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_____________________________________________________________________________________ 

 
Nội dung trình: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 
 

Căn cứ trên báo cáo và trình bày của Ban Tổng giám đốc, HĐQT đã thông qua các chỉ tiêu kế 
hoạch hoạt động và sản xuất kinh doanh của công ty mẹ và các công ty thành viên trong năm 
2016. HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ thông qua các chỉ tiêu như sau: 

 
      Kế hoạch năm 2016    Thực hiện năm 2015 

 

Các chỉ tiêu Ngân sách hoạt động của Công ty mẹ (SBD SI), bao gồm các công ty con được 
thành lập mới trong năm 2016 nếu được HĐQT phê duyệt thành lập mới  

 + Chi phí hoạt động:   64.98 tỷ đồng  47.50 tỷ đồng 

 + Chi phí khấu hao:                        4.95 tỷ đồng   9.12 tỷ đồng 

 Cộng ngân sách hoạt động    69.93 tỷ đồng   56.62 tỷ đồng 

 + Mua sắm TSCĐ:                           2.57 tỷ đồng      7.68 tỷ đồng 
 
 
Các chỉ tiêu kinh doanh: 

             
Công ty SBĐ Mẹ 

- Doanh thu thuần: 623.00 tỷ đồng   667.99 tỷ đồng 

- Lợi nhuận sau thuế: 13.29 tỷ đồng   12.76 tỷ đồng 

- Lợi nhuận sau thuế có thể phân phối cho  

 Cổ đông công ty mẹ, sau khi trích 5% quỹ  

 Đầu tư phát triển  13.79 tỷ đồng  12.95 tỷ đồng 

- Cổ tức dự kiến cho Cổ đông công ty mẹ: 10.00 %     10.00 % 

 (hình thức tiền mặt hoặc cổ phiếu thưởng) 

  
Công ty SBĐ Service:  

- Doanh thu thuần: 77.13 tỷ đồng  64.73 tỷ đồng 

- Lợi nhuận sau thuế: 1.70 tỷ đồng   1.97 tỷ đồng  

-  Lợi nhuận có thể phân phối  

 cho cổ đông công ty mẹ: 1.17 tỷ đồng   1.36 tỷ đồng 
 
Công ty SBĐ Digital: 

- Doanh thu thuần:  12.99 tỷ đồng  2.47 tỷ đồng 

- Lợi nhuận sau thuế:   0.08 tỷ đồng  -1.60 tỷ đồng 

- Lợi nhuận có thể phân phối 

   cho cổ đông công ty mẹ:  0.06 tỷ đồng -1.18 tỷ đồng 



 

Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu 

      Kế hoạch năm 2016    Thực hiện năm 2015 
 

Chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất (SBĐ mẹ và các công ty con):  

- Doanh thu thuần:  713.12 tỷ đồng   727.37 tỷ đồng 

- Lợi nhuận sau thuế:   14.52 tỷ đồng   13.63 tỷ đồng 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, 
_________________________________________________________________________ 
 Tp. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2016 

 Thay mặt HĐQT 
 
 

 

 (đã ký) 

 NGUYỄN ĐỨC QUANG, 
 Chủ tịch HĐQT  
 


