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BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Kính thưa các Quý vị đại biểu !
Kính thưa các Quý vị cổ đông !
Hội đồng quản trị công ty xin trân trọng báo cáo với Đại hội về công tác
quản trị của Hội đồng quản trị trong năm 2016 và đưa ra các định hướng trong hoạt
động của Hội đồng quản trị năm 2017, với các nội dung chính như sau :
I – Tình hình hoạt động của công ty trong năm 2016 :
a/ Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:
Năm 2016, cước vận tải biển không những không phục hồi mà còn liên tiếp
lập đáy thấp chưa từng có, làm chồng chất thêm khó khăn cho các doanh nghiệp vận
tải biển Việt Nam. Chỉ số BDI đã rơi xuống mức thấp nhất trong lịch sử tại thời
điểm tháng 12/02/2016 với mức 291 điểm chủ yếu do kinh tế thế giới và thương
mại toàn cầu tiếp tục ảm đạm, khiến nhu cầu vận chuyển hàng hóa đường biển tăng
trưởng chậm chạp, trong khi công suất của các hãng tàu vẫn đang quá dư thừa và
các vấn đề bất ổn địa chính trị tại nhiều điểm nóng trên toàn cầu.
Trong bèi c¶nh thÞ tr−êng vËn t¶i biÓn tiÕp tôc gi¶m sót, c¸c chi phÝ khai th¸c tµu
t¨ng, c¸c c«ng ty vËn t¶i biÓn trong n−íc ph¶i ®èi mÆt víi rÊt nhiÒu khã kh¨n do suy
tho¸i kÐo dµi nh− mÊt c©n ®èi vÒ dßng tiÒn, nî l−¬ng ng−êi lao ®éng, nî b¶o hiÓm x3
héi, nî xÊu ng©n hµng, tµu bÞ b¾t gi÷ ë n−íc ngoµi….. thËm chÝ nhiÒu c«ng ty bªn bê
vùc ph¸ s¶n.
§èi víi c«ng ty INLACO HAIPHONG, d−íi sù chØ ®¹o quyÕt liÖt cña Héi ®ång
qu¶n trÞ, sù ®oµn kÕt nhÊt trÝ cña tËp thÓ ng−êi lao ®éng, sù hîp t¸c vµ chia sÎ khã kh¨n
cña lùc l−îng sÜ quan thuyÒn viªn vµ ng−êi lao ®éng trong c«ng ty, c«ng ty ®3 triÓn khai
®ång bé nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ, t¨ng doanh thu, t¨ng c−êng c«ng t¸c kiÓm
tra, gi¸m s¸t, phèi hîp trªn v¨n phßng còng nh− d−íi c¸c ph−¬ng tiÖn vËn t¶i, nªn vÉn
duy tr× ®−îc s¶n xuÊt, æn ®Þnh ®−îc viÖc lµm vµ ®êi sèng cña ng−êi lao ®éng

Năm 2016 doanh thu thực hiện đạt 83,404 tỷ đồng đạt 88,73% kế hoạch năm và
giảm 24,17 % so với thực hiện năm 2015 .
Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đã bị lỗ 8,818 tỷ
đồng., giảm 30,41% so với số lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm
2015. (Năm 2015 lỗ từ sản xuất kinh doanh của công ty : 12,67 tỷ đồng) – đạt được
chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đề ra.
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b/ Thực hiện tái cơ cấu tài sản :
Công ty đã thực hiện chuyển nhượng xong quyền sử dụng 1.118,25m2 đất tại
địa chỉ số 06 lô 22A, đường Lê Hồng Phong cho Ngân hàng TNHH INDOVINA, có trụ
sở chính tại địa chỉ số 97A Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, quận Phú Nhuận, thành phố
Hồ Chí Minh.
Số tiền thu về : 54.911.666.250đ (bao gồm cả thuế VAT).

c/ Trả cổ tức :
Do kết quả sản xuất kinh doanh trong năm bị lỗ, nên các cổ đông của công
ty không được trả cổ tức.
II – Hoạt động của Hội đồng quản tri :
1. Tổ chức:
Hội đồng quản trị công ty khóa V (nhiệm kỳ 2015 – 2020) gồm 7 thành viên
đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty, bầu ngày 18/4/2015 gồm :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ông Phạm Sĩ Tú
Ông Lê Trung Hà
Ông Hoàng Linh Sơn
Ông Vũ Ngọc Sinh
Ông Nguyễn Văn Biên
Ông Mai Thanh Bình
Bà Vũ Hoàng Phương

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
a/ Hội đồng quản trị công ty khóa V đã tiến hành họp phiên đầu tiên để kiện toàn bộ
máy quản trị và điều hành Công ty.
Các thành viên Hội đồng quản trị đã bầu :
-

Ông Phạm Sĩ Tú
Ông Lê Trung Hà

: Chủ tịch Hội đồng quản trị
: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị công ty đã bổ nhiệm các ông bà sau tham gia Bộ máy điều hành
công ty nhiệm kỳ V (2015 – 2020)
-

Ông Lê Trung Hà
Ông Hoàng Linh Sơn
Ông Nguyễn Văn Biên
Bà Vũ Hoàng Phương

: Giám đốc công ty
: Phó giám đốc công ty
: Phó giám đốc công ty
: Kế toán trưởng.

b/ Trong năm 2015, Hội đồng quản trị công ty đã bám sát Nghị quyết của Đại hội cổ
đông thường niên để chỉ đạo và quản trị công ty với mục đích thực hiện một cách
tốt nhất các nội dung đã được Đại hội cổ đông thường niên quyết nghị thông qua.
Cụ thể như sau :
 Hàng quý, định kỳ Hội đồng quản trị công ty đều tổ chức họp định kỳ, để sơ
kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý và đề ra kế hoạch sản

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XVIII – NĂM 2017

xuất kinh doanh quý tiếp theo để Ban điều hành công ty thực hiện, ngoài ra còn tổ
chức các cuộc họp đột xuất để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong quý
 Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia tương đối đầy đủ các kỳ họp.
 Nội dung các kỳ họp đều được ghi chép đầy đủ vào Sổ Nghị quyết của công
ty, các vấn đề quan trọng đều được thể hiện bằng Nghị quyết của Hội đồng quản trị
và được công bố thông tin đến các nhà đầu tư theo quy định.
 Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành đã thực hiện tương
đối tốt vai trò là thành viên giám sát, phản biện khi cần thiết đối với các hoạt động
của HĐQT, nhằm đảm bảo HĐQT hoạt động theo đúng pháp luật, Điều lệ công ty.
Những điểm còn tồn tại
Bên cạnh những kết quả đã đạt, hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ
qua không tránh khỏi những tồn tại, cụ thể như sau :
 Trong hoạt động của mình, có lúc còn chưa tách bạch giữa chức năng quản trị
và chức năng điều hành công ty.
 Chưa thật sự quyêt đoán trong việc hoạch định và đưa ra các quyết sách kịp
thời phù hợp với sự diễn biến nhanh và phức tạp của thị trường vận tải biển trong thời
gian qua.

3. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Do hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gặp rất nhiều khó khăn, các
thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty không nhận thù lao.
III - Định hướng hoạt động của công ty
1. Nh÷ng th¸ch thøc lín c«ng ty ph¶i ®èi mÆt :
Năm 2017 với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển, nhất là những
doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ tiếp tục là một năm đối mặt với nhiều “thách thức”
hơn là tiếp cận các “cơ hội để phát triển”
a/ Những thách thức khách quan từ trong và ngoài nước:
- Thị trường vận tải biển vẫn gặp nhiều khó khăn, nhu cầu hàng hóa và vận
tải toàn cầu tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề do sự sụt giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế
và sự bất ổn gia tăng, hiện tượng thừa cung trọng tải đang tạo sức ép lớn lên ngành
vận tải biển, chỉ số giá cước BDI vẫn ở mức rất thấp dưới trung bình.
- Vấn đề tỷ giá và lãi suất khi các DN vận tải biển đầu tư trẻ hóa đội tàu chủ
yếu bằng USD từ nguồn vốn vay các ngân hàng thương mại, vì thế những biến động
do chênh lệch tỷ giá, lãi suất tăng cao trong thời gian qua đang là gánh nặng đối với
hầu hết các DN vận tải biển
b/ Những thách thức từ nội tại:
- Một số quyết định đầu tư trong thời gian cận khủng hoảng, do sự diễn biến
nhanh của thị trường nên việc quyết định đầu tư chưa lường hết sự ảnh hưởng của
những diễn biến nhanh, phức tạp của thị trường, nên đã ảnh hưởng đến hiệu quả đầu
tư của dự án.
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- Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu đã ở mức cao, điều này làm cho chi phí tài
chính (bao gồm trả lãi tiền vay và chênh lệch tỷ giá) trở thành áp lực lớn đối với
công ty.
- Lực lượng sĩ quan thuyền viên, nguồn nhân lực chủ yếu của công ty vẫn còn thiếu
lao động có chất lượng cao, tâm huyết với nghề.
2. Mét sè chØ tiªu chñ yÕu:
Căn cứ tình hình thị trường, trong bối cảnh phải đối mặt với những thách
thức lớn như đã trình bày ở trên Hội đồng quản trị công ty xây dựng kế hoạch sản
xuất kinh doanh năm 2017, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :
2.1 Chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh: doanh thu đạt 83,70 tỷ, trong đó :
 Vận tải biển và dịch vụ hàng hải : 73,20 tỷ đồng
 Cho thuê thuyền viên
: 10,00 tỷ đồng
 Cho thuê văn phòng
: 0,50 tỷ đồng
2.2 Chi phí tiền lương
: 17,5% Doanh thu sản xuất kinh doanh
2.3 Chỉ tiêu về lợi nhuận : Giảm số lỗ sản xuất kinh doanh so với thực hiện 2016
và tiến tới cân bằng thu chi
2.4 Cổ tức
: không chia cổ tức
3. C¸c gi¶i ph¸p
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của công ty được triển khai trong
bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức như đã trình bày ở trên. Trên cơ sở đánh
giá những kết quả đạt được trong năm 2016 cùng với phân tích đầy đủ các yếu tố
thuận lợi, khó khăn ở trong và ngoài nước, với phương châm “Vượt qua thách thức
để tồn tại”, Hội đồng quản trị công ty đề ra các giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành
thực hiện kế hoạch năm 2017. Theo đó, mục tiêu tổng quát của năm 2017 là : Phấn
đấu giảm lỗ so với năm 2016 – tiến tới cân bằng thu chi và đảm bảo được việc
làm và đời sống của người lao động.
Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo công ty cố gắng và phấn đấu quản trị điều hành hoạt động của công ty một cách có hiệu quả nhất, trong đó tập trung vào
một số giải pháp sau :
3.1. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu tài sản và nợ vay mua tàu của công ty theo hướng
bàn giao hai tàu Inlaco Brave và ILC Union cho Ngân hàng TMCP Hàng hải để
thay thế nghĩa vụ trả khoản công ty còn nợ ngân hàng và đàm phán với ngân hàng :
a. Thỏa thuận phần hỗ trợ tài chính cho ngân hàng do giá trị theo thị trường của 2
tàu thấp hơn số tiền Công ty còn nợ ngân hàng; và
b. Thuê lại 2 tàu để duy trì việc làm cho người lao động và có phương tiện để
huấn luyện đào tạo thuyền viên, tạo nguồn thuyền viên phục vụ cho công tác xuất
khẩu lao động.
3.2. Khai th¸c c¸c tiÒm n¨ng s½n cã cña c«ng ty mét c¸ch cã hiÖu qu¶, trong ®ã chó
träng vµo viÖc khai th¸c kh¶ n¨ng chuyªn m«n cña ®éi ngò ng−êi lao ®éng ®Ó t¨ng
hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty.
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3.3. Quan hÖ tèt víi c¸c b¹n hµng truyÒn thèng, ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng khai th¸c
thÞ tr−êng nh»m t¨ng c¸c nguån thu nhËp cña c«ng ty, chèng lç vµ suy tho¸i.
3.4. TiÕp tôc ®µo t¹o, duy tr× vµ t¨ng sè l−îng thuyÒn viªn lµm thuª, ®Æc biÖt lµ lµm
thuª cho c¸c chñ tµu n−íc ngoµi.
3.5. ChØ ®¹o s¸t sao, quyÕt liÖt tµu trong qu¸ tr×nh khai th¸c, qu¶n lý kiÓm tra gi¸m
s¸t viÖc sö dông nhiªn liÖu, vËt t−, h¹n chÕ hao hôt, tiÕt kiÖm chi phÝ , kiÓm so¸t chÆt
chÏ gi¸ thµnh vËt t−, söa ch÷a ®Ó lo¹i bá c¸c chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt.
3.6. T¨ng c−êng kh©u qu¶n lý vµ tiÕt kiÖm c¸c chi phÝ cña bé m¸y v¨n phßng c«ng
ty vµ c¸c chi nh¸nh.
3.7. Cã chÝnh s¸ch ®3i ngé thÝch hîp ®Ó thu hót nguån nh©n lùc cã chÊt l−îng, ®Æc
biÖt l−îng lµ sÜ quan thuyÒn viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n, ngo¹i ng÷, cã kinh
nghiÖm ®3 lµm viÖc trªn c¸c tµu cña n−íc ngoµi.
3.8. Thùc hiÖn viÖc tr¶ l−¬ng vµ thu nhËp cña ng−êi lao ®éng g¾n liÒn víi hiÖu qu¶
s¶n xuÊt kinh doanh vµ theo c¬ chÕ thÞ tr−êng.
******************
Kính thưa Đại hội !
Năm 2016 là năm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty diễn ra trong
bối cảnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh của
công ty tiếp tục bị thua lỗ.
Bước năm 2017, với nhiều thách thức phải đối mặt, chúng tôi, những thành
viên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V, sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình trong việc
quản trị doanh nghiệp, để đạt được những chỉ tiêu Đại hội đã thông qua.
Cuối cùng, tập thể Hội đồng quản trị công ty , xin được gửi đến toàn thể Quý
vị Đại biểu, Quý vị Cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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