tiến độ ( lần lƣợt là 27% và 23.8%).
- Sản phẩm Skyworth tăng vọt, đạt 190.4% kế hoạch và Pioneer đạt 69.3% kế hoạch. Đây
là hai mặt hàng mới đóng góp cho việc tăng doanh số.
+ Lợi nhuận : Có bốn mảng sản xuất kinh doanh có lợi nhuận là cho thuê, tài chánh,
Skyworth và Pioneer , trong khi hầu hết các sản phẩm VTB gặp khó khăn , karaoke bị giảm
sút mạnh, lỗ 126 triệu so với lãi 441 triệu ở cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tủ lạnh vẫn tiếp
tục lỗ do khấu hao ( xấp xỉ năm ngoái).
+ Số lượng: Karaoke số lƣợng giảm sút nghiêm trọng , Tủ lạnh cố gắng tăng số lƣợng
xuất khẩu bù phần nào cho số lƣợng nội địa. Sản lƣợng Skyworth và Pioneer đang ở xu hƣớng
tăng vọt.
+ Kế hoạch nhập hàng: Chú ý giảm lƣợng nhập và giải quyết hàng tồn, chủ yếu sản
phẩm âm thanh.
2./ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 7 tháng đầu năm 2015 của Cty thành viên:
2.1/ Cty CNTT VTB:
2.1.1/ Doanh thu và lợi nhuận:
+ Doanh thu
: 3,72 tỷ đồng.
Kế hoạch 2015
: 23 tỷ đồng  Đạt 16,2 %
+ TTL Lợi nhuận sau thuế : -184 triệu đồng.
Kế hoạch 2015
: 446 triệu đồng
:
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- Công ty này không đạt đƣợc tiến độ doanh thu và lợi nhuận, tuy nhiên công ty đang ở
trong quá trình tái cơ cấu ông Chƣơng sẽ báo cáo chi tiết sau.
2.2/ Cty Vitek VTB Hà nội:
2.2.1/ Doanh thu và lợi nhuận:
+ Doanh thu 7 tháng : 25,44 tỷ đồng.
Kế hoạch 2015
: 55,02 tỷ đồng  Đạt 46,3 %
+ TTL Lợi nhuận sau thuế : 0,144 tỷ đồng.
Kế hoạch 2015
: 1 tỷ đồng  Đạt 14,4 %
:
- Ông Duy: hiện nay đã có lãi , và quản trị chặt chẽ hơn , dự kiến 5 tháng cuối vực dậy
hoạt động và đạt kế hoạch.
2.3/ Cty JS VTB :
2.3.1/ Doanh thu và lợi nhuận:
+ Doanh thu 7 tháng : 31,07 tỷ đồng.
Kế hoạch 2015
: 46,51 tỷ đồng  Đạt 66,8 %
+ TTL Lợi nhuận sau thuế : 1,57 tỷ đồng.
Kế hoạch 2015
: 1,59 tỷ đồng  Đạt 98,2 %
:
- Cty làm ăn có lãi và tƣơng đối ổn định.
3. Một số hoạt động quảng bá thương hiệu và bán hàng VTB
3.1/ Hoạt động quảng bá thƣơng hiệu:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

NGUYENKIM – VTB HỘI CHỢ KHUYẾN MẠI – VĨNH LONG 2015
(Từ ngày 16/01  23/01/2015)
Tổ chức chƣơng trình quảng bá thƣơng hiệu VTB nhân dịp Tết tại Công viên VH
Đầm Sen, chủ đề “Khúc ca xuân” từ mùng 2 – 11 tết (20/2 -28/2/2015)
FESTIVAL CAFE BMT (Từ ngày 08/03  12/03/2015)
TRIỂN KHAI QUẦY KỆ TRƢNG BÀY TẠI NGUYỄN KIM – RẠCH GIÁ
(Tháng 03/2015)
Tổ chức ĐHĐ Cổ Đông (4/4/2015) tại Công ty, kết hợp giới thiệu Sản Phẩm VTB
tạo ấn tƣợng tốt cho các cổ đông.
VTB – TÍN DŨNG HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG TẠI CẦN THƠ.
HỘI CHƠ HVNCLC TẠI CẦN THƠ (Từ ngày 31/05  05/06/2015)
Hệ thống cửa hàng đƣợc đầu tƣ khang trang hơn.
Tổ chức cuộc thi Karaoke “VTB – Hát với chú ve con” tại Shop Nơ Trang Long
Vòng loại: 18 – 27/5/2015
Chung kết: Đêm 31/5/2015
Tổ chức chƣơng trình Trồng cây và diễu hành tại Đà Lạt nhân dịp Company trip
2015 với chủ đề “Đồng hành – Phát triển” từ 15-18/7/2015
Ngày Hội tiêu dùng tại nhà máy ĐL (T8/2015) nhân sinh nhật 34 năm VTB
Chƣơng Trình Bán Hàng :
- Khuyến Mại Mùa hè “VTB Kỷ Niệm 34 Năm – Tƣng Bừng Quà Tặng”
Thời gian thực hiện : 23/07/2015 – 22/10/2015
+ Tăng doanh thu bán hàng của VTB và hệ thống đại lý.
+ Phân phối sản phẩm tới tận tay ngƣời tiêu dùng.
+ Tạo tiếng vang cho sản phẩm và thƣơng hiệu VTB.
+ Thể hiện chính sách quan tâm, chăm sóc và mang đến giá trị công thêm đến
khách hàng.
- Giải phóng hàng tồn kho chậm bán.
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Quảng Bá Chƣơng Trình :
+ Báo mạng (thanhnien & tuoitre)
+ Bài viết đăng trên Báo NLĐ
+ Trên website VTB
+ Thông qua kênh bán hàng đại lý, đặc biệt là hệ thống siêu thị
+ Kênh bán hàng Online : Lazada, Vinecom....
+ Quảng cáo TV thông qua kênh bán hàng của SCJ Home Shopping, Lotte Đất
Việt,....

o

4. Tình hình tái cơ cấu và Phương hướng SXKD 4 tháng cuối năm VTB IT
*** Nội dung :
- DOANH SỐ
- LỢI NHUẬN
- TÌNH HÌNH CÔNG NỢ
- TÌNH HÌNH TỒN KHO
- KẾ HOẠCH KINH DOANH 4 THÁNG CUỐI NĂM.
4.1/ DOANH SỐ
*Năm 2015, phát sinh 1 số khó khăn mới nhƣ sau :
Khó khăn chung của tất cả Đại Lý trong kinh doanh sản phẩm AMD và mainboard
AMD ở VN, doanh số trên mặt hàng này giảm đáng kể so với cùng kì năm ngoái (giảm
trên 35%).
Kinh doanh máy bộ tăng trƣởng chƣa đƣợc nhƣ mong đợi. Tuy nhiên tình hình kinh
doanh máy bộ đang có chiều hƣớng tốt, một số đơn hàng dự án nhỏ hỗ trợ cho Đại Lý
đang bắt đầu triển khai và đã nhập hàng từ tháng 7/2015.
4.2/ LỢI NHUẬN
*So với đầu năm tình hình chuyển biến tích cực hơn từ mức lỗ nay có đã có lãi vì:
Đã cắt giảm chi phí chuyển về văn phòng NTL từ tháng 5/2015
Doanh số tăng một phần các dự án nhỏ và đơn hàng của VTBIT theo trƣớc đây bắt đầu
đã triển khai và nhập hàng từ tháng 6/2015.
Doanh số nhập hàng mainboard Asrock từ phòng dự án VTB bắt đầu triển khai.
06 tháng đầu năm đều lỗ mặc dù 02 tháng gần đây có lãi tuy nhiên vẫn chƣa đủ bù lại các
tháng lỗ đầu năm.
4.3/ TÌNH HÌNH CÔNG NỢ
Không tồn động, không có công nợ khó đòi ở các Đại Lý mới và hiện tại đang bán.
Các công nợ cũ mặc dù đã hoạch toán nhƣng vẫn tiếp tục theo dõi
4.4/ TÌNH HÌNH TỒN KHO
Số lƣợng tồn kho không nhiều.
Tuy nhiên vẫn còn một số mặt hàng cũ chƣa thanh lý hết nhƣ:
Bao da,Tai nghe,Phụ kiện,Phần mềm virus McAfee,Mouse Pad
=> Các mặt hàng này đang duyệt giảm giá, kết hợp bán vào các chƣơng trình khuyến mãi,
VTBshop để thanh lý
4.5/ KẾ HOẠCH KINH DOANH 4 THÁNG CUỐI NĂM
Giai đoạn I: Thời gian tháng 9,10,11,12 năm 2015
1- Bổ sung phân phối thêm sản phẩm mới :
Thiết bị - phần mềm (3 – 5 sản phẩm) Liên hệ và làm việc với các hãng CNTT về PC,
Server, Phần mềm có chính sách tốt để lên kế hoạch hợp tác phân phối
2- Xây dựng và quảng bá hình ảnh thƣơng hiệu VTB IT:
• Xây dựng lại website VTB IT chuyên nghiệp hơn với 2 mảng chính là phân phối và
dịch vụ giải pháp CNTT
• Xây dựng Profile, Brochure và Catalogue chuyên nghiệp
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•

Quảng cáo hình ảnh VTB, chƣởng trình bán hàng trên mạng xã hội, các website có
lƣợt truy cập cao
3- Chăm sóc đại lý: giới thiệu sản phẩm phân phối mới, điều chỉnh chính sách chiết khấu
khuyến mãi hợp lý nhằm phát triển doanh số và gắn kết lâu dài với VTB
*Phát triển thêm đại lý các khu vực tỉnh miền tây và đông nam bộ
4- Xây dựng mô hình mới: Liên doanh hợp tác với các hiệp hội, tổ chức Doanh Nghiệp
TPHCM, Viễn Thông tỉnh thành (VNPT), Vinaphone, Mobifone…
Giai đoạn II: năm 2016
1- Tháng 1-2: xây dựng các gói dịch vụ giải pháp CNTT cho năm 2016
• Giải pháp dịch vụ CNTT tích hợp: máy chủ, tƣờng lửa, sao lƣu, hội nghị truyền hình
• Giải pháp dịch vụ bảo mật, an toàn thông tin cho DN
• Giải pháp chống thất thoát dữ liệu cho DN
• Giải pháp ảo hóa, lƣu trữ, sao lƣu và dự phòng dành cho DN
• Dịch vụ điện toán đám mây, sao lƣu trực tuyến (Backup Online)
• Dịch vụ Outsourcing, SparePart, Maintenance
• Các dịch vụ phần mềm trên Smartphone, dịch vụ BYOD
• Dịch vụ quản lý CNTT cho DN
2- Tiếp tục quảng bá hình ảnh thƣơng hiệu VTB IT:
• Quảng cáo hình ảnh VTB IT trên mạng xã hội, các website chuyên ngành có lƣợt truy
cập cao
• Kết hợp với các nhà tài trợ, các hãng nổi tiếng tổ chức các hội thảo ra mắt công nghệ
mới
3- Chăm sóc và mở rộng đại lý, tiếp tục kết hợp với các hiệp hội, tổ chức
4- Xây dựng thêm đội ngũ nhân sự bao gồm:
• Thêm nhân viên kinh doanh dự kiến: 02
• Chuyên viên kỹ thuật: 03
5. Tình hình SXKD Sản Phẩm Pioneer .
DOANH THU và LỢI NHUẬN PIONEER TỪ T 1 – T 7 / 2015
TOTAL

DOANH THU THUẦN

CAR AUDIO

PIONEER HOME

29,262,047

19,889,584

9,372,463

LƠI NHUẬN GỘP

6,872,142

4,734,104

2,138,038

TỔNG CHI PHÍ

5,283,177

3,672,795

1,610,382

LỢI NHUẬN RÒNG

1,588,965

1,061,309

527,656

THU NHẬP NGOÀI KINH DOANH
LỢI NHUẬN SAU THUẾ

1,239,393

827,821

411,572

CHI TIẾT TỒN KHO HÀNG PIONEERR ĐẾN 17/08/2015
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1
2

MẶT HÀNG

Car Audio
Home Entertainment
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31/12/2014
7,638
653
6,985

17/08/2015

SỐ TIỀN

7,351 14,506,229,822
4,625 6,812,877,631
2,726 7,693,352,191

So với các năm trƣớc , doanh thu và lợi nhuận tăng nhiều.
6. Các dự án đang thực hiện ( Skywoth, IP TV, IP Phone )
1. Tiếp tục phát triển dự án SXKD với Skyworth.
2. Dự án SXKD IP TV STB cho FpT ( kết hợp DA IT )
3. Xin chủ trƣơng triển khai dự án SXKD IP Phone và Tổng đài PBX .
6.1 Sky Worth :
* 2014: 9 MODELS ĐƢỢC GIỚI THIỆU :6 MODELS KẾT THÚC 3 MODELS TiẾP
TỤC SANG 2015
SỐ LƢỢNG & DOANH SỐ SẢN PHẨM SKYWORTH 2014

( Đơn vị tính : triệu đồng )
SỐ LƢỢNG & DOANH SỐ SẢN PHẨM SKYWORTH 2015
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(Đơn vị tính : triệu đồng )
So sản lƣợng và doanh số , sản xuất gia công sản phẩm Skyworth tăng vọt từ 2014 sang
2015 :
( từ 5000 sets đến 30.000 sets , đến tháng 8/2015 đã đạt 13.600 sets )
( từ 18 tỷ đến 100 tỷ , đến tháng 8/2015 đã đạt 63 tỷ )
Số lƣợng model 2014 : 9 models , sang 2015 : 15 models đƣợc vận hành liên tục trên dây
chuyền sản xuất của VTB .
ĐỂ ĐẠT ĐƢỢC MỤC TIÊU ĐẠT 24->30,000 SETS/ 2015, VTB PHẢI PHẦN ĐẤU
1. Q ( QUALITY ) :
* Ổn định công nghệ
* Giải quyết Balance
* Hƣớng tới mục tiêu 0.3% defect ratio
* Qui trình cung ứng linh kiện
2. C ( COST ):
* Cải tiến năng suất dây chuyền ( save MFC )
* Review chi phí nhận hàng
3. D ( Delivery )
* Qui trình HQ
* Category mix ở mùa cao điểm ( Nhận hàng / lên line )
* New model ( Pháp lý , hợp qui , …. )
4. Sales – Communication
Thƣờng xuyên review và góp ý cho đối tác nhằm tăng cƣờng sản lƣợng và mối quan
hệ hợp tác
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6.2 FpT IP TV box ( set-top-box ) :
•
•
•
•

Xu thế tích hợp các tiện ích giải trí / thông tin dùng giao thức Internet hiện nay
FpT là nhà cung cấp dịch vụ Pay-TV tích hợp với Internet ADSL với kho dữ liệu
khổng lồ ( Phim/Bóng đá/Ca nhạc/ Kịch … ) với đội ngũ hàng ngàn biên tập viên
thuộc Cty FpT Telecom.
Bên dƣới là mô hình lắp đặt Internet TV , trong đó bộ giải mã IP TV box là trái tim
Với sự kết hợp của Phòng IT DA , đã bắt đầu tìm hiểu nhu cầu và cơ hội vào tháng 4
/2015

•

Sau 2 tháng ( 5 và 6/2015 ) kết nối các quan hệ khách hàng/ Thiết kế ( một phần
Outsourcing ) / nhà cung ứng / …
một mô hình hoạt động đƣợc thiết lập

Dự án này đang trong giai đoạn thiết kế model mới theo yêu cầu của lãnh đạo FpT với
hình thức sản phẩm mới và có thêm một số tính năng mới.
Các khó khăn:
• Khó khăn từ các đối thủ cạnh tranh ( QCDE ):
+ Hiện tại FpT mua STB từ Mitrastar Taiwan với thuế suất nhập 0%
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và một nhà cung ứng China , cũng với thuế suất 0%
+ Các nhà thiết kế SX trong nƣớc ( Vector/ Fabrication , Hạt giống số..)
Giá thành cực kỳ cạnh tranh vì họ SX đã lâu , máy móc thiết bị , khuôn cụ khấu hao hầu
hết …. Và rủi ro giảm giá thêm trong tƣơng lai …
6.3. Xin chủ trƣơng triển khai dự án SXKD IP Phone và Tổng đài PBX:
Mô hình hoạt động nhƣ sau:

• Ý TƢỞNG KINH DOANH ĐÔC LẬP:
1. Xây dựng cloud Voice IP, đi bán 3 dịch vụ IP PBX, Contact Center, 1800/1900 kèm
theo IP phone client: Phƣơng án này tính P&L thì rất lãi. Tuy nhiên số lƣợng contract
không nhiều -> số lƣợng IP Phone tiêu thụ ít & chậm.
2. Không xây dựng tổng đài và clouds: sản xuất xong sẽ bán ra các kênh phân phối Voice
IP, các công ty đang làm voice IP nhƣ: voipmart, Ftel, Vtel,Vnpt, Vtn, Nttnetworks, Lotus
Asia,Mptel, Elcomtel...
3. Bán IP phone client, tặng khách hàng tổng đài Vocie IP:
+ Mua 5 Ip phone, tặng IP PBX cloud 1 năm.
+Mua 10 Ip phone tặng Callcenter, 1800-1900 cloud 1 năm.
+Mua 20 Ip phone tặng Contact center cloud 1 năm….........
Chọn mỗi tỉnh 1 đại lý và Viettronics sẽ đào tạo chuyển giao souce code + công
nghệ Voice IP, công nghệ Private cloud làm riêng cho mỗi tỉnh tự quản lý. ,build chung vào
bussiness là dịch vụ cloud Backup & Restore kèm theo và nhiều gói clouds khác...
•
-

Ý TƢỞNG LIÊN KẾT KINH DOANH :
2 điểm mạnh Viettronics: Sản phẩm Điện tử ICT sản xuất trong nƣớc, kênh bán hàng
toàn quốc, dịch vụ khách hàng đầu cuối từng End User.
- Thế mạnh của partner ( Viettel , VNPT …) : thƣơng hiệu, hạ tầng công nghệ có sẵn,
danh mục khách hàng có nhiều. voice Ip Cloud cũng có sẵn nhƣng các thiết bị đầu cuối là
nhập khẩu.
Hƣớng hợp tác: thiết bị đầu cuối Điện tử & ICT của Viettronics, triển khai & bảo hành do
Viettronics quản lý. Partner sẽ xây dựng các gói sản phẩm và bán kèm/khuyến mãi cho
khách hàng của partner.
Vì có một số thông số chƣa verify nên chƣa đƣợc kế hoạch và mốc thời gian.
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2.4 Ngày họp : ngày 30 tháng 12 năm 2015 :
I/ Nội dung :
1./ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 11 tháng đầu năm 2015 (Công ty
VTB).
2./ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 11 tháng đầu năm 2015 (Các Công ty
thành viên).
3./Dự kiến kế hoạch 2016 (Công ty VTB).
4./Dự kiến kế hoạch 2016 (Các Công ty thành viên).
5./ Chủ trƣơng đầu tƣ Phạm văn Hai .
6./ Chủ trƣơng đầu tƣ Cát Lái
II/ Nội dung chi tiết :
1./ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 11 tháng đầu năm 2015 (Công ty VTB) :
1.1. Doanh thu và lợi nhuận:
+ Tổng doanh thu 11 tháng năm 2015 : 280,46 tỷ đồng.
Kế hoạch 2015 : 226,31 tỷ đồng.
 Đạt 123,9 %
+ Lợi nhuận sau thuế 11 tháng năm 2015 : 8,51 tỷ đồng.
Kế hoạch 2015 : 15,03 tỷ đồng.
 Đạt 56,7 % + Doanh thu : 339,73 tỷ đồng.

1.2

:

+ Doanh thu: Vƣợt kế hoạch đề ra 123,9%
+ Lợi nhuận: chƣa đạt tiến độ do tiền trích thuế đất ( cao hơn khoảng 6,5 tỷ so với năm
trƣớc )
2./ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 11 tháng đầu năm 2015 (Các Công ty
thành viên).
2.1/ Cty CNTT VTB:
2.1.1/ Doanh thu và lợi nhuận:
+ Doanh thu : 7.02 tỷ đồng.
Kế hoạch 2015 : 23,0 tỷ đồng.
 Đạt 30,5 %
+ LN sau thuế : - 188 triệu đồng.
Kế hoạch 2015 : 446 triệu đồng.
:
- Công ty này không đạt đƣợc tiến độ doanh thu và lợi nhuận, tuy nhiên công ty đang ở
trong quá trình tái cơ cấu
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2.2/ Cty Vitek VTB Hà nội:
2.2.1/ Doanh thu và lợi nhuận:
+ Doanh thu : 33,5 tỷ đồng.
Kế hoạch 2015 : 55,02 tỷ đồng.
 Đạt 60,8 %
+ LN sau thuế : 48 triệu đồng.
Kế hoạch 2015 : 1,0 tỷ đồng.
 Đạt 4,8 %
:
.
- Ông Duy: hiện nay đã có lãi , và quản trị chặt chẽ hơn , hàng tháng Công ty gởi vào
VTB 3 bản báo cáo P/L, B/S, Cash flow . Đồng thời đã tập trung giảm thiểu công nợ, thu hồi
vốn.
2.3/ Cty JS VTB :
2.3.1/ Doanh thu và lợi nhuận:
+ Doanh thu : 48.7 tỷ đồng.
Kế hoạch 2015 : 46,51 tỷ đồng.
 Đạt 104,7 %
+ LN sau thuế : 2,27 tỷ đồng.
Kế hoạch 2015 : 1,59 tỷ đồng.
 Đạt 142,7 %

3./Dự kiến kế hoạch 2016 (Công ty VTB).
+ Tổng doanh thu năm 2015 dự kiến : 339,73 tỷ đồng.
Kế hoạch 2016 : 325,42 tỷ đồng.
 Giảm 4,2%
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2015 dự kiến : 11,49 tỷ đồng.
Kế hoạch 2016 : 14,34 tỷ đồng.
 Tăng 24,8 %
4./Dự kiến kế hoạch 2016 (Các Công ty thành viên):
4.1/ Cty CNTT VTB:
+ Doanh thu năm 2015 dự kiến : 8,56 tỷ đồng.
Kế hoạch 2016 : 21,73 tỷ đồng.
 Tăng 153,9 %
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2015 dự kiến : - 188 triệu đồng.
Kế hoạch 2016 : 512 triệu đồng.
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4.2/ Cty Vitek VTB Hà nội:
+ Doanh thu năm 2015 dự kiến : 41,5 tỷ đồng.
Kế hoạch 2016 : 60,13 tỷ đồng.
 Tăng 44,9 %
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2015 dự kiến : 57 triệu đồng.
Kế hoạch 2016 : 1,02 tỷ đồng.
4.3/ Cty JS VTB :
+ Doanh thu năm 2015 dự kiến : 54,56 tỷ đồng.
Kế hoạch 2016 : 55,04 tỷ đồng.
 Tăng 0,9 %
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2015 dự kiến : 2,41 tỷ đồng.
Kế hoạch 2016 : 1,92 tỷ đồng.
 Giảm 20,4 %
5./ Chủ trƣơng đầu tƣ Phạm văn Hai :
- Tháng 5/2015 , PCT UBND TP HCM đã ký Văn Bản chấp thuận cho VTB đƣợc tiếp
tục thuê MB 06 Phạm Văn Hai đến 5/2017 để thực hiện dự án
- Tháng 12/2015, Sở tài nguyên Môi Trƣờng TP HCM đã ký Phụ Lục HĐ kéo dài thời
hạn thuê 06 PVH đến tháng 5/2017 ( HĐ cũ hết hạn từ năm 2010 . Tuy nhiên sẽ tính lại
tiền thuê đất từ năm 2011 đến nay ( theo HĐ cũ, mỗi năm tiền thuê đất là 311 triệu ,
theo HĐ thuê đất mới là 1,254 tỷ , có khả năng sẽ phải bị truy thu 0.943 tỷ /1năm -
truy thu 4.6 tỷ /5năm. Đang nhờ tƣ vấn xin miễn giảm .
- Sở TMMT kiến nghị VTB nhanh chóng hoàn thiện các hồ sơ để thực hiện dự án.
- Hiện tại có một số đối tác có quan tâm đến Mặt Bằng này.
- Cổ Đông chi phối Viettronics cũng đã có văn bản đồng ý chủ trƣơng và giao cho
ngƣời đại diện vốn phối hợp với Ban điều hành tìm kiếm đối tác thực hiện dự án.
- Đề nghị HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT và TGĐ nhanh chóng tìm kiếm đối tác và
chọn phƣơng án Hợp tác liên doanh liên kết để khai thác MB 06 PVH theo đúng quy
trình và đúng pháp luật.
6./ Chủ trƣơng đầu tƣ Cát Lái :
- Năm 2007, VTB có ký HĐ nguyên tắc mua 16.000 m2 tại KCN Cát Lái để XD nhà
máy Điện tử - Máy tính . Đến 2015 , VTB đã đóng một phần tiền 8.3Tỷ/ 26 Tỷ . Trong
năm 2016 , KCN CL sẽ bàn giao chính thức, VTB sẽ phải đóng phần còn lại là 17.7 tỷ.
- Năm 2013 , dự kiến XD nhà kho để cho Sony thuê nhƣng giờ chót do Sony thay đổi
hệ thống Logistic nên dự án tạm dừng.
- Hiện nay nhu cầu thuê mặt bằng để làm kho và nhà xƣởng bắt đầu gia tăng , bên
cạnh đó với KH SXKD của VTB năm 2016, khả năng sẽ thiếu MB nếu chỉ tổ chức SX
tại NTL .
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