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I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
1. Những sự kiện quan trọng
- Việc thành lập:
* Công ty TNHH MTV ITAXA do Thông tấn xã Việt Nam làm chủ sở hữu.
* Công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thực hiện

các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).
- Các sự kiện khác
2. Quá trình phát triển
- Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp:
* In các bản tin, tài liệu, sách, báo, tạp chí, các ân phẩm khác đúng thời gian

*
*
*

*

*
*

và đảm bảo chất lượng tốt phục vụ nhiệm vụ thông tin tuyên truyền của
Ngành và theo nhu cầu của các cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp
luật.
Kinh doanh xuất nhập khẩu máy móc, trang thiết bị kỹ thuật ngành in và
tin học.
Tổ chức các hoạt động dịch vụ kinh doanh nhà hàng, khách sạn, cho thuê
văn phòng.
Liên kết và hợp tác với các cơ sở đào tạo, các Trường để tổ chức đào tạo,
huấn luyện công nhân kỹ thuật về nghiệp vụ in, tin học và các chuyên
ngành có liên quan.
Quản lý, bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất kỹ thuật, máy móc, thiết bị hiện
có và không ngừng cải tiến kỹ thuật, đầu tư chiều sâu và đổi mới trang
thiết bị để phát triển sản xuất.
Bảo toàn, phát triển vốn do Nhà nước giao, tự trang trải các khoản vay tín
dụng theo quy định pháp luật.
Tuân thủ Luật doanh nghiệp Nhà nước và các chính sách, pháp luật của
Nhà nước Việt Nam và luật pháp Quốc tế trong hoạt động sản xuất kinh
doanh của Công ty.

- Mục tiêu kinh doanh: phục vụ in các ấn phẩm của TTXVN và tổ chức hoạt
động sản xuất kinh doanh theo đăng ký kinh doanh và quy định của pháp luật
nhằm đạt mục tiêu lợi nhuận.
- Ngành, nghề kinh doanh chính:
* Công nghiệp in: Chế bản in, in tin, báo, tạp chí và các ấn phẩm khác, đóng

xén thành phẩm in.
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* Kinh doanh xuất nhập khẩu văn hóa phẩm, máy móc, thiết bị, vật tư ngành

in và tin học liên quan đến ngành in.
* Kinh doanh cho thuê văn phòng.
* Kinh doanh bất động sản.
* Đào tạo, dạy nghề.
* …. v.v
- Quy chế hoạt động (điều lệ): Căn cứ theo bản Điều lệ Công ty TNHH MTV
ITAXA năm 2012 đã được Thông tấn xã Việt Nam phê duyệt.

- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: Năm 2014 duy trì tốc độ tăng trưởng
là 7,91% (lợi nhuận trước thuế năm 2014 đạt 21.013 triệu đồng, tăng 7,91% so

với năm 2013).

3. Định hướng phát triển
- Các mục tiêu chủ yếu của doanh nghiệp, tập trung phát triển vào 3 ngành nghề
sau:
* Công nghiệp in: chế bản in, in tin, báo, tạp chí và các ấn phẩm khác, đóng

xén thành phẩm in.
* Kinh doanh cho thuê văn phòng.
* Đào tạo, dạy nghề.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Công ty tiếp tục duy trì sự ổn định và
quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh hiện có. Ngoài ra, Công ty sẽ đầu tư
mua thêm máy in với công nghệ hiện đại, phù hợp với thị trường Việt Nam để
đáp ứng nhu cầu cung cấp các ấn phẩm đạt chất lượng cao, mẫu mã phong phú,
đa dạng,.. cho xã hội.
II.BÁO CÁO CHUNG
1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm (lợi nhuận, tình hình tài
chính của doanh nghiệp tại thời điểm cuối năm..)
- Tổng doanh thu đạt 201 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 21 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn đạt 10,51%.
2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch (tình hình tài chính và lợi nhuận so với kế
hoạch)
- Tổng doanh thu đạt 201 tỷ đồng, tăng 11,67% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 21 tỷ đồng, tăng 12,97% so với kế hoạch.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /vốn đạt 10,51%, tăng 12,97% so với kế hoạch.
1. Những thay đổi chủ yếu trong năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến
lược kinh doanh, sản phẩm và thị truờng mới,..)
- Trong năm 2014, Công ty có đầu tư mua mới máy đóng kim liên hợp
Heidelberg Stitchmaster ST100.
2. Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp.
- Thuận lợi:
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* Duy trì các khách hàng in cũ đồng thời tìm kiếm thêm khách hàng mới,

nguồn hàng mới.
* Tiếp tục duy trì và mở rộng các hoạt động đào tạo dạy nghề về ngành in,
ngoại ngữ và liên kết với các trường và đơn vị đào tạo mở các khóa bồi
dưỡng, cập nhật kiến thức về kinh tế, tài chính,…
* Tiếp tục duy trì tốt các hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng.
- Khó khăn:
* Sản lượng in báo giảm,
* Giá công in giảm.
* Giá cho thuê văn phòng giảm.
3. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu,…)
III. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN
1. Kiểm toán độc lập
- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Toàn Cầu.
- Ý kiếm kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý

trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty TNHH Một thành
viên ITAXA tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 cũng như kết quả hoạt động kinh
doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày,
phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy
định pháp lý có liên quan.
- Các nhận xét đặc biệt: Không

2. Kiểm toán nội bộ: Công ty không có kiểm toán nội bộ.
- Ý kiến kiểm toán nội bộ
- Các nhận xét đặc biệt
IV. TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
1. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty (đối với doanh nghiệp không có Hội
đồng thành viên)
1.1 Thành viên và cơ cấu Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty và các cán
bộ chủ chốt: Danh sách thành viên (thành viên độc lập, thành viên điều hành,

thành viên chuyên trách, không chuyên trách, chức danh tại công ty khác do
doanh nghiệp nắm giữ); nhân thân, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề
nghiệp, các vị trí quản lý đã nắm giữ, cách thức bổ nhiệm, công việc quản lý
được giao.
a- Bùi Kế Hùng
– Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên
– Ngày tháng năm sinh: 26/04/1958
– Số CMND: 020604069, cấp ngày 13/09/2011
– Chỗ ở hiện tại: 173 Nguyễn Thái Học, Quận 1, TP.HCM
– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.
– Vị trí quản lý:
* Năm 1981: Cán bộ Phòng Kế toán Nhà in TTXVN.
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Năm 1985: Phó phòng nghiệp vụ.
Năm 1988: Quản đốc Phân xưởng Chế bản.
Năm 1993: Trưởng Phòng Sản xuất.
Năm 1993: Kế toán Trưởng Công ty ITAXA.
Năm 2000: Phó Giám đốc Công ty ITAXA.
Năm 2009: Giám đốc Công ty ITAXA.
Năm 2012: Chủ tịch Hội đồng Thành viên.

b- Nguyễn Trịnh Tường
– Chức danh: Giám đốc, Thành viên Hội đồng thành viên không

–
–
–
–
–

chuyên trách, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần
Liên Hợp.
Ngày tháng năm sinh: 12/12/1964
Số CMND: 020864161, cấp ngày 04/06/2003
Chỗ ở hiện tại: 265/18 Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Quận Gò
Vấp, TP.HCM
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.
Vị trí quản lý:
* Năm 2001: Phó Trưởng Phòng Kế toán.
* Năm 2007: Kế toán Trưởng.
* Năm 2010: Phó Giám đốc kiêm Giám đốc Trung tâm Phát
triển Công nghệ Thông tấn.
* Năm 2012 đến nay: Giám đốc Công ty TNHH MTV ITAXA.

c- Nguyễn Đức Vĩnh
– Chức danh: Phó Giám đốc, Thành viên Hội đồng thành viên

–
–
–
–
–

không chuyên trách, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần
Địa Sinh.
Ngày tháng năm sinh: 08/04/1956
Số CMND: 022594999, cấp ngày 18/02/2004
Chỗ ở hiện tại: 139/55 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3,
TP.HCM
Trình độ chuyên môn: 12/12.
Vị trí quản lý:
* Năm 1988: Phó Quản đốc Nhà máy in TTXVN.
* Năm 1993: Quản đốc PX Thành phẩm.
* Năm 1993: Quản đốc PX In cuộn.
* Năm 2008 đến nay: Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV
ITAXA.

d- Nguyễn Châu Phúc
– Chức danh: Phó Giám đốc, Thành viên Hội đồng thành viên

không chuyên trách, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần
Địa Sinh.
– Ngày tháng năm sinh: 03/02/1964
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– Số CMND: 021584763, cấp ngày 19/02/2011
– Chỗ ở hiện tại: 491/20 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, Quận 3,

TP.HCM
– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh.
– Vị trí quản lý:
* Năm 1995: Kế toán tổng hợp.
* Năm 1996: Phó Trưởng phòng Kế toán.
* Năm 2000: Kế toán Trưởng.
* Năm 2006 đến nay: Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV
ITAXA.

e- Nguyễn Đức Trọng
– Chức danh: Phó Giám đốc, Kế toán Trưởng, Thành viên Hội đồng
–
–
–
–
–

thành viên không chuyên trách.
Ngày tháng năm sinh: 30/10/1977
Số CMND: 011822232, cấp ngày 15/01/2004
Chỗ ở hiện tại: 81/43 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận,
TP.HCM
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.
Vị trí quản lý:
* Năm 2008: Chánh Văn phòng.
* Năm 2010: Kế toán Trưởng.
* Năm 2012 đến nay: Phó Giám đốc kiêm Kế toán Trưởng Công
ty TNHH MTV ITAXA.

1.2 Hoạt động của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty và đánh giá hoạt
động của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:
Hội đồng thành viên gồm có 05 thành viên, có trình độ chuyên môn và đã
làm việc tại công ty lâu năm, trải qua nhiều cương vị công tác nên có nhiều
kinh nghiệm trong việc điều hành sản xuất – kinh doanh tại Công ty ITAXA.
Theo Điều lệ hoạt động, Hội đồng thành viên là đại diện chủ sở hữu – Thông
tấn xã Việt Nam, đã thực hiện tốt vai trò giám sát của mình đối với Công ty
ITAXA, giúp công ty thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đã ghi ở trang 1.
Hội đồng thành viên làm việc theo cơ chế đa số đồng thuận nên đã phát huy
được trí tuệ tập thể, tinh thần làm việc dân chủ. Nhiều thành viên Hội đồng
thành viên là thành viên kiêm nhiệm các chức danh quản lý nên các Quyết
định của Hội đồng thành viên nhanh chóng đi vào thực tiễn sản xuất – kinh
doanh của Công ty.
2. Kiểm soát viên
Danh sách thành viên và cơ cấu Kiểm soát viên:
- Nguyễn Đức Thảo
- Võ Thị Huệ
- Nguyễn Đình Trung
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3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên,
Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc
Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích và tổng chi phí (nếu có) cho từng thành
viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Giám
đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc.
- Bùi Kế Hùng
: 631.245.000 đồng.
- Nguyễn Trịnh Tường : 697.511.000 đồng.
- Nguyễn Đức Vĩnh
: 627.853.000 đồng.
- Nguyễn Châu Phúc
: 614.257.000 đồng.
- Nguyễn Đức Trọng
: 618.732.000 đồng.
4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý
-

Liệt kê các nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp (nếu có)
Liệt kê các chính sách khác của doanh nghiệp để bảo đảm đạo đức và trách
nhiệm của đội ngũ quản lý (nếu có)

5. Về việc báo cáo tài chính
-

-

Các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán doanh nghiệp phải tuân thủ.
Nguyên tắc doanh nghiệp phải tuân thủ: nguyên tắc xác định các khoản tiền và
tương đương tiền; hàng tồn kho; ghi nhận và trích khấu hao tài sản có định, bất
động sản đầu tư; các khoản đầu tư tài chính; chi phí phải trả; vốn chủ sở hữu;
doanh thu; chí phí; …
Doanh nghiệp đang áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế
toán Việt Nam.
Tình hình kiểm toán nội bộ (có bộ phận kiểm toán hay không): công ty không
có bộ phận kiểm toán nội bộ.

6. Về quản lý rủi ro

Hướng dẫn về quản trị rủi ro của doanh nghiệp (mô tả tóm tắt nếu có)
7. Chính sách tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

Mô tả chính sách tiền lương, tiền thưởng
8. Nhận xét, đánh giá về tình hình hoạt động của doanh nghiệp và kiến nghị, đề
xuất (nếu có).
TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH

BÙI KẾ HÙNG
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