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Phần I
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH
1. THÔNG TIN CHUNG
Thông tin khái quát
Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH
Tên tiếng Anh: HAIMINH CORPORATION
Tên giao dịch viết tắt: HAMI CORP

www.haiminh.com.vn

Địa chỉ: TẦNG 17, TÒA NHÀ PEARL PLAZA, P.25, Q.BÌNH THẠNH, TP.HCM
Điện thoại: 028 3512 8668
Fax: 028 3512 8688
Vốn điều lệ: 131.998.470.000 đồng
Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 131.998.470.000 đồng
Website: www.haiminh.com.vn
Niêm yết cổ phiếu tại: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Hải Minh
Mệnh giá: 10.000 đ/cổ phần
Mã chứng khoán: HMH
Số lượng cổ phiếu niêm yết: 13.199.847 CP
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2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
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Ngày 24/01/2002 Công ty Cổ phần Hải Minh thành lập theo Giấy CNĐKKD số
4103000801 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp, với vốn điều lệ ban đầu là
1.500.000.000 đồng với mười một cổ đông sáng lập, thay đổi Giấy CN ĐKKD lần cuối
cùng (lần thứ 14) ngày 30 tháng 05 năm 2017.
Qua một chặng đường phát triển, một số cột mốc đáng chú ý như sau:
 01/2002 : Thành lập Công ty cổ phần Hải Minh
 06/2005 : Thành lập Công ty thành viên đầu tiên – Công ty Hải Thanh Thanh
 08/2005 : Thành lập liên doanh đầu tiên – Hoàng Nam Logistics
 10/2006 : Thành lập Công ty TNHH “K” Line (Việt Nam) là Công ty liên doanh
giữa Công ty Cổ phần Hải Minh và hảng tàu “K” Line Nhật Bản.
 03/2007 : Nâng vốn điều lệ lên 29,2 tỷ đồng
 04/2007 : Mở tuyến vận tải container bằng đường thủy Hồ Chí Minh – Campuchia
 10/2007 : Nâng vốn điều lệ lên 49,3 tỷ dồng
 06/2008 : Nâng vốn điều lệ lên 56,16 tỷ đồng
 06/2010 : Được chính thức chỉ định là đại lý cho Samudera Shipping Line
(Singapore) tại Việt Nam
 07/2010 : Niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 08/2010 : Thành lập Công ty liên doanh với tập đoàn DongBu Hàn Quốc (Cty
TNHH Tiếp Vận DongBu - Hải Minh)
 10/2011 : Niêm yết bổ xung 1.741.116 cổ phiếu,tương ứng giá trị chứng khoán
đăng ký 17.411.160.000 đ .Nâng vốn điều lệ lên 73,57 tỷ đồng
 10/2011 tiến hành đàm phán với PISD thành lập Công ty TNHH tiếp vận Hải
Minh – Tỷ lệ vốn góp ban đầu là 13%. Công ty đã được cấp giấy phép đăng ký
kinh doanh và hoạt động từ tháng 03/2012, đến tháng 11/2012 Hải Minh đã nhận
chuyển nhượng lại toàn bộ phần vốn góp của PISD.
 12/2012: Đăng ký lưu ký bổ xung 2.642.504 cổ phiếu, tương ứng giá trị chứng
khoán đăng ký 26.425.040.000đ. Nâng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng (theo đúng vốn
đăng ký trên giấy phép ĐKKD) và số cổ phiếu này đã được UBCK chấp thuận niêm
yết tại sàn HNX vào tháng 01/2013.
 09/2013: Sáp nhập Công ty TNHH MTV Hải Minh Hải Phòng vào Công ty TNHH
tiếp vận Hải Minh.
 04/2014: Chuyển nhượng một phần vốn góp (25%) tại Công ty TNHH “K” Line
Việt Nam
 03/2015: Thành lập Công ty TNHH DV Hàng Hải Hải Minh.
 12/2015: Đăng ký lưu ký bổ xung 3.199.847 cổ phiếu, tương ứng giá trị chứng
khoán đăng ký 31.998.470.000đ. Nâng vốn điều lệ lên 131.998.470.000 đồng và số
cổ phiếu này đã được UBCK chấp thuận niêm yết tại sàn HNX vào tháng 01/2017.
 07/2016: Công ty cổ phần Hải Minh thoái toàn bộ vốn khỏi Công ty Hàng hải Hưng
Phú (49% của vốn điều lệ 2.000.000.000 VNĐ)
 08/2016: Đưa vào sử dụng bãi Container với diện tích 2.3 ha tại Hải phòng
 Tháng 10/2017: Hạ thủy và đưa vào khai thác Sà lan 1.750 tấn chuẩn SB
 Tháng 1/2018: Chuyển nhượng phần vốn góp liên kết tại Cty TNHH Tiếp Vận
DongBu - Hải Minh
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 Tháng 4/2018: Chuyển nhượng phần còn lại vốn góp liên kết tại Công ty TNHH
“K” Line (Việt Nam)

3. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH CHÍNH
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Công ty đăng ký hoạt động kinh doanh chính tại 02 thành phố là Tp. HCM và Hải
Phòng với các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu như sau:







Vận tải nội địa và quốc tế; Kho vận và phân phối;
Khai thác cảng, cho thuê kho bãi, dịch vụ đại lý hàng hải;
Sữa chữa và kinh doanh các thiết bị chuyên dụng, container;
Đại lý tàu biển; cho thuê thiết bị chuyên dùng trong bốc xếp, vận chuyển.
Sản xuất, mua bán máy móc thiết bị chuyên dùng trong công nghiệp;
Mua bán xe chuyên dùng…

4. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ
4.1 Mô hình quản trị bao gồm:






Đại hội đồng cổ đông
Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát
Ban điều hành đứng đầu là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc và kế toán trưởng
Tổng giám đốc quản lý, điều hành thông qua việc phân cấp phân quyền để trực
tiếp giải quyết các công việc cụ thể của các đơn vị thành viên, thông qua người
phụ trách cao nhất tại các đơn vị là Giám đốc các đơn vị thành viên và các
trưởng phó phòng.
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4.2 Cơ cấu bộ máy quản lý – sơ đồ tổ chức:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BAN KIỂM SOÁT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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BAN GIÁM ĐỐC
VẬN TẢI THỦY

- THỊ TRƯỜNG
- KHAI THÁC
- CHỨNG TỪ

VẬN TẢI BỘ

- THỊ TRƯỜNG
- KHAI THÁC

KHO BÃI

ĐẠI LÝ TÀU

-

ĐIỀU ĐỘ
CƠ GIỚI
CHỨNG TỪ
THƯƠNG VỤ

- THỊ TRƯỜNG
- CHỨNG TỪ
- KẾ TOÁN

PHÒNG KẾ TOÁN

CÔNG TY CON

- NAM PHÁT
- TIẾP VẬN HẢI MINH
- HÀNG HẢI HẢI MINH
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4.3 Các công ty con:
4.3.1 Các công ty con:
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 Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát hoạt động theo giấy phép chứng nhận đăng ký
kinh doanh số 0202006749 ngày 25/06/2008 do sở hế hoạch đầu tư Tp Hải Phòng cấp
Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà Hải Minh (HaiMinh –Tower), Km 105 đường bao
Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Tp Hải Phòng.
Vốn điều lệ: 32.000.000.000đ
Tỷ lệ lợi ích và quyền biểu quyết công ty: 96,08%
 Công ty TNHH Tiếp Vận Hải Minh hoạt động theo giấy chứng nhận ĐKKD số
0201242464 ngày 20/02/2012 do do sở kế hoạch đầu tư Tp.Hải Phòng cấp.
Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà Hải Minh (HaiMinh –Tower), Km 105 đường bao
Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Tp Hải Phòng
Vốn điều lệ: 46.000.000.000 đ
Tỷ lệ lợi ích và quyền biểu quyết công ty: 100%
 Công ty TNHH DV Hàng Hải Hải Minh hoạt động theo giấy chứng nhận ĐKKD số
020624350 ngày 06/03/2015 do do sở kế hoạch đầu tư Tp.Hải Phòng cấp.
Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà Hải Minh (HaiMinh –Tower), Km 105 đường bao
Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Tp Hải Phòng
Vốn điều lệ: 42.000.000.000 đ
Tỷ lệ lợi ích và quyền biểu quyết công ty: 99,99%
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5. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CHUNG VÀ TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN
Luôn tuân chỉ và bám sát phương châm:
“Phát triển bền vững, bảo toàn vốn, đẩy mạnh hợp tác
liên doanh - liên kết, đảm bảo lợi ích nhà đầu tư & người lao động”.
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 Hiệu quả cao trong tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty;
 Mở rộng quy mô hoạt động, đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động, đầu tư thêm cơ sở
vật chất phục vụ kinh doanh;
 Tìm kiếm mở rộng phạm quy hợp tác với các đối tác nhằm phát huy nội lực của
công ty kết hơp với thế mạnh của các đối tác;
 Đảm bảo an toàn và phát triển đồng vốn chủ sở hữu;
 Nâng cao đời sống cho cán bộ CNV Công ty.
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Phần II
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
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1.1

1.2

Kết quả hoạt động SXKD trong năm:
Hoạt động kinh doanh 2019 của Công ty tiếp tục gặp nhiều thách thức và khó
khăn, suy thoái chung toàn thị trường và đặc biệt ngành Hàng hải là những
nguyên nhân chính mang đến những tác động khách quan, bất lợi đối những
doanh nghiệp hoạt động khai thác dịch vụ hậu cần nghành Hàng Hải và Công ty
cổ phần Hải Minh cũng không tránh khỏi các tác động khách quan trên,dẫn đến
một số dịch vụ khai thác của công ty có phần bị thu hẹp…Tuy nhiên trong Nguy
luôn có Cơ và nhờ nắm bắt tốt các cơ hội cùng quyết tâm cải cách các vấn đề
nội tại như: Cơ cấu lại bộ máy nhân sự,nâng cao công tác quản lý,tận dụng tốt
các lợi thế về cơ sở hạ tầng hiện có, tiết giảm chi phí…Kết quả kinh doanh 2019
đạt được khá khả quan so cùng kỳ. Cụ thể như sau:
Tổng doanh thu từ hoạt động SXKD đạt 131,26 tỷ đồng bằng 97,05% so kế
hoạch và bằng 90,84% so với năm 2018. Tổng chi phí đạt 117,36 tỷ đồng bằng
96,26% so với kế hoạch, bằng 88,21% so cùng kỳ. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt
11,90 tỷ đồng, tăng 7,85% so với kế hoạch và tăng 4,12% so cùng kỳ . Thu
nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 841,21 đồng /cổ phần.
Tình hình thực hiện so với kế hoạch:
Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU

Thực hiện
2018

Kế Hoạch
2019

Thực hiện
2019

2019
TH/KH
(%)

2019/2018
(%)

Tổng doanh thu

144.493

135.240

131.256

97,05

90,84

+ DT từ hoạt động SXKD

124.232

130.737

124.204

95,00

99,98

18.777

4.453

6.606

148,35

35,18

1.485

50

446

892,00

30,03

Tổng chi phí

133.046

121.919

117.363

96,26

88,21

+ CP giá vốn

110.809

112.804

105.079

93,15

94,83

12.568

130

2.865

2.203,85

22,80

9.568

8.975

8.841

98,51

92,40

101

10

578

5.780,00

572,28

Lợi nhuận sau thuế

8.872

11.030

11.896

107,85

134,08

Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư

2.553

-

-

N/A

N/A

11.425

11.030

11.896

107,85

104,12

+ DT tài chính
+ DT Khác

+ Tài chính
+ CP quản lý doanh nghiệp
+ CP Khác

Tổng lợi nhuận hợp nhất
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2. TỔ CHỨC NHÂN SỰ
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2.1

Danh sách ban điều hành
a. Ông Nguyễn Thế Hưng – Tổng giám đốc
- Họ và tên : NGUYỄN THẾ HƯNG
- Giới tính : Nam
Ngày tháng năm sinh
: 16/10/1973
- Nơi sinh
: Hải Phòng Quốc tịch
: Việt Nam
- Dân tộc
: Kinh
Quê quán
: Hải Phòng
- Số CMND : 024897269 Cấp ngày 10/12/2008 tại CA TpHCM
- Địa chỉ thường trú: 92/12 Lâm Văn Bền, P.Tân Thuận Tây, Quận 7, TPHCM
- Trình độ văn hóa
: Đại học
- Trình độ chuyên môn
: Cử nhân tài chính kế toán.
- Chức vụ công tác hiện nay
: Tổng giám đốc
- Số lượng cổ phần nắm giữ (31/12/2019): 173.695 cổ phần (1,32% Vốn điều lệ)
b. Ông Đặng Ngọc Hùng –P. Tổng giám đốc
- Họ và tên : ĐẶNG NGỌC HÙNG
- Giới tính : Nam
Ngày tháng năm sinh: 17/01/1961
- Nơi sinh
: Hà nội
Quốc tịch
: Việt Nam
- Dân tộc
: Kinh
Quê quán
: Hà nội
- Số CMND : 020376721 Cấp ngày 27/04/2007 tại CA TpHCM
- Địa chỉ thường trú: 62AVõ Thị Sáu – P. Tân Định – Q.1, Tp. HCM
- Trình độ văn hóa
: Đại học
- Trình độ chuyên môn
: Cử nhân Kinh tế - Khoa học
- Chức vụ công tác hiện nay
: Phó TGĐ – Phụ trách đối ngoại&Dịch vụ
đại lý.
- Số lượng cổ phần nắm giữ (31/12/2019): 36.080 cổ phần (0,27% Vốn điều lệ).
c. Ông Trần Đoàn Viện – P.Tổng Giám đốc phụ trách phía Bắc
- Họ và tên : TRẦN ĐOÀN VIỆN
- Giới tính : Nam
Ngày tháng năm sinh: 28/08/1970
- Số CMND : 030955726 Cấp ngày 31/12/2008 tại CA Tp Hải Phòng
- Nơi sinh
: Hưng Yên
Quốc tịch
: Việt Nam
- Dân tộc
: Kinh
Quê quán
: Hưng Yên
- Địa chỉ thường trú: 8/59 Hoàng Quý, Quận Lê Chân, Hải Phòng
- Trình độ văn hóa
: Đại học
- Trình độ chuyên môn
: Kỹ sư kinh tế VT Biển
- Chức vụ công tác hiện nay
: P.TGĐ phụ trách phía Bắc/ GĐ C.ty
TNHH Tiếp Vận Nam Phát
- Số lượng cổ phần nắm giữ (31/12/2019): 71.808 cổ phần (0,54% Vốn điều lệ).
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Số lượng cán bộ, nhân viên:

2.2

Tính đến thời điểm 31/12/2019 Công ty có 149 CB CNV, trong đó trình độ trên
đại học chiếm 0,65%, trình độ đại học và cao đẳng chiếm 30,72%, Trung cấp và
có bằng nghề chuyên môn chiếm 68,63%.
3. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN LỚN
3.1 Tình hình đầu tư:
 Đầu tư phương tiện vận tải & bốc xếp:
Tại Tp Hồ Chí Minh Công ty tiến hành thanh lý một số xe đầu kéo cũ và sắp hết
niên hạn gồm 2 đầu kéo container và 2 remooc container, dùng nguồn vốn từ
khấu hao tái đầu tư 1 số tài sản thay thế, phù hợp nhu cầu khai thác hiện tại gồm:
- Đầu kéo container: 2 chiếc với tổng số vốn đầu tư là 1,18 tỷ
www.haiminh.com.vn

- Remooc container: 3 chiếc với tổng số vốn đầu tư là 0,75 tỷ
Tại khu vực Tp Hải Phòng, Công ty tiếp tục cải tạo và nâng cấp một số hạng
mục bãi container 23.000 m2 tại KCN Minh Phương- Đình vũ để phù hợp với
thực tế khai thác: Tổng giá trị tăng trong kỳ là: 0,55 tỷ. Đồng thời tiến hành
thanh lý một số xe đầu kéo cũ và sắp hết niên hạn gồm 1 đầu kéo container và 4
remooc container, 1 xe ô tô phục vụ văn phòng.
Dùng nguồn vốn từ khấu hao tái đầu tư 1 số tài sản thay thế, phù hợp nhu cầu
khai thác hiện tại gồm: 1 xe ô tô phục vụ văn phòng và 1 xe nâng.
 Đầu tư liên quan khác:
HĐQT Công ty chỉ đạo và đồng hành cùng Ban TGĐ nghiên cứu và đã thông
qua chủ trương xây mới 3.500m2 kho CFS(sát bên kho CFS Nam Phát hiện
tại),dự án đang trong giai đoạn triển khai… BGĐ quyết tâm hoàn thành dự án và
đưa kho mới vào khai thác trong năm 2020.
3.2 Tình hình hoạt động và tài chính của các công ty liên quan:
Các chỉ tiêu

TV Nam Phát

TV Hải Minh

(96,08%)

(100%)

Đơn vị tính: 1000 đồng
HH Hải Minh
(99,99%)

Tổng DT

46.346.302

40.575.188

18.227.933

Tổng CP

43.016.208

39.322.955

15.179.259

2.659.589

1.000.587

3.048.674

LN sau thuế
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Ngoài ra còn một số đơn vị mà Công ty có tham gia đầu tư tài chính, nhằm tận dụng
sức mạnh của đối tác và và khai thác triệt để khả năng của công ty như: Công ty
TNHH Vận Tải & Xếp dỡ Hải An
4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
4.1

Tình hình tài chính:

Tình hình tài chính của Công ty trong năm ổn định, nguồn vốn dành cho hoạt động sản
xuất kinh doanh được đảm bảo, thanh khoản tốt, đảm bảo chế độ tiền lương và chính
sách với người lao động, thực hiện nghĩa vụ thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước
kịp thời đúng qui định.Công tác thu hồi công nợ thực hiện tốt, dòng tiền từ hoạt động
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sán xuất kinh doanh dương,luôn đủ đảm bảo dòng tiền cho hoạt động đầu tư khi có cơ
hội và các hoạt động tài chính khác.
4.2

Các chỉ tiêu tài chính
CHỈ TIÊU

Đơn vị Năm 2017

Năm 2018 Năm 2019

Cơ cấu tài sản
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản

%

33,21

47,39

48,56

Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản

%

66,79

52,61

51,44

Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn

%

5,57

5,27

6,59

Vốn chủ sở hữu/ Nguồn vốn

%

94,43

94,73

93,41

Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu

%

20,89

11,27

11,19

Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu

%

19,45

9,20

9,58

Lợi nhuận trước thuế /Tổng tài sản

%

8,3

5,34

5,53

Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu

%

8,18

4,36

4,74

Lợi nhuận sau thuế/Vốn đầu tư CSH

%

16,69

8,66

9,01

vnđ

1,564

815,28

841,21

Cơ cấu nguồn vốn

Tỷ suất sinh lời

Lãi cơ bản /cổ phiếu (EPS)

Các chỉ tiêu tài chính 2019 cho thấy, tình hình tài chính của công ty rất lành mạnh,
khả năng thanh toán tốt, hệ số nợ tăng nhẹ so cùng kỳ thể hiện tận dụng tốt vòng quay
tài chính, tỷ suất sinh lợi vẫn duy trì tốt đà tăng so với so các năm.
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5. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU
5.1 Cổ phần:
o Tổng số cổ phần: 13.199.847 CP
o Tổng số cổ phiếu đã được mua lại: 352.200 CP
o Loại cổ phiếu đang lưu hành: Cổ phiếu phổ thông
o Hình thức đăng ký: Ghi sổ
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o Số lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 12.847.647 CP
5.2 Cơ cấu cổ đông:
 Tính đến hiện tại (Theo DS chốt quyền ngày 12/12/2019) cơ cấu cổ đông Công
ty CP Hải Minh được thể hiện cụ thể như sau:
TT

THÀNH PHẦN

SỞ HỮU CP

TỶ LỆ (%)

1

Cổ đông lớn

2.143.600

16,24

2

Cổ đông nhỏ

11.056.247

83,76

3

Cổ đông tổ chức

2.827.375

21,42

4

Cổ đông cá nhân

10.372.472

78,58

5

Cổ đông trong nước

10.598.949

80,30

6

Cổ đông nước ngoài

2.600.898

19,70

7

Cổ đông nhà nước

0

0

5.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:
Trong năm vốn đầu tư của chủ sở hữu không thay đổi.
5.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ:
Từ ngày 01/08/2019 đến ngày 30/08/2019 Thực hiện giao dịch mua cổ phiếu quỹ với
tổng số lượng là 60.800 CP.
5.5 Các loại chứng khoán khác: Công ty sở hữu 618.500 CP HAH của Công ty Cổ
phần Vận tải & Xếp dỡ Hải An.
Ngoài ra công ty còn đầu tư một số mã chứng khoán kinh doanh tính đến thời điểm
31/12/2019 là: VND, VRE, TCM, MBS, EVF, POW….
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Phần III
BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC
VỀ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH VÀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018
Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông
thông qua tại kỳ họp họp Đại hội đồng cổ đông ngày 26/04/2019.
Ban Giám đốc Công ty cổ phần Hải Minh xin báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu
kế hoạch và báo cáo tài chính năm 2019 như sau:
TÓM TẮT KẾT QUẢ HỢP NHẤT BCTC 2019
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1.1 Kết quả hợp nhất BCTC năm 2019
CHỈ TIÊU

Thực hiện
2018

Kế Hoạch
2019

Đơn vị tính: Triệu đồng
Thực hiện
2019
2019/2018
2019
TH/KH
(%)
(%)

Tổng doanh thu

144.493

135.240

131.256

97,05

90,84

+ DT từ hoạt động SXKD

124.232

130.737

124.204

95,00

99,98

18.777

4.453

6.606

148,35

35,18

1.485

50

446

892,00

30,03

Tổng chi phí

133.046

121.919

117.363

96,26

88,21

+ CP giá vốn

110.809

112.804

105.079

93,15

94,83

12.568

130

2.865

2.203,85

22,80

9.568

8.975

8.841

98,51

92,40

101

10

578

5.780,00

572,28

Lợi nhuận sau thuế

8.872

11.030

11.896

107,85

134,08

Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư

2.553

-

-

N/A

N/A

11.425

11.030

11.896

107,85

104,12

+ DT tài chính
+ DT Khác

+ Tài chính
+ CP quản lý doanh nghiệp
+ CP Khác

Tổng lợi nhuận hợp nhất

Tổng doanh thu: 131,256 tỷ đạt 97,05% so kế hoạch và bằng 90,84% so cùng kỳ
Trong đó:
+ Doanh thu SXKD: 124,204 tỷ đạt 95,00% so kế hoạch và bằng 99,98% cùng kỳ.
+ Doanh thu HĐTC: 6,606 tỷ tăng 48,35 % kế hoạch và bằng 35,18% cùng kỳ.
+ Doanh thu khác: 0,446 tỷ bằng 30,03% cùng kỳ.
Tổng chi phí: 117,363 tỷ đạt 96,26 % kế hoạch và bằng 88,21% cùng kỳ
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Trong đó:
+ Chi phí giá vốn: 105,079 tỷ đạt 93,15 % so kế hoạch và bằng 94,83% cùng kỳ.
+ Chi phí QLDN: 8,841 tỷ bằng 98,51 % so kế hoạch và bằng 92,40% cùng kỳ
+ Chi phí TC: 2,865 tỷ
+ Chi phí khác: 0,578 tỷ đồng
Lợi nhuận:
Lợi nhuận từ HĐKD (sau thuế): 11,896 tỷ tăng 7,85% so kế hoạch và tăng 34,08% so cùng
kỳ
Lợi nhuận từ đầu tư: Không còn lợi nhuận từ hoạt động đầu tư từ 2019
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Lợi nhuận hợp nhất: 11,896 tỷ tăng 7,85% so kế hoạch và tăng 4,12% so cùng kỳ
1.2 Một số chỉ tiêu tài chính (03 năm liền kề)
CHỈ TIÊU

Đơn vị Năm 2017

Năm 2018 Năm 2019

Cơ cấu tài sản
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản

%

33,21

47,39

48,56

Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản

%

66,79

52,61

51,44

Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn

%

5,57

5,27

6,59

Vốn chủ sở hữu/ Nguồn vốn

%

94,43

94,73

93,41

Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu

%

20,89

11,27

11,19

Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu

%

19,45

9,20

9,58

Lợi nhuận trước thuế /Tổng tài sản

%

8,3

5,34

5,53

Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu

%

8,18

4,36

4,74

Lợi nhuận sau thuế/Vốn đầu tư CSH

%

16,69

8,66

9,01

vnđ

1,564

815,28

841,21

Cơ cấu nguồn vốn

Tỷ suất sinh lời

Lãi cơ bản /cổ phiếu (EPS)
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1.3. Báo cáo tình hình sử dụng các quỹ đến 31/12/2019
Đơnvị:triệu đồng
CHỈ TIÊU

STT
1

.Quỹ đầu tư phát triển

2

.Quỹ phúc lợi

6.745.704

2.1

+ Tồn đầu kỳ

2.2

+ Tăng trong kỳ

1.133.994

2.3

+ Phân bổ cho cac ĐVTV & chi các hoạt động của công ty

1.186.016

2.4

+ Tồn cuối kỳ

3
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SỐ TIỀN

181.699

129.677

.Quỹ khen thưởng ban điều hành

3.1

+ Tồn đầu kỳ

270.538

3.2

+ Tăng trong kỳ

566.997

3.3

+ Chi thù lao TV HĐQT & BKS

440.000

3.4

+ Khen thưởng BGĐ

3.5

+ Chi các hoạt động của HĐQT

284.185

3.6

+ Tồn cuối kỳ

113.350

-
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Phần IV
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT Đ.H.C.Đ NĂM 2019
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Căn cứ vào Nghị quyết số 01-2019/NQ-ĐHCĐ ngày 26/04/2018 của Đại hội đồng cổ
đông thường niên tài khóa 2019 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 2019 và Dự kiến nhiệm vụ năm 2020 của công ty như sau:
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A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019.

1. Về kết quả sản uất kinh doanh năm 2019:
Đơn vị tính: 1.000 đồng
CHỈ TIÊU

Tổng doanh thu
Tổng chi phí
Lợi nhuận sau thuế
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư
Tổng lợi nhuận hợp nhất

KH 2019

THỰC HIỆN 2019

135.240.354
121.919.462
11.029.827
0
11.029.827

131.256.358
117.363.492
11.895.764
0
11.895.764

Tỷ lệ %

97,05
96,26
107,85
N/A
107,85

2. Thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:
HĐQT đã thực hiện đầy đủ việc phân phối lợi nhuận năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thông
qua cụ thể như sau:
 Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% lợi nhuận HN năm 2018: 1.133.994.000
đồng
 Trích lập quỹ HĐQT 5% lợi nhuận HN năm 2018: 566.997.000 đồng.
 Chia cổ tức năm 2018 tỷ lệ 10%/CP thực hiện ngày 25/12/2019: 12.847.647.000
đồng (Sau khi trừ cổ tức không phải chi trả cho cổ phiếu quỹ là: 352.200.000
đồng).
3. Tình hình quản trị công ty.
Trong năm 2019, HĐQT đã tiến hành họp trực tiếp các thành viên HĐQT 04
lần, ra 05 Nghị quyết, và 01 Quyết định liên quan đến công tác thực hiện NQ của
ĐHĐCĐ, công tác quản trị công ty như: Nghị quyết về thông qua KQSXKD năm
2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019, Nghị quyết về tổ chức Đại hội đồng cổ
đông, các nghị quyết thông qua các báo cáo về kết quả SXKD quý 1, 6 tháng, 9 tháng
năm 2019. Các thành viên HĐQT đã tham gia họp với tỷ lệ 95% và có sự nhất trí cao
trong năm 2019. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2019 vào ngày
26/04/2019.
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HĐQT công ty đã bám sát Nghị quyết của Đại hồi đồng cổ đông chỉ đạo và
thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được Đại hội thông qua.
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HĐQT công ty đã thực hiện việc giám sát đối với Ban giám đốc và các cán bộ
quản lý cấp cao công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết
của HĐQT cũng như quá trình điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện các kế hoạch
SXKD của công ty năm 2019. Nhìn chung BGĐ đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được
giao như việc sắp xếp lại cơ cấu hoạt động của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên
trong việc điều hành sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính, tổ chức công tác nhân sự
hợp lý trong điều kiện sxkd như hiện nay …Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của
công ty ổn định và có kết quả tốt hơn so với năm 2018. Tuy nhiên HĐQT yêu cầu
BGĐ cần phải chủ động tìm kiếm và đề xuất trong việc đầu tư mở rộng sản xuất kinh
doanh cũng như định hướng phát triển dài hạn của công ty. Tăng cường công tác thị
trường tìm kiếm các dịch vụ mới thay thế các dịch vụ truyền thống đang dần bị thu
hẹp trong tình hình thị trường phức tạp như hiện nay.
HĐQT cũng nghiêm khắc nhận ra những tồn tại trong việc quản trị công ty
trong năm 2019 đó là chưa theo kịp diễn biến phức tạp của thị trường nên chưa có
những quyết định kịp thời trong việc chỉ đạo SXKD của công ty như: Chưa kiên quyết
chỉ đạo kịp thời BGĐ giải quyết dứt điểm dịch vụ kinh doanh chứng khoán đã bị lỗ
kéo dài từ năm 2018 ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm
2019. Hội đồng quản trị cũng chưa đề ra được định hướng dài hạn cho sự phát triển
công ty trong tình hình các dịch vụ truyền thống đang bị thu hẹp trong những năm tiếp
theo.
4. Thực hiện quỹ HĐQT năm 2019.
Quỹ HĐQT tồn đến 31/12/2018

:

270.537.525 đ

Trích lập quỹ HĐQT năm 2019 theo NQ ĐHĐCĐ duyệt :

566.997.000 đ

Chi thù lao HĐQT (05 người)

:

350.000.000 đ

Chi thù lao cho BKS (03 người)

:

90.000.000 đ

Chi khen thưởng cho Ban Tổng giám đốc (03 người)

:

0đ

Chi cho các hoạt động của HĐQT

:

284.184.742 đ

Quỹ HĐQT tồn đến 31/12/2019

:

133.349.783 đ

B. PHƯƠNG HƯỚNG - NHIỆM VỤ NĂM 2020.

Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch năm 2020 và dự tính tình hình thị trường năm
2020 HĐQT công ty dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 như sau:
1. Chỉ tiêu sản uất kinh doanh.
Đơn vị tính: 1.000 đồng
CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH

Tổng doanh thu
Tổng chi phí
Lợi nhuận sau thuế
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư

THỰC HIỆN 2019

131.256.358
117.363.492
11.895.764
0

KẾ HOẠCH 2020

124.830.000
110.900.000
11.850.000
0

TỶ LỆ %

95,00
94,37
99,58
18

Tổng lợi nhuận hợp nhất

11.895.764

11.850.000

99,58

Kế hoạch sẽ được điều chỉnh tùy vào diễn biến của dịch bệnh Corona và trình ĐHĐCĐ
thường niên 2020 thông qua.
2. Kế hoạch đầu tư mở rộng sản uất:
-

Tiếp tục định hướng phát triển tập trung đầu tư mở rộng các dịch vụ mới tại khu vực
phía Nam khi có cơ hội và phù hợp với quy mô hoạt động, nguồn vốn của công ty.
Nghiên cứu phát triển mục đích kinh doanh dịch vụ mới của hệ thống kho bãi hiện tại
cho phù hợp với tình hình thay đổi của thị trường hiện nay.
Kiên trì theo đuổi mục tiêu phát triển công ty dưới mọi hình thức: tự lực đầu tư, liên
doanh liên kết, đầu tư vốn, mua bán, sát nhập doanh nghiệp.

3. Công tác quản lý công ty:
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-

-

-

Phát huy mạnh mẽ vai trò của công ty mẹ trên toàn hệ thống thông qua việc: Quản trị
tập trung, chủ động điều phối nguồn lực trong toàn công ty về tài chính, nhân sự, đào
tạo, công nghệ thông tin, quảng bá thương hiệu, dịch vụ thị trường…
Tăng cường năng lực quản trị tài chính của công ty mẹ để phát triển và hỗ trợ đầu tư
vốn vào các đơn vị thành viên trong lĩnh vực kinh doanh truyền thống và các ngành
nghề kinh doanh mới tiềm năng khi có nhu cầu.
Đẩy mạnh công tác thị trường, xây dựng hệ thống tập trung thống nhất trong việc tiếp
cận thị trường giữa công ty mẹ và các đơn vị thành viên.
Tiếp tục kiện toàn lại tổ chức các đơn vị trên tinh thần gọn nhẹ, cán bộ phải tinh, có
trình độ quản lý, nhiệt tình yêu nghề. Kiên quyết phân loại cán bộ, công nhân viên sắp
xếp hợp lý, phù hợp với tình hình kinh doanh hiện nay. Tiết kiệm chi phí là mục tiêu
cốt lõi để tăng lợi nhuận.
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Phần V

QUẢN TRỊ CÔNG TY
I – Hội đồng quản trị
1.1

Thành viên

Chức danh

Tỷ lệ sở hữu

Ghi chú

1

Phùng Văn Quang

Chủ tịch

2

Nguyễn Quốc Hùng

P.Chủ tịch

3

Nguyễn Văn Hà

Thành viên

4

Nguyễn Thế Quân

Thành viên

5

Phạm Tiến Tịnh

Thành viên

337.904 Cổ phiếu,
chiếm 2.56%
437.385 Cổ phiếu,
chiếm 3.31%
340.185 Cổ phiếu,
chiếm 2.58%
526.718 Cổ phiếu,
chiếm 3.99%
123.365 Cổ phiếu,
chiếm 0.93%

Không điều
hành
Không điều
hành
Không điều
hành

STT
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Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị

1.2

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
 Không có

1.3

Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2019 Hội đồng quản trị công ty đã họp và ra 06 Nghị quyết &
Quyết định 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 2018 thông qua
phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Công ty.
Duy trì chế độ họp định kỳ hàng quý, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của
Ban giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị
quyết của HĐQT thông qua. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm
soát đối với các hoạt động tài chính của công ty.
Các TV HĐQT căn cứ vào chức năng nhiệm vụ đã được giao có trách nhiệm
giám sát, giúp đỡ ban điều hành thực thi tốt các hoạt động của mình cũng như mở
rộng hoạt động kinh doanh của công ty.
Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:
Trong năm 2019 HĐQT đã có các Nghị quyết, Quyết định sau:
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ST
T

Số nghị quyết

Nội dung

Ngày

Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018
+ Tổng doanh thu: 149.49 tỷ đồng đạt 118.67 % kế hoạch năm 2018.
+ Tổng chi phí: 133.04 tỷ đồng bằng 125.00 % kế hoạch năm 2018.
+ Lợi nhuận từ liên doanh – liên kết: 2.25 tỷ bằng 127.66% kế hoạch năm
2018
+ Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 11.43 tỷ đồng đạt 78,46% kế hoạch năm
2018
- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm
2019 vào 26/04/2019.

1

01-2019/NQ-HĐQT

28/03/2019

-

2

02-2019/NQ-HĐQT

25/04/2019

-
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3

03-2019/NQ-HĐQT

11/07/2019

-

4

04-2019/NQ-HĐQT

08/08/2019

-

5
6

01-2019/QĐ-HĐQT
05-2019/NQ-HĐQT

13//08/2019
31/10/2019

-

-

-

Duyệt Các báo cáo tại DHĐCĐ thường niên năm 2019
+ Phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2018.
+ Phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.
+ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán
+ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018
Phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường
niên năm 2019.
Duyệt phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, tối đa 10%
tổng số lượng cổ phiếu của Công ty (trong đó bao gồm số lượng
cổ phiếu quỹ hiện có 291.400 cổ phiếu), số lượng cổ phiếu dự
kiến mua 1.028.500 cổ phiếu.
Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD
6 tháng cuối năm 2019
+ Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2019.
 Tổng doanh thu: 64,5 tỷ đạt 47,7% so với kế hoạch
 Tổng chi phí: 57,78 tỷ bằng 47,4% so với kế hoạch
 Tổng LN sau thuế: 5,77 tỷ đạt 51,9% so với kế hoạch.
+ Kế hoạch còn lại 6 tháng cuối năm 2019.
 Tổng doanh thu: 62,765 tỷ.
 Tổng chi phí: 56,018 tỷ.
 Tổng LN sau thuế: 5,734 tỷ.
Giao Ban Giám đốc tìm hiểu và xây dựng phương án đầu tư kho
và trình Hội đồng quản trị Công ty.
Trả thù lao công vụ cho TV HĐQT & BKS
Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và ước thực hiên
SXKD 3 tháng cuối năm 2019
+ Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 9 tháng đầu năm 2019.
 Tổng doanh thu: 96,52 tỷ đạt 71,4% so với kế hoạch
 Tổng chi phí: 85,9 tỷ bằng 70,5% so với kế hoạch
 Tổng LN sau thuế: 9,12 tỷ đạt 81,9% so với kế hoạch.
+ Kế hoạch thực hiện 3 tháng cuối năm 2019.
 Tổng doanh thu: 32,8 tỷ.
 Tổng chi phí: 28,4 tỷ.
 Tổng LN sau thuế: 3,7 tỷ.
Tiếp tục theo dõi việc mua cổ phiếu quỹ và bán thu hồi vốn từ
chứng khoán kinh doanh.
Giao Ban Giám đốc tìm hiểu dùng 2 quỹ của HCM là Quỹ đầu
tư sản xuất và thặng dư vốn để tăng vốn cho Nam Phát cho mục
đích đầu tư kho.
Chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt (1.000 đồng
một cổ phiếu) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
Thời hạn thanh toán tháng 12 năm 2019.
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II – Ban kiểm soát
1 – Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát:
STT Thành viên

Chức danh

Tỷ lệ sở hữu
334.273 Cổ phiếu,
chiếm 2.53%
114.675 Cổ phiếu,
chiếm 0.87%
257.535 Cổ phiếu,
chiếm 1.95%

1

Nguyễn Mỹ Hải

Trưởng ban

2

Triệu Đình Trung

Thành viên

3

Nguyễn Thị Thanh
Thủy

Thành viên

Ghi chú
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2 – Hoạt động và đánh giá của Ban kiểm soát:
2.1. Họat động của Ban Kiểm soát.
- Ban kiểm soát đã triển khai tổ chức các đợt làm việc định kỳ theo các quy định hiện
hành của Luật doanh nghiệp và của Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán. Sau mỗi
đợt làm việc đã đưa ra các kết quả kiểm soát và các khuyến nghị cần thiết cho Hội đồng quản
trị và Ban giám đốc về công tác quản lý doanh nghiệp. Cụ thể là:
- Tổ chức kiểm tra giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc ban hành các
nghị quyết, quyết định thường kỳ nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2019. Tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động của Ban giám đốc
trong quá trình quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với các quy định
pháp luật và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Kiểm tra tính minh bạch, hợp lý của các hợp đồng kinh tế, công tác hạch toán kế toán,
thẩm định các báo cáo về kết quả kinh doanh và các báo cáo tài chính của Công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành các nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật
và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động.
- Xem xét các báo cáo của Đơn vị kiểm toán độc lập.
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty.
2.2. Báo cáo kết quả giám sát
1. Kết quả giám sát họat động của Hội đồng quản trị :
Ban kiêm soát đã tham dự 04 cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị Công ty nhằm
triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. HĐQT đã xây
dựng chương trình công tác cụ thể chỉ đạo Ban giám đốc triển khai các giải pháp sản xuất
kinh doanh kịp thời trước các biến động của thị trường. Tổ chức triển khai và giám sát các
hoạt động đầu tư năm 2019 có kết quả khả quan.
Các thành viên HĐQT đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định
pháp luật hiện hành, Điều lệ doanh nghiệp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông trong công
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tác quản trị công ty. HĐQT đã phân công các Thành viên phụ trách các chuyên đề cụ thể
nhằm giúp Ban giám đốc trong quá trình điều hành thực thi nhiệm vụ được giao.
Các cuộc họp đinh kỳ trong năm HĐQT đã đề ra các Nghị quyết, quyết định quản trị
công ty phù hợp với thực tiễn đáp ứng kịp thời yêu cầu quản trị và nhu cầu phát triển Công ty
đúng với các quy định pháp luật hiện hành
2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban tổng giám đốc :
Trong năm 2019 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có nhiều biến
động do các yếu tố khách quan. Song qua kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát đánh giá.
- Ban giám đốc đã trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phù
hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo
đúng chức năng nhiệm vụ quy định của pháp luật Nhà nước, Điều lệ và quy chế quản
lý nội bộ của công ty.
- Ban giám đốc đã đề ra các biện pháp, những kiến nghị HĐQT có hiệu quả trong sản
xuất kinh doanh.
- Ban giám đốc đã thực hiện các chế độ quản lý tài chính một cách minh bạch đúng với
các quy định tài chính hiện hành.
3. Công tác thẩm định các báo cáo tài chính.
Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định các báo cáo tài chính theo lộ trình hàng quý và
năm tài chính năm 2019. Kết qủa như sau:
 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.
Chỉ tiêu
Tổng doanh thu
Tổng chi phí
Lợi nhuận sau thuế
Lợi nhuận từ đầu tư
Lợi nhuận hợp nhất

Đơn vị
1000đ
“
“
“
“

Kế hoạch 2019
135.240.354
121.919.462
11.029.827
0
11.029.827

Thực hiện 2019

Tỷ lệ %

131.256.358
117.363.492
11.895.764
0
11.895.764

97,05
96,26
107,85
N/A
107,85

 Tình hình tài sản, nguồn vốn đến 31/12/2019.
CHỈ TIÊU
A. TÀI SẢN
1. Tài sản ngắn hạn
2. Tài sản dài hạn
B. NGUỒN VỐN
I. Nợ phải trả
1. Nợ ngắn hạn
2. Nợ dài hạn
II. Vốn chủ sở hữu
1. Vốn góp chủ sở hữu
2. Thặng dư vốn
3. Cổ phiếu quỹ
4. Quỹ đầu tư phát triển
5. Lợi nhuận chưa phân phối

Tại ngày 31/12/2019 Tại ngày 31/12/2018
251.029.513
261.923.225
121.908.171
124.132.571
129.121.342
137.790.654
251.029.513
261.923.225
16.548.597
13.800.281
16.209.869
13.593.681
338.728
206.600
234.480.916
248.122.944
131.998.470
131.998.470
5.893.984
5.893.984
(4.394.588)
(3.809.548)
6.745.704
6.745.704
92.873.276
105.949.105
23

6. Lợi ích cổ đông không kiểm soát

1.364.070

1.345.229
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 Tình hình tài chính.
Căn cứ vào kết quả kiểm tra Ban kiểm soát đánh giá Công ty có tài chính ổn định và
lành mạnh thể hiện qua các chỉ tiêu về nguồn vốn, khả năng thanh toán. Công ty đã
bảo toàn và phát triển vốn trong sản xuất kinh doanh chủ yếu bằng nguồn vốn đầu tư
từ các cổ đông và vốn tích lũy qua các năm,cho đến nay Công ty chưa cần vay mượn
từ các nguồn khác.
 Tình hình thực hiện đầu tư.
Trong năm 2019 Công ty đã thực hiện đúng kế hoach đầu tư đã được Đại hội đồng cổ
đông thông qua. Đã tiến hành thanh lý một số lượng xe container và đầu tư mới 03
đầu kéo, 06 móc container và tiếp tục cải tạo và nâng cấp một số hạng mục bãi
container 23.000 m2 Đình vũ để phù hợp với thực tế khai thác, đầu tư 02 đầu kéo, 03
móc container, 01 ô tô phục vụ văn phòng và 01 xe nâng.
4. Đánh giá – Nhận xét và kiến nghị.
Trong quá trình kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty Ban kiểm soát đánh giá
trong năm 2019 HĐQT, Ban giám đốc đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ
đông, Điều lệ tổ chức của công ty và các quy địnhcủa pháp luật thông qua việc thực hiện
phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, đảm bảo các lợi ích của nhà đầu tư và
người lao động. Thực hiện tốt các chế độ, nghĩa vụ về tài chính với nhà nước.
Các Nghị quyết, quyết định được ban hành đúng luật và kịp thời bám sát thực tế nhằm
sử lý các khó khăn trong từng giai đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Ban kiểm soát không nhận được các kiến nghị nào của các tổ chức, cá nhân và chưa
phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý công ty của Hội đồng quản trị và ban
giám đốc trong năm 2019.
Ban kiểm soát nhận xét: Năm 2019 dù thị trường ngành tiếp tục chịu ảnh hưởng xấu
do suy thoái,song BGĐ đã thực hiện tốt công tác quản lý,điều hành các hoạt động khai
thác.Kết quả thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận vượt kế hoạch đã trình và được HĐCĐ thông qua
tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên 26/04/2019.Qua đó ghi nhận HĐQT, Ban giám đốc đã rất tích
cực,sát sao trong quá trình vận hành công ty,luôn chủ động trong công tác tiếp cận và thích
ứng với các vấn đề thị trường,thực hiện tốt công tác quản lý ,tiết kiệm chi phí khai thác dịch
vụ.Đặc biệt giữ được uy tín và được các khách hàng tiếp tục ủng hộ và sử dụng dịch vụ.
HĐQT và Ban giám đốc đã xây dựng và hoàn thành kế hoạch sử lý các khoản nợ khó
đòi tồn đọng nhiều năm qua.
2.3. Phương hướng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2020.
Căn cứ chức năng nhiệm vụ đã được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty
Ban kiểm soát công ty đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2020 như sau:
1. Xây dựng chương trình làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể trong các thành viên Ban
kiểm soát kiểm tra, giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc trong việc
thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
2. Thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên trong công
ty. Thực hiện việc giám sát nội dung, tiến độ việc lập và soát xét các báo cáo tài chính
năm 2020 theo hợp đồng ký kết với đơn vị kiểm toán.
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3. Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty để nắm bắt tiến độ triển khai
cũng như tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
Thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác của Ban kiểm soát theo quy định của luật
doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
III. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và BGĐ
3.1 Thù lao năm 2018 của HĐQT chi trong năm 2019

Thành viên

Chức danh

1

Phùng Văn Quang

Chủ tịch

2
3

Nguyễn Quốc Hùng
Nguyễn Văn Hà

P.Chủ tịch
Thành viên

4
5

Nguyễn Thế Quân
Phạm Tiến Tịnh

Thành viên
Thành viên

www.haiminh.com.vn

STT

Thu nhập đã
nhận trong năm Ghi chú
2019
785.000.000 Chuyên trách
330.000.000 Chuyên trách
70.000.000
70.000.000
70.000.000

3.2 Thù lao Ban kiểm soát
STT Thành viên

Chức danh

Thù lao đã nhận
Ghi chú
trong năm 2019
40.000.000

1

Nguyễn Mỹ Hải

Trưởng ban

3

Triệu Đình Trung

Thành viên

25.000.000

4

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Thành viên

25.000.000

3.3 Thu nhập Ban Giám đốc
STT

Thành viên

Chức danh

Thu nhập đã nhận
trong năm 2019

1

Nguyễn Thế Hưng

T.Giám đốc

564.200.000

2

Đặng Ngọc Hùng

P. T. Giám đốc

443.950.000

3

Trần Đoàn Viện

GĐ PT phía bắc

369.600.000

Ghi chú

3.4 Thông tin giao dịch của HĐQT, BKS, cổ đông liên quan: Không có
Phần VI
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ KIỂM TOÁN 2019
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