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CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH 

THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ 

------------------ 

Số :  22/BC-DLTMĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------------------ 

                  Hà nội, ngày 28  tháng 3  năm 2017. 

 

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 
 

I.THÔNG TIN CHUNG 

1. Thông tin khái quát: 

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ. 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100107282. 

Vốn điều lệ: 19.933.930.000 đồng. 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 

Địa chỉ:  số 16A Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Điện thoại:  04 38212738                   Fax:  04 32811770 

Website: www.tracotour.com 

Mã cổ phiếu: TTR  

2. Quá trình hình thành và phát triển: 

- Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư – tên giao dịch tiếng Anh: 

Tourism Trade and Investment joint stock company (TRACOTOUR) 

- Là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Công ty vận chuyển khách du lịch theo 

Quyết định số 689/QĐ-TCDL ngày 04/11/2005 của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch 

Việt Nam. Với lịch sử hơn 50 năm xây dựng và phát triển từ khi chuyển đổi thành công 

ty cổ phần, Công ty đã không ngừng hoàn thiện, chủ động xây dựng kế hoạch và chiến 

lược SXKD và trở thành doanh nghiệp cung cấp đa dạng các sản phẩm du lịch thương 

mại. Công ty luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, chấp hành 

nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo thu nhập cho người lao động. 

- Ngày 04/12/2009 cổ phiếu của công ty TTR được chính thức lên sàn giao dịch 

UPCOM. 

- Ngày 24/06/2014  doanh nghiệp cổ phần hóa 100% vốn cá nhân. 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 

Ngành nghề kinh doanh chính: 

 - Kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống. 

 - Kinh doanh vận chuyển khách du lịch. 

 - Kinh doanh Lữ hành Quốc tế và nội địa. 

 - Kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu tổng hợp. 
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 - Cho thuê Văn phòng, kho bãi, phương tiện vận tải, thiết bị chuyên dụng. 

Địa bàn kinh doanh: Hà Nội và các tỉnh phía bắc. 

4.Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý: 

-Mô hình quản trị 

- Cơ cấu bộ máy quản lý: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

- Các công ty con, công ty liên kết: không có. 

5.Định hướng phát triển:  

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: 

 Xây dựng doanh nghiệp phát triển trong lĩnh vực du lịch với các sản phẩm có tính 

đồng bộ: lữ hành, khách sạn, vận chuyển khách du lịch và cho thuê kho bãi. Quy hoạch 

các cơ sở vật chất hiện tại, phát triển dự án tạo nguồn lực cơ sở vật chất cho sự phát triển 

đột phá. 

- Các chiến lược phát triển trung và dài hạn: 

 Dự án tại trụ sở số 16A Nguyễn Công Trứ dự kiến nâng thêm tầng, bổ sung thêm 

số lượng buồng phòng khách sạn, nâng cấp cơ sở vật chất và mở rộng loại hình dịch vụ 

nhằm nâng cao nguồn thu. 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN ĐIỀU HÀNH 

BAN KIỂM SOÁT 

PHÒNG TCHC PHÒNG KTTC 

TRUNG 

TÂM 

THƯƠNG 

MẠI XNK 

TRUNG 

TÂM LỮ 

HÀNH QT  

KHÁCH 

SẠN 

HƯỚNG 

DƯƠNG 

XÍ 

NGHIỆP 

XE DL 

XN KTDV 

và BẢO 

VỆ 
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 Dự án tại gara Hoàng Liệt sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng kho bãi để phục vụ mục đích 

kinh doanh tốt hơn. 

- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng: duy trì và phát triển sản xuất 

kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Ưu tiên tập trung 

vốn và mọi nguồn lực đầu tư phát triển các dịch vụ kinh doanh có hiệu quả; đầu tư thay 

thế phương tiện vận chuyển, nâng cấp chất lượng khách sạn nhà hàng Hướng Dương, 

thúc đẩy mạnh kinh doanh lữ hành (nội địa và quốc tế) và kinh doanh thương mại xuất 

nhập khẩu. 

6. Các rủi ro: 

Các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đối với việc thực 

hiện các mục tiêu như: 

Sự thay đổi về chính sách của Nhà nước. 

Biến động tăng giá cả của nguyên vật liệu ảnh hưởng đến chi phí. 

Tình hình suy giảm và khó khăn chung của nền kinh tế. 

II.TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2016 

1.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: 

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2016: 

    Tình hình kinh tế chung vẫn còn nhiều khó khăn và sự thiểu phát kéo dài dẫn đến 

việc tiết giảm trong chi tiêu từ các đơn vị đến người dân vì vậy đã ảnh hưởng nhiều đến 

sản phẩm dịch vụ của công ty. Đánh giá được tình hình khó khăn cho nên  HĐQT, Ban 

điều hành đã chỉ đạo quyết tâm phấn đấu khắc phục khó khăn, xây dựng các phương 

hướng phát triển phù hợp, vừa duy trì được việc làm cho người lao động vừa đảm bảo 

được thu nhập tuy nhiên do những yếu tố khách quan đã ảnh hưởng đến kết quả các chỉ 

tiêu kế hoạch đề ra. 

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch: 
 

TT Chỉ tiêu chính Đơn vị 

tính 

Kế hoạch năm 

2016 

Thực hiện năm 

2016 

Tỷ lệ 

% 

1 Vốn điều lệ Đồng 39.867.860.000 19.933.930.000 50 

2 Tổng doanh thu Đồng 8.000.000.000 10.857.199.708 135,7 

3 Nộp Ngân sách Đồng 3.500.000.000 3.371.331.859 96,3 

4 Lợi nhuận trước thuế Đồng 1.800.000.000 219.512.791 12,2 

5 Tỷ suất lợi nhuận/Vốn %  5,76  

6 Thu nhập bình quân Đồng 4.600.000 4.600.000 100 
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2.Tổ chức và nhân sự: 

- Danh sách Ban điều hành: 

+ Tổng Giám đốc: 

 Họ tên: LÂM VĂN SƠN 

 Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc  

Giới tính: Nam                                Quốc tịch: Việt nam. 

 Sinh ngày: 02/09/1973                    CMND số: 012637042. 

 Trình độ: Cử nhân KTTC 

Sở hữu cổ phiếu TTR: 1.463 CP 

+ Phó Tổng giám đốc: 

 Họ tên: LÊ VĂN HỒNG 

 Chức vụ: Phó tổng giám đốc. 

Giới tính: Nam                                    Quốc tịch: Việt nam. 

Sinh ngày: 15/12/1962                        CMND số: 010687532. 

Trình độ: cử nhân QTKD 

 Sở hữu cổ phiếu TTR: không 

+ Phó Tổng giám đốc: 

 Họ tên: LÂM THANH TUẤN 

 Chức vụ: Phó tổng giám đốc. 

 Giới tính: Nam                                    Quốc tịch: Việt nam. 

Sinh ngày: 10/3/1990                          CMND số: 012988462. 

Trình độ: cử nhân Luật - Kinh tế 

 Sở hữu cổ phiếu TTR: không 

- Số lượng cán bộ nhân viên gồm 36 người, mặc dù Công ty gặp khó khăn trong SXKD 

nhưng Công ty vẫn duy trì sự ổn định, đoàn kết nội bộ, chú trọng xây dựng văn hóa 

doanh nghiệp. Phấn đấu đảm bảo đời sống cho người lao động, từng bước nâng cao thu 

nhập, duy trì các chế độ bảo hiểm xã hội, phúc lợi, hiếu hỷ…Luôn có kế hoạch đào tạo và 

tạo điều kiện cho CBNV học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn. 

3.Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án: 

Công ty có chủ trương kêu gọi các đối tác đầu tư vốn để triển khai dự án tại trụ sở 16A 

Nguyễn Công Trứ và gara Hoàng Liệt, tuy nhiên công tác này vẫn đang được triển khai 

thực hiện. 

4.Tình hình tài chính:  

a) Tình hình tài chính: 
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Các chỉ tiêu Năm 2015  

(VND) 

Năm 2016 

(VND) 

% tăng 

giảm  
 

Tổng giá trị tài sản 

Doanh thu thuần 

Doanh thu khác 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 

Lợi nhuận khác 

Lợi nhuận trước thuế 

Lợi nhuận sau thuế 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 

 

21.020.753.628 

12.395.946.145 

706.586.436 

(3.460.051.531) 

566.568.715 

(2.893.482.816) 

(2.909.962.961) 

(1484) 

 

20.192.948.923 

10.857.199.708 

1.472.585.446 

27.472.599 

192.040.192 

219.512.791 

114.949.516 

58 

 

96,06 

87,59 

208,41 

1,0 

33,89 

0,96 

0,96 

0,46 

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

Các chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Ghi 

chú 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn 

+ Hệ số thanh toán nhanh 

 

5,2 

2,1 

 

7,8 

3,9 

 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản 

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 

 

0,097 

0,107 

 

0,05 

0,54 

 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

+ Vòng quay hàng tồn kho          

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân 

 

9,8 

0,58 

 

10,95 

0,52 

 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 

 

(0.235) 

(0,1532) 

(0,1384) 

(0,2791) 

 

 

0,01 

0,05 

0,05 

0,00253 

 

 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: 

a) Cổ phần:  

Tổng số cổ phần: 1.993.393 

Loại cổ phần: cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng 

b) Cơ cấu cổ đông: 

 Cơ cấu cổ đông: 100% cổ đông cá nhân 
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 Cổ đông lớn: 

TT Tên cổ đông Số cổ phiếu Tỉ lệ (%) Ghi chú 

1 Trịnh Thị Nga 450.000  22,57  

2 Dương Quốc Hiếu 350.000 17,55  

3 Nguyễn Thị Hoa 221.600 11,11  

4 Lê Thanh Phong 570.699 28,63  

5 Lâm Như Thiệu 100.000 5,02  

     

 c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không 

d) Các chứng khoán khác: không 

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

1.Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 

Công ty đã khắc phục khó khăn, xây dựng các phương hướng phát triển phù hợp, vừa duy 

trì việc làm cho người lao động vừa đảm bảo được thu nhập, quyết tâm phấn đấu thực 

hiện kế hoạch, tuy nhiên do những yếu tố khách quan đã làm ảnh hưởng đến kết quả các 

chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

2.Tình hình tài chính: 

a) Tình hình tài sản: Tình hình tài sản trong năm không có nhiều biến động đáng kể.  

Kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ nhằm phục vụ cho phát triển dự án chưa 

thực hiện. 

b) Tình hình nợ phải trả, phải thu: Khi bàn giao quản lý điều hành Công ty thì số dư nợ 

cũ lớn làm ảnh hưởng đến nguồn vốn sản xuất kinh doanh. 

3.Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: 

Công ty thực hiện mô hình khoán kinh doanh đến từng đơn vị nhằm tinh giảm lao động, 

nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong sản xuất kinh doanh.  

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai: 

Chuyên sâu các sản phẩm truyền thống, nâng cao chất lượng sản phẩm và quảng bá 

thương hiệu TRACOTOUR cho các sản phẩm du lịch. Triển khai các dự án tại trụ sở 16A 

Nguyễn Công Trứ và gara Hoàng Liệt tạo nguồn lực về tài chính và cơ sở vật chất cho 

phát triển lâu dài. 

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

1.Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty: 
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Công ty sắp xếp lại tổ chức bộ máy gọn nhẹ, ổn định, đoàn kết và mô hình khoán sản 

xuất kinh doanh các đơn vị, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao 

động.  

2.Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc: 

Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Chủ động trong công tác điều hành, giải quyết các giải 

pháp kinh doanh, khắc phục khó khăn phấn đấu duy trì sản xuất kinh doanh có hiệu quả. 

3.Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị: 

 - Tổ chức tốt đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. 

 - Kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp hiệu quả. Giải 

quyết các tồn đọng cũ trước khi bàn giao như thu hồi công nợ và xử lý nợ khó đòi. 

 - Hoàn thiện các quy chế quản lý, cải tiến quản trị Công ty. Nâng cao trách nhiệm 

của cán bộ nhân viên, thực hiện mô hình khoán kinh doanh tới các đơn vị, bộ phận. 

 - Đẩy mạnh công tác quảng bá tiếp thị, xây dựng thương hiệu TRACOTOUR, nâng 

cao khả năng cạnh tranh.  

 - Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, thay thế phương tiện thiết bị cũ để phù hợp với 

thị trường. 

 - Triển khai hoạt động đầu tư dự án, nâng cao hiệu quả đồng vốn, chú trọng phát 

triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. 

 - Tìm đối tác liên kết để triển khai dự án tại trụ sở 16A Nguyễn Công Trứ và gara 

Hoàng liệt. 

 - Cải thiện thu nhập cho người lao động, duy trì các chế độ chính sách về phúc lợi 

cho người lao động, đảm bảo ổn định doanh nghiệp. 

 - Tạo điều kiện và hỗ trợ mọi mặt cho các đoàn thể trong Công ty như Đảng, Công 

đoàn, Phụ nữ… hoạt động có hiệu quả và phát huy vai trò chức năng hỗ trợ cùng chính 

quyền thực hiện và xây dựng công ty ngày càng phát triển. 

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Hội đồng quản trị: 

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: 

TT Tên tổ chức/Cá 

nhân 

Chức vụ tại Công ty Số cổ 

phiếu sở 

hữu 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu % 

1 Trịnh Thị Nga Chủ tịch HĐQT 450.000 22,57 

2 Lâm Văn Sơn Phó chủ tịch HĐQT- Tổng giám đốc 1.463 0,07 

3 Vũ Thị Thìn Ủy viên HĐQT 1.600 0,08 
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b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có. 

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: trong năm 2016 Hội đồng quản trị đã tiến hành họp  

8 cuộc, nội dung các cuộc họp là công tác thường niên, đánh giá kết quả kinh doanh của 

quý và kế hoạch nhiệm vụ hoạt động của quý tiếp theo, chuẩn bị cho đại hội đồng cổ 

đông thường niên... 

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành. 

e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: không có. 

f) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. 

2.Ban kiểm soát: 

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: 

TT Tên tổ chức/Cá nhân Chức vụ tại Công ty Số cổ phiếu 

sở hữu 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu % 

1 Nguyễn Thị Phương Loan Trưởng ban kiểm soát 100 0,005 

2 Đỗ Thị Hằng Ủy viên Ban kiểm soát 1.100 0,05 

3 Vũ Thị Hải Yến Ủy viên Ban kiểm soát 20.535 1,05 

  b) Hoạt động của Ban kiểm soát: 

Trong năm 2016 Ban kiểm soát đã tiến hành họp 6 cuộc, nội dung họp thường kỳ và tham 

dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng và nhiệm 

vụ theo Điều lệ Công ty, đánh giá và thẩm định công tác quản lý kinh doanh của Công ty, 

công tác thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông. 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc 

và Ban kiểm soát:   

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: 

TT Họ tên Chức danh Thù lao /Lương, 

Thưởng (VND) 

Các khoản 

lợi ích khác 

1 Trịnh Thị Nga Chủ tịch HĐQT 18.000.000  

2 Lâm Văn Sơn Phó chủ tịch HĐQT 12.000.000  

3 Vũ Thị Thìn Ủy viên HĐQT 12.000.000  

4 Nguyễn T Phương Loan Trưởng Ban KS 12.000.000  

5 Đỗ Thị Hằng Ủy viên Ban KS 9.600.000  

6 Vũ Thị Hải Yến Ủy viên Ban KS 9.600.000  

7 Lâm Văn Sơn Tổng giám đốc 243.600.000  

9 Lê Văn Hồng Phó tổng giám đốc 111.600.000  

10 Lâm Thanh Tuấn Phó tổng giám đốc 93.100.000  
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b)  Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không 

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không 

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: 

Công ty thực hiện đầy đủ các quy định về quản trị Công ty, do mô hình hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Công ty nhỏ nên Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban. 

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

1.Ý kiến của Kiểm toán: 

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 

Số: 118/VACO/BCKT-HP 

Kính gửi: Các Cổ đông; 

                 Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc; 

             Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư. 

 Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Du lịch 

Thương mại và Đầu tư (gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 24 tháng 03 năm 2017 từ 

trang 03 đến trang 21 bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, Báo 

cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc 

cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính. 

 Trách nhiệm của Hội đồng Quản trị 

 Hội đồng Quản trị Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý 

báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt 

Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và  

chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Hội đồng Quản trị xác định là cần thiết để đảm 

bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc 

nhầm lẫn. 

 Trách nhiệm của Kiểm toán viên 

 Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của 

cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt 

Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo 

đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp 

lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không. 

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm 

toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa 

chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu 

trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, 

kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình  
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