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   C«ng ty cæ phÇn 

viÔn th«ng – tin häc bu ®iÖn  

(ct-in) 

 

 céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc 

 

 

Hµ Néi, ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 2012 
 

(Nội dung chính) 

BÁO CÁO  

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2011, NHIỆM KỲ 2007-2011  

& KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2012, GĐ 2012-2016 

 

I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHÍNH. 
 

TT Chỉ tiêu ĐV tính 
Kế hoạch 

năm 2011 

Thực hiện   

năm 2011 

So sánh 

TH/KH 

1 Doanh thu Tỷ đồng 1.050,00 1.464,19 139,45 % 

2 Lợi nhuận trước thuế " 86,10 84,411 98,04 % 

3 Lợi nhuận sau thuế " 64,57 64,579 100,01% 

4 Cổ tức dự kiến % (15-18)% (18-20)% 100 % 

5 Tỉ suất LN trước thuế /doanh thu % 7,14 % 5,77 % 80,81 % 

6 Tỉ suất LN trước thuế /vốn chủ sở hữu %  23,80 %  20,29 % 85,25 % 

7 Thu nhập bình quân trên mỗi CP Đồng 4.113,00 4.113,38 100,01 % 

  

Kết quả tổng hợp các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty trong năm 2011: 

 1. Lĩnh vực kinh doanh truyền thống đạt doanh thu 903,84 tỷ đồng chiếm 61,73% 

trên tổng doanh thu; 

 2. Doanh thu tài chính đạt 31,26 tỷ đồng chiếm 2,12 % trên tổng doanh thu;  

 3. Lĩnh vực kinh doanh bán lẻ điện thoại đạt doanh thu 529 tỷ đồng chiếm 36,15% 

trên tổng doanh thu. 

 

II- ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2011. 
 

1- Những thuận lợi và khó khăn trong năm 2011. 

-  Về thuận lợi:  

+ Định hướng đúng đắn của HĐQT và Ban Lãnh đạo điều hành Công ty;  

+ Có sự chuẩn bị kỹ nguồn lực: Con người, tài chính và kế hoạch sản xuất kinh 

doanh ngay từ đầu năm; 

+ Một lượng lớn dự án đang được triển khai từ cuối năm 2010 được tiếp tục và hoàn 

thành trong năm 2011;  

+ Quá trình tái cơ cấu Công ty đã phát huy được hiệu quả trong hoạt động SXKD 

năm 2011.  
 

- Về khó khăn: 

+ Kinh tế vĩ mô tiếp tục gặp khó khăn: Khủng hoảng kinh tế, lạm phát cao, biến động 

tỉ giá lớn, tiền tề bị thắt chặt & lãi suất vay vốn ngân hàng rất cao. 

+ Khách hàng truyền thống (VNPT) năm 2011 gặp rất nhiều khó khăn về vốn trong 

hoạt động đầu tư và vốn trong thanh toán -> làm giảm nguồn cung dự án. 



Trang - 2 

 + Các chi phí đầu vào tăng cao do lạm phát và các chính sách tiền lương thay đổi-> 

ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn lực lao động có chất lượng và hiệu quả SXKD của Công ty; 

 + Thị trường dịch vụ và kinh doanh hàng hóa bị cạnh tranh gay gắt làm lợi nhuận 

biên và tỉ lệ trúng thầu các dự án tham gia trong năm 2011 ngày càng hạ thấp; 

 + Khả năng phát triển khai thác thị trường mới ngoài VNPT còn hạn chế. 

 

2- Kết quả đạt được ở từng lĩnh vực hoạt động chính của Công ty. 

2.1. Hoạt động kinh doanh: Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty gồm, 

 * Kinh doanh dịch vụ: 

   + Lắp đặt thiết bị viễn thông& CNTT theo hợp đồng nội; 

   + Lắp đặt thiết bị viễn thông theo hợp đồng ngoại; 

   + Duy tu bảo dưỡng thiết bị viễn thông; 

   + Cho thuê thiết bị viễn thông;  

+ Kinh doanh SP phần mềm (bao gồm AIS và các PM quản lý khác); 

   + Kinh doanh sản phẩm mới Managed services … 

 * Kinh doanh hàng hóa: 

   + Hàng hóa thiết bị viễn thông; 

   + Hàng hóa thiết bị công nghệ thông tin (bao gồm cả phần mềm). 

Kết quả : 

- Về dịch vụ lắp đặt thiết bị Viễn thông & CNTT theo hợp đồng nội: Đạt 30,97 tỷ. 

- Về dịch vụ lắp đặt thiết bị viễn thông theo hợp đồng ngoại: Đạt 48,91 tỷ. 

- Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng thiết bị: Đạt 21,05 tỷ. 

- Về dịch vụ cho thuê thiết bị: Đạt 42,59 tỷ. 

- Kinh doanh sản phẩm, hàng hoá thiết bị viễn thông: Đạt 220 tỷ. 

- Kinh doanh sản phẩm, hàng hoá thiết bị công nghệ thông tin: Đạt  511,83 tỷ.  

- Kinh doanh SP phần mềm tin học: Đạt 9,45 tỷ.  

- Dịch vụ kinh doanh khác: Đạt 18,93 tỷ. 

- Hoạt động bán điện thoại di động của hệ thống bán lẻ VNPT5G: Đạt 529 tỷ. 

 

2.2. Công tác quản lý tài chính:  

 - Đáp ứng đủ nhu cầu về vốn trong hoạt động SXKD; 

 - Xây dựng và hoàn thiện các cơ chế quản lý phù hợp với điều kiện SXKD, quản lý 

chi phí tiết kiệm và hiệu quả;  

 - Đáp ứng tốt các yêu cầu về chế dộ kế toán do nhà nước ban hành.  

 

2.3. Công tác tổ chức, nhân sự, tiền lương: 

 - Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nhân sự tại các đơn vị trong Công ty, lựa chọn, 

bổ nhiệm các chức vụ quản lý phù hợp tại các đơn vị; 

 - Thực hiện rà soát và cơ cấu lại nguồn lực lao động trong tất cả các đơn vị đáp ứng 

phù hợp với yêu cầu thực tế của hoạt động SXKD năm 2011; 

 - Từng bước xây dựng cơ chế tiền lương gắn với kết quả hoạt động SXKD của từng 

cá nhân và đơn vị. Đã triển khai và áp dụng đối với tất cả các đơn vị trọng điểm của Công ty. 
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2.4. Công tác đầu tư: 

 - Triển khai các thủ tục hoàn thiện tòa nhà VP tại CN Miền nam. Đã thực hiện xong 

công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu để tiến hành công tác hoàn thiện tòa nhà. 

 - Hoạt động đầu tư góp vốn tại các Công ty: Tham gia thực hiện góp vốn vào các 

Công ty  

 + Góp vốn thành lập Công ty cổ phần thương mại Viễn thông Tin học Bưu điện: 

Tổng vốn góp trong năm là 12,0 tỷ đồng;  

 + Góp tiếp phần vốn còn lại vào Công ty cổ phần kỹ thuật Viễn thông Hà Nội: Góp 

bằng nguồn tiền chia cổ tức năm 2010 của Công ty; 

 + Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Viễn thông và Hạ tầng đô thị: Tổng vốn góp 

trong năm là 2,0 tỷ đồng. 

 

PHẦN 2 : KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2012 VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

 

I- KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012. 

Nhận định của HĐQT công ty: 

-  Những khó khăn của năm 2012: 

 + Kinh tế vĩ mô: Tiếp tục gặp nhiều khó khăn và khó khăn hơn năm 2011; 

 + Nhu cầu thị trường: Suy giảm và ngưng trệ, sức mua ở mức rất thấp; 

 + Hiệu quả dự án:  Hiệu quả kinh tế không cao; 

 + Doanh thu gối từ năm 2011 chuyển sang năm 2012 gần như không đáng kể. 

-  Những thuận lợi: 

 + Qua nhiều năm xây dựng và phát triển, với chất lượng sản phẩm & dịch vụ hoàn 

hảo, công ty luôn được các khách hàng  lớn và các công ty đa quốc gia đánh giá cao và tin 

tưởng hợp tác. 

 + Việc VNPT đang có kế hoạch tối ưu hóa, dùng chung cơ sở hạ tầng 2 mạng VMS & 

VNP đã tạo ra cơ hội lớn để tham gia  thị trường này; 

 + Năm 2011 Công ty đã thực hiện xong việc thành lập và vận hành Công ty CTIN 

Trading với chuỗi bán lẻ VNPT5G trên toàn quốc, đây là một thuận lợi không nhỏ đế tiếp cận 

trực tiếp với thị trường người tiêu dùng cá nhân.  

1- Chỉ tiêu tổng hợp. 

o Tổng doanh thu năm 2012: 4.100 tỷ đồng. 

 Trong đó :  

  -> Doanh thu hoạt độnng truyền thống của Công ty: 1.000 tỷ đồng; 

  -> Doanh thu về bộ SP điện thoại & các SP khác: Tối thiểu 2.100 tỷ đồng; 

  -> Doanh thu về bán SIM-THẺ điện thoại di động: Tối thiểu 1.000 tỷ đồng. 

o Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2012: 50 tỷ đồng. 

o Thu nhập bình quân trên mỗi cổ phiếu: Thấp nhất là 2.389 đồng. 

o Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2012: Từ 12%-15% VĐL. 

 

2- Kế hoạch kinh doanh chi tiết (dự kiến): 

2.1- Kinh doanh dịch vụ truyền thống. 

- Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng:      78,02 tỷ đồng. 

- Dịch vụ lắp đặt thiết bị hợp đồng nội:     33,40 tỷ đồng. 

- Dịch vụ lắp đặt thiết bị hợp đồng ngoại:    53,34 tỷ đồng. 
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- Dịch vụ cho thuê thiết bị:       35,00 tỷ đồng. 

- Dịch vụ sản xuất kinh doanh phần mềm:    18,00 tỷ đồng. 

- Lĩnh vực kinh doanh khác: Phấn đấu đạt    13,23 tỷ đồng. 

- Phấn đấu hoàn thiện và đưa vào sử dụng, khai thác tòa nhà văn phòng tại Chi nhánh 

TP HCM, phát huy hiệu quả dự án đầu tư này. 

 

2.2- Kinh doanh hàng hoá.  

 - Tổng doanh thu về kinh doanh hàng hóa thiết bị Viễn thông và CNTT dự kiến phấn 

đấu đạt tối thiểu 640 tỷ đồng. 

  - Tích cực hợp tác kinh doanh với CTIN Trading để hỗ trợ tốt các hoạt động kinh 

doanh thông qua hệ thống bán lẻ VNPT5G, cụ thể:   

  + Tổng doanh thu bán lẻ điện thoại di động tối thiểu đạt 2.100 tỷ đồng.  

  + Tổng doanh thu mục tiêu về phân phối SIM-Thẻ điện thoại di động 1.000 tỷ đồng.   
 

2.3- Hoạt động tài chính & doanh thu phấn đấu khác.  

 - Mục tiêu doanh thu hoạt động Tài chính là 23 tỷ đồng;  

 - Hoạt động kinh doanh truyền thống: Phấn đấu thêm đạt từ 100-200 tỷ đồng. 

 

II- CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU. 
 

1- Định hướng chiến lược trong toàn Công ty: Nhất quán thực hiện chiến lược phát triển, 

kinh doanh đã được Ban lãnh đạo Công ty đề ra. 
 

2- Định hướng thị trường và ngành nghề kinh doanh: 

- Tập trung nguồn lực vào các thị trường trọng điểm 

- Quyết tâm xâm nhập thị trường doanh nghiệp Tài chính - Ngân hàng; 

- Phát triển các loại hình dịch vụ mới: 

- Hướng sản phẩm của doanh nghiệp gắn kết với các nhà khai thác di động và người tiêu 

dùng trực tiếp.  
 

3- Tiếp tục thực hiện việc cải cách sâu rộng trong hoạt động và điều hành hoạt động SXKD 

của Công ty. 
 

4- Công tác tổ chức nhân sự và tiền lương: 

 - Tổng rà soát nguồn nhân lực, đánh giá lại hiệu quả sử dụng, tăng cường xây dựng 

cơ chế khuyến khích nguồn nhân lực đóng góp có hiệu quả vào các công đoạn SXKD; 

 - Xây dựng kế hoạch lương, thưởng phù hợp với từng thời kỳ phát triển của Công ty. 
 

5- Công tác tài chính: 

 - Xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp. 

 - Rà soát, chỉnh sửa và ban hành các qui chế quản lý Tài chính phù hợp với tình hình 

hoạt động SXKD mới. 

 - Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát trên tất cả các mặt của hoạt động SXKD. 

 - Tích cực thu hồi công nợ, đảm bảo đủ nguồn vốn cho hoạt động SXKD.  
 

6- Các công tác đầu tư: Cân nhắc tham gia đầu tư vào một số dự án trọng điểm mang tính 

chiến lược đối với sự phát triển của Công ty trong tương lai. 
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PHẦN 3: TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NHIỆM KỲ 2007-2011 VÀ ĐỊNH 

HƯỚNG SXKD NHIỆM KỲ 2012-2016. 
 

I- Tổng kết đánh giá hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2007-2011.  

1- KQ một số chỉ tiêu chính về tình hình thực hiện SXKD trong GĐ 5 năm 2007- 2011: 

STT Chỉ tiêu 
ĐV 

tính 
2007 2008  2009 2010 2011 

1 Doanh thu 
Tỷ 

đồng 
     370,89       515,47    1.310,50       862,57     1.432,84  

2 Lợi nhuận trước thuế "        18,91         26,98       102,22         96,00          84,41  

3 Lợi nhuận sau thuế "        16,26         19,52         76,91         72,01  
             

64,58  

4 Lao động BQ hàng năm Người          395            460            560           600             585  

5 Vốn điều lệ 
Tỷ 

đồng 
       10,00       111,00       116,00       157,00        157,00  

6 
Vốn chủ sở hữu bình 

quân 
Tỷ 

đồng 
       47,34       117,60       160,29       247,66        318,24  

7 Tổng tài sản bình quân 
Tỷ 

đồng 
     380,73       587,71       898,43       917,12        859,06  

7 
ROA - TS Lợi nhuận 

ròng trên tài sản  
% 4,27% 3,32% 8,56% 7,85% 7,52% 

8 
ROE -TS LN ròng trên 

vốn CSH 
% 34,35% 16,60% 47,98% 29,08% 20,29% 

 

2- Tốc độ tăng trưởng năm 2011 so với năm 2007 ở một số chỉ tiêu quan trọng: 

STT Chỉ tiêu ĐV tính 2007 2011 

Tổng cộng 5 

năm 2007-

2011 

Tăng trưởng 

2011/2007 

1 Doanh thu Tỷ đồng      370,89       1.432,84   4.492,27  ~ 3,86 lần 

2 Lợi nhuận trước thuế "        18,91            84,41      328,52  ~ 4,46 lần 

3 Lợi nhuận sau thuế "        16,26            64,58      249,28  ~ 3,97 lần 

4 
Lao động BQ hàng 

năm 
Người           395               585      520,00  ~ 1,48 lần 

5 Vốn điều lệ Tỷ đồng        10,00          157,00      551,00  = 15,7 lần 

6 
Vốn chủ sở hữu bình 

quân 
Tỷ đồng        47,34          318,24      891,11  ~ 6,72 lần 

7 Tổng tài sản bình quân Tỷ đồng      380,73          859,06   3.643,04  ~ 2,25 lần 

- Tốc độ tăng trưởng bình quân doanh thu hàng năm: 140% 

- Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân hàng năm:  145% 

- Tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu bình quân hàng năm hàng năm: 161% 
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3- Hoạt động đầu tư góp vốn, tăng vốn điều lệ và việc góp vốn đầu tư ra bên ngoài 

doanh nghiệp cùng hiệu quả của hoạt động này: 

Số

TT Chỉ tiêu 

ĐV 

tính 2007 2008 2009 2010  2011 

Tổng 

cộng 

  Phần tăng lên của Vốn điều lệ 
Tỷ 

đồng 

 

101,18 5,23 40,59 -  147,00 

2 

Vốn góp vào các công ty liên 

kết và đầu tư góp vốn khác " 
         

2,600  

          

7,966  

          

0,600  

                 

-    

      

15,400  

       

26,566  

- 

Công ty CP Công nghệ Truyền 

thông Việt nam (VNTT) “   
         

5,366                 5,366  

- Công ty cổ phần ITTA “ 

        
1,600  

         
1,600                 3,200  

- 

Công ty CP Thương mại Viễn 

thông Tin học Bưu điện (CTIN 

Trading) “         
     

12,000         12,000  

- 

Công ty CP Kỹ thuật Viễn thông 

Hà Nội (HTEs) “ 

        
1,000  

         
1,000  

          
0,600    

        
1,400           4,000  

- 

Công ty CP Đầu tư Viễn thông 

và Hạ tầng đô thị (SJC) “         
        

2,000           2,000  

3 

Cổ tức thu được từ hoạt động 

đầu tư góp vốn  "   
          

0,332  

          

0,887  

          

0,255  

        

5,085  

         

6,559  

 

4- Cổ tức được chia hàng năm& lợi nhuận để lại tăng vốn chủ sở hữu GĐ 2007- 2011: 

Số

TT Chỉ tiêu 

ĐV 

tính  2007 2008  2009  2010 
2011 (dự 

kiến) 

Tổng 

cộng 

1 Tỉ lệ chia cổ tức hàng năm % 100 15 20 20  20 195 

2 Cổ tức đã chia bằng tiền mặt 

hàng năm 

tỷ 

đồng 
10,00 7,823 22,670 26,716 31,400 98,609 

3 

Lợi nhuận còn lại bổ sung 

vốn chủ sở hữu hàng năm 

(thuộc về cổ đông) 

tỷ 

đồng 
2,795 8,256 48,496 39,912 28,909 128,368 

 

Trong 5 năm phát triển các cột mốc đáng nhớ của Công ty. 

- Về quy mô doanh thu:   

+ Năm đạt doanh thu vượt mốc 500 tỷ : năm 2008;  

+ Năm đạt doanh thu vượt mốc 1.000 tỷ : năm 2009 đạt mức doanh thu 1.310 tỷ.  

- Về lợi nhuận:  

- Năm đạt mức lợi nhuận mốc 100 tỷ : năm 2009 đạt mức lợi nhuận trước thuế 102 tỷ.  

- Về cơ sở vật chất:   

+ Năm đầu tiên cổ phần hoá: Công ty chỉ có Trụ sở tại 158/2 phố Hồng Mai, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội (đất này thuộc diện đất thuê dài hạn của nhà nước); 

+ Đến năm 2007: Công ty đã mua được 491 m2 đất tại Đà Nẵng để chuẩn bị xây trụ sở 

cho Chi nhánh Đà Nẵng; 

+ Đến năm 2010: Công ty đã mua được toà nhà 7 tầng có tổng diện tích đất ~ 550 m2 

tại 435C, Hoàng Văn Thụ, F4, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh để làm trụ sở Chi nhánh Miền 

nam. 

- Về nguồn lực lao động: Có sự thay thay đổ cơ bản về chất và lượng đáp ứng tốt yêu cầu 

trong hoạt động SXKD hiện tại của Công ty. 
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II- Bài học kinh nghiệm trong giai đoạn 2007-2011. 

1-Về thành công: 

 - Luôn coi trọng tính đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Công ty, nâng cao tính tự chủ 

và chịu trách nhiệm cá nhân trong mỗi vị trí công việc. 

 - Về con người: Phát huy truyền thống của Công ty, Ban lãnh đạo luôn coi trọng vấn 

đề con người là nền tảng và mấu chốt quyết định sự thành bại của Công ty trong suốt quá 

trình phát triển. 
 

2-Về thất bại: 

 - Công tác tổ chức: Chậm đổi mới công tác tổ chức so với tốc độ phát triển kinh doanh 

của Công ty đã làm cho một số khâu tổ chức chưa đáp ứng được với yêu cầu hiện tại, chưa 

tận dụng hết năng lực, khả năng của CB CNV. 

 - Lĩnh vực kinh doanh mới: 

+ Chưa xây dựng được mô hình, chiến lược phát triển lâu dài, chưa tuyển dụng được 

người đứng đầu có khả năng lãnh đạo bài bản trong có lĩnh vực phần mềm, toà nhà thông 

minh;   

+ Hoạt động đầu tư: Góp vốn thành lập một số Công ty không đem lại hiệu quả mong 

đợi;    

+ Sự thận trọng quá mức trong định hướng và quyết sách đã làm cho chúng ta bỏ qua 

một số cơ hội kinh doanh thuận lợi hoặc chưa đạt được hiệu quả như mong đợi ban đầu. 

 

III- Kế hoạch định hướng phát triển SXKD nhiệm kỳ 2012 -2016. 
 

1- Định hướng chiến lược:  

 Hướng Công ty trở thành một Công ty hàng đầu trong lĩnh vực Viễn thông và Công 

nghệ thông tin, nhà phân phối bán lẻ thiết bị Viễn thông - Công nghệ Thông tin, thông qua 

việc: 

 - Tập trung phát triển mảng Tích hợp hệ thống và Dịch vụ mạng Viễn thông - CNTT; 

 - Tìm kiếm cơ hội trở thành một OPERATOR - Nhà cung cấp nội dung dịch vụ GTGT; 

 - Trở thành nhà phân phối bán lẻ thiết bị Viễn thông - Công nghệ Thông tin. 

 

2- Định hướng thị trường và ngành nghề kinh doanh: 

 - Tập trung nguồn lực vào các thị trường trọng điểm luôn coi thị trường VNPT là thị 

trường xương sống trong hoạt động kinh doanh của Công ty 

 - Mở rộng sang thị trường doanh nghiệp Tài chính - Ngân hàng - Doanh nghiệp- 

Chính phủ; 

 - Tập trung phát triển dịch vụ truyền thống. 

 - Phát triển các loại hình dịch vụ mới. 

 - Xâm nhập thị trường bán lẻ thông qua hình thức hợp tác đầu tư với các đơn vị trực 

thuộc VNPT có lợi thế về mặt vị trí địa lý. 

 

3-Thực hiện việc cải cách sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực:  

 - Cải cách và hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý phù hợp qui mô và định hướng phát 

triển của Công ty; 

 - Liên tục hoàn thiện và xây dựng các quy chế quản lý sản xuất, tài chính, lao động, 

tiền lương phù hợp với điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh trong từng thời kỳ; 
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4- Dự kiến kết quả SXKD giai đoạn 2012-2016 như sau:  

 

Số 

TT Chỉ tiêu 

ĐV 

tính 

Năm 

2012 

năm 

2013 

năm 

2014 

năm 

2015 

năm 

2016 

1 Tổng doanh thu 
Tỷ 

đồng 

                       
4.100  

                             
5.130  

                             
6.505  

                        
8.379  

                
10.976  

  Trong đó             

   - Doanh thu truyền thống " 

                       
1.000  

                            
1.100  

                            
1.210  

                        
1.331  

                  
1.464  

   - Doanh thu bán lẻ " 

                       
3.100  

                            
4.020  

                            
5.274  

                        
7.004  

                  
9.417  

 
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ GTGT  " 

                              
-    

                            
10,00  

                            
21,00  

                        
44,00  

                  
95,00  

2 Tổng lợi nhuận trước thuế " 

                       
50,00  

                             
68,00  

                             
82,50  

                      
105,30  

                
143,40  

3 Tổng lợi nhuận sau thuế " 

                       
37,50  

                             
51,00  

                             
61,88  

                        
78,98  

                
107,55  

4 Vốn điều lệ 
Tỷ 

đồng 

                     
157,00  

                          
180,00  

                           
189,00  

                      
217,00  

                
250,00  

5 Thu nhập bình quân trên mỗi CP đồng 

                       
2.389  

                             
2.833  

                             
3.274  

                        
3.639  

                  
4.302  

6 Cổ tức dự kiến hàng năm %  12->15%   10->12%  
 10-
>12%   10->12%   10->12%  

 

 Trên đây là toàn bộ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011& kế hoạch SXKD 

năm 2012 cùng báo cáo kết quả SXKD nhiệm kỳ 2007-2011& định hướng SXKD nhiệm kỳ 

2012-2016. Hội đồng quản trị Công ty rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Quý vị về 

bản báo cáo này vì sự phát triển của Công ty.  

 Xin kính chúc Quý vị mạnh khỏe, thành đạt và hạnh phúc. 

 Xin trân trọng cảm ơn./. 

Chủ tịch HĐQT   

Công ty CP Viễn thông – Tin học Bưu điện 

 

 

 

 

Nguyễn Trí Dũng 
 


