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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________
Số:……./BCCT
Tây Ninh, ngày …. tháng …. năm 2014

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH
Năm báo cáo: 2013
THÔNG TIN CHUNG
Thông tin khái quát
Tên giao dịch: TAY NINH CABLE CAR TOUR COMPANY
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3900309621
	Vốn điều lệ: 31.197.000.000 đồng
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 31.197.000.000 đồng.
	Địa chỉ: Xã Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh.
Số điện thoại: 066.3624022
Số fax: 066.3823448
Website: www.catour.com.vn
Mã cổ phiếu : TCT
Quá trình hình thành và phát triển
	- Việc thành lập và chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần
Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh tiền thân là bộ phận Cáp treo trực thuộc Công ty Du lịch Tây Ninh (nay là Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Tây Ninh). Bộ phận cáp treo chính thức đi vào hoạt động ngày 08/03/1998 với chức năng kinh doanh chủ yếu là vận chuyển du khách, hàng hóa từ chân núi lên Chùa Bà bằng cáp treo và ngược lại. 
Trước xu thế hội nhập cũng như yêu cầu của việc mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh cho bộ phận Cáp treo, lãnh đạo Công ty Du lịch Tây Ninh quyết định tách bộ phận Cáp treo để thành lập một đơn vị độc lập dưới hình thức Công ty cổ phần trong đó Nhà nước nắm cổ phần chi phối. 
Ngày 10/01/2001 bộ phận Cáp treo của Công ty Du lịch Tây Ninh chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh theo Quyết định số 15/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh với vốn điều lệ là 15.985.000.000 đồng trong đó phần vốn Nhà nước là 8.152.600.000 đồng, chiếm 51%. Việc chuyển sang hình thức Công ty cổ phần là một bước ngoặt lớn trong quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh. Từ đây, hoạt động của Công ty dần đi vào ổn định và từng bước phát triển. 
 	- Niêm yết
Để khẳng định năng lực hoạt động và củng cố thêm niềm tin cho các nhà đầu tư, đối tác của Công ty, ngày 06 tháng 12 năm 2006 Cổ phiếu của Công ty được chính thức niêm yết trên Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh với Mã chứng khoán là TCT. Đây là sự kiện lớn khẳng định bước đầu của sự thành công và quyết tâm không ngừng xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh của Ban lãnh đạo và tập thể người lao động. Đến ngày 05/10/2009 cổ phiếu TCT chính thức được niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đến ngày 31/12/2013 số lượng cổ phiếu TCT niêm yết là 3.197.000 cổ phiếu.

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
- Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ chính là vận chuyển du khách bằng hệ thống cáp treo và máng trượt.
- Địa bàn kinh doanh: Khu Di tích Lịch sử Văn hóa – Danh thắng và Du lịch Núi Bà Đen. 
Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 
- Mô hình quản trị bao gồm: Đại hội Đồng cổ đông; Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị; Ban Điều hành đứng đầu là Giám đốc Công ty.
- Cơ cấu bộ máy quản lý.

Đại hội đồng cổ đông



Ban kiểm soát
Hội đồng Quản trị



Ban giám đốc




Phòng TCHC
Phòng kỹ thuật
Bộ phận CT- MT
Phòng KTTV
Phòng KHKD



- Các công ty con, công ty liên kết: Không.
Định hướng phát triển
Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại, nâng cao năng lực kinh doanh, phát triển và mở rộng liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài tỉnh để phát triển kinh doanh trong thời gian tới
Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Tiếp tục xây dựng và phát triển Công ty, giữ vững thương hiệu “Cáp treo Núi Bà Đen”, lấy hiệu quả kinh tế là thước đo cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty. Duy trì khai thác tốt các loại hình dịch vụ hiện có, đồng thời tiếp tục đầu tư mở rộng qui mô kinh doanh trong các lĩnh vực để phục vụ khách đến tham quan tại Khu Di tích Lịch sử Văn hóa – Danh thắng và Du lịch Núi Bà Đen, qua đó nâng cao hiệu quả kinh doanh, đáp ứng sự kỳ vọng của các cổ đông và đóng góp ngân sách cho tỉnh nhà. 
Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: 
+ Trách nhiệm với môi trường được chú trọng thông qua việc tuân thủ tục hiện tốt các quy định về môi trường, định kỳ báo cáo việc giám sát tác động môi trường, xử lý tốt nước thải sinh hoạt, nộp phí nước thải đúng quy định. Ngoài ra, còn thuê đơn vị thu gom xử lý rác, trồng cây tạo cảnh quan, bóng mát, chăm sóc hoa kiểng…
+ Trách nhiệm với xã hội, cộng đồng được chú trọng thông qua việc tặng quà tết cho những gia đình có công với cách mạng, người già neo đơn; Quyên góp giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt; Tặng nhà tình thương, tham gia Hiến máu nhân đạo, nạn nhân chất độc da cam.


Các rủi ro: 
- Thời tiết: Do đặc điểm của máng trượt có độ dốc lớn và nhiều khúc cua nên để đảm bảo an toàn cho du khách, máng trượt buộc phải ngưng hoạt động khi trời mưa. Hệ thống máng trượt chỉ có thể phục vụ khách khi bề mặt của máng hoàn toàn khô ráo. Nếu thời tiết có những diễn biến bất thường như mưa bất chợt hoặc kéo dài, nhất là trong các dịp lễ hội, sẽ làm ảnh hưởng đến doanh thu và kế hoạch kinh doanh của Công ty. Hệ thống cáp treo có thể vận hành trong lúc trời mưa với điều kiện mưa nhẹ và ít gió, trong trường hợp xảy ra mưa lớn hay gió mạnh thì hệ thống cáp treo buộc phải ngừng hoạt động. Tuy nhiên, do Tây Ninh là một tỉnh nằm sâu trong đất liền, giáp với Campuchia nên mức độ ảnh hưởng của thời tiết, đặc biệt là thời tiết do ảnh hưởng từ phía biển như bão, lốc .... luôn ở mức thấp hơn so với các tỉnh ven biển và các tỉnh thuộc khu vực miền Bắc, miền Trung. Như vậy, Cáp treo Tây Ninh được xây dựng ở một nơi có khí hậu khá ôn hòa và ít phải chịu những biến động bất thường của thời tiết, nên những rủi ro về thời tiết có thể được hạn chế phần nào. 
- Thiên tai: Các rủi ro thiên tai như động đất, bão lụt, núi lửa ... là những rủi ro mang tính bất khả kháng, dù ít có khả năng xảy ra, nhưng nếu có thì sẽ gây thiệt hại to lớn đối với con người, tài sản, máy móc thiết bị và tình hình hoạt động chung của Công ty.
- Kỹ thuật vận hành: Nếu một khâu nào đó trong dây chuyền vận hành cáp treo và máng trượt không thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật và nguyên tắc an toàn, hoặc do sơ suất từ phía du khách thì tai nạn có thể xảy ra và hậu quả sẽ rất nghiêm trọng vì cáp treo và máng trượt đều có độ rất cao so với mặt đất. Tai nạn xảy ra có thể ảnh hưởng đến uy tín của Công ty, đồng thời số lượng khách đi cáp treo và máng trượt sẽ sụt giảm. Để hạn chế những thiệt hại do rủi ro này gây ra, đã chuẩn mực hóa quy trình vận hành và mua bảo hiểm tai nạn cho du khách cũng như bảo hiểm cho các tài sản của Công ty. Việc quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO cũng đã làm giảm nguy cơ xảy ra tai nạn do sơ suất của nhân viên vận hành. Đồng thời cũng chú trọng huấn luyện cho nhân viên về kỹ năng cứu hộ, trang bị đầy đủ các phương tiện cần thiết để phục vụ cho công tác cứu hộ khi có tai nạn. Việc xây dựng, lắp đặt và vận hành cáp treo, máng trượt luôn tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu kỹ thuật, cán bộ công nhân viên có tinh thần trách nhiệm cao, do đó đã đảm bảo được an toàn tuyệt đối cho du khách kể từ ngày khai trương hoạt động cho tới nay.
TÌNH HÌNH HỌAT ĐỘNG TRONG NĂM
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
ĐVT: 1.000 đồng
TT
Chỉ tiêu
Kế hoạch
năm 2013
Thực hiện năm 2012
Thực hiện năm 2013
So sánh %





KH
CK
1
Doanh thu thuần
99.458.000
91.153.496
105.631.893
106,2
+15,88
2
Lợi nhuận trước thuế
57.465.000
71.718.716
63.592.589
110,66
-11,33
3
Nộp ngân sách
23.000.000
33.286.356
25.903.351
112,62
-22,18
4
Cổ tức (%)
80%

90%
125,5



Phân tích: 
Do đưa hệ thống cáp treo mới vào hoạt động nên nguồn thu chính từ hoạt động kinh doanh tăng 31% (23,6 tỷ đồng), nhưng do lượng tiền mặt nhàn rỗi giảm làm cho doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh 61,46% (7,9 tỷ đồng) nên tổng doanh thu chỉ tăng 15,88%. Mặt khác, do trích chi phí khấu hao hệ thống cáp treo mới nên lợi nhuận trước thuế giảm 11,33% so với cùng kỳ năm 2012.
2. Tổ chức và nhân sự 
- Danh sách Ban điều hành:
TT
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
CHỨC VỤ CÔNG TÁC
SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU
     1
Trần Trung Kiên
1967
Đại học Tài Chính Kế Toán
Giám đốc 
0
    2
Nguyễn Văn Sinh
1965
Đại học Tài Chính Kế Toán
Kế toán trưởng
0
- Số lượng cán bộ, nhân viên: Tổng số CB.CNV tính đến thời điểm 31/12/2013 là 118 người, lương bình quân năm 2013 là 7.795.000 đồng. Ngoài tiền lương, thưởng người lao động còn được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, được phụ cấp tiền ăn, xăng, trang cấp đồng phục, đồ bảo hộ lao động,  khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ kịp thời kinh phí cho CNVC có hoàn cảnh khó khăn hay ốm đau bệnh tật. Ngoài ra, còn có chính sách khen thưởng xứng đáng đối với những cá nhân có thành tích đóng góp tích cực đối với hoạt động chung của Công ty.
Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án
- Các khoản đầu tư lớn: Trong năm không có đầu tư lớn, chỉ hoàn thiện các hạng mục xây dựng cơ bản khu vực ga dưới cáp treo mới như đường nội bộ, bãi xe VIP, khu nhà vệ sinh, hàng rào… 
- Các công ty con, công ty liên kết: Không. 
Tình hình tài chính
- Tình hình tài chính                                                            ĐVT:1.000 đồng
Chỉ tiêu
Năm 2012
Năm 2013
% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản
Doanh thu thuần
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
177.414.448
77.370.702
71.228.101
490.615
71.718.716
53.462.061
70 % VĐL
201.080.720
100.235.705
63.329.513
263.076
63.592.589
47.568.716
80 % VĐL
+ 13, 34
+ 29, 55
- 11, 09
- 46, 38
- 11, 33
- 11, 02
+ 10



- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 
Các chỉ tiêu
Năm 2012
Năm 2013
Ghi chú
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
+	Hệ số thanh toán ngắn hạn:
TSLĐ/Nợ ngắn hạn
+	Hệ số thanh toán nhanh:
TSLĐ - Hàng tồn kho
Nợ ngắn hạn

8, 53 lần

8, 34 lần

7, 05 lần

6, 89 lần

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
+	Hệ số Nợ/Tổng tài sản
+	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

5, 08 %
0,05

5, 43 %
0,06

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
+	Vòng quay hàng tồn kho:
Giá vốn hàng bán
Hàng tồn kho bình quân
+	Doanh thu thuần/Tổng tài sản 




43, 61 %




49, 84 %

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

69, 10 %

167, 23 %

33, 09 %

76, 32 %

47, 46 % 

148, 79 %

25,14 %

58,33 %




Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
a) Cổ phần: Tổng số cổ phần đang lưu hành là 3.197.000 cổ phần và toàn bộ được chuyển nhượng tự do.
b) Cơ cấu cổ đông: 

Danh mục
Cổ đông trong nước
Cổ đông nước ngoài
Tổng

  Số lượng cổ phiếu (CP) 
 Giá trị 
(VNĐ) 
Tỷ lệ (%)
  Số lượng cổ phiếu (CP) 
 Giá trị
 (VNĐ) 
Tỷ lệ (%)
Số lượng cổ phiếu (CP)
Giá trị
 (VNĐ)
Tỷ lệ (%)
Tổng số vốn thực góp
           2,611,850 
            26,118,500,000 
81.70%
             585,150 
            5,851,500,000 
18.30%
             3,197,000 
       31,970,000,000 
100.00%
1. Cổ đông Nhà nước
          1,630,520 
            16,305,200,000 
51.00%
                         -   
                                  -   
0.00%
            1,630,520 
      16,305,200,000 
51.00%
2. Cổ đông nội bộ
                23,460 
                 234,600,000 
0.73%
                         -   
                                  -   
0.00%
                  23,460 
            234,600,000 
0.73%
- HĐQT&Ban giám đốc
                22,940 
                 229,400,000 
0.72%
                        -   
                                  -   
0.00%
                  22,940 
            229,400,000 
0.72%
- Ban kiểm soát
                      520 
                      5,200,000 
0.02%
                        -   
                                  -   
0.00%
                       520 
                5,200,000 
0.02%
- Kế toán trưởng
                         -   
                                     -   
0.00%
                        -   
                                  -   
0.00%
                           -   
                               -   
0.00%
3. Cổ đông trong công ty:
                         -   
                                     -   
0.00%
                         -   
                                  -   
0.00%
                           -   
                               -   
0.00%
- Cổ phiếu quỹ 
                         -   
                                     -   
0.00%
                        -   
                                  -   
0.00%
                           -   
                               -   
0.00%
- Cán bộ công nhân viên
                         -   
                                     -   
0.00%
                        -   
                                  -   
0.00%
                           -   
                               -   
0.00%
4. Cổ đông ngoài công ty:
              957,870 
              9,578,700,000 
29.96%
             585,150 
            5,851,500,000 
18.30%
            1,543,020 
      15,430,200,000 
48.26%
- Cá nhân
                441,630 
              4,416,300,000 
13.81%
               49,700 
              497,000,000 
1.55%
               491,330 
        4,913,300,000 
15.37%
- Tổ chức
                516,240 
              5,162,400,000 
16.15%
            535,450 
           5,354,500,000 
16.75%
            1,051,690 
      10,516,900,000 
32.90%







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

	Giao dịch cổ phiếu quỹ: Công ty không có cổ phiếu quỹ.
	Các chứng khoán khác: Trong năm không phát hành chứng khoán khác.


BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC
1. Tình hình chung
Mặc dù kinh tế chung vẫn còn nhiều khó khăn nhưng du lịch Việt Nam trong năm qua vẫn có mức tăng trưởng đáng kể, theo đánh giá thì Việt Nam đứng thứ 2 châu Á về tiềm năng phát triển du lịch thế giới, các khu du lịch thu hút rất nhiều khách,  đặt biệt Khu Di tích Lịch sử Văn hóa – Danh thắng và Du lịch Núi Bà Đen đã đón tiếp trên 2 triệu lượt khách đến tham quan. Nắm bắt được thời cơ này Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đã nỗ lực phấn đấu khai thác tối đa lượng khách, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trong năm 2013.
Kinh tế xã hội Việt Nam trong năm 2013 có sự chuyển biến đáng kể ở tầm vĩ mô, lạm phát được ghi nhận là mức tăng thấp nhất trong vòng 10 năm qua. Hoạt động ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, thanh khoản dồi dào, hàng hóa ổn định. Nhu cầu đời sống xã hội được nâng cao, nhu cầu mua sắm, sử dụng dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ vui chơi giải trí tăng, trong đó khách tham gia sử dụng dịch vụ cáp treo và máng trượt của đơn vị tăng gần 11%. 
Đối với ngành vui chơi giải trí, một số loại hình mới được đầu tư quy mô lớn tại Khu Du lịch Đại Nam, Đầm Sen, Suối Tiên …đã thu hút khá đông khách du lịch đến tham quan. Đặc biệt, thị hiếu mua sắm, kết hợp tham quan của các Trung tâm thương mại được đầu tư ngày càng hấp dẫn thu hút, chia sẻ thị phần không nhỏ của các khu du lịch tuyền thống, trong đó có Khu Di tích Lịch sử Văn hóa – Danh thắng và Du lịch Núi Bà Đen, lượng khách đến tham quan nơi đây trong năm 2013 giảm 4,2% so với cùng kỳ năm 2012.
Vượt qua những khó khăn, đơn vị đã thành công trong việc đưa Hệ thống cáp treo mới vào hoạt động phục vụ khách kịp thời trong đợt cao điểm Hội xuân Núi Bà năm 2013. Qua đó, đã đáp ứng được nhu cầu tham quan đi lại của du khách trong Khu Di tích Lịch sử Văn hóa – Danh thắng và Du lịch Núi Bà Đen, đáp ứng được sự kỳ vọng của cổ đông trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh. Kết quả là dù cho doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh gần 62%, nhưng tổng doanh thu đạt được vẫn tăng trên 15% so với cùng kỳ năm 2012. Tuy nhiên, việc trích khấu hao hệ thống cáp treo mới, làm cho chi phí tăng mạnh, dẫn đến lợi nhuận giảm 11,3% so với cùng kỳ năm 2012.
Tóm lại, tuy kinh tế vẫn chưa vượt qua những giai đoạn khó khăn nhưng nhu cầu vui chơi giải trí vẫn rất lớn do đời sống xã hội đã nâng cao, do đó có sự cạnh tranh rất gay gắt giữa các Khu du lịch. Đồng thời xu hướng tìm kiếm cái mới luôn thay đổi nơi dân cư trong việc thưởng ngoạn du lịch, vui chơi ngày càng tăng.
Trước tình hình trên, năm 2013 hoạt động của Công ty vẫn tiếp tục duy trì sự ổn định, phát triển và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao; bộ máy hoạt động tiếp tục giữ vững nề nếp từ Ban giám đốc đến các phòng ban Công ty; cán bộ công nhân viên được quan tâm, chăm sóc đảm bảo gắn bó với đơn vị và ổn định cuộc sống.




Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
- Phân tích tổng quan về tình hình hoạt động của Công ty
              Đvt: đồng
STT
DIỄN GIẢI
THỰC HIỆN
SSCK 2012

SSKH 2013
I
TỔNG DOANH THU
105.631.892.920
+15,88%
106,20%
1
Cáp treo và máng trượt
97.558.110.098
+31,48%

2
Xe lửa-xe điện
1.820.919.999
-14,75%

3
Hoạt động tài chính
5.015.276.154
-62,10%

4
Quảng cáo 
595.047.270
-3,24%

5
Doanh thu khác
642.539.399
-33,77%

II
TỔNG CHI PHÍ
42.039.304.377
+116,31%
100,11%
III
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ
63.592.588.543
-11,33%
110,66%
Tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2013 khá tốt, hầu hết các chỉ tiêu thực hiện đều hoàn thành vượt kế hoạch đề ra và tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ năm 2012. Để đạt được kết quả này, chủ yếu là do Ban giám đốc đã thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội cổ đông, Hội đồng Quản trị trong việc xúc tiến, đẩy nhanh tiến độ thi công đưa dự án cáp treo mới vào hoạt động đúng đợt cao điểm Hội xuân Núi Bà năm 2013 để tận thu, qua đó doanh thu dịch vụ cáp treo và máng trượt tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2013. Song song đó, đã đề ra nhiều giải pháp như thực hiện tốt công tác tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao chất lượng dịch vụ, điều hành kinh doanh một cách linh hoạt và hiệu quả…
- Những tiến bộ Công ty đã đạt được: Kịp thời đưa dự án cáp treo mới công nghệ hiện đại của Châu Âu vào hoạt động, qua đó nâng cao công suất hoạt động của toàn hệ thống, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của du khách đến tham quan Khu Di tích Lịch sử Văn hóa – Danh thắng và Du lịch Núi Bà Đen, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh trong năm nói riêng, và những năm sắp tới nói chung.
3. Những công việc thực hiện được ở các lĩnh vực:
a. Công tác kinh doanh và hoạt động cổ phiếu TCT trên sàn giao dịch chứng khoán
- Xác dịnh tình hình vẫn còn nhiều khó khăn do tác động từ sự suy giảm kinh tế. Vì vậy, ngay từ đầu năm đã tích cực xây dựng chương trình hành động, tổ chức sự kiện khánh thành kết hợp thuê ca sĩ nổi tiếng, tặng nước suối cho khách tham gia cáp treo mới để quảng bá thu hút du khách đến tham gia; tăng cường xây dựng hình ảnh, thương hiệu “Cáp treo núi Bà Đen”….
- Để đạt được kết quả như trên, còn có sự đóng góp to lớn của công tác marketing với nhiều hình thức phong phú như quảng bá các loại hình dịch vụ cáp treo và máng trượt, đặc biệt là cáp treo mới thông qua các phương tiện truyền thông như báo, đài, pano, website, phim tự giới thiệu, phát triển trang mạng Facebook với nhiều thành viên tham gia; phát trực tiếp, gián tiếp tờ rơi quảng cáo đến du khách. 
- Ngoài ra, đã xây dựng chiến lược giá phù hợp với từng loại hình dịch vụ, thích hợp với phân khúc từng đối tượng khách hàng. Song song đó, xây dựng và triển khai một cách khoa học kế hoạch kinh doanh vào các đợt cao điểm trong năm như: Tháng giêng, Tết Đoan Ngọ, Rằm tháng 8…., để đảm bảo khai thác đối đa lượng khách đến tham quan Khu Di tích Lịch sử Văn hóa – Danh thắng và Du lịch Núi Bà Đen, nâng cao hiệu quả kinh doanh của các loại hình dịch vụ.
- Đầu năm chủ động liên hệ tái ký và ký mới hợp đồng liên kết khai thác đưa khách đến tham gia sử dụng các loại hình dịch vụ với chế độ ưu đãi, đồng thời chú trọng đến công tác điều tra để thỏa mãn nhu cầu khách hàng, từ đó từng bước cải thiện chất lượng dịch vụ. Tăng cường công tác tiếp thị, thực hiện các chế độ khuyến mãi giảm vé thích hợp cho từng đối tượng khách hàng, vào từng thời điểm thích hợp để thu hút khách.
- Nhận khoán kinh doanh thêm các loại hình dịch vụ xe lửa và xe điện để đưa khách từ cổng Khu Du lịch vào các nhà ga, thông qua đó khối lượng hành khách luân chuyển nhanh hơn, tối đa hóa được công suất của hai hệ thống, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh chung.
- Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chủ yếu là lượng tiền mặt nhàn rỗi gởi vào các ngân hàng thương mại cổ phần luôn được cân nhắc tính kỹ lưởng trên cơ sở phân tán đầu tư đem lại hiệu quả đáng kể cho Công ty.
- Cổ phiếu TCT niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội vẫn trong tình trạng thanh khoản nhỏ giọt, đa số nhà đầu tư nắm giữ, ít giao dịch khối lượng lớn. Đến 31/12/2013 tổng khối lượng cổ phiếu qua sàn giao dịch 3.197.000 cổ phiếu, giao dịch bình quân 10 ngày là 3.000 cổ phiếu.
b. Hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản
Hệ thống cáp treo theo công nghệ hiện đại của Châu Âu được đưa vào khai thác đúng dịp hội xuân năm 2013 là thành tích đáng kể của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty và các nhà thầu tư vấn thiết kế, thi công, tư vấn quản lý dự án; sở dĩ đạt được kết quả trên nhờ sự quan tâm lãnh đạo sâu sát, điều hành linh hoạt của Hội đồng quản trị, lãnh đạo đơn vị và đến thời điểm hiện nay công trình đã quyết toán theo đúng trình tự thủ tục về xây dựng cơ bản. 
Để chỉnh trang lại bộ mặt Nhà ga Hạ giáp và sự kết nối 02 nhà ga cáp treo – máng trượt cũ thành một thể thống nhất, Công ty đã đầu tư lối đi bộ, nhà vệ sinh – giải khát, bãi xe VIP, xe điện, xe lửa nhằm thuận lợi cho du khách. Bên cạnh đó, để nhấn mạnh sự nổi bật của Nhà ga cáp treo mới nên đã đầu tư đài phun nước để phục vụ cho du khách. Nhằm đảm bảo an ninh khu vực ga dưới cáp treo và tăng tính mỹ quan cho khu vực, đã đầu tư xây dựng hàng rào để bảo vệ, bố trí hoa kiểng, trồng mới cây xanh dọc các lối đi bộ để môi trường được xanh, sạch đẹp và thông thoáng.
Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản được triển khai phù hợp với quy định của Nhà nước, tuân thủ đúng Luật đấu thầu và đưa vào khai thác có hiệu quả.
Trong năm, cũng đã tiến hành khảo sát định vị sơ bộ sơ đồ tuyến để đầu tư thêm hệ thống cáp treo từ Chùa Bà lên đỉnh Núi.
c. Công tác bảo trì, bảo dưỡng, chăm sóc cảnh quan “xanh, sạch, đẹp”
Công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cáp treo, máng trượt được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật, không để xảy ra bất kỳ sự cố kỹ thuật nào do yếu tố chủ quan, đảm bảo các hệ thống được vận hành xuyên suốt. Công tác kiểm định các hệ thống được chú trọng, đảm bảo các yêu cầu nghiêm ngặt theo đúng quy trình của Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II. Ngoài ra, việc nâng bậc nghề cho công nhân kỹ thuật được chú trọng góp phần nâng cao chất lượng bảo trì, bảo dưỡng, được tốt hơn. Để đảm bảo hệ thống cáp treo công nghệ hiện đại Châu Âu được vận hành tốt trong tháng hội xuân 2013, đơn vị đã thuê chuyên gia xử lý sự cố để giải quyết nhanh những sự cố tìm ẩn có thể xảy ra. 
- Công tác bảo vệ môi trường được thực hiện thường xuyên, tuân thủ đúng các quy định của các cơ quan quản lý, lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng/ lần.
- Giám sát thường xuyên việc thực hiện nội quy về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, thực tập cứu hộ…
- Công tác chăm sóc cảnh quan môi trường: Thuê đơn vị chuyên nghiệp để thực hiện công tác chăm sóc hoa kiểng, trồng cây tạo bóng mát, đảm bảo “Xanh, sạch, đẹp”, vệ sinh hằng ngày, xịt muỗi, diệt côn trùng.
d. Tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
- Luôn thực hiện nghiêm túc chủ trương và nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh theo đúng nội dung Nghị quyết Hội đồng Quản trị và Đại Hội đồng cổ đông.
- Để thực hiện tốt các chủ trương, Ban giám đốc luôn báo cáo kịp thời các công tác đã thực hiện, cũng như vạch ra nhiệm vụ cụ thể từng quý tiếp theo để trình Hội đồng Quản trị thông qua tại các cuộc họp định kỳ, đột xuất. Luôn kịp thời báo cáo và xin ý kiến Hội đồng Quản trị về các vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý điều hành tại đơn vị.
Một số công tác khác
- Duy trì việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, qua đó từng bước cải tiến và dần nâng cao chất lượng dịch vụ.
- Cung cấp kịp thời các thông tin có liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty cho Ủy ban chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch chứng khoán….
	- Đẩy mạnh các phong trào thi đua, triển khai đến các phòng ban, bộ phận trong toàn Công ty: đăng ký thực hiện thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao, lấy đó làm cơ sở xét khen thưởng, tổng kết thi đua cuối năm. Mỗi phong trào có vị trí riêng, tác động tích cực đến công tác sản xuất kinh doanh. Qua các phong trào thi đua, đã tận dụng được thời cơ, phát huy nội lực để đẩy mạnh sản xuất, và đạt hiệu quả cao trong năm 2013.
- Thực hiện tiết kiệm chi phí, nhất là chi phí thường xuyên để bù đắp cho các yếu tố trượt giá và đảm bảo được kế hoạch trong năm 2013.

Tình hình tài chính
- So với năm 2012 chỉ tiêu về khả năng sinh lợi, chỉ tiêu về khả năng thanh toán năm 2013 thấp hơn năm 2012 do công ty đầu tư mới hệ thống cáp treo công nghệ Châu Âu vì thế chỉ tiêu giá vốn hàng bán gia tăng do phải trích khấu hao tài sản cố định khi đưa vào sử dụng.
- Công ty là đơn vị kinh doanh dịch vụ doanh thu chủ yếu từ hoạt động vận chuyển du khách, hàng hóa, vật tư bằng phương tiện cáp treo. Nên khi cung cấp dịch vụ thu tiền ngay không có công nợ phải thu khó đòi.
- Hệ số thanh toán nhanh của công ty ở mức an toàn, hệ số này lớn hơn 0,5 lần, cụ thể là 6,89 lần. Vì vậy, công ty có thể trang trải các khoản nợ ngắn hạn mà không cần đến các nguồn thu hay doanh số bán hàng.
- Hệ số nợ/ tổng tài sản của công ty thấp, đảm bảo đủ nguồn vốn để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính hiện tại và tương lai cho các chủ nợ, tuy nhiên sẽ không làm gia tăng khả năng sinh lợi cho cổ đông.
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản đánh giá khả năng sinh lợi của 1 đồng vốn chủ sở hữu bỏ ra mua sắm tài sản  cố định đưa vào sử dụng có hiệu quả hay không, hệ số này tương đối cao cho thấy cứ 1 đồng tài sản của công ty tạo ra được 0,25 đồng lợi nhuận cho thấy khả năng sinh lợi từ chính nguồn tài sản hoạt động của công ty là hiệu quả.
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu: Một đồng vốn tự có của công ty bỏ ra tạo ra được 1,49 đồng lợi nhuận.
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ doanh thu thuần phản ánh khoản thu nhập sau thuế của công ty so với doanh thu, hệ số này cao làm tăng mức doanh lợi vốn chủ sở hữu, cổ phiếu của công ty sẽ có sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.
5. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
- Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; hoàn thiện bộ máy quản lý thông qua việc bổ nhiệm Phó giám đốc kỹ thuật và Phó giám đốc tài chính, tập trung xây dựng và cũng cố lực lượng nhân sự, cơ chế hoạt động, quy trình đáp ứng nhu cầu phát triển để đảm bảo tốt nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện tốt chế độ đãi ngộ cho người lao động, khen thưởng kịp thời để động viên người lao động hiện tốt nhiệm vụ được giao.
6. Những tồn tại, nhược điểm
- Chưa khai thác hết tiềm năng để phát triển du lịch tại Khu Di tích Lịch sử Văn hóa – Danh thắng và Du lịch Núi Bà Đen do quy hoạch tổng thể mặt bằng hiện trạng của đơn vị chưa hoàn chỉnh, đang chờ quy hoạch tổng thể cảnh quan  chung trong toàn Khu du lịch.
	- Chỉ tập trung khai thác nhu cầu tham quan đi lại của du khách bằng phương tiện cáp treo và máng trượt, chưa mở rộng quy mô đầu tư sang các lĩnh vực khác do nguồn vốn đã tập trung vào đầu tư dự án cáp treo mới.
	Tóm lại, năm 2013, Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh tiếp tục thực hiện đạt được kế hoạch năm 2013 mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị giao. Tuy vậy, yêu cầu mở rộng quy mô để khai thác hết tiềm năng du lịch tại Khu Di tích Lịch sử Văn hóa – Danh thắng và Du lịch Núi Bà Đen nói riêng và tỉnh Tây Ninh nói chung luôn là mục tiêu của Ban lãnh đạo và toàn thể CN.CNV Công ty.
7. Phương hướng nhiệm vụ năm 2014
a. Đặc điểm tình hình
+ Về thuận lợi:
- Vừa qua, Tỉnh ủy Tây Ninh có Nghị quyết chuyên đề: “Đẩy mạnh khai thác tiềm năng du lịch đến năm 2015, tầm nhìn 2030”; UBND tỉnh có quy hoạch đề án: “Xây dựng thị xã Tây Ninh trở thành thành phố xanh, thành phố du lịch”, “Điều chỉnh và quy hoạch tổng thể phát triển du lịch, giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn 2030”, đây được coi là tiền đề quan trọng khơi dậy tiềm năng du lịch của một vùng đất có nhiều tiềm năng. 
- Khu Di tích Lịch sử Văn hóa núi Bà Đen vừa được Chính phủ phê duyệt là Khu du lịch quốc gia, nơi đây sẽ được đầu tư số vốn 210 triệu USD (chia thành 4 giai đoạn bắt đầu từ năm 2011 đến 2030) để xây dựng và phát triển. Qua đó cơ sở hạ tầng du lịch tại đây phát triển, góp phần thu hút khách thập phương đến tham quan.
- Thị xã Tây Ninh được nâng cấp lên Thành phố Tây Ninh  thuộc tỉnh Tây Ninh, với hướng đi chọn du lịch là ngành mũi nhọn trong phát triển kinh tế, xác định du lịch tâm linh là sản phẩm chính để thu hút các nhà đầu tư, đồng thời là động lực chính thúc đẩy du lịch Tây Ninh phát triển nhanh và mạnh hơn nữa.  
- Lễ Hội xuân Núi Bà được tổ chức hằng năm với quy mô ngày càng lớn, thu hút rất nhiều khách đến tham quan.
- Sau 1 năm đưa vào sử dụng, hệ thống cáp treo mới đã được đại đa số du khách biết đến, do đó việc thu hút khách đến tham gia sử dụng loại hình được thuận lợi hơn. Mặt khác, hệ thống này có công suất hoạt động lớn nên sẽ đáp ứng tốt nhu cầu của du khách vào mùa cao điểm.
- Năm 2014 có nhiều chính sách mới được áp dụng, trong đó mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp phổ thông từ 25% xuống còn 22%, điều này góp phần nâng cao lợi nhuận và thu nhập trên cổ phiếu cho các cổ đông.
+ Về Khó khăn:
- Giá nguyên vật liệu biến động theo chiều hướng tăng theo giá điện, giá xăng gây bất lợi cho hoạt động kinh doanh. Song song đó, hệ thống cáp treo mới phải tiếp tục khấu hao nên chi phí hoạt động cao sẽ gây áp lực lên công tác điều hành thực hiện chi phí của Công ty trong năm 2014.
- Khách đến với Khu Di tích Lịch sử Văn hóa – Danh thắng và Du lịch Núi Bà Đen chỉ ổn định, tốc độ tăng trưởng rất thấp do chất lượng sản phẩm du lịch và dịch vụ nơi đây chưa cao ngoại trừ dịch vụ cáp treo và máng trượt, hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch chưa hiệu quả, công tác tiếp thị, giới thiệu điểm đến, xác định thị trường hầu như không có; chưa có các loại hình dịch vụ vui chơi giải trí có thể thu hút khách đến tham quan, lưu trú.  
b. Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014 
b.1 Chỉ tiêu tài chính
Từ những điều kiện thuận lợi và khó khăn đã nêu, cũng như để tiếp tục duy trì và phát huy những thành quả đã đạt được trong năm 2013. Nay, Ban Giám đốc điều hành Công ty lập các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014, để trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua cụ thể như sau:
STT
CHỈ TIÊU
KẾ HOẠCH 2014
1
Doanh thu thuần
108.500.000.000 đồng
2
Chi phí
44.000.000.000 đồng
3
Lợi nhuận trước thuế
64.500.000.000 đồng
4
Cổ tức (vốn điều lệ 63.940.000.000 đồng)
50%

b.2 Biện pháp thực hiện
Để thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra, sẽ tập trung thực hiện tốt một số công tác chủ yếu như sau:
+ Công tác kinh doanh:
- Khai thác tốt lợi thế thương mại, tăng cường xây dựng hình ảnh, thương hiệu “Cáp treo núi Bà Đen”, kết hợp quảng bá, tiếp thị để thu hút khách đến tham gia dịch vụ thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt chú trọng đến các kênh miễn phí nhằm tiết kiệm chi phí. Tổ chức tặng nước suối cho khách khi tham gia dịch vụ cáp treo và máng trượt để thu hút khách mùa thấp điểm trong năm.
- Xây dựng và triển khai một cách khoa học kế hoạch kinh doanh vào các đợt cao điểm trong năm như: Tháng giêng, Tết Đoan Ngọ, Rằm tháng 8…., để đảm bảo khai thác tối đa lượng khách đến tham quan Khu Di tích Lịch sử Văn hóa – Danh thắng và Du lịch Núi Bà Đen, nâng cao hiệu quả kinh doanh của các loại hình dịch vụ.
- Liên kết với các đơn vị lữ hành du lịch, nhà hàng, khách sạn, …,tạo thành một chuỗi liên kết từ chỗ ăn, chỗ ở ….đến tham gia sử dụng các lọai hình dịch vụ cáp treo và máng trượt. Tiếp tục duy trì quan hệ với các đối tác là các đơn vị lữ hành du lịch, khách hàng thân thuộc hiện tại và mở rộng tìm kiếm các đối tượng khách hàng tiềm năng.
- Thành lập Tổ tiếp tân nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng mang tính chuyên nghiệp, qua đó quảng bá hình ảnh Công ty trực tiếp đến du khách.
- Nhận khoán kinh doanh thêm các loại hình dịch vụ xe lửa và xe điện để đưa khách từ cổng Khu Du lịch vào các nhà ga, thông qua đó khối lượng hành khách luân chuyển nhanh hơn, tối đa hóa được công suất của hai hệ thống, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh chung. Kết hợp đầu tư thêm một số phương tiện vận chuyển khác để điều phối khách giữa các nhà ga, đảm bảo các hệ thống cáp treo và máng trượt vận hành tối ưu, phục vụ tốt nhất nhu cầu của du khách.
- Đảm bảo tài chính lành mạnh, chi trả kịp thời các nghĩa vụ thuế, cổ tức cho các cổ đông, đồng thời nghiên cứu sử dụng vốn có hiệu quả thông qua các kênh tiền gởi ngân hàng, đầu tư tài chính, mua cổ phiếu quỹ. 
- Phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu và chuyển niêm yết cổ phiếu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.
- Thuê đơn vị chuyên nghiệp tổ chức khảo sát nhu cầu khách hàng, qua đó nghiên cứu đa dạng hóa các loại hình dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách. Song song đó, lên kế hoạch nâng cấp Hệ thống máng trượt đạt chuẩn Châu Âu nhằm khắc phục khuyết tật, hạn chế khi thời tiết xấu như: mưa, sương mù...Đầu tư thêm 9 cabin cáp treo mới theo thiết kế để nâng công suất phục vụ khách, gia tăng hiệu quả kinh doanh.
- Phối hợp Công ty CP Du lịch – Thương mại Tây Ninh đầu tư phát triển các loại hình kinh doanh dịch vụ theo quy hoạch phát triển Khu Du lịch Núi Bà từ nay đến 2015 – 2020.
- Tăng cường công tác quản lý, công tác định mức nhằm kiểm soát chi phí, tránh chi phí phát sinh, tiết kiệm tối đa chi phí đầu vào để tăng hiệu quả kinh doanh.
+ Công tác quản trị, quản lý dự án đầu tư
- Nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định phê duyệt dự án đầu tư, lập, thẩm định hồ sơ thiết kế dự toán, công tác lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng kinh tế.
- Đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định về công tác nghiệm thu khối lượng công tác xây lắp, tránh thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản.
+ Công tác xây dựng cơ bản
- Tiếp tục hoàn thiện một số hạng mục xây dựng cơ bản còn dở dang khu vực ga dưới cáp treo mới.
- Đầu tư hệ thống ống dẫn nước từ khu vực nhà ga dưới cáp treo lên ga trên cáp treo để phục vụ cho du khách, sinh hoạt, tưới tiêu và phòng chống cháy nổ dọc tuyến cáp treo và máng trượt.
- Khảo sát đầu tư thêm hệ thống cáp treo từ Chùa Bà lên đỉnh núi.
+ Công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng an toàn lao động
- Phối hợp với Trung tâm kiểm định an toàn Khu vực II thực hiện kiểm định 2 hệ thống cáp treo và hệ thống máng trượt, đảm bảo vận hành theo quy trình kỹ thuật và an toàn cho du khách.
- Tìm kiếm thêm các đơn vị sản xuất trong nước để gia công các thiết bị dự phòng, thay thế cho hệ thống cáp treo và máng trượt, nhằm hạn chế chi phí nhập khẩu và tránh tình trạng phụ thuộc vào phía đối tác nước ngoài.
- Tổ chức thực hiện tốt nội quy về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, thực tập cứu hộ và Luật Môi trường.
- Hạn chế thấp nhất việc thuê ngoài thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng.
+ Công tác quản lý lao động, tiền lượng
	- Bổ sung, sửa đổi Quy chế trả lương cho phù hợp với tình hình thực tế, góp phần khuyến khích người lao động làm việc có hiệu quả.
	- Thực hiện tốt chế độ bảo hiểm cho người lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CB.CNV, tổ chức bếp ăn tập thể phục vụ cho người lao động.
+ Một số công tác khác
	- Xây dựng và triển khai các chương trình hành động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty như giảm tiêu hao nguyên vật liệu, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý; tiết kiệm chi phí, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động.
	- Khuyến khích phong trào thi đua sáng kiến, áp dụng những công nghệ mới có tính thực tiễn cao, cải tiến công nghệ cũ nhằm khai thác tối đa công suất phục vụ mang lại hiệu quả cao nhất.
	- Nâng cao năng suất lao động, giảm tiêu hao vật tư trong sản xuất và có biện pháp quản lý, khai thác sử dụng thiết bị và lao động có hiệu quả.
- Đảm bảo thực hiện tốt quy trình công bố thông tin nội bộ, quy chế quản trị công ty.
- Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2014 là Công ty Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY..
- Triển khai thực hiện các công tác khác theo tinh thần Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty giao cho.
8. Ý kiến giải trình của Ban giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không có.

Trên đây là Báo cáo thường niên năm 2013 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 xem xét, quyết định.

Nơi nhận:                                                                                        GIÁM ĐỐC                                                                 
- Cổ đông.                                                                                         
- H ĐQT cty.                                                                                    
- BKS Cty
- Lưu




