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CTY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH       CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     
     
 

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2015  
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016 

 

Kính thưa quý vị Đại Biểu, thưa quý vị Cổ đông, 

  Trước hết thay mặt ban lãnh đạo công ty cho tôi gởi lời cảm ơn đến tất cả quý vị 

đại biểu, quý vị cổ đông đã bỏ thời gian đến tham dự ĐHCĐ của Công ty VTB ngày 

hôm nay. Chúc tất cả quý vị có nhiều sức khỏe và thành đạt trong cuộc sống  và 

mong tất cả quý vị sẽ có nhiếu ý kiến đóng góp trong ĐHCĐ này góp phần đưa 

Công ty VTB phát triển trong thời gian tới.  

Năm 2015 tình hình kinh tế xã hội có chuyển biến tích cực nhưng 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 như vậy, VTB cũng không thể thoát khỏi sự ảnh hưởng. Thị 
trường trong nước sức mua giảm sút, các mặt hàng truyền thống như 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 nhưng năm 2015 gần như là huề vốn. Bên cạnh đó chi 
phí sản xuất  tăng do nhiều nguyên nhân như giá nguyên vật liệu trên thế giới tăng, 
chi phí cho người lao động tăng qua việc tăng lương tối thiểu, giá điện tăng, chi phí 
vận tải tăng mạnh ảnh hưởng 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 thương hiệu lớn 
với các thương hiệu vừa và nhỏ, với các sản phẩm không thương 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 như 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 trường và chính sách mang lại . 

Công ty đã tập trung khai thác mảng gia công TV với Skyworth, tận dụng ưu thế độc 
quyền thương hiệu Pioneer song song với việc phát triển các sản phẩm mới mang 
thương 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 lượng chất xám cao , giá trị gia tăng 
lớn để tạo ưu thế trên thị trường 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 nhưng với sự cố gắng của tập thể CB-CNV trong năm 2015, 
kết quả doanh thu đạt 340 tỷ vượt 150% KH , vượt 65% so với 2014 nhưng về lợi 
nhuận, với tiền thuê đất tăng gần 6 tỷ so với 2014 , VTB chỉ đạt được 12,24 tỷ LNST 
trên kế hoạch 15 tỷ đạt 81.4 % :  
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KẾT QUẢ KINH DOANH ĐẠT ĐƯỢC  NĂM 2015 : 

Báo cáo riêng  VTB (đã kiểm toán)                 ĐV tính: Triệu đồng 

CHỈ TIÊU KH 2015 TH 2015 
TH 2015/KH 

2015 

TH 
2015/TH

2014 

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

226.317 339.734 150,1% 165% 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 
nghiệp  15.035  12.243 81.4% 85.4% 

 
Báo cáo hợp nhất  VTB (đã kiểm toán)               ĐV tính: Triệu đồng 

CHỈ TIÊU KH 2015 TH 2015 
TH2015/KH

2015 
TH 

2015/TH
2014 

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

226.317 360.120 
 

159.1% 157% 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập 
doanh nghiệp  

15.035 12.745 
84.8% 

 
71.3% 

 Lãi cơ bản trên mỗi CP ( % ) 13.9% 11.8% 
84.8% 

71.3% 

 

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 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  

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.  
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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 tư 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 thương hiệu VTB và các thương hiệu có liên quan qua các 
chương trình quảng bá thương hiệu . Năm 2015 cũng là năm VTB chính thức bước 
đầu xây dựng hệ thống bán lẻ của công ty tại TP HCM . Các chương trình xây dựng 
thương hiệu VTB được 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 tương lai thông qua đầu tư, vừa đảm bảo 

lợi nhuận hiện hữu để đảm bảo cổ tức cho các cổ đông.  

Trong năm qua , Ban điều hành đã tiến hành các hoạt động liên quan đến việc 
khai thác các mặt bằng như sau : 

- Mặt bằng 06 Phạm Văn Hai : Đã tiến hành thẩm định giá trị quyền khai thác 
Dự án Phạm Văn Hai đồng thời tiến hành đăng báo tìm kiếm đối tác hợp tác 
khai thác Dự án, tiến hành xem xét đánh giá các đối tác có quan tâm và yêu 
cầu chào Phương án hợp tác .  

Ban điều hành đã tiến hành nghiên cứu , xem xét các phương án một cách 
cẩn trọng . kết quả đã chọn được nhà đầu tư là Công ty TNHH Việt Hân là 
nhà đầu tư phù hợp và đồng ý trả cho VTB giá trị quyền khai thác tại Phạm 
văn Hai là cao nhất (70 tỷ đồng), hai bên đã tiến hành ký kết Hợp Đồng Hợp 
tác Kinh Doanh, các việc hợp tác đang tiến hành thuận lợi. 

- Mặt bằng Cát lái : Đến nay VTB đã đóng tiền cho việc sử dụng mặt bằng Cát 
Lái 50 năm là                             tỷ , số tiền còn phải đóng dự kiến khoảng 
.............. tỷ . Trong năm nay KCN Cát Lái II sẽ tiến hành ký kết HĐ chính thức 
và sau khi đóng đủ tiền sẽ tiến hành cấp sổ đỏ cho VTB . VTB sẽ chính thức 
có quyến xây dựng khai thác mặt bằng .  

- Kết hợp chương trình hổ trợ đầu tư theo NQ 50 của UBND TP HCM (Chương 
trình hỗ trợ lãi suất vay đến 7 năm cho các đầu tư Công  nghệ cao dưới 100 
tỷ ) , Kế hoạch VTB trong năm nay sẽ tiến hành xây dựng nhà máy Điện tử  
và Công  nghệ Thông tin tại mặt bằng nầy, kết hợp với việc khai thác cho 
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thuê kho tàng , dự kiến trong vòng từ 5 năm đến 7 năm sẽ lấy lại vốn xây. 
Hiện tại Ban điều hành đang tiến hành xây dựng dự án để trình HĐQT . 

- Các mặt bằng khác : đang khai thác tốt và Ban điều hành sẽ tiếp tục nghiên 
cứu các phương án tối ưu theo ủy quyền của ĐHCĐ 2014. 

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.  

Tập trung điều hành các Công ty thành viên, 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. Chương trình tái cơ cấu các 
Công ty thành viên đã bước 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 chương trình quảng bá thương hiệu trên thị 
trường 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 
nhưng VTB vẫn duy trì được 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 thương 
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 được 47 
tỷ.  

Khai thác HĐ sản xuất gia công các sản phẩm thương hiệu Skyworth với sản 
lượng lên đến 142 tỷ năm 2015  

Ngoài 6 Mục tiêu nói trên , trong Nghị Quyết của ĐHĐCĐ 2015 còn nêu ra  vấn 
đề sau : 

- Việc mua Cổ Phiếu Quỹ và Cổ Phiếu lẽ trên thị trường : trong năm qua chưa 
thực hiện vì số lượng cổ phiếu VTB bán ra thị trường trong năm qua là không 
đáng kể , do đo Ban Điều hành chưa thực thực hiện được . 

      Bên cạnh các chương trình hoạt động để thực hiện 6 mục tiêu đã đề ra trong 
ĐHCĐ 2015 , VTB cũng đã triển khai các chương trình nội bộ hướng về xây dưng 
thương hiệu hình ảnh VTB . 

Với khẩu hiệu của năm 2015 là ” Đồng hành và Phát triển ” , VTB đã triển khai 
5 chương trình quan trọng sau : 

- Nâng cao thu nhập của người lao động, làm sao cho đồng lương có thể trở 
thành thu nhập chính và đủ sức giúp người lao động trang trải cuộc sống và 
tái tạo được sức lao động để tiếp tục phục vụ công ty cũng như nâng cao 
năng suất  lao động. Công ty phát triển song song với việc cải thiện đời sống 
của người lao động bằng các chính sách  khoán sản phẩm, khoán doanh số , 
thưởng theo MBO… kết hợp với quản lý năng suất và chất lượng  
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- Phát động chương trình vận động xây dựng văn hóa công ty, xây dựng tinh 
thần VTB, người 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, hướng sử dụng hệ 
thống quản lý môi trường ISO 14000 vào các mục tiêu giảm thiểu chất thải, 
giấy, giảm thiểu tiêu thụ điện năng, nước vừa tốt cho môi trường vừa giảm tối 
đa chi phí cho công ty 

- Xây dựng và phát động giải thưởng 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 

 

Năm 2016 tiếp tục sẽ là năm cực kỳ quan trọng của VTB trong việc định hướng phát 
triển và xây dựng các thế mạnh cạnh tranh trên thị trường. Năm qua 2015 , như báo 
cáo ở trên VTB đã có nhiều nỗ lực đầu tư để tạo ra nhiều sản phẩm mới tham gia thị 
trường song song với việc phát triển các kênh bán hàng trực tiếp cũng như gián tiếp 
qua các chương trình bán hàng trên TV , bán hàng qua mạng , kết hợp mọi nguồn 
lực để quảng bá thương hiệu , để gia tăng doanh số , bước đầu xây dựng văn hóa 
doanh nghiệp trong đó mỗi người lao động là đối tượng 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 như sau : 

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

- Lợi nhuận trước thuế là 17.8 tỷ vượt 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 được định hướng trên , VTB dự kiến thực hiện 8 chương trình 
trọng điểm sau : 

1. Tiếp tục đầu tư 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 chương 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 
lượng chất xám cao, có giá trị cộng thêm lớn. 

2. Hợp tác đưa 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 trương hợp tác 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. 
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Ban điều hành đề nghị ĐHĐCĐ thông qua phương án cho phép HĐQT 
quyết định việc sử dụng lợi thế thương mại của VTB từ các mặt bằng 
Phạm văn Hai , Nơ trang long để tái đầu tư vào Bất Động Sản tạo ra từ 
các mặt bằng nầy hoặc từ một nơi khác một cách có lợi nhất cho công ty , 
phù hợp với pháp luật và Điều lệ Công ty. 

Ban điều hành đề nghị ĐHĐCĐ thông qua phương án cho phép HĐQT 
quyết định dự án đầu tư tại Mặt bằng cát Lái trên cơ sở phương án trình 
của Ban điều hành một cách có lợi nhất cho công ty , phù hợp với pháp 
luật và Điều lệ 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 thương hiệu . 

5. Tiếp tục nâng cao thu nhập của người lao động , đồng lương có thể trở 
thành thu nhập chính và đủ sức giúp người lao động trang trải được cuộc 
sống và tái tạo được sức lao động để tiếp tục phục vụ công ty. Công ty 
phát triển song song với việc cải thiện đời sống của người 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 chương trình  giải thưởng 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 … 

 

Kính thưa quý vị đại biểu, 

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 vượt qua với một kết quả tốt. 

Điều quan trọng là những nỗ lực vừa qua đã tạo được những tiền đề tốt cho tính 
khả thi của kế hoạch 2016.  

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 tương 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 nước 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 
được 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 
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sẽ là sự khác biệt của VTB với các đối thủ trên thị trường để có thể tồn tại và chiến 
thắng trong thị trường 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 . 

Trước khi dứt lời, một lần nữa xin thay mặt ban lãnh đạo và tâp thể nhân viên VTB 
xin cảm ơn tất cả quý vị đại biểu, quý vị cổ đông đã tham gia ĐHCĐ ngày hôm nay, 
chúng tôi xin lắng nghe tất cả ý kiến đóng góp của tất cả quý vị để có thể điều hành 
công ty  tốt hơn trong năm 2016. Chúc quý vị đại biểu nhiều sức khỏe và thành công 
trong cuộc sống . 

Xin chân thành cảm ơn quý vị. 

        
                                                                            TM. HĐQT CÔNG TY VTB 
                 TỔNG GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
                                                                                            
                                                                                   Vũ Dương Ngọc Duy 


