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I.  Lịch sử hoạt động của Công ty 

1.  Quá trình thành lập công ty: 

-   Tiền thân là Trung tâm ứng dụng công nghệ tin học và điều khiển (CATIC) được 
thành lập năm 1994 bởi các nhà khoa học kỹ thuật trẻ với hoài bão góp phần vào 
công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước Việt Nam.  

- Với mong muốn đi đầu trong việc cung cấp giải pháp và ứng dụng tiến bộ khoa 
học kỹ thuật và công nghệ vào cuộc sống, công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong 
đã ra đời vào năm 1999 nhằm tách biệt hoạt động kinh doanh với hoạt động 
nghiên cứu của Trung tâm, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
số 063371 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 20/01/1999 (nay 
được cấp đổi thành Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 
0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 10/08/2009) 

* Tên tiếng Việt: Công ty CP công nghệ Tiên Phong 

* Tên tiếng Anh: Innovative Technology Development Corporation 

* Địa chỉ: 10 Phổ Quang, Phường 2, Q. Tân Bình, TPHCM 

* Website: www.itd.vn 

- Kể từ khi thành lập, công ty không ngừng phát triển và mở rộng lĩnh vực hoạt 
động, cung cấp giải pháp tích hợp, thiết bị, dịch vụ kỹ thuật và chuyển giao công 
nghệ, trở thành một trong số ít các công ty có lĩnh vực hoạt động vừa đa dạng vừa 
chuyên sâu, được đối tác và khách hàng tín nhiệm. 

 

2.  Quá trình phát triển: 

-  Trải qua 16 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong với vốn điều 
lệ là 116.103.990.000 đồng, đã trở thành hạt nhân, là công ty mẹ trong Tập đoàn 
ITD gồm có 12 công ty thành viên hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ 
thuật cao, bao gồm điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, .... Công ty 
đã xây dựng hoàn thiện hệ thống kinh doanh trên phạm vi cả nước với trụ sở chính 
tại Tp. Hồ Chí Minh, văn phòng đại diện tại Hà Nội, Đà Nẵng và hai văn phòng 
hỗ trợ kỹ thuật tại Nghệ An và Cần Thơ. 

-  Với đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, bộ máy tổ chức năng động và 
chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh, công ty Tiên Phong nói riêng và Tập 
đoàn ITD nói chung luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin 
tưởng đánh giá cao. 

 

3.  Định hướng phát triển: 

-  Tầm nhìn: Trở thành tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam, nơi cung cấp và kết nối các 
cơ hội sáng tạo trong việc tiên phong ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công 
nghệ vào cuộc sống.  

-  Chiến lược phát triển của công ty: 

Công ty vẫn kiên trì đi tới với “Chiến lược Tăng tốc 2020”1, rà soát các lĩnh vực 
hoạt động, đánh giá đúng tiềm năng và thế mạnh của mình, chọn hướng đi phù 

                                                 
1 Chiến lược Tăng tốc 2020”: 
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hợp vừa đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững vừa chuẩn bị cho những bước 
nhảy vọt khi những dự án tâm huyết mà chúng ta đã dày công chuẩn bị trong bao 
năm qua đi vào hoạt động và kinh doanh thành công. Tiếp tục tập trung vào lĩnh 
vực kinh doanh cốt lõi, nâng cao hàm lượng dịch vụ, phát triển giải pháp tích hợp 
thông qua việc xây dựng và phát triển năng lực cốt lõi vẫn sẽ là trọng tâm của tất 
cả các công ty trong năm mới. 

  

II.  Báo cáo của Hội đồng quản trị 

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2010: 

- Năm 2010 là năm có nhiều sự kiện bất lợi, biến động và rủi ro hơn các năm trước. 
Sự thay đổi liên tục các chính sách đã ảnh hưởng không tốt đến môi trường kinh 
doanh. Lạm phát cả năm lên đến 11.75%, lãi vay ngân hàng tăng cao vượt mức 
chịu đựng của phần lớn doanh nghiệp, chênh lệch tỉ giá USD chính thức và thực tế 
lên đến 10%, sự đổ vỡ của tập đoàn VINASHIN... tất cả tác động tiêu cực đến nền 
kinh tế cả nước nói chung và các hoạt động của các công ty trong tập đoàn nói 
riêng.  

- Ngay từ những tháng đầu năm 2010, tình hình kinh doanh đã có chiều hướng 
không thuận lợi dẫn đến kết quả doanh thu lũy kế không cao. Đến giữa năm, các 
công ty trong tập đoàn đã nhận thấy nhiều bất lợi và tập trung đẩy mạnh hơn các 
lĩnh vực kinh doanh chính.  

- Trong hoàn cảnh đó, Ban điều hành đã có những chỉ đạo kịp thời trong việc tăng 
cường kiểm soát hoạt động, giảm chi phí và nâng cao năng suất áp dụng cho toàn 
bộ các công ty của Tập đoàn ITD. Và hiệu quả hoạt động của phần lớn các công ty 
đều được nâng cao.  

- Đạt được điều này, một phần từ chính sách tiết kiệm đã triển khai từ các năm 
trước, phần khác đến từ chủ trương chung tăng dần hàm lượng dịch vụ và doanh 
thu kinh doanh giải pháp tích hợp để đạt mục tiêu phát triển bền vững. Các công 
ty cũng chú ý nhiều hơn đến việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức với việc phân tích 
hiệu quả của từng hoạt động trong chuỗi giá trị, đầu tư phát triển các hoạt động 
mang lại giá trị gia tăng cao theo chính sách tổ chức mới được ban hành.  

- Hai ủy ban điều hành (GOC) và kiểm toán (GAC) tập đoàn tiếp tục được duy trì 
hoạt động ổn định và ngày càng hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động quản trị tập đoàn.  

- Kết quả hoạt động của các đơn vị thành viên: 

                                                                                                                                                        
• Củng cố, hoàn thiện, phát triển hệ thống và các hoạt động quản trị để tạo ra một hệ thống vững mạnh có sức mạnh 

của một tập đoàn lớn với sự năng động, đa dạng, và linh hoạt của các thành viên bằng cách phát triển các năng lực 
cốt lõi và cạnh tranh bền vững. 

• Duy trì và nâng cao hiệu quả các hoạt động thương mại kỹ thuật truyền thống trên cơ sở phát triển hơn nữa vị thế 
hấp dẫn với các nhà cung cấp nhằm làm tiền đề cho sự phát triển chiến lược cung cấp giải pháp tích hợp công 
nghệ; dịch vụ kỹ thuật và dịch vụ sau bán hàng. Chiến lược này còn nhằm biến Tập đoàn ITD thành người dẫn đầu 
về thị phần. 

• Đầu tư phát triển mạnh dịch vụ kỹ thuật và dịch vụ sau bán hàng tạo ra một hệ thống có giá trị gia tăng cao và bền 
vững. 

• Chú trọng phát triển lĩnh vực tích hợp công nghệ nhằm tạo ra một tập đoàn độc đáo, khác biệt và sáng tạo cao. 
• Tìm kiếm và phát triển các cơ hội để phát triển lĩnh vực kinh doanh dịch vụ đại chúng tạo bước nhảy vọt đột biến 

trong sự phát triển. 
• Khai thác có hiệu quả các cơ hội kinh doanh tài chính nhằm tạo ra sức cạnh tranh chiến lược và bền vững của toàn 

tập đoàn cũng như tận dụng các cơ hội kinh doanh để mang lại lợi ích cho toàn tập đoàn. 
 



Báo cáo thường niên năm 2010  

   Trang 4/13 

 Công ty cơ điện THẠCH ANH: duy trì được sự ổn định khi đạt mức doanh số 
kế hoạch 180 tỷ. Thạch Anh cũng đã hoàn tất việc xây dựng nhà máy sản xuất 
thiết bị điện Thạch Anh (QEC) tại khu công nghiệp VSIP II và đang trong quá 
trình nhập thiết bị, chuẩn bị cho hệ thống dây chuyền sản xuất đi vào hoạt 
động từ Quí 3/2011.  

 Công ty kỹ thuật điện TOÀN CẦU: doanh số cả nhóm Toàn cầu là 207,2 tỷ 
(trong đó riêng Toàn cầu là 162,6 tỷ) và đạt 86 % so với kế hoạch. Toàn Cầu 
đã tiến hành mua 5000 m2 đất trong khu chế xuất Tân Thuận (gần tòa nhà ITD 
Building) với dự kiến xây dựng trung tâm quản lý dữ liệu cho thuê. Toàn Cầu 
cũng đã triển khai phần mềm quản lý khách hàng cho các bộ phận kinh doanh, 
dịch vụ và sẽ tiếp tục triển khai mở rộng hệ thống này cho GSC. 

Doanh thu giải pháp hạ tầng trung tâm dữ liệu của Công ty Trung tâm dữ liệu 
Toàn Cầu (GSC) là trên 51 tỉ, dù chỉ đạt 64% so với kế hoạch năng nhưng đã 
tăng 45% so với năm ngoái và là tiền đề phát triển cho các năm tới. Đó là việc 
đã thực hiện hoàn tất một phần giá trị 1,5 triệu USD trong hợp đồng trị giá 3,6 
triệu USD với Vietel; hoàn thành hai dự án lớn và phức tạp di dời hệ thống 
lạnh cho Vinadata và cung cấp lắp đặt hệ thống lạnh cho Vietel IDC Bình 
Dương.  

 Công ty hạ tầng Toàn cầu (GII): doanh thu cán mức 63 tỷ, đạt 114% so với 
kế hoạch, tăng 75% so với năm trước. Trong năm GII đã đầu tư và cho thuê 
thêm 132 trạm BTS mới và thêm 45 trạm có ghép mạng thứ 2, nâng tổng số 
GII sở hữu đến nay là 458 trạm trong đó 20% là trạm có 2 mạng ghép trở lên. 
Công ty đã chuyển đổi hình thức lên thành công ty cổ phần với vốn điều lệ 
mới là 78 tỷ. Trong năm tới, GII dự kiến sẽ đầu tư tiếp 60 trạm mới, và tăng tỷ 
lệ ghép trạm mạng thứ 2 lên tới 30% trên tổng số trạm hiện có.  

  Công ty tự động TÂN TIẾN: doanh thu đạt 77 tỷ, vượt 15% so với kế hoạch 
và tăng 92% so với năm trước. Có được những bước tiến tốt như vậy, phần 
nhiều do Tân Tiến đã tập trung đầu tư mạnh vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, 
xây dựng nền tảng cho sự phát triển ổn định trong các năm tiếp theo.  

 Công ty TÍN THÔNG: Cùng với sự sụt giảm đầu tư đáng kể của các nhà cung 
cấp dịch vụ viễn thông, năm 2010  là năm khó khăn của công ty. Doanh số đạt 
37 tỷ, thấp hơn năm ngoái 34%. Trong năm tới, Tín Thông sẽ quyết tâm củng 
cố đội ngũ, phát triển thêm mảng thiết bị cho lĩnh vực truyền hình số và quảng 
cáo kỹ thuật số (Digital Signage), tiếp tục phát triển giải pháp thông tin di 
động cho các lĩnh vực thuế, điện lực, cấp nước và các khách hàng truyền thống 
như siêu thị, rạp chiếu phim, kho vận v.v. 

 Công ty SIÊU TÍNH:  mang tính ổn định với doanh số đạt 69 tỷ, cao nhất từ 
trước đến nay, tăng 18% so với năm trước và đạt 86% so với kế hoạch. Trong 
năm 2011, Siêu Tính sẽ tập trung đào tạo nâng cao tính chuyên nghiệp của đội 
ngũ kỹ thuật dịch vụ; áp dụng giải pháp IT để tiếp tục nâng cao hiệu quả quản 
lý và hình ảnh công ty đối với khách hàng; tập trung vào các lĩnh vực kinh 
doanh là thế mạnh của công ty; tinh gọn đội ngũ và nâng cao năng lực kinh 
doanh. 

 Công ty THIÊN VẬN: doanh thu trong năm 2010 đạt 32 tỷ bằng 75% doanh 
số năm trước.  Thiên Vận cũng đã ổn định văn phòng làm việc mới tại số 1 
Phổ Quang, có đại diện thường trú tại Hà Nội, tiếp tục duy trì là công ty có 
hiệu quả lợi nhuận trên vốn đầu tư cao nhất tập đoàn. Trong năm tới Thiên 
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Vận sẽ tập trung tổ chức tốt đội ngũ kỹ thuật và hoàn chỉnh cơ cấu nhân sự tại 
Hà nội để để có thể hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh.  

 Công ty MÙA XUÂN: tiếp tục đạt tăng trưởng mức doanh thu tốt, lên đến  
1.350 tỷ, vượt 25% so với năm trước và có mức lợi nhuận khá cao so với các 
công ty trong cùng lĩnh vực. Công ty tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ mua bán vàng 
ly và đang nghiên cứu phát triển sản phẩm dịch vụ mới dựa trên những nền 
tảng hệ thống thanh toán trực tuyến của mình.   

 Công ty ĐỊNH VỊ TIÊN PHONG: Một thành viên rất mới đã chính thức đi 
vào hoạt động trong năm qua. Dịch vụ định vị là mảng kinh doanh không mới, 
với nhiều công ty hoạt động lâu trong lĩnh vực này, nhưng với cách tiếp cận 
khác biệt, Định Vị Tiên Phong sẵn sàng đáp ứng nhu cầu bùng nổ khi qui định 
của nhà nước về quản lý hành trình xe ô tô có hiệu lực từ giữa năm 2011. Vừa 
qua, công ty cũng đã xây dựng thành công hệ thống LBS với test tải giả lập 
vượt hơn 60% trên thiết kế, tuyển dụng các vị trí quan trọng trong công ty. 
Trong năm tới, công ty sẽ hoàn thiện hệ thống LBS, bổ sung và đẩy mạnh kinh 
doanh các dịch vụ ứng dụng GPS. 

 Tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu về giải pháp thu phí giao thông, ban kinh doanh 
của Công ty mẹ TIÊN PHONG đã có nhiều bước tiến quan trọng trong năm 
qua, đánh dấu sự lớn mạnh và trưởng thành của đội ngũ trẻ và năng động. Đó 
là việc triển khai thành công dự án thu phí tự động ETC liên trạm thanh toán 
qua ngân hàng cho trạm thu phí Cầu Cần Thơ, là việc được chọn làm nhà thầu 
chính trong việc triển khai hệ thống thu phí kín cho đường cao tốc TP. Hồ Chí 
Minh - Trung Lương và hầu hết các trạm thu phí cả nước. Tuy doanh số trong 
năm đạt 97,4 tỷ, thấp hơn năm ngoái 10% nhưng những dự án trên đã tiếp tục 
mở ra nhiều cơ hội trong việc kinh doanh trong lĩnh vực hạ tầng giao thông 
thông minh. Trong năm tới, ban kinh doanh sẽ tiếp tục theo đuổi các dự án lớn 
trong lĩnh vực giao thông, tập trung hoàn thành các dự án lớn đã ký kết như dự 
án quản lý kho hàng hóa sân bay Tân Sơn Nhất và dự án thu phí Sài gòn – 
Trung Lương. 

- Về công tác đầu tư:   

o Triển khai xây dựng Tòa nhà văn phòng ITD Building của Tập đoàn tại Khu 
Công nghiệp Tân Thuận - Q7 và dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối quí 2/2011. 
Trước tình hình kinh tế khó khăn chung, việc đầu tư này là quyết tâm dũng 
cảm của tập đoàn trong việc tích lũy tài sản, xây dựng hình ảnh tốt, từ đó tạo 
tiền đề cho việc phát triển bền vững tập đoàn ITD trong dài hạn. 

o Triển khai nhà máy thiết bị điện QEC: Dự án xây dựng nhà máy thiết bị điện 
cũng đã được khởi công ngày 01/06/2010, đến thời điểm 31/12/2010 đã hoàn 
thành các hạng mục xây dựng và hoàn tất ký kết các hợp đồng mua thiết bị 
chính. Bộ máy nhân sự cũng đã hoàn thiện và đã có những đợt tập huấn tại nhà 
máy Mexico.  

o Được Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh chấp thuận đề xuất dự án, Công ty 
Tiên Phong đang tiến hành nghiên cứu khả thi dự án thu phí ô tô vào trung tâm 
thành phố Hồ Chí Minh. Đây là dự án phức tạp đòi hỏi tầm nhìn xa, kiến thức 
rộng, nhiều sáng tạo trong cả giải pháp kỹ thuật, vận hành và tuyên truyền 
trong công luận.  

o Công ty Toàn Cầu đã đầu tư mua 99,8% vốn của công ty CP IN NO, qua đó 
công ty sở hữu lô đất rộng 5.000m2 trong khu chế xuất Tân Thuận, ngay gần 
tòa nhà ITD sắp đưa vào hoạt động. 
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- Về hoạt động quản trị: 

o Đẩy mạnh nhiệm vụ kiểm toán số liệu tài chính và kiểm toán tính tuân thủ, 
kiểm toán rủi ro. 

o Hoàn chỉnh qui chế Quản trị khách hàng trọng điểm, triển khai nghiên cứu các 
giải pháp về năng lượng tái tạo.  

o Hoàn chỉnh hệ thống BSC mới áp dụng cho cả tập đoàn từ năm 2011, với hệ 
thống BSC mới này sẽ thể hiện nhiều nội dung như: tài chính, khách hàng, vận 
hành và phát triển đổi mới.  

o Ban hành các qui trình quản lý quĩ, qui trình xác lập các khoản dự phòng, tổ 
chức hệ thống báo cáo hợp nhất hàng quí.  

o Xây dựng và hoàn thiện các qui trình về bàn giao và đánh giá hiệu quả công 
việc nhân viên trong đó phối hợp tính năng động sáng tạo của nhân viên và giá 
trị gia tăng của từng hoạt động được tổ chức trên tinh thần của chính sách cấu 
trúc tổ chức mới.  

o Qui trình về quản lý dự án đã được xây dựng hoàn thiện và đưa vào triển khai 
từ đầu 2011. 

o Xác định lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của công ty Tiên Phong nói riêng và các 
công ty trong tập đoàn ITD nói chung, để tập trung đầu tư nguồn lực: 

* Lĩnh vực phát triển  

* Lĩnh vực khai thác  

* Lĩnh vực tiềm năng  

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:  

Chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện Đánh giá 

 Doanh thu thuần hợp nhất 800.000 627.585 Đạt 78% 

 Lợi nhuận sau thuế của cổ  
đông công ty mẹ 45.600 39.268 Đạt 86% 

 EPS điều chỉnh (VNĐ) 3.928 3.383 Đạt 86% 

     (Nguồn: BCTC năm 2010 hợp nhất đã được kiểm toán) 

3. Triển vọng và kế hoạch trong năm tới 

 Dự báo thị trường 

Trước những bất ổn của nền kinh tế vào cuối năm 2010 và dự kiến tiếp tục trong 
nửa đầu 2011, chúng ta cần thận trọng hơn trong việc tổ chức sản xuất kinh doanh, 
đặt mục tiêu hiệu quả trên mục tiêu phát triển mở rộng. 

 

 Kinh doanh - Đầu tư 

o Nỗ lực hoàn tất nghiên cứu khả thi để được UBND thành phố Hồ Chí Minh 
chấp thuận cho phép đầu tư triển khai dự án “Thu phí giao thông vào trung 
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tâm thành phố Hồ Chí Minh để giảm ùn tắc giao thông” và xúc tiến đầu tư dự 
án theo kế hoạch.  

o Đẩy mạnh các giải pháp kinh doanh tích hợp, nghiên cứu các dự án mới như 
thu phí đậu xe bằng công nghệ mới, giải pháp giao thông thông minh ITS, các 
ứng dụng trên GPS, đo lường và giám sát môi trường tự động v.v.  

o Cùng Thạch Anh đưa Nhà máy sản xuất thiết bị điện QEC vào sản xuất từ quí 
3/3011.  

o Tổ chức dời văn phòng của các công ty thành viên sang tòa nhà mới vào quí 
3/2011. 

 Quản trị 

o Niêm yết cổ phiếu ITD trên sàn HOSE vào Quí 2/2011, niêm yết cổ phiếu của 
Thạch Anh lên sàn HNX trong quí 4/2011. 

o Triển khai việc bàn giao nhiệm vụ và đánh giá hiệu quả công việc nhân viên 
trong chuỗi giá trị. 

o Rà soát, cải tiến và hoàn chỉnh các qui chế và qui định về quản trị nguồn nhân 
lực theo các định hướng chiến lược, nhằm xây dựng môi trường làm việc ngày 
càng chuyên nghiệp, hiệu quả và hấp dẫn hơn.  

o Tổ chức xem xét chiến lược hiện hữu, các mục tiêu trung hạn và xây dựng mở 
rộng chiến lược công ty mẹ đến 2024. 

o Triển khai hoàn chỉnh hệ thống đánh giá BSC đến các phòng ban theo mục 
tiêu chiến lược của từng đơn vị.  

o Triển khai quy chế quản trị chiến lược.  
o Nâng cấp hệ thống chất lượng ISO9001 để cùng các qui chế hướng dẫn đã và 

sẽ ban hành, tổng hợp thành hệ thống qui trình hoạt động chuẩn - Standard 
Operation Procedure (SOP) để nâng cao tính chuyên nghiệp và minh bạch của 
hệ thống quản trị. 

III. Báo cáo của Ban giám đốc: (Báo cáo tình hình tài chính) 

1. Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2010: 16.412 VNĐ / Cổ phần 

2. Vốn cổ đông/vốn góp năm 2010: Không thay đổi. Vốn góp: 116.103.990.000 đồng 

- Vốn góp: 116.103.990.000 đồng 

3.  Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (đến thời điểm 31/12/2010): 11.608.831 cổ phiếu.  

4.  Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.568 cổ phiếu. 

5.  Cổ tức đã chia trong năm 2010 bằng tiền mặt: 13.930.597.200 đồng: 

- Cổ tức từ lợi nhuận 2009: 9.287.064.800 đồng 

- Tạm ứng cổ tức từ lợi nhuận 2010: 4.643.532.400 đồng 

6. Cổ tức sẽ chia trong năm 2010 bằng tiền mặt từ lợi nhuận 2010: 9.287.064.800 đồng 
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IV. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 đã được kiểm toán:  
     

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT 
  

Năm nay 
 

Năm trước CHỈ TIÊU 
    
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ     634.500.005.723     739.751.694.756 
   
2. Các khoản giảm trừ doanh thu         6.915.407.154         2.560.416.754 
   
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dvụ     627.584.598.569     737.191.278.002 
   
4. Giá vốn hàng bán     433.710.836.341     532.743.061.599 
   
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ     193.873.762.228     204.448.216.403 
   
6. Doanh thu hoạt động tài chính       10.772.499.487         4.238.057.281 
   
7. Chi phí tài chính       16.416.781.203       26.122.522.764 
 Trong đó: chi phí lãi vay              8.397.425.677           10.215.331.103 
   
8. Chi phí bán hàng       45.690.511.500       48.194.336.698 

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp       57.760.363.834       48.941.931.344 
   
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh       84.778.605.178       85.427.482.878 

11. Thu nhập khác         1.396.880.534         2.609.004.751 
   
12. Chi phí khác         1.183.292.448         3.045.976.842 

13. Lợi nhuận khác             213.588.086           (436.972.091) 
   
14. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh        1.729.063.530         4.759.625.493 

15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế       86.721.256.794       89.750.136.280 

16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành      19.465.079.482       12.464.828.136 
   
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại          (758.508.167)             554.639.230 
        
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp      68.014.685.479       76.730.668.914 

18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số     28.746.371.080      35.286.874.279 
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ     39.268.314.399      41.443.794.635 

19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu                         3.383                         3.610 
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT 

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 

TÀI SẢN Số cuối năm Số đầu năm 

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN    406.083.387.103    406.557.069.030 

I. Tiền và các khoản tương đương tiền      49.229.141.377      48.543.842.439 
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn      11.223.403.986        3.269.583.047 
III. Các khoản phải thu ngắn hạn    215.244.507.818    244.916.810.838 
IV. Hàng tồn kho    105.080.854.418      94.901.109.023 
V. Tài sản ngắn hạn khác      25.305.479.504      14.925.723.683 

B - TÀI SẢN DÀI HẠN    205.811.252.324      96.744.338.740 

I. Các khoản phải thu dài hạn                                 -                                 - 
II. Tài sản cố định    111.771.331.039      12.055.917.037 
1. Tài sản cố định hữu hình            9.951.503.714          11.190.194.231 
2. Tài sản cố định thuê tài chính                                 -                                 - 
3. Tài sản cố định vô hình          58.224.535.613               334.439.058 
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang          43.595.291.712               531.283.748 
III. Bất động sản đầu tư      21.234.353.401      26.804.969.858 
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn      60.415.265.131      50.784.512.027 
V. Tài sản dài hạn khác      12.390.302.753        7.098.939.818 
VI. Lợi thế thương mại                                 -                                 - 

NGUỒN VỐN Số cuối năm Số đầu năm 

A - NỢ PHẢI TRẢ    300.965.662.476     257.513.398.297  

I. Nợ ngắn hạn    238.662.228.965     250.361.470.950  
II. Nợ dài hạn      62.303.433.511         7.151.927.347  

B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU    190.527.695.811     165.387.483.611  

I. Vốn chủ sở hữu   190.527.695.811    165.387.483.611 
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu        116.103.990.000         116.103.990.000  
2. Thặng dư vốn cổ phần                                 -                                  -  
3. Vốn khác của chủ sở hữu                                 -                                  -  
4. Cổ phiếu quỹ               (15.680.000)               (15.680.000) 
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản                                 -                                  -  
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái                                 -                                  -  
7. Quỹ đầu tư phát triển                 98.919.353                204.783.467  
8. Quỹ dự phòng tài chính            2.743.029.262             2.524.125.699  
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu                                -                                 -
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối         71.597.437.196          46.570.264.445 
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản                                -                                 -
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp                                 -                                  -  
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II. Nguồn kinh phí và quỹ khác                                 -                                  -  

C- LỢI ÍCH CỦA CỔ ÐÔNG THIỂU SỐ     120.401.281.140       80.400.525.862  

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN    611.894.639.427     503.301.407.770  
 

V.  Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán 

 1. Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) 

Địa chỉ: 229 Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM 

2. Ý kiến kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ảnh trung thực và hợp 
lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tập đoàn tại thời điểm ngày 31 
tháng 12 năm 2010, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và các luồng 
lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các 
chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý 
có liên quan.  

 

VI. Các công ty có liên quan 

 1.  Công ty Tiên Phong là công ty mẹ của các công ty sau: 

a) Công ty cổ phần tin học Siêu Tính  

b) Công ty cổ phần công nghệ tự động Tân Tiến  

c) Công ty cổ phần cơ điện Thạch Anh  
 (Công ty CP thiết bị điện Thạch Anh: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong đầu tư trực tiếp là 

6,67% và đầu tư gián tiếp qua Công ty CP cơ điện Thạch Anh là 48,40%) 

d) Công ty cổ phần công nghệ Tín Thông  

e) Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu 

 (Công ty TNHH liên doanh Global  Sitem, Công ty TNHH một thành viên SX Kỹ thuật điện Toàn 
Cầu: Công ty CP công nghệ Tiên Phong đầu tư gián tiếp qua Công ty CP kỹ thuật điện Toàn Cầu) 

f) Công ty TNHH Một thành viên Phần mềm Tiên Phong 

g) Công ty CP Định vị Tiên Phong  

2.  Công ty Tiên Phong đầu tư vào các công ty liên kết và đầu tư tài chính: 

  a)  Công ty cổ phần công nghệ Thiên Vận  

  b)   Công ty cổ phần Thái Sơn Tiên Phong  

  c)  Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng Toàn Cầu  

  d)  Công ty CP thanh toán trực tuyến Mùa Xuân 

 

VII. Tổ chức và nhân sự 

- Tổng số nhân viên: 113 nhân viên 

- Chính sách đối với người lao động: Công ty luôn xác định nguồn nhân lực là nguồn lực 
rất quan trọng đối với sự ổn định và phát triển của công ty. Do vậy, công ty đã xây dựng 
đầy đủ các chính sách cho người lao động và không ngừng hoàn thiện các chính sách này, 
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tạo điều kiện và môi trường thuận lợi, giúp người lao động an tâm làm việc, phát huy 
năng lực để góp phần mang lại hiệu quả cao cho công ty.  

- Ban điều hành gồm có:  

 Anh Lâm Thiếu Quân – Tổng Giám Đốc. 

 Anh Phạm Đức Long – Giám đốc điều hành 

 Chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết – Giám đốc Ban Chiến lược và Truyền thông 

 Anh Trần Thanh Nguyên – Giám đốc Ban Phát triển kinh doanh 

- Cơ cấu tổ chức của công ty:  
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VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty 

1. Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm của công ty tại 
thời điểm 31/12/2010: 

 

Họ và tên 

 

Chức vụ 

Tỷ lệ sở hữu % trên tổng số lượng CP 
đang lưu hành 
(Căn cứ vào DSCĐ gần nhất, chốt vào ngày 
20/10/2010) 

Anh Lâm Thiếu Quân Chủ tịch HĐQT - TGĐ 2,91% 

Anh Nguyễn Hữu Dũng Thành viên HĐQT 1,88% 

Anh Trần Thanh Nguyên Thành viên HĐQT 1,97% 

 Anh Hồ Quốc An Thành viên HĐQT 0,00% 

Anh Thomas Hermansen 
Đại diện cho tổ chức Fritas As 

Thành viên HĐQT 0,00% 
4,66% 

Anh Hsun Tony Cau Fong 
Đại diện cho tổ chức Vietnam 
Infrastructure Limited  

Thành viên HĐQT 0,00% 
13,58% 

Chị Nguyễn Thị Bạch 
Tuyết 

Thành viên HĐQT 0,78% 

Anh Nguyễn Khắc Dụng Thành viên HĐQT 0,69% 

Anh Nguyễn Hữu Lam Thành viên HĐQT 0,00% 

Anh Mai Minh Tân Trưởng BKS 0,00% 

Anh Lưu Đình Ái Thành viên BKS 0,00% 

Chị Nguyễn Thị Thu 
Sương 

Thành viên BKS 0,03% 

Ghi chú:  4 thành viên HĐQT độc lập; 

 2 thành viên BKS không tham gia vào bộ máy điều hành của công ty. 

 Để hỗ trợ cho hoạt động HĐQT, tiếp tục duy trì hoạt động của GOC 2, GAC 3 và 03 
Tiểu ban: Tiểu ban phát triển nhân sự tập đoàn, Tiểu ban chiến lược kinh doanh và 
đầu tư và Tiểu ban chính sách quản trị. 

 

                                                 
2 GOC là Ủy ban điều hành tập đoàn: 

 Điều phối và tạo ra giá trị cộng hưởng giữa các hoạt động của các công ty con và công ty mẹ Tiên Phong theo 
những định hướng chiến lược của tập đoàn ITD. 

 Xây dựng và phát triển đội ngũ lãnh đạo mang tầm chiến lược tập đoàn ITD 
3 GAC là Ủy ban kiểm toán tập đoàn: giải quyết các vấn đề liên quan đến việc kiểm  soát của tập đòan. 
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2.  Các dữ liệu thống kê về cổ đông góp vốn  

 (Căn cứ vào DSCĐ gần nhất, chốt vào ngày 20/10/2010) 

a) Cổ đông góp vốn trong nước:  

Cổ đông trong nước sở hữu 8.928.977 cổ phần, chiếm 76,92 % tổng số cổ phần đang 
lưu hành của công ty. Trong đó, các cổ đông lớn (từ 5% số cổ phần có quyền biểu 
quyết của công ty) bao gồm: 

 Ông Nguyễn Anh Dũng:  

- Địa chỉ: 178/6 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM 

- Số lượng cổ phần sở hữu: 1.385.355cổ phần 

- Tỷ lệ vốn góp của công ty: 11.93 % 

 Công ty TNHH TMDV Kiều Phong 

- Địa chỉ: 174 Trần Hưng Đạo B, Phường 7, Quận 5, Tp.HCM 

- Số lượng cổ phần sở hữu: 1.191.960 cổ phần 

- Tỷ lệ vốn góp của công ty: 10.27 %. 

b)  Cổ đông góp vốn nước ngoài  

Cổ đông nước ngoài sở hữu 2.679.854 cổ phần, chiếm 23,08 % tổng số cổ phần đang 
lưu hành của công ty. Trong đó, các cổ đông lớn (từ 5% số cổ phần có quyền biểu 
quyết của công ty) bao gồm: 

 Vietnam Investment Limited: 

 - Địa chỉ: Tầng 17, Toà nhà Sun Wah Tower, 115 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM 

 - Số lượng cổ phần sở hữu: 1.074.183 cổ phần 

 - Tỷ lệ vốn góp của công ty: 9.25 % 

 Vietnam Infrastructure Holding Limited 

 - Địa chỉ: Tầng 17, Toà nhà Sun Wah Tower, 115 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM 

 - Số lượng cổ phần sở hữu: 1.576.835 cổ phần 

 - Tỷ lệ vốn góp của công ty: 13.58 %. 

 
 
 
 
 
 


