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Kính gửi: Bộ Tài chính
Thực hiện Nghị định sổ 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phù
về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và
công khai thông tin tài chính đổi với doanh nghiệp nhà nước làm chủ sở hưu 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
tông hợp và hoàn thiện báo cáo giám sát tài chính đổi với Tổng Công ty Bưu
điện Việt Nam năm 2014 theo hướng dẫn.
Bộ TTTT gửi Quý Bộ nội dung báo cáo (xin gửi kèm theo) để tổng hợp,
báo cáo Chính phủ theo quy định./. ^¡5

KT. B ộ TRƯ ỞNG
Nơi nhận:
- Như Ưèn;
- Bộ truởng (để b/c);
• Bộ Tài chính (Cục TCDN);
- Vụ: TCCB;
- Lưu: VT, QLDN (3).
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Tên CSH: Bộ Thông tin và Truyền thông
Kỳ báo cáo: Năm 2014
Iẽ T ỈN H H ÌN H H O Ạ T ĐỘNG
1. Tình hình h o ạt động cửa Công ty mẹ VNPost

a)

về hiệu quà hoạt dộng SXKD
- về thực hiện các chi tiêu đánh giá doanh

nghiệp năm 2014 của VNPost
được Bộ TTTT giao tại Quyết định số 2056A/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2014, kết
quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2014 của VNPost so với 2013 có nhiều
chuyển biến tích cực. Trong điều kiện kinh tế còn nhiều khỏ khăn, môi ưường
kinh doanh còn nhiều hạn chế, thị trường lĩnh vực bưu chính cạnh tranh ngày
càng cao, nhiều doanh nghiệp tham gia vào thị trường, hoạt động chủ yếu tại
những địa bàn thuận lợi, năm 2014 là năm đầu tiên VNPost không còn được trợ
cấp còng ích, VNPost cơ bản vẫn hoàn thành được kế hoạch giao, duy trì được
mức tảng trưởng phủ hợp, cụ thể:
+ Doanh thu thực hiện đạt 6.368,9 tỷ đồng, đạt 96% so với kế hoạch giao
và giảm 17% so với năm 2013;
+ Lợi nhuận thực hiện đạt 72,088 tý đồng, đạt 172% kế hoạch năm, tăng
so với năm 2013 là 6,8 tỷ đồng, tương ứng tăng 10%;
+ Tỷ suất lợi nhuận ưên vốn chủ sờ hữu đạt 0,89%, đạt 178% so với kế
hoạch được giao và cao hơn 78% so với năm 2013.
- Tinh hình quản lý chi phí SXKD và chi phí quản lý: Tồng chi phí thực
hiện năm 2014 cùa VNPost là 6.296,8 tỳ đồng đạt 95% kế hoạch giao, giảm
18% so với năm 2013; về tổng thể đảm bảo mức giàm chi phí so với kế hoạch
lớn hơn mức giảm doanh thu.

b) Tính hình tài chính cùa doanh nghiệp
- Năm 2014, Tỳ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hîru (ROE) đạt
0,89%, tỷ suất lợi nhuận trên tồng tài sản (ROA) đạt 0,59%. VNPost đã thực
hiện bảo toàn vốn bằng các biện pháp: thực hiện đúng chế độ quản lý sử dụng
vốn, tải sản, chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo quy định của pháp
luật, mua bào hiêm tài sản, trích lập đầy đủ các khoản dự phòng giàm ệiả hàng
tồn kho, dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài
chính dài hạn theo đúng quy định tại Thông tư số 228/TT-BTC ngày 07/12/2009
và Thông tư số 89/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính.
- Hệ số bảo toàn vốn của VNPost năm 2014 đạt 1,0001, đă bảo toàn được
vốn Nhà nước và đàm bảo thực hiện vượt kế hoạch được Bộ Thông tin và

Truyên thông giao về chỉ tiêu Tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn chủ sờ hữu:
đạt 0,89% tương ứng đạt 178% kế hoạch được giao.
- Sự phù hợp của cơ cấu tài sản, nguồn vốn: tình hình tài sản và nguồn
vốn ở mức đàm bào an toàn về mặt tài chính. Việc đảm bảo an toàn tài chính
đối với VNPost là rất quan trọng trong bối cảnh hoạt động sàn xuất kinh doanh
chính của VNPost dang gặp rất nhiều khó khăn. Cụ thể: chỉ số tồng tài sản/vốn
chủ sở hữu là 1,49 năm trong mức cho phép, VNPost không có nợ ngân hàng.

c) Tinh hình quàn ỉỳ và sủểdụng vốn và tài sản
- Tình hình đâu tư vào các công tv con, công ty liên kết: Việc đầu tư ra
ngoài của VNPost dựa trên các văn bản cùa Nhà nước quy định về đầu tư vốn
nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà
nước nắm siừ 100% vốn diều lệ, các nghị quyết và văn bàn của Chính phủ, Bộ
Tài chính về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp và thoái vốn đầu tư ngoài
ngành.
Hiện nay, VNPost đầu tư vốn tại 14 doanh nghiệp, với tồnc số vốn đầu tư
ra ngoài tại thời điểm 31/12/2014 làỂ
' 1.294.490 triệu đồng chiếm tý ỉệ 15,9%
vốn điều lệ của Tông công ty, trong đó:
-r Đầu tư vào Công ty TNHH MTV 100% vốn là: 29.570 triệu đồng;
- Dầu tư vào Công ty con có vốn góp trên 50% là: 173ề253 triệu đồng;
+ Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết, đầu tư dài hạn khác là:
1.091.667 triệu đồne.
Phân loại theo lĩnh vực đâu tư:
T Đầu tư vào 05 doanh nghiệp thuộc ngành nghề kinh doanh chính là
155.999 triệu đồng.
+ Dầu tư vào 02 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh có
liên quan ỉà 1.006.882 triệu đồng.
+ Đầu tư vào 07 doanh nghiệp không thuộc naành nghề kinh doanh chính
và liên quan là 131.609 triệu đồnc.
Đen thời điểm 31/12/2014, trong số 14 doanh nghiệp Tồng công ty đầu tư
vốn chỉ còn 02 doanh nghiệp còn lỗ lũy kế: Công ty cổ phần Du lịch Bưu điện
và C ồng ty c ồ phần Thương mại và Du lịch Hà Tĩnh. Các doanh nghiệp còn lại
kinh doanh có lãi.
- Tình hình đầu tư tài sàn:
Năm 2014, V NPost đã thông báo kế hoạch vốn đầu tư năm 2014 là
408.997 triệu đồng cho 252 dự án:
Khối lượng thực hiện: Năm 2014 là 298.806 triệu đồng, đạt 66,83% so
với kế hoạch đầu tư năm 2014.
+ Giá trị công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2014
là 260.081 triệu đồng.

+ Tổng khối lượng thực hiện đầu tư năm 2014 thấp hơn so với tồng kế
hoạch đầu tư là đo tiến độ thực hiện của một số dự án bị chậm.
+ Giá trị vốn giải ngân: Năm 2014, giá trị vốn giải ngân là 333.388 triệu
đồng trong đó cấp cho kế hoạch vốn năm 2013 là 83.430 triệu đồng, đạt tỳ lệ
61,24 % kế-hoạch vốn năm 2014. VNPost đã chú trọng công tác thẩm định hồ
sơ, cấp phát vốn đầu tư nhằm đảm bảo cấp vốn kịp thời, đúng quy định.
+ Giá trị quyết toán: Năm 2014, tồng giá trị quyết toán các dự án hoàn
thành là 393ẵ434 triệu đồng. Đến cuối năm 2014, về cơ bản các dự án hoàn
thành từ năm 2013 trở về trước đã được phê duyệt quyết toán.
- Tình hình huy động và sử dụng vốn huy động: năm 2014, VNPost
không thực hiện huy động vốn từ bên ngoài.
- Tình hình quản lý tài sản, công nợ phải thu, công nợ phải trả:
V NPost đã ban hành và thực hiện nghiêm túc các quy định phân cấp, ủy
quyền về đầu tư, phân cấp, ủy quyền về thanh lý, nhượng bán tài sản, xử lý nợ
khó đòi, xử lý tôn thất tài sản áp dụng trong Tông công ty. Trong năm 2014,
VNPost đã ban hành Quy chế tạm thời về quản lý nợ tại Tổng công ty Bưu điện
Việt Nam tại Quyết định số 330/QĐ-BĐVN ngày 29/4/2014. Các văn bản ban
hành phù họp với quy định của pháp luật, các quy định về quản lý tài chính do
Nhà nước ban hành.
+ v ề công nợ phải thu đến cuối năm 2014:
Tồng số nợ phải thu:

1.075.770 triệu đồng

Trong đó, nợ phải thu khó đòi: 49.972 triệu đồng
VNPost đã trích lập đầy đù dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi theo
đúng quy định tại Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009, phù hợp với
quy định của N hà nước vê quản lv tài chính đôi với doanh nghiệp nhà nước,
đồng thời cũng đưa ra các biện pháp tích cực để thu hồi và xử lý các khoản công
nợ khó đòi.
+ v ề công nợ phải trà:
Tồng số nợ phải trả: 4.051.569 triệu đồng, trong đó không có công nợ
quá hạn.
Hệ số khả năng thanh toán nợ đạt 1,86.
VNPost thường xuyên theo dõi các yêu cầu về thanh toán hiện tại và dự
kiến kế hoạch đề duy trì lượng tiền ở mức phù hợp, giám sát các ỉuồng tiền phát
sinh thực tế đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn và sử dụng hiệu
quả vốn.

d) Tinh hình chấp hành chế độ, chỉnh sách
VNPost chấp hành tốt các nghĩa vụ thuế và các khoản thu nộp ngân sách,
không để nợ đọng các khoản thuế phải nộp, trong năm 2014 thuế và các khoản
phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước là 270,9 tỷ đồng, đã thực hiện nộp vào
ngân sách 390,7 tý đồng, trong đó thuế GTGT là 319 tỷ đồng, thuế nhà đất và

tiền thuê đắt 62,8 tỳ đồng. Các khoản thuế còn phải nộp cuối năm là 7,3 tỷ đồna
chủ yếu là các khoản phát sinh, quyết toán và kê khai trong tháng 12/2014 và
thực hiện nộp trong quv 1/2015.
Thực hiện cơ ché phân công, phân cấp quyền đại diện chù sờ hữu tại
DNNN tại Nghị định 9 9/2012/NĐ-CP, Bộ TTTT ghi nhận VNPost đã tích cực
thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch cùng Ban Lãnh đạo được
phân công trong hoại động điều hành sản xuất kinh doanh cùa doanh nghiệpề
Kịp thời báo cáo và xin chủ trương các cấp có thâm quyền nhìmg vân đê
vướng m ắc hoặc vượt thâm quyền, đồng thời chấp hành đúng quy định về che
độ, chính sách; Không có nhừns hành vi thực hiện sai, bò sót, thực hiện không
đầy đủ, không kịp thời hoặc không thực hiện; Không bị cơ quan có thâm quyền
xử phạt vi phạm hành chính về cơ chế, chính sách.

ti) Tinh hình thực hiện nghĩa Viầi công ích:
Năm 2014, mặc dù cơ chế hỗ trợ trực tiêp của nhà nước đôi với duy trì
m ạng bưu chính công cộng đảm bảo cung ÚT12 dịch vụ bưu chính cóng ích theo
cơ chế khoán tại Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg sau năm 2013 đà chắm dứt
nhưng việc quản lý và thực hiện duy trì mạng buu chính công cộng đảm báo
cunc ứng dịch vụ bưu chính công ích vần được tiếp tục thực hiện tại VNPost.
Ket quả thực hiện các nhiệm vụ này trons năm 2014 cúa VNPost như sau:
- Đối với két quả thực hiện sản lượne dịch vụ bưu chính công ích năm
2014, căn cử số liệu từ báo cáo thống kê của VNPost tại công văn số
643/BĐVN-TCKT ngày 07/03/2015 và kết quà điều tra thống kê dịch vụ bưu
chính công ích năm 2014 cùa Bộ TTTT tại công văn số 38/BTTTT-BC ngày
08/01/2015: sản lượng dịch vụ bưu chính pho cặp đạt 149,424 triệu cái thư,
tâng 3% so với thực hiện năm 2013. Sản lượng dịch vụ PHBC qua mạng
BCCC thực hiện 173.468 triệu tờ, tăng 2,8% so với thực hiện năm 2013.
- Đối với chất lượns dịch vụ: VNPost đà phấn đau đáp ứng 100% các tiêu
chuẳn đàm bảo cung ứns dịch vụ BCCI theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
dịch vụ BCC1 (QCVN 172008/BTTTT) do Bộ TTTT ban hấnh kèm theo Quyết
định số 50/2008/Ọ Đ -B 1 TTT. Chất lượna dịch vụ năm 2013 đà được Bộ TTTT
thực hiện kiềm tra, xác nhặn và thòng báo tại công văn số 3 5 4 /B T n T -B C ngày
02/02/2015 cùa Bộ TTTT thòns báo kết quà kiểm tra chất lượng địch vụ bưu
chính công ích năm 2014 do VNPost cung ứng trên dịa bàn 18 tinh/thành phô
trực thuộc Trune ương từ tháne 5-11/2014.
Năm 2014, VNPost đă được Bộ Thông tin và Truyền thông giao nhiệm
vụ cung ứng dịch vụ thôna tin truyền thônẹ tại các điêm Bưu điện vãn hỏa xà
trong dự án “Tăng cườna nội dung thông tin và truyền thông về cơ sò miền núi,
vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo” . Đen nay, VNPost đă cùng với Ban Quàn
lý Dự án Chương trình mục tiêu quốc gia - Bộ Thông tin và Truyên thông tiến
hành nghiệm thu kết quả thực hiện, thanh lý Hợp đồng đặt hàng cung ứng dịch
vụ thông tin truyền thông tại các điềm Bưu điện văn hóa xã năm 2014.

e) Tinh hình thực hiện các kiến nghị của cơ quan quán lý
Năm 2014, VNPost đà đón đoàn Kiềm toán nhà nước thực hiện kiểm toán
báo cáo tài chính và các hoạt động liên quan đến quàn lý, sử dụng vốn và tài sàn
nhà nước năm 2013 của VNPost tại Văn phòng và 12 đơn vị thành viên. Kết quả
qua biên bản của đoàn Kiêm toán nhà nước, về co bản VNPost đẫ tuân thủ các
quy định của Nhà nước, của pháp luật, không có các sai phạm trong quản lý tài
chính, kế toán tại VNPost. Chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Bộ quản lý ngành.
2. T ình hình ho ạt động sản xuất kinh doanh của Tồng Công ty
Tổng doanh thu, thu nhập hợp nhắt nảm 2014 của VNPost đạt 6.511,8 tỷ
đồng, giảm 1.356,7 tỷ đồng (giảm 17%) so với năm 2013, ưong đó tại Công ty
mẹ không còn khoản doanh thu công ích nhặn trực tiẻp từ Nhà nước. Nếu loại
trừ ảnh hường của yếu tố này, doanh thu, thu nhập năm 2014 giảm 1.026,7 tỷ
đồng (giảm 13,6%) so với năm 2013.
Tổng chi phí đạt 6.418 tỷ đồng, giảm 1.329 tỷ đồng (giảm 26%) so với
năm 2013ẻ
Năm 2014 sau khi họp nhất báo cáo tài chính, toàn VNPost lãi 108,8 tỷ
đồng, ưong đó: lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: -176 tỷ đông, lợi nhuận từ
hoạt động khác đạt 270 tỷ đông, ảnh hưởng từ lãi, lỗ của công ty liên doanh,
Hên kết đến tổng lợi nhuận do kê toán theo phương pháp vôn chủ sờ hừu là
15,06 tỷ đồngệ
Tổng tài sản trén báo cáo tài chính hợp nhất của VNPost thời điêm
31/12/2014 là: 12.505 tỷ đồng, tăng 1.690 tỳ đông (16% ) so với thời điêm
31/12/2013, chủ yếu do ảnh hưởng từ Công ty mẹ tăng 1ẵ624 tỷ đỏng
Tồng nguồn vốn cùa VNPost thời điểm 31/12/2014 là 12.505 tỳ đồng,
trong đó Nợ phải ưả là 4.162 tỷ đông chiêm 33,2% tông nguôn vôn. Nợ phải trả
người bán là 795 tỷ đồng, phải trà người lao động: 612 tỷ đông, phải trả khác
2 ề410 tỷ đồng, quỵ khen thưởng phúc lợi: 201 tỷ đông, chủ yếu tại Công ty mẹVNPost (191 tý đong).
IIệ K É T LUẬN CỦA CH Ủ SỜ HỮU

Phân loại doanh nghiệp: An toàn về tài chỉnh
Người lập biểu

KT. B ộ TRƯ Ờ N G

< ^Ử T R Ư Ờ N G

BÁO CÁO KÉT QUẢ GIÁM SÁT TÀI CHÍNH
CỦA TỔNG CỒNG TY B ư u ĐIỆN VIỆT NAM
(Kèm theo Công vãn sổ Ả6J f /BTĨTT-QLDN ngày 0 4 thảng / f năm 2015)

Tên CSH: Bộ Thông tin và Tiuyồn thông
Kỳ báo cáo: Năm 2014
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Tên doanh nghiệp

Doanh thu
(ưiệu đồng)

1

Tong công ty Bưu điện
V iệt Nam

6.368.900

Lợi nhuận
Thực hiện
(triệu dồng)

Nộp ngân sách
(triệu đồng)

72.088

390.700

Phân loại doanh nghiệp
An toàn về
Mất an toàn
TC
vcT C
X

Ghi chú

