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Nội dung trình: Báo cáo thường niên năm 2011và Các chỉ tiêu chính Kế hoạch 

sản xuất kinh doanh năm 2012 
 

1. Báo cáo thường niên năm 2011 đã được HĐQT thông qua vào CBTT với UBCK NN và trên 
website của công ty. HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ thông qua. 

2. HĐQT đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động và sản xuất kinh doanh của công ty 
trong năm 2012. HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ thông qua các chỉ tiêu như sau: 

  
Các chỉ tiêu Ngân sách hoạt động của Công ty mẹ (SBD SI):  

Năm 2012              Năm 2011 
 +  Chi phí hoạt động                   47,07 tỷ đồng     41,90  tỷ đồng 
 +  Chi phí khấu hao                                  3,75  tỷ đồng       2,50    tỷ đồng 
 Cộng ngân sách hoạt động                    50,82 tỷ đồng     45,2tỷ đồng 
Các chỉ tiêu Ngân sách đầu tư của Công ty mẹ (SBD SI):  
 + Mua sắm TSCĐ                                  4,56  tỷ đồng        2,27   tỷ đồng 
       + Đầu tư: 

- Cloud computing              1,06 tỷ đồng                     0,00 tỷ đồng 
- Easybakup                         0,64 tỷ đồng                     0,00 tỷ đồng 

        Cộng Ngân sách đầu tư                6,26  tỷ đồng          2,27 tỷ đồng 

Các chỉ tiêu kinh doanh:   Năm 2012              Năm 2011 

- Công ty mẹ (SBĐ SI): 
Doanh thu thuần :                                    417,00 tỷ đồng 345,50 tỷ đồng 
Lợi nhuận sau thuế :                                    8,30 tỷ đồng            8,60 tỷ đồng            

- Công ty VTC Networks:  
Doanh thu thuần:                                         7,98 tỷ đồng             6,50 tỷ đồng 
Lợi nhuận sau thuế:                                     1,01 tỷ đồng             1,10 tỷ đồng ( hoãn thuế TNDN  
(chưa trừ lợi ích cổ đông thiểu số)                                              số tiền 288,95 triệu đồng )  
Lợi nhuận sau thuế:                                     0,70 tỷ đồng               0,85 tỷ đồng 
(đã trừ lợi ích cổ đông thiểu số)  

- Chỉ tiêu hợp nhất:  
Doanh thu thuần :                                     425,30  tỷ đồng          341,60 tỷ đồng 
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất :                      9,00  tỷ đồng           10,06 tỷ đồng 
(đã trừ lợi ích của cổ đông thiểu số) 
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Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, 
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