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Kính gửi: Bộ Tài chính
Thực hiện Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ
về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt độne và
công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước làm chù sở hừu và
doanh nghiệp có vốn nhà nước; Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày
13/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính
và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước làm chủ sở hữu
và doanh nghiệp có vốn nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã
tồng hợp và hoàn thiện báo cáo eiám sát tài chính đối với Tổna Cône ty Truyền
thông đa phương tiện VTC năm 2014 theo hướng dẫn.
Bộ TTTT gửi Quý Bộ nội dung bảo cáo (xin gửi kèm theo) để tồng hợp,
báo cáo Chính phủ theo quy địnhẵ/.(ị

Nơi nhận:
N hư trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ TC (Cục TCDN);
- Lưu: V T , QLDN.
-

BÁO CÁO GIÁM SÁT TÀI CH ÍNH
CỦA TÒNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PH Ư Ơ NG TIỆN
(Kèm theo Công vản so 1658 /BTTTT-QLDN ngày 31/5/2015 cùa Bộ TTTT)

Tèn CSH: Bộ Thône tin và Truyền thông
Kỳ báo cáo: Năm 2014
Iẳ TỈN H H ÌNH HOẠT ĐỘNG
l ẽ Tình hình hoạt động của Tông Công ty Truyên thông đa phương
tiện (VTC)

a) về hiệu quả hoạt động SXKD
v ề thực hiện ké hoạch được giao năm 2014 của VTC được Bộ TTTT
giao tại Quyết định số 2 1 14/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2014. Năm 2014. VTC tiếp
tục thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp và triền khai thực hiện Nghị định
132/2013/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó có việc thực hiện chia tách Đài
truyền hình Kỹ thuật số VTC về Bộ TTTT quản lý. Bên cạnh đỏ, việc khấc phục
những tồn tại, yếu kém về tài chinh trong giai đoạn 2011 - 2012 là nhiệm vụ
khá nặng nề đối với doanh nghiệp, môi trường kinh doanh chưa thuận lợi. Tuy
nhiên, VTC tiếp tục có nhiều chuyền biến tích cực và đạt mức tảng trưởng khả
so với năm 2013, cụ thể: Doanh thu công ty mẹ đạt 2.621 tỷ đồng, vượt 18%;
Lợi nhuận Công ty mẹ đạt 46,5 tỷ đồng, vượt 34.7 tỷ đồng. Tình hình tài chính
đã dần được cải thiện theo hướntì ồn định, tổniỉ tài sản tăng 5%, nợ phải trả
giảm 7%, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu giảm 30%; cơ cấu nợ đâ cỏ chuyển dịch
theo hướng nợ ngán hạn giàm 17% và nợ dài hạn tăng 9%. Bên cạnh đó, lợi
nhuận năm 2014 là 46.5 tỷ đồng, lồ luỷ ké còn 199 tỷ đồng, giảm 40% so với
năm 2013 và dự kiến đến hết năm 2016 sẽ không còn lỗ luỹ kế. hoàn thành một
số chi tiêu kế hoạch được giao, cụ thể:
- Doanh thu Công ty mẹ đạt 2.371 tý đồng, tăng 18% so với năm 2013 và
vượt 11 % so với kế hoạch được giao;
- Lợi nhuận Công ty mẹ đạt 46,5 tỷ dồng, tăng 34,7 tỷ đồng so với năm
2013 và vượt 209% so với kế hoạch giao
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hừu Công ty mẹ đạt 6,54%, vượt 60%
so với kế hoạch giao;
v ề thực hiện nahĩa vụ đối với NSNN, Công ty mẹ năm 2014 phát sinh
nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước là 48,2 tỳ- đồng.
v ề phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, căn cứ báo cáo tài
chính năm 2014 đả kiểm toán xác định lợi nhuận sau thuế năm 2014 là 46.5 tý
đồng. Bộ TTTT sẽ phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các
quỷ sau khi có két quà xếp loại doanh nghiệp năm 2014 của VTC.

b) Tinh hình tài chỉnh cùa doanh nghiệp

Nguồn vốn chủ sở hữu được bào toàn và phát triển tăng 25% so với số
đầu kỳ, hệ số bảo toàn vốn đạt 1,3.
Các chi tiêu về an toàn tài chính và cân đối nợ đã bắt đầu phục hồi và
chuyền biến tích cực hơn so với năm 2013, cụ thể: hệ số nợ trên tồng tài sản
Còns ty mẹ là 6,3, ciâni 12%; nợ phải trà giảm 7%, trona đó cơ cấu nợ đà bẳt
đầu có chuyển biến khi nợ ngán hạn giảm 17% và nợ dài hạn tăng 9%; Lỗ luỹ
kế giảm 40% từ - 330 tỳ đồns còn - 199 tỷ đồniỉ; khả năng thanh toán nợ đến
hạn là 0,83.
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2014 của VTC phản ánh bước đầu doanh
nghiệp ồn định và tự chủ trons hoạt động kinh doanh khi lưu chuyển tiền thuần
trong kỳ dươne so với số cuối kỳ, bên cạnh đó thì doanh nehệp cùng đã thu xép
được các khoản phải trà ưong điều kiện năng lực tài chính, cụ thề:
- Lun chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh mặc dù thấp hơn so với số
dầu kỳ 17%, nhưng có dấu hiệu tích cực khi có sổ phát sinh 14,3 tỷ đồng phát
sinh từ khoản mục “Gốc vay được xoá”;
- Nguồn lưu chuyẻn tiền thuần trong kỳ có số phát sinh là 227,8 tỷ đồng
tảng 156.6 so với số cuối kỳ.
v ề cơ cấu tài sản và neuồn vốn của VTC, sau khi hoàn tất phương án chia
tách Đài truyền hình kỹ thuật số, cơ cấu tài sàn và nguồn vốn sẽ thay đồi. Năm
2014. tài sản và nguồn vốn đà bắt đầu có nhiều chuyền biến tích cực ưong cơ
cấu nguồn vốn và tài sản theo hướng ồn định và lành mạnh, cụ thể: tài sản ngắn
hạn giảm 26% so với đầu kỳ. tài sản dài hạn tảng 26% so với đầu kỳ; Nợ phải
trả bước đầu giàm 7% so vởi đầu kỳ, trong đó cơ cấu nợ ns;án hạn chiếm 67%,
nợ dài hạn chiếm 33%, tuy nhiên tỷ lệ nợ ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng cao, áp
lực lớn đối với khả năng thanh toán nợ đen hạn của VTC. đòi hỏi doanh nghiệp
cần phải tiếp tục nỗ lực giải quyết tồn lại và khỏ khăn về tình hình tài chínhẽ

c) Tinh hình quán ¡ý và sử dụng vốn và tài sàn
Tồns giá trị đầu tư tài chính dài hạn của Công ty mẹ là 90,9 tý đồng,
trong đó đầu tư vào 06 công ty con (trong đó đầu tư 54 tỷ dưới hình thức cắp
vốn bàng tài sản cho Công ty Digicom do Công ty này từ chưa được cấp vốn từ
khi thành lập) là 84 tỷ đồng; đầu tư vào 02 công ty liên kết là 13,5 tỷ đồng (từ
năm 2013); đầu tư dài hạn bao gồm 03 công ty là 3,5 tỷ đồng (từ năm 2013).
Những lĩnh vực đằu tư này đều liên quan đến lĩnh vực kinh doanh chù chốt của
công ty là truyền hình và nội dung số. Đen 31/12/2014 đả trích lặp dự phòns
giảm giá đầu tư tài chính dài hạn là 10,3 tỷ đồng.
Tình hình quản lý công nợ phải thu, phái trả:
- Tổng số nợ phải thu Công ty mẹ là 311 tý đồng; tổng sổ trích lập dự
phòng nợ phải thu khó đòi là 36.5 tỷ đồng
- Tồng số nợ phải trả là 1.778 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 1.192 tỷ
đồng, chiếm 67%, nợ dài hạn là 585 tỷ đồng, chiếm 33%.
dị Tỉnh hình chắp hành che độ , chinh sách

Thực hiện cơ chế phân cône, phán cắp quyền đại diện chủ sờ hữu tại
DNNN tại Nghị định 99/2012/NĐ-CP, Bộ TTTT đảnh giá VTC đà có nhiều cố
gẳng. nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao cùa chủ sở hừu. bước đầu đă tô chức
xây dựng và thực hiện che độ tài chính kể toán và quản lý nội bộ theo đúng quy
định hiện hành. Việc chấp hành quy định về chế độ, chính sách và thực hiện
trách nhiệm với chủ sở hữu đã có nhiều chuyền biến tích cựcỆTuy nhiên, năm
2014 VTC có bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và viễn thông.
Theo báo cáo cùa VTC, mức xử phạt và nộp phạt của VTC trong lĩnh vực thué
là 14 tỷ đồng do chậm nộp thuế; lĩnh vực vitẳn thông là 50 ưiệu đồng do chậm
đóng góp Quỹ Dịch vụ viễn thôna côns ích, đồng thời có 01 khoản nợ phái trả
quá hạn phát sinh là tại Còng ty mẹ là 2.4 tỷ đồng nộp Quỹ Dịch vụ viền thông
cône ích theo quy định. Do đó chưa đảm bảo thực hiện tốt ke hoạch giao của Bộ
T IT T đôi với các chi đánh giá năm 2014 theo quy định.

e) Tình hìnlì thực hiện các kiến nghị của cơ quan quản lý
Thực hiện chù trương tái cấu trúc doanh nghiệp theo Quyét định số
28/QĐ-BTTTT ngày 11/01/2013 của Bộ TTTT: VTC đã có tích cực tiép thu ý
kiến cùa các Cơ quan quản lý đề sắp xếp mô hình mới theo chủ trương đã được
phê duyệt. Tuy nhiên, tiến độ triển khai vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra
2. Tình hình hoạt động sàn xuất kinh doanh của VTC

Nhìn chung, năm 2014 Bộ TTTT đánh giá VTC tiếp tục có nhiều chuyền
biến tích cực và đạt mức tảng trường khá so với năm 2013, tình hình tài chính
đã dần được cải thiện theo hướng ổn định. Lợi nhuận năm 2014 là 46,5 tỷ đồng,
lỗ luỹ kế còn 199 tỷ đồng, giám 40% so với năm 2013 và dự kiến đến hết năm
2016 sẽ không còn lỗ luỹ ké.
Tuy nhiên, do vẫn còn nhiều khó khăn và tồn tại trong eiai đoạn trước,
đặc biệt là khả năng thanh toán vẫn còn hạn ché dần đến việc chưa hoàn thành
các chi tiêu về nợ và khả năng thanh toán nợ; bị xử phạt hành chính của cơ quan
chu vẻn môn vẽ chậm thanh toán các nghĩa vụ đóng góp đến hạn. Bên cạnh
nhừng kết quả tích cực đạt được. VTC cần tiếp tục nồ lực giải quyết nhừng tồn
tại, khó khăn về tài chính, ồn định môi trường SXKD, tối ưu nguồn lực và ưu
thế của doanh nghiệp để sớm đưa VTC ồn định, phát triển tiến tới thực hiện cồ
phần hoá vào năm 2017. Bộ TTTT sỗ tiếp tục thực hiện thường xuyên cơ chế
giám sát doanh nghiệp, phối hợp với các cơ quan chức năng, có những giải pháp
tích cực chi đạo, hỏ trợ doanh nghiệp theo quy định.
Sau khi thực hiện chia tách Đài Truyền hinh kỹ thuật số, VTC cần có
nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt để tiếp tục duy ưì đà tảng trường như hiện
nay, đồng ihời thực hiện đôi mới, sắp xép toàn bộ mô hình tồ chức đề sớm ồn
định sản xuất kinh doanh, khẳc phục được nhửng khỏ khăn tồn tại \ềề tài chính,
tiếp tục duy trì tăng trường hiệu quả sản xuất kinh doanh của VTC trong giai
đoạn tiếp theo. Bộ TTTT sẽ tiếp tục thực hiện thường xuyên cơ chế giám sát
doanh nghiệp, phối hợp với các cơ quan chức năng, có những giải pháp tích cực
chi đạo, hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định.

n. KÉT LUẬN CỦA CHỦ SỠ HỮU
Doanh nghiệp xếp loại B theo quy định, chưa hoàn thành tốt một số chi
tiêu theo kế hoạch giao của chủ sờ hửu.
Phân loại doanh nghiệp: Đă có chuyển biến tích cực về tinh hình tài chính so
với năm 2013, nhưng chưa đảm bảo tốt an toàn về tài chính theo quy định.
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