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CÔNG TY CP HẢI MINH 
01 Đinh Lễ, Q.4,TP. HCM 

Tel:08.39435447-Fax:08.39435446 

============================ 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

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

  

BÁO CÁO 
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT Đ.H.C.Đ NĂM 2015 

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016 

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH 

 

 Căn cứ vào Nghị quyết số 01-2015/NQ-ĐHCĐ ngày 19/04/2015 của Đại hội đồng cổ 

đông thường niên tài khóa 2015 của Công ty cổ phần Hải Minh. 

 Thay mặt Hội đồng quản trị  xin Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng 

cổ đông của công ty năm 2015 và Dự kiến nhiệm vụ năm 2016 của công ty như sau:  

  

 A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  NĂM 2015. 

   2. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015: 

                             Đơn vị tính: 1.000 đồng 
 CHỈ TIÊU KH  2015 THỰC HIỆN 2015 Tỷ lệ % 

Tổng doanh thu 125.783.000 141.181.693 112,24 

Tổng chi phí 100.330.000 117.773.315 117,39 

Lợi nhuận sau thuế 19.853.340 18.434.402 92,90 

Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư 13.500.000 14.843.794 109,95 

Tổng lợi nhuận hợp nhất 33.353.340 33.278.195 99,77 

  Như vậy trong năm 2015 Công ty cổ phần Hải Minh đã thực hiện được các chỉ tiêu 

kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong đó lãi trong SXKD 

giảm 7.1% so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu là do HĐQT công ty chấp thuận chi 

tháng lương thứ 13 &14 là 1,42 tỷ đồng cho toàn thể CBCNV.  

2.Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư 2015: 

 2.1 Xây dựng nhà văn phòng tại Hồ Chí Minh: Đã tiếp nhận, hoàn thiện và đưa vào 

hoạt động 420m2 mặt bằng văn phòng tại Thành phố HCM với số vốn là 15 tỷ đồng.  

 2.2  Đầu tư phương tiện vận tải & bốc xếp:  5,4 tỷ đồng .Trong đó : 

- Đầu kéo container:    04 Chiếc với tổng vốn đầu tư 3,9 tỷ tỷ đồng. 

-   Romooc container:    05 Chiếc với tổng vốn đầu tư 1,5 tỷ đồng. 

2.3 Đầu tư bãi container 23.000 m2 Đình vũ:   

Tổng vốn đã thực hiện đến 31/12/2015  là 26,87 tỷ đồng bao gồm các hạng mục: 

 - Thanh toán tiền thuê đất 50 năm: 24,38 tỷ đồng 

 - Bơm cát nâng cao độ bãi từ 4.25 m lên 5.00 m: 2,058 tỷ đồng. 
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- Hoàn thiện thiết kế xây dựng, xin giấy phép xây dựng và các chi phí khác: 433,76 

triệu đồng. 

- Ban dự án đã phân chia các gói thầu và tiến hành các thủ tục đấu thầu và khởi công 

xây dựng gói thầu đầu tiên trong tháng 2/2016 

Nguồn vốn đầu tư từ vốn tự có và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. 

3. Thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:  

 Công ty đã tiến hành thực hiện phương án phân phối lợi nhuận tuân thủ đúng theo 

NQ Đại hội đồng cổ đông duyệt trong năm 2015 đề ra. Trong đó đã trích lập các quỹ và 

chia cổ tức 12% cho các cổ đông. 

4..Thực hiện phương án tăng vốn điều lệ công ty. 

HĐQT công ty đã thực hiện thành công lộ trình tăng vốn điều lệ của công ty đã được 

Đại hội đồng cổ đông thông qua trong năm 2015 cụ thể như sau: 

4.1 Số lượng cổ phiếu phất hành. 

Loại CP phát hành Sốlượng CP 

phát hành 

Số lượng CP 

đăng ký mua 

Số lượng CP 

phát hành lại 

Tổng số CP 

đã phát hành 

Tỷ lệ              

% 

Cho CBCNV giá 

10.000 đồng/CP 

500.000 453.358 46.642 500.000 100,00 

Cho cổ đông hiện hữu 

giá 15.000 đồng/cp  

1.200.000 935.484 264.516 1.200.000 100,00 

Từ nguồn vốn CSH 

cho các CĐ hiện hữu  

1.500.000 1.500.000  1.499.847 99,99 

TỔNG CỘNG 3.200.000 2.888.842 311.158 3.199.847 99,99 

(Số cổ phiếu lẻ còn lại chưa phân phối: 153 cổ phiếu) 

4.2 Tổng thu từ việc bán cổ phiếu: 23.000.000.000 đồng. 

4.3 Chi phí cho đợt phát hành: 209.880.000 đồng 

4.4 Vốn điều lệ công ty sau đợt phát hành: 131.998.470.000 đồng. 

4.5 Cơ cấu cổ đông sau phát hành: Tổng số cổ đông: 660 cổ đông 

 + Cổ đông trong nước: 632 cổ đông nắm giữ 11.427.479 cổ phiếu băng 86,57%. 

 + Cổ đông nước ngoài:  28 cổ đông nắm giữ 1.772.368 cổ phiếu bằng 13.43 % 

5. Tình hình quản trị công ty. 

  Trong năm 2015 Hội đồng quản trị công ty đã họp và ra 15 Nghị quyết trong 

nhiều lĩnh vực để thực hiện công tác quản trị doanh nghiệp, thực hiện nghiêm chỉnh 

chức năng nhiệm vụ quản lý, giám sát mọi mặt hoạt động  sản xuất kinh doanh của 

Công ty. 

  Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông tài khoá năm 2014 thông qua phương 

hướng nhiệm vụ năm 2015 của Công ty. 

   Đã tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh các quy chế quản lý của công ty như: Quy 

chế người đại diện phần vốn góp tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty, Quy 
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chế quản lý tài chính, Quy chế nội bộ về quản trị công ty…Thực hiện việc quản lý, 

giám sát các hoạt động kinh doanh của công ty theo các quy chế đã ban hành.  

   Các thành viên được Hội đồng quản trị cử tham gia HĐQT hoặc trực tiếp tham 

gia điều hành các công ty có vốn góp của công ty như: Công ty TNHH K’Line Việt 

Nam, Công ty TNHH tiếp vận Dongbu – Hải Minh đã hoàn thành nhiệm vụ được 

giao. Riêng Công ty cổ phần hàng hải Hưng Phú năm 2015 tiếp tục làm ăn thua lỗ do 

việc quản lý điều hành của Ban giám đốc công ty yếu kém, HĐQT công ty đã đề ra 

các biện pháp khắc phục và đề xuất hưởng xử lý trong năm 2016.  

  Hội đồng quản trị đã có những biện pháp cụ thể để giữ bình ổn giá cổ phiếu của 

Công ty trên thị trường chứng khoán như: Việc công bố các thông tin kịp thời, đầy đủ 

trên các phương tiện thông tin đại chúng, Ủy ban chứng khoán Nhà nước…Thực hiện 

tốt các quy định của Luật chứng khoán đối với công ty đã niêm yết trên thị trường.  

 

B. PHƯƠNG HƯỚNG - NHIỆM VỤ NĂM 2016. 

Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch năm 2015 và dự tính tình hình thị trường 

năm 2016 HĐQT công ty dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 như sau:     

   

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.       

                             Đơn vị tính: 1.000 đồng 

 CHỈ TIÊU THỰC HIỆN  2015 KẾ HOẠCH 2016  2016/2015 

Tổng doanh thu 141.181.693 150.012.500 106,25 

Tổng chi phí 117.773.315 124.800.000 105,97 

Lợi nhuận sau thuế 18.434.402 20.250.000 109,85 

Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư 14.843.794 13.600.000 91,62 

Tổng lợi nhuận hợp nhất 33.278.195 33.850.000 101,72 

 

2, Kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất: 

 - Hoàn thiện 23.000 m2 Bãi container tại khu vực Đình Vũ và đưa vào hoạt động 

trong tháng 6/2016: Dự kiến kinh phí 15 tỷ đồng 

 - Tiếp tục nghiên cứu và mở tuyến vận chuyển HCM – Phú Quốc: Dự kiến kinh phí 

khoảng 20 tỷ đồng bao gồm: Đóng mới 01 sà lan vận chuyển sông biển có trọng tải 

phù hợp hoạt động trên tuyến TP HCM – Phú Quốc dự kiến kinh phí 10 tỷ đồng và 01 

cẩu bờ có sức nâng 100 tấn tại Phú Quốc. 

-  Đầu tư thay thế phương tiện vận tải đã cũ và hết hạn sử dụng (06 đầu xe kéo) bằng 

nguồn vốn khấu hao của các đơn vị. 

3. Thực hiện việc lộ trình tăng vốn điều lệ: của Công ty mẹ lên 151,8 tỷ đồng trong 

năm 2016 bao gồm: 

-  Phát hành thêm cổ phiếu cho CBCNV 5% vốn điều lệ (6.599.920.000 đồng). 

- Tăng vốn điều lệ 10% từ nguồn vốn chủ sở hữu (13.199.840.000 đồng). 

3. Công tác quản lý công ty: 

Dự kiến tình hình kinh tế, thị trường, giá cả năm 2016 còn nhiều bất ổn, tình hình thị 

trường về Vận chuyển đường bộ, đường sông, bãi container có xu hướng suy giảm do 
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cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp FID nhất là các doanh nghiệp của Trung 

Quốc. Chúng ta không thể lường trước được sự diễn biến phức tạp của thị trường 

hàng hải hiện nay. Do vậy: 

- Cần bám sát thị trường giữ vững các dịch vụ, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật để đáp 

ứng với yêu cầu của thị trường. 

- Các chi phí năm 2015 còn vượt cao so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ quan là 

việc xây dựng kế hoạch chưa sát với thực tế, mặt khác việc quản lý chi phí chưa 

được chặt chẽ triệt để. Do vậy yêu cầu công tác quản lý công ty cần phải hoàn thiện 

hơn nữa. Đặc biệt Ban giám đốc phải có kế hoạch cụ thể cắt giảm các chi phí từ 5 – 

10%, duy trì và nâng cao chất lượng dich vụ đối với khách hàng, linh động trong 

công tác thị trường, thương vụ …giữ các khách hàng truyền thống trong các dịch vụ 

khai thác kho bãi, vận chuyển, đại lý …  

- HĐQT tăng cường công tác kiểm tra giám sát các hoạt động của công ty về mọi mặt, 

cùng với Ban giám đốc xây dựng các quy chế hoạt động, quy chế nội bộ, các định 

mức tiền lương và các định mức chi phí khác sát với thực tế xây dựng kế hoạch phát 

triển dài hạn của công ty. 

- Hội đồng quản trị kiên quyết thực hiện việc thoái vốn tại Công ty cổ phần hàng hải 

Hưng Phú và giải quyết các tồn đọng theo luật pháp quy định. 

- Công tác đảm bảo quyền lợi người lao động :  

+ Xây dựng và áp dụng chi phí tiền lương nguồn của công ty và các đơn vị thành 

viên theo lương các chức danh. 

+ Chỉ đạo các đơn vị thực hiện luật BHXH mới cho CBCNV.  

  

Thay mặt Hôi đồng quản trị công ty tôi xin báo cáo “Tình hình thực hiện nghị quyết 

Đại hội đồng cổ đông tài khóa năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016” của 

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Hải Minh.  

Xin chân thành cám ơn.   

 

Nơi nhận:                       TM  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

- Thành viên HĐQT, BKS , Ban GĐ 

-  Lưu VP                                                                                                                     

     

                          PHÙNG VĂN QUANG  

 

 

 

 

 


