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I. Thông tin chung:  

1. Thông tin khái quát: 

- Tên giao dịch  : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM. 

- Tên tiếng Anh  : VIETNAM OCEAN SHIPPING AGENCY CORPORATION. 

- Tên viết tắt  : VOSA CORPORATION. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300437898. 

- Vốn điều lệ: 128.149.940.000 đồng. 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 128.149.940.000 đồng. 

- Địa chỉ: Lầu 5 Petroland Tower, Số 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh. 

- Số điện thoại: (84 - 28) 54161820 – 54161821 – 54161822.       

- Số fax: (84 - 28) 54161823 – 54161824.  

- Website: http://www.vosa.com.vn  

- Mã cổ phiếu: VSA 

 

 Quá trình hình thành và phát triển: 

- Quá trình hình thành và phát triển:  

+ Công ty Đại lý Tàu biển Việt Nam, nay là Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam,  

thành lập ngày 13/03/1957 theo Nghị định số 50/NĐ của Bộ Giao thông và Bưu điện.  

+ Ngày 08/08/1989, Công ty Đại lý Tàu biển Việt Nam được đổi tên thành Đại lý Hàng 

hải Việt Nam theo Quyết định số 1436QĐ/TCCB-LĐ của Bộ Giao thông vận tải. 

+ Ngày 12/05/1993, Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSA) được thành lập lại theo Quyết 

định số 885/QĐ/TCCB-LĐ của Bộ Giao thông Vận tải, là doanh nghiệp hạch toán độc lập thuộc 

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.  

+ Ngày 30/12/2005, Bộ Giao Thông Vận Tải ra Quyết định số 5099/QĐ-BGTVT về việc 

“Phê duyệt phương án và chuyển Đại lý hàng hải Việt Nam, đơn vị thành viên hạch toán độc lập 

của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam thành công ty cổ phần”.                                    

+ Ngày 31/03/2006, Bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng tại Trung tâm giao dịch 

chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh. 

+ Ngày 14/06/2006, Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt 

Nam. 

+ Ngày 20/10/2006, Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam nhận Giấy Chứng nhận 

Đăng ký kinh doanh số: 4103005432 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư  

TP. Hồ Chí Minh cấp. Giấy Chứng nhận Đăng ký đã được bổ sung, sửa đổi lần thứ 06 (ngày 

13/12/2013), với mã số doanh nghiệp: 0300437898. 

- Các sự kiện khác: 

+ Ngày 01/02/2007: Công ty TNHH NYK Line Việt Nam (liên doanh giữa NYK Line và 

VOSA) chính thức đi vào hoạt động. 

+ Ngày 13/03/2007: Công ty đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (13/03/1957 – 

13/03/2007). 

http://www.vosa.com.vn/
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+ Ngày 30/06/2011: Công ty đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 thông qua việc bổ 

sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty. 

+ Ngày 21/02/2012: Công ty đã tổ chức Lễ khai trương Kho chứa hàng Nông sản Bunge – 

Cái Lân và công bố Quyết định thành lập Trung tâm Logistics Cái Lân. 

+ Ngày 13/03/2012: Công ty đã tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập (13/03/1957 – 

13/03/2012). 

+ Ngày 10/09/2013: VOSA và Yusen Logistics (Singapore) Pte. Ltd., ký Hợp đồng liên 

doanh thành lập Công ty TNHH Yusen Logistics và Vận tải Việt Nam (YLTV). Công ty YLTV 

chính thức hoạt động từ 17/01/2014. 

+ Ngày 31/03/2014: VOSA chuyển nhượng 50% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Yusen 

Logistics (Việt Nam) cho đối tác Yusen Logistics (Singapore) Pte. Ltd., 

+ Ngày 01/10/2014: Công ty được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động Hạng 3 

“đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2009 đến năm 2013, góp phần vào sự nghiệp xây 

dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”. 

+ Ngày 15/01/2015: Công ty được tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2014 của Tổng công ty 

Hàng hải Việt Nam. 

+ Ngày 31/03/2015: VOSA chuyển nhượng 49% vốn điều lệ tại Công ty TNHH NYK 

Line (Việt Nam) cho đối tác NYK Line Nhật Bản. 

+ Ngày 22/12/2015: cổ phiếu Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã chính thức 

được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã niêm yết là VSA và giá 

chào sàn là 37.000 đồng/cổ phiếu. 
 

 
 

Hình ảnh: Lễ khai trương giao dịch cổ phiếu VSA tại sàn giao dịch HNX ngày 22/12/2015. 
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+ Ngày 25/05/2016: Công ty đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016. 

+ Ngày 04/07/2016: chấm dứt hợp đồng liên doanh giữa China Shipping Regional 

Holdings Pte, Ltd và Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam; và giải thể Công ty TNHH 

China Shipping Việt Nam. 

+ Ngày 12/09/2016: thông báo đấu giá toàn bộ vốn cổ phần của Công ty cổ phần Đại lý 

hàng hải Việt Nam tại Công ty cổ phần Bất động sản Đại lý hàng hải Việt Nam (VOSALAND). 

+ Ngày 02/12/2016: tại Tokyo (Nhật Bản), Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam 

(VOSA) và Công ty Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line - Nhật Bản) đã ký Hợp đồng 

thành lập Công ty liên doanh NYK AUTO LOGISTICS (Việt Nam). 

 

 

 

Một số hình ảnh: Lễ ký kết Hợp đồng thành lập Công ty liên doanh NYK Auto Logistics  

(Việt Nam) ngày 02/12/2016 tại Tokyo (Nhật Bản). 

 

+ Ngày 13/03/2017, VOSA tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập công ty tại Khách 

sạn The Reverie Saigon (Times Square), số 22-36 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM. Lễ kỷ niệm  

có sự tham gia của các cấp lãnh đạo gồm Bộ Giao Thông Vận Tải, Tổng Công Ty Hàng Hải Việt 

Nam (VINALINES) cùng với đại diện lãnh đạo Cục Hàng Hải Việt Nam, các Cảng biển, các công 

ty, khách hàng và đối tác. 
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Một số hình ảnh: Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập VOSA (13/03/1957 – 13/03/2017). 
 

+ Ngày 03/07/2017: đã tăng vốn Điều lệ lên 128.149.940.000 đồng do phát hành cổ phiếu 

để trả cổ tức năm 2016 (10%). 
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2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 

- Ngành nghề kinh doanh:  

+ Đại lý tàu biển. Đại lý, kiểm đếm hàng hóa. Môi giới và dịch vụ hàng hải. Dịch vụ 

logistics. Đại lý vận tải (giao nhận kho vận, kho ngoại quan).  

+ Vận tải đa phương thức quốc tế.  

+ Kinh doanh kho bãi.  

- Địa bàn kinh doanh:  

+ Địa bàn kinh doanh của Công ty trải dài trên toàn quốc, từ Móng Cái đến Cà Mau, trong 

đó địa bàn hoạt động kinh doanh chính là Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hải Phòng,  

Tỉnh Quảng Ninh. 

 

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý: 

- Mô hình quản trị: Mô hình quản trị của Công ty gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng 

quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các Ban chuyên môn nghiệp vụ, các Chi nhánh trực thuộc, 

các Văn phòng đại diện, các công ty con và các công ty VOSA góp vốn. 

- Cơ cấu bộ máy quản lý:  

+ Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh 

nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 

ngày 26/11/2014, các Luật khác và Điều lệ Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam đã được 

Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 19/05/2017. 
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- Các công ty con, công ty liên kết:  

TT Tên doanh nghiệp Địa chỉ 
Quan 

hệ 

Lĩnh vực KD 

chính 

Vốn góp của 

Công ty 

Chiếm 

tỷ lệ 

(%) 

1 

Công ty cổ phần Bất 

động sản Đại lý 

hàng hải Việt Nam 

(VOSA LAND) 

Lầu 5, Petroland 

Tower, Số 12 Tân 

Trào, Quận 7, TP.HCM 

Công ty 

con 

Kinh doanh  

bất động sản.  

Xây dựng nhà 

các loại 

51.500.000.000 51,5 

2 

Công ty TNHH 

Yusen Logistics và 

Vận tải Việt Nam 

Phòng 805, Tòa nhà 

HITC, 239 Xuân Thủy, 

Cầu Giấy, Hà Nội 

Công ty 

liên 

doanh 

Dịch vụ đại lý 

vận tải đường 

bộ, đường thủy, 

kho bãi, xếp dỡ 

hàng hóa 

51.000 USD 51 

3 

Công ty TNHH 

NYK Auto Logistics 

(Việt Nam) 

Toà nhà Saigon 

Riverside Center 

Phòng 604, số 2A-4A 

Tôn Đức Thắng, Quận 

1, TP.HCM 

Công ty 

liên 

doanh 

Dịch vụ đại lý 

vận tải, dịch vụ 

kho bãi và lưu 

giữ hàng hóa 

200.000 USD 20 

  

- Các Công ty có vốn góp: 

TT Tên doanh nghiệp Địa chỉ 
Quan 

hệ 

Lĩnh vực KD 

chính 

Vốn góp của 

Công ty 

Chiếm 

tỷ lệ 

(%) 

1 

Công ty TNHH 

Yusen Logistics 

Việt Nam 

Phòng 805, Tòa nhà 

HITC, 239 Xuân Thủy, 

Cầu Giấy, Hà Nội 

Công ty 

liên 

doanh 

Dịch vụ đại lý 

vận tải, kho 

bãi, logistics 

4.000 USD 01 

2 
Công ty CP 

Vinalines Logistics 

P.405, tầng 4, tòa nhà 

Ocean Park, số 1 Đào 

Duy Anh, Hà Nội 

Góp 

vốn 

Dịch vụ 

logistics 
50.000 cổ phiếu 0,35 

3 

Ngân hàng TMCP 

Hàng hải (Maritime 

Bank) 

88 Láng Hạ,  

Q. Đống Đa, Hà Nội 

Đầu tư 

khác 

Tài chính, 

ngân hàng 
913.390 cổ phiếu 0,11 

4 Cảng LOTUS 

1A Nguyễn Văn Quỳ,  

P. Phú Thuận, Q. 7, 

TP. HCM 

Góp 

vốn 

Khai thác 

cảng 
23.705 USD 0,27 

5 
Công ty CP Thép 

Việt Nam 

91 Láng Hạ,  

Q. Đống Đa, Hà Nội 

Đầu tư 

khác 

Sản xuất, kinh 

doanh thép 
200.000 cổ phiếu 0,03 

 

 

4. Định hướng phát triển:  

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: 

 + Xây dựng Công ty thành một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực dịch vụ hàng 

hải và logistics; phát triển bền vững dựa trên nền tảng kinh doanh cốt lõi là dịch vụ đại lý tàu biển, 

chuỗi dịch vụ logistics toàn diện với giá trị gia tăng cho khách hàng; thương mại xuất nhập khẩu; 

triển khai vận tải đa phương thức; mở rộng mạng lưới hoạt động sản xuất kinh doanh trên khắp 

các cảng và các vùng kinh tế trọng điểm trong nước, định hướng phát triển ra thị trường thế giới; 

 + Gắn liền công tác sản xuất kinh doanh với ứng dụng công nghệ mới và quản trị tốt nhất 

các nguồn lực; đảm bảo quyền lợi chính đáng và tạo môi trường làm việc tốt nhất cho người lao 

động. Thực hành tiết kiệm chi phí quản lý, sử dụng tốt và có hiệu quả nguồn vốn chủ sở hữu 

v.v… để tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty và các cổ đông. 
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 + Phát triển nguồn nhân lực, nhất là phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, đảm bảo 

quyền lợi chính đáng và tạo môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động. 

 + Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với nhà nước, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng 

chung của đất nước. 

- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương 

trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty: 

+ Công ty luôn thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ môi trường trong SXKD, không gây ô 

nhiễm hay tác động xấu đến môi trường tại các địa bàn kinh doanh; thực hiện trách nhiệm đối với 

xã hội, cam kết tham gia các hoạt động từ thiện và các chương trình nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, 

hỗ trợ cộng đồng v.v.  

 

5. Các rủi ro:  

 Hoạt động trong lĩnh vực chính là dịch vụ hàng hải (đại lý tàu biển, cung ứng, kiểm đếm 

hàng hóa và các dịch vụ đi kèm v.v.), dịch vụ logictics (đại lý vận tải, kho bãi và các dịch vụ liên 

quan) và thương mại xuất nhập khẩu tiểu ngạch, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ 

phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (“Công ty”) phụ thuộc rất lớn vào tốc độ tăng trưởng của nền 

kinh tế (GDP) nói chung và hoạt động xuất nhập khẩu nói riêng. Bên cạnh đó, những biến động vĩ 

mô như lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái… cũng tác động gián tiếp lên hoạt động kinh doanh của 

Công ty như mọi ngành nghề kinh doanh khác. 

5.1. Rủi ro về kinh tế: 

5.1.1. Rủi ro về tăng trưởng kinh tế: 

* Tăng trưởng kinh tế và hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam: 

 - Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2017 tăng trưởng rất ấn tượng với tổng sản 

phẩm trong nước (GDP) đạt 6,81%, vượt mục tiêu 6,7% và cao nhất kể từ năm 2010 trở lại đây; 

vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện ước đạt 17,5 tỉ đô la Mỹ, tăng 10,8%, gấp hơn hai 

lần so với mặt bằng chung toàn cầu; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa khoảng 213,8 tỉ đô la Mỹ, 

tăng tới 21,1% là mức cực kỳ ấn tượng so với tốc độ tăng trưởng xấp xỉ 4% của thương mại toàn 

cầu. 

- Trong năm 2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt gần 425 tỷ USD, tăng 

20,9% so với năm 2016; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 213,77 tỷ USD, tăng 21,1% và 

tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 211,1 tỷ USD, tăng 20,8%. Hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ đại lý 

tàu biển, dịch vụ logictics (đại lý vận tải và các dịch vụ liên quan), tốc độ tăng trưởng chung của 

nền kinh tế nói chung và nhu cầu xuất nhập khẩu của Việt Nam nói riêng là nhân tố quan trọng, 

ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả năm 2017 cũng như kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty 

cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam.  

5.1.2. Lãi suất: 

 - Với hệ số nợ trên tổng tài sản là 0,42, lãi suất ngân hàng cũng có những ảnh hưởng nhất 

định đối với Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam. Tuy nhiên rủi ro này không quá lớn vì 

Công ty không có vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Bên cạnh đó, do điều kiện thị trường 
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thuận lợi và chính sách duy trì lãi suất thấp để ổn định hoạt động sản xuất, hồi phục kinh tế của 

nhà nước, lãi suất tiếp tục được kì vọng không có sự thay đổi lớn trong ngắn hạn.   

5.1.3. Tỷ giá hối đoái: 

 - Đối với VOSA - doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu ủy thác và cung cấp dịch vụ 

hàng hải/ logistics cho các đối tác nước ngoài liên quan đến thanh toán quốc tế, tỷ giá hối đoái 

cũng là một rủi ro thường xuyên. Tuy nhiên, vay nợ ngoại tệ của Công ty là không đáng kể, hệ số 

nợ trên tổng tải sản thấp 0,42 đây cũng là một lợi thế so với các doanh nghiệp cùng ngành.   

5.2. Rủi ro về luật pháp: 

 - Rủi ro về luật pháp là những thay đổi trong hệ thống các văn bản pháp luật trực tiếp hoặc 

gián tiếp điều chỉnh đến hoạt động của Công ty, những thay đổi trong quy định pháp luật làm ảnh 

hưởng đến hoạt động của Công ty. Ngoài ra, sự thay đổi chính sách của Nhà nước như: thay đổi 

chính sách về BHXH, tăng giá thuê đất, làm sụt giảm lợi nhuận khai thác kho bãi; Bên cạnh đó, 

ngành vận tải biển còn chịu ảnh hưởng từ những chính sách của Nhà nước cũng như định hướng 

phát triển của ngành hàng hải. 

 - Để hạn chế rủi ro về luật pháp, Công ty luôn chủ động, thường xuyên cập nhật quy định 

pháp luật, tìm hiểu, nghiên cứu về các thay đổi của pháp luật đồng thời thông tin kịp thời tới toàn 

thể cán bộ, nhân viên và cổ đông của Công ty.  

5.3. Rủi ro đặc thù:  

5.3.1. Rủi ro giá nguyên liệu, sử dụng nhà, đất: 

 - Do kinh doanh trong ngành nghề liên quan mật thiết tới ngành vận tải nói chung, nên 

Công ty cũng chịu ảnh hưởng gián tiếp từ biến động giá nguyên liệu.  

 - Tuy nhiên, do Công ty có thuê nhiều đất đai, nhà cửa để sử dụng làm kho bãi, trụ sở, mà 

trong những năm gần đây giá thuê nhà, đất liên tục tăng cao, nên chi phí của doanh nghiệp bị tăng 

theo, lợi nhuận cũng bị giảm sút. 

5.3.2. Rủi ro cạnh tranh: 

 - Đối với ngành vận tải, các cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO hầu như đã được 

thực thi đầy đủ từ năm 2014, nên hiện nay các công ty dịch vụ vận tải lớn của nước ngoài có đủ 

điều kiện để hoạt động tại Việt Nam trong hầu hết các lĩnh vực dịch vụ logistics, vì thế, sự cạnh 

tranh giữa các công ty cùng lĩnh vực này ngày càng trở nên gay gắt. 

5.4. Rủi ro khác: 

 - Các rủi ro mang tính hệ thống khác như, chiến tranh, thiên tai, địch họa, môi trường, 

những biến động chính trị xã hội trên thế giới… là những rủi ro tuy hiếm nhưng có thể xảy ra. Do 

vậy, nếu có, những rủi ro này ít nhiều sẽ gây thiệt hại về tài sản, con người, thị trường kinh doanh 

của Công ty; qua đó, ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Để hạn 

chế tối đa các thiệt hại, Công ty đã tham gia mua bảo hiểm cho các tài sản có giá trị lớn. 
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Thông tin tài chính cơ bản (Hợp nhất đã kiểm toán): 

 

 

  

(*) Tăng trưởng năm 2017 so với năm 2008 (số lần).   

(**) Tăng trưởng bình quân hàng năm 2008 – 2017. 

 

 

 

 

 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Tăng  

trưởng 

(*) 

CAGR 
 (**) 

Tổng doanh thu 
  

474,726  

  

526,392  

  

568,609  

  

691,702  

  

610,090  

  

804,350  

  

843,121  

  

863,667  

  

863,511  

  

864,551  
1.82 7% 

Lợi nhuận trước thuế 
    

36,296  
    

39,046  
    

47,844  
    

45,300  
    

46,735  
    

42,127  
    

61,046  
    

59,440  
    

52,752  
    

51,165  
1.41 4% 

Lợi nhuận sau thuế 
    

32,922  

    

30,152  

    

34,247  

    

35,849  

    

38,742  

    

35,399  

    

51,038  

    

49,228  

    

44,724  

    

44,174  
1.34 3% 

                      
  

Tổng tài sản 
  

473,374  

  

452,558  

  

512,622  

  

461,358  

  

483,674  

  

486,318  

  

647,875  

  

613,558  

  

619,003  

  

645,592  
1.36 4% 

Vốn chủ sở hữu 
  

188,539  
  

178,839  
  

195,769  
  

208,335  
  

219,530  
  

237,154  
  

316,051  
  

337,608  
  

351,365  
  

372,554  
1.98 8% 

Tổng nợ phải trả 
  

284,835  

  

273,719  

  

316,853  

  

253,023  

  

264,144  

  

249,164  

  

331,824  

  

275,950  

  

267,637  

  

273,037  
0.96 0% 
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II. Tình hình hoạt động trong năm 2017:  

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:  

- Năm 2017, nền kinh tế toàn cầu tuy đã có dấu hiệu phục hồi nhưng chậm hơn dự báo và 

chưa có dấu hiệu khởi sắc, ngành vận tải biển và dịch vụ hàng hải cũng không ngoại lệ. Trong 

nước, ngành hàng hải và dịch vụ logistics tiếp tục mở cửa theo lộ trình cam kết WTO. Do sức 

cạnh tranh yếu của các doanh nghiệp dịch vụ logistics và các hãng tàu Việt Nam nên các công ty 

logistics và các hãng tàu lớn của nước ngoài nắm giữ thị phần chi phối, nên khi phát sinh thua lỗ 

do giá cước thấp và giá nhiên liệu tăng cao thì tác động trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận các 

doanh nghiệp Việt Nam làm dịch vụ liên quan. 

 

- Kết quả SXKD năm 2017 (Hợp nhất): 

 Đơn vị tính: Triệu đồng. 

Chỉ tiêu 
Kế hoạch 

năm 2017 

Thực hiện 

năm 2017 

Thực hiện 

năm 2016 

Thực hiện 

so với kế 

hoạch 

Thực hiện 

so với năm 

2016 

Tổng doanh thu 850.000 897.381 913.632 105% 98% 

Doanh thu kinh doanh  835.000 864.551 863.511 103 % 100 % 

Lợi nhuận trước thuế 51.000  51.165 52.752 100 % 97 % 

 

1.1. Về lĩnh vực đại lý tàu truyền thống:  

- Sản lượng tàu: 2.854 tàu (trong đó 2.232 tàu hàng rời các loại và 622 tàu container) – 

tăng 15% so với năm 2016; 

- Doanh thu: 60.871.607.491 đồng – tăng 9% so với năm 2016; 

- Sản lượng tàu phục vụ tăng 15% chủ yếu tại các khu vực Hà Tĩnh (tăng 66% do lượng 

tàu phục vụ nhà máy thép Hưng Nghiệp tăng mạnh), Hải Phòng (tăng 57% do các tàu công trình 

phục vụ dự án cảng Lạch Huyện) và tại thành phố Hồ Chí Minh (tăng 12% - lượng tàu container 

do chi nhánh phục vụ tăng mạnh). 

- Dịch vụ này ngày càng bị cạnh tranh khốc liệt khi ngày càng nhiều các đại lý nước ngoài, 

đại lý tư nhân tham gia vào thị trường. Đại lý nước ngoài có mối quan hệ mật thiết với các chủ tàu 

nước ngoài, đại lý tư nhân sẵn sàng hạ giá thấp để cạnh tranh và giành dịch vụ. Các chủ tàu, chủ 

hàng lớn đều ép giảm giá đại lý phí hoặc chỉ trả mức khoán chung rất thấp cho việc phục vụ đại 

lý. 

- Trong năm qua, Ban lãnh đạo công ty và các chi nhánh đã tích cực chủ động làm việc với 

các khách hàng truyền thống, tăng cường sự hợp tác, đưa ra những chính sách linh động để phục 

vụ cho khách hàng nên các chủ tàu này đều tiếp tục ủng hộ và sử dụng dịch vụ của công ty. 
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Hình ảnh: Phục vụ tàu hàng rời tại cảng Qui Nhơn 

 

1.2. Về dịch vụ đại lý liner: 

- Sản lượng phục vụ: 247.979 Teus, trong đó 113.702 Teus hàng xuất – tăng 5% so với 

năm 2016 và 134.277 Teus hàng nhập – bằng 98% so với năm 2016; ngoài ra còn có 34.277 Teus 

hàng xuất và nhập rỗng; 

- Doanh thu: 25.800.528.011 đồng – tăng 14% so với năm 2016. 

- Hãng tàu Namsung Shipping tăng tuyến khai thác từ thành phố Hồ Chí Minh nên lượng 

hàng xuất từ khu vực này tăng lên đáng kể (tăng 20%) nên dù lượng hàng nhập sụt giảm mạnh 

(14%) do lượng thiết bị rỗng tồn tại khu vực cao nên hãng tàu phải cắt giảm hàng nhập về tạo cân 

bằng, doanh thu từ đại lý liner của Vitamas vẫn đạt mức tăng trưởng tốt. Tại khu vực Hải Phòng, 

số chuyến khai thác đến khu vực Hải Phòng giảm nên sản lượng tại khu vực Hải Phòng sụt giảm 

nhẹ. 

- Hãng tàu Sinotrans gặp nhiều khó khăn, tuyến khai thác gặp nhiều cạnh tranh khi tất cả 

các hãng tàu lớn đều khai thác chung tuyến, giá cước và lịch tàu của hãng không thuận lợi, tuy 

nhiên với sự nỗ lực của bộ phận đại lý cho hãng tàu cùng với những chính sách linh hoạt từ hãng 

tàu nên sản lượng tại khu vực Hải Phòng tăng xấp xỉ 10% so cả về hàng xuất lẫn hàng nhập. 

Doanh thu từ bộ phận liner cho hãng tàu cũng tăng lên tương ứng. 
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Hình ảnh: Phục vụ tàu container cho hãng tàu Namsung Shipping. 
 

1.3. Về dịch vụ đại lý vận tải: 

- Doanh thu: 536.706.619.869 đồng – tăng gần 4% so với năm 2016. 

- Năm 2017, mảng dịch vụ đại lý vận tải tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn khi hầu hết các 

chi nhánh của VOSA đều không có phương tiện vận tải, hoàn toàn phụ thuộc vào phương tiện 

thuê ngoài nên khó chủ động về giá cả, thu xếp phương tiện … đối với khách hàng nên thường 

xuyên bị động trong các dịch vụ đại lý vận tải.  

- Nhiều khách hàng lớn gặp khó khăn trong kinh doanh nên phải thu hẹp hoặc rời bỏ thị 

trường. Một số khách hàng lớn của công ty đã tự tổ chức vận tải bằng cách lập ra các công ty vận 

tải hoặc sử dụng các công ty vệ tinh của mình, chấm dứt dịch vụ với VOSA. 

- Các khách hàng đều yêu cầu giảm giá dịch vụ trong khi chi phí thuê ngoài không giảm 

nên hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận từ dịch vụ này ngày càng bị thu hẹp. 
 

 

Hình ảnh: Khai thác kho, bãi và đội vận tải NorthFreight tại Hải Phòng. 



Báo cáo thường niên năm 2017   

 

Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam 15 

 

 

1.4. Về dịch vụ kiểm đếm hàng hóa:  

- Doanh thu: 20.063.627.194 đồng – tăng 2,5% so với năm 2016. 

- Dù đã nỗ lực mở rộng dịch vụ sang kiểm tra, giám sát đóng hàng, kiểm tra hàng hóa ... 

nhưng sản lượng phục vụ do các chi nhánh VITAMAS, ORIMAS và VOSA Sài Gòn thực hiện 

đều sụt giảm trong năm qua khi các khách hàng giảm sản lượng hoặc không còn sử dụng dịch vụ 

kéo theo doanh thu từ dịch vụ này giảm sút, chỉ trừ chi nhánh Orimas do giá dịch vụ được cải 

thiện hơn. 

- Tại Hà Tĩnh, do lượng tàu làm đại lý của VOSA Bến Thủy tăng mạnh và có nhiều loại 

hàng sử dụng dịch vụ kiểm đếm nên doanh thu từ dịch vụ này của chi nhánh tăng trưởng khả 

quan. 

- Công ty tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm đếm và mở rộng sang các dịch vụ gia 

tăng cho khách hàng để đảm bảo doanh thu. 

 

 
 

Hình ảnh: Tác nghiệp kiểm đếm hàng hóa tại kho CFS – Northfreight Hải Phòng. 
 

1.5. Về dịch vụ kinh doanh kho bãi, kho ngoại quan: 

- Doanh thu: 94.332.971.079 – tăng 3% so với năm 2016. 

- Doanh thu từ dịch vụ kho bãi tăng 14% so với năm trước, tuy nhiên việc kinh doanh kho 

ngoại quan vẫn chưa thể phục hồi sau biến động lớn về nhân sự và kinh doanh từ giữa năm 2016. 

- Trong năm qua, các thân chủ lớn sử dụng dịch vụ kho bãi của VOSA gặp nhiều khó khăn 

hoặc thay đổi chính sách kinh doanh nên lượng hàng hóa qua kho – bãi giảm mạnh.  

- Tại khu vực Cái Lân, lượng hàng qua kho nông sản của Bunge giảm chỉ còn 15% so với 

cam kết và bằng 55% so với năm 2016 do ảnh hưởng biến động trong chăn nuôi gia súc nên lượng 

thức ăn gia súc nhập về sụt giảm mạnh.  

- Tuy nhiên, để cung cấp dịch vụ kho cho các chủ hàng khác tại khu vực Cái Lân, công ty 

phải thuê thêm một số kho của các doanh nghiệp khác trong khu vực để phục vụ khách hàng nên 

doanh thu kho bãi có sự tăng trưởng tốt dù chi phí cao và biên độ lợi nhuận thấp. 

- Tại khu vực Hải Phòng, sau khi hãng tàu NYK đã chuyển toàn bộ container rỗng và có 

hàng từ kho bãi của Northern Freight về trung tâm logistics của Yusen Logistics, cùng với việc 

thành phố xây cầu vượt gần khu vực kho và cấm đường đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc kinh 

doanh kho bãi.  
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- Tại Quy Nhơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ra quyết định thu hồi kho bãi để phục vụ dự án 

công cộng nên các khách hàng đã phải tìm kho khác để thuê khiến cho hoạt động chỉ cầm chừng 

chờ bàn giao nên doanh thu kho bãi của chi nhánh giảm mạnh. 
  

 

 

Một số hình ảnh: Khai thác kho, bãi VOSA Quảng Ninh tại Cái Lân. 

 

1.6. Về dịch vụ xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất: 

- Sau biến động về nhân sự từ giữa năm 2016, dù đã rất nỗ lực nhưng việc kinh doanh dịch 

vụ này chưa thể phục hồi sau khi mất toàn bộ khách hàng cùng lúc với việc thay đổi trong chính 

sách quản lý xuất nhập khẩu biên mậu của Trung Quốc khiến cho tiến độ giao nhận chậm, chi phí 

kinh doanh tăng. 

- Đến cuối năm, dịch vụ này đã có những tiến triển nhất định, tìm được một số khách hàng 

nên đã tạm cân bằng thu chi cho bộ phận này. 

 

1.7. Về dịch vụ cung cấp cho tàu: 

- Doanh thu: 22.373.304.785 đồng – bằng 40% so với năm 2016. 

- Hoạt động cung ứng dịch vụ cho tàu tiếp tục gặp nhiều khó khăn do tình hình cạnh tranh 

ngày càng gay gắt, và các chủ tàu ít sử dụng dịch vụ cung ứng tại các cảng Việt Nam trừ khi thật 

cần thiết do chi phí cao dẫn đến sự sụt giảm về dịch vụ này tại các chi nhánh như VOSA Quảng 

Ninh, VOSA Sài Gòn.  

- Dịch vụ này ngày càng có tính rủi ro cao trong khi nguồn vốn sử dụng quá lớn và bị cạnh 

tranh không lành mạnh hoặc bị một số đối tượng cản trở, gây khó khăn. 
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2. Tổ chức và nhân sự:  

- Danh sách Ban điều hành và Ban Tài chính kế toán:  

TT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Ngày bổ 

nhiệm 

Số cổ  

phiếu  

sở hữu  

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu  

1 Vũ Xuân Trung         01/10/1959 

PCT HĐQT 

kiêm Tổng 

Giám đốc 

Cử nhân 

Kinh tế,  

Cử nhân 

ngoại ngữ 

16/06/2014 2.530 0.02 

2 Hoàng Hoa Phòng     01/01/1958 

UV HĐQT 

kiêm Phó Tổng 

Giám đốc 

Cử nhân 

ngoại ngữ 

12/12/2016 

(bổ nhiệm lại) 
2.860 0.02 

3 Trịnh Vũ Khoa     22/08/1968 

UV HĐQT 

kiêm Phó Tổng 

Giám đốc 

Cử nhân 

QTKD,  

Cử nhân 

ngoại ngữ 

12/12/2016 

(bổ nhiệm lại) 
990 0.01 

4 
Nguyễn Thị Thanh 

Trang 
08/02/1969 

UV HĐQT 

kiêm Phó Tổng 

Giám đốc 

Kỹ sư 

KTVTB,  

Cử nhân 

Luật 

06/08/2012 1.320 0.01 

5 Võ Trung Thắng 01/01/1977 

Phó Ban Phụ 

trách Ban 

TCKT 

Cử nhân  Kế 

toán Kiểm 

toán 

01/03/2016 550 0.01 

 

- Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với 

người lao động:  

+ Trong năm 2017, Công ty đã ban hành Quy chế tiền lương mới bên cạnh các quy chế đã 

được xây dựng và ban hành thực hiện như: Quy chế dân chủ, quy chế tuyển dụng và đào tạo, quy 

chế phân phối quỹ khen thưởng - phúc lợi, nêu bật chế độ đãi ngộ về tiền lương, tiền thưởng và 

phúc lợi xã hội cho CBCNV nhằm khuyến khích toàn thể người lao động Công ty không ngừng 

nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, phát huy sáng kiến cải tiến quy trình làm việc, thi đua 

tiết kiệm chi phí sản xuất và nâng cao năng suất, chất lượng lao động. Công ty tiếp tục nghiên cứu 

sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới các quy chế để kiện toàn công tác quản lý và điều hành của 

công ty. 

+ Tiếp tục kiện toàn tổ chức theo hướng tập trung nâng cao vai trò quản trị và điều hành 

của Công ty với các chi nhánh. Gắn kết các chi nhánh thành công ty mạnh, làm cơ sở vững chắc 

cho việc tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con cho những năm sau. 

+ Xây dựng quy hoạch về cán bộ, đầu tư phát triển nguồn nhân lực cho toàn công ty và 

từng chi nhánh giai đoạn từ năm 2017 - 2022. Tiếp tục tuyển dụng thêm những nhân viên mới có 

trình độ chuyên môn, bổ nhiệm những người có năng lực xứng đáng đảm nhận các vị trí chủ chốt 

theo hướng trẻ hóa cán bộ, có chế độ đãi ngộ tương xứng, nâng cao trình độ ngoại ngữ và chuyên 

môn cho đội ngũ CBCNV để doanh nghiệp đủ sức cạnh tranh, năng động và kinh doanh đạt hiệu 

quả cao nhất. 

+ Tăng cường tiết kiệm và giảm chi phí trong công tác. Tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi phí 

quản lý, rà soát, tiết giảm các chi phí không hợp lý hoặc không thật sự cần thiết trong kinh doanh 

và quản lý nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh chung toàn Công ty. 
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3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:  

3.1. Đầu tư sản xuất kinh doanh: 

 

3.2. Các dự án khác: 

* Dự án văn phòng Vitamas số 44 - 46, Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh: 

- Ngày 10/03/2016, Hội đồng quản trị đã đồng ý tạm dừng dự án Tòa nhà văn phòng 

VITAMAS do ảnh hưởng quy hoạch. Ban điều hành đã giao cho Vitamas liên hệ các đơn vị tư 

vấn tiến hành khảo sát, thiết kế, dự trù kinh phí sửa chữa cải tạo lại theo hiện trạng và xin phép 

sửa chữa. 

- Sau khi đấu thầu rộng rãi trong nước, dự án sửa chữa văn phòng VITAMAS đã chọn 

được nhà thầu xây lắp và khởi công ngày 26/06/2017. 

- Sau khi phá dỡ kết cấu cũ, Ban Quản lý thi công, Đơn vị thi công và Tư vấn giám sát 

phát hiện hiện trạng kết cấu nhà và thiết kế không phù hợp nên không thể tiếp tục thi công. Công 

ty đã thuê đơn vị Tư vấn thiết kế điều chỉnh lại thiết kế cho phù hợp với hiện trạng. Hiện nay việc 

điều chỉnh đã thống nhất được phương án và đang triển khai chi tiết. Dự án dự kiến khởi công lại 

vào tháng 04/2018. 

* Dự án Văn phòng VOSA Nha Trang: 

- Ngày 24/8/2015 Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại lý Hàng Hải Việt Nam ban hành 

công văn số 259/ĐLHHVN của về việc Chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng văn phòng VOSA 

Nha Trang tại 6A Nguyễn Thị Định, Nha Trang. 

- Ngày 28/10/2016 Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại lý Hàng Hải Việt Nam ban hành 

Quyết định số 202/QĐ-TGĐ về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Văn phòng 

VOSA Nha Trang; Quy mô dự án: 1 bán hầm, 3 tầng lầu, sân thượng trên diện tích 80,4m², tổng 

mức đầu tư: 2.499.320.000 đồng. 

- Sau khi đấu thầu rộng rãi trong nước, dự án Văn phòng VOSA Nha Trang đã chọn được 

nhà thầu xây lắp và khởi công ngày 27/06/2017. 

- Dự án hiện nay đã hoàn thành 98%, VOSA Nha Trang đã bắt đầu làm việc tại văn phòng 

mới từ 15/01/2018. Đơn vị thi công đang hoàn thiện những công tác cuối cùng để nghiệm thu bàn 

giao trong tháng 04/2018. 

* Dự án mua nhà đất số 25 Điện Biên Phủ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng: 

- Trong tháng 09/2016, Công ty đã hoàn tất thanh toán tiền mua nhà và đất cho Công ty 

TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng số tiền 64,3 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự có.  

Tháng 05/2017 đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho khu nhà 

đất này. 

 

3.3. Các công ty con, công ty liên kết:  

3.3.1 - Công ty Cổ phần Bất Động sản Đại lý hàng hải Việt Nam (VOSALAND): 

- Tính đến 31/12/2015, VOSA đã thực hiện góp đủ 51,5 tỷ đồng vốn cổ phần và chiếm 

51,5% vốn điều lệ VOSALAND. 

- Tháng 09/2016, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết thoái vốn toàn bộ cổ 

phần đang nắm giữ tại VOSALAND.  

- Kết quả kinh doanh năm 2017 (đã kiểm toán) lỗ 882 triệu đồng, lỗ luỹ kế 5,5 tỷ đồng. 

-  Hiện nay, Công ty đang làm các bước thủ tục để tiến hành thoái toàn bộ vốn. 
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3.3.2- Công ty TNHH Yusen Logistics và Vận tải (Việt Nam) - YLTV: 

- Liên doanh được thành lập từ ngày 01/04/2014, VOSA đã góp đủ 51% vốn liên doanh 

(51.000 USD). Công ty có năm tài chính kết thúc ngày 31/03 hàng năm. 

- Tháng 03 hàng năm, VOSA đã nhận tiền nhượng quyền quản lý năm tài chính là 40.000 

USD cố định. 

- Công ty có năm tài chính kết thúc ngày 31/03 hàng năm. 

- Lợi nhuận sau thuế năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2017 là 901 triệu đồng 

 

3.3.3 - Công ty liên doanh NYK Auto Logistics (Việt Nam): 

- Ngày 02/12/2016, tại Tokyo (Nhật Bản), Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam 

(VOSA) và Công ty Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line - Nhật Bản) đã ký Hợp đồng 

thành lập Công ty liên doanh NYK Auto Logistics (Việt Nam). 

- Vốn Điều lệ của Công ty là 1.000.000 USD, trong đó cơ cấu vốn góp như sau: 

+ Công ty cổ phần Đại lý Hàng Hải Việt Nam (VOSA) góp 200.000USD (20%) tương 

đương 4,54 tỷ đồng. 

+ Hãng tàu Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK LINE) góp 800.000USD (80%). 

- Công ty có năm tài chính kết thúc ngày 31/03 hàng năm. 

- Công ty TNHH NYK Auto Logistics Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 26/06/2017 và chính thức hoạt động. 

 

3.3.4 Công ty TNHH China Shipping Việt Nam:  

- Vốn điều lệ 500.000 USD, trong đó VOSA góp 40% vốn điều lệ. 

- Sau khi chính thức sáp nhập với hãng tàu COSCO thì VOSA và đối tác liên doanh là 

China Shipping Holdings Pte Ltd., đã thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng liên doanh từ ngày 

01/07/2016 và tiến hành giải thể Công ty TNHH China Shipping VN từ ngày 01/08/2016. 

- Trong năm 2017, liên doanh đã hoàn tất thủ tục giải thể.  

 

3.3.5 Công ty TNHH Yusen Logistics Việt Nam:  

- VOSA chỉ còn góp 1% (4.000 USD) vốn điều lệ trong liên doanh và VOSA được nhận 

một khoản lợi nhuận cố định (5.000 USD/năm) cho đến khi hợp đồng liên doanh hết thời hạn. 

 

4. Tình hình tài chính:   

 

a) Tình hình tài chính: 

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2016 % 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 (*) 

645.592.089.056  

864.551.723.402  

44.752.208.200 

6.413.211.819 

51.165.420.019 

44.174.208.885 

12% 

619.003.284.861 

 863.511.317.762  

 30.963.625.869  

 21.789.359.615  

 52.752.985.484  

 44.268.936.398 

25% 

+4,3%  

+0,1% 

+44,5% 

-70,5% 

-3,0% 

-0,2% 

 

(*) Tỷ lệ trả cổ tức năm 2016 là 25%, trong đó 15% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. 

Tỷ lệ trả cổ năm 2017 dự kiến là 12% bằng tiền mặt. 
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b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:  

 

Các chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2016 Ghi chú 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

 Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 

 Hệ số thanh toán nhanh: 

TS ngắn hạn - Hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn 

 

 

1,353 

 

1,353 

 

 

 

1,300 

 

1,300 

 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

 Hệ số Nợ/Tổng tài sản 

 Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 

 

0,423 

0,733 

 

0,432 

0,762 

 

3. 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  

 

 

N/A 

1,339 

 

 

N/A 

1,395 

 

4. 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  

 
0,051 

0,119 

0,068 

0,052 

 
0,051 

0,126 

0,072 

0,036 

 

 

 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu (tính đến ngày 31/12/2017):  

a) Cổ phần:  

- Tổng số cổ phần: 12.814.994 cổ phần (mệnh giá 10.000đ/cp). 

+ Số cổ phần tự do chuyển nhượng: 12.814.994 cổ phần. 

+ Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần.  
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b) Cơ cấu cổ đông:  

TT Cơ cấu cổ đông  
Cổ phần 

sở hữu 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Cổ đông tổ chức (06 cổ đông) 7.145.000 55,76 

2 Cổ đông cá nhân (688 cổ đông)          5.669.994  44,24 

 Cộng 1 + 2 12.814.994 100,00 

3 Cổ đông lớn (04 cổ đông) 9.016.701 70,37 

4 Cổ đông nhỏ (690 cổ đông) 3.798.293 29,63 

 Cộng 3 + 4 12.814.994 100,00 

5 Cổ đông trong nước (687 cổ đông) 12.207.464 95,26 

6 Cổ đông nước ngoài (07 cổ đông) 607.530 4,74 

 Cộng 5 + 6 12.814.994 100,00 

7 Cổ đông Nhà nước 6.542.580 51,05 

8 Cổ đông khác 6.272.414 48,95 

 Cộng 7 + 8 12.814.994 100,00 

 694 cổ đông tổ chức và cá nhân 12.814.994 100,00 

 

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có. 

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ:  

* Kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ trong năm 2017: 

- Ngày 11/01/2017, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua Nghị quyết mua lại cổ phiếu 

làm cổ phiếu quỹ, số lượng tối đa không quá 05%, để phát hành cổ phiếu theo chương trình ưu đãi 

cho CBCNV. Tuy nhiên, Công ty đã không mua được cổ phiếu quỹ do giá cổ phiếu không phù 

hợp. 

e) Các chứng khoán khác: Không có.     
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6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty:  

 
 

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu : 

Công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ logistics, nên sử dụng rất ít nguyên, nhiên vật 

liệu, chủ yếu sử dụng cho đội xe vận tải; năng lượng điện, nước chủ yếu chỉ sử dụng cho các kho 

bãi và các văn phòng làm việc. 
 

6.2. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: 

- Công ty luôn tuân thủ thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề môi trường, 

nhất là các quy định về môi trường liên quan đến hoạt động kinh doanh kho bãi, đội xe vận tải ... 

- Hàng năm, Công ty đều có các quy định, yêu cầu các chi nhánh và toàn thể CBCVN thực 

hành tiết kiệm, trong đó có tiết kiệm điện, nước và bảo vệ môi trường nơi làm việc. 
 

6.3. Chính sách liên quan đến người lao động: 

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động: 

- Tổng số lao động bình quân trong năm của Công ty: 627 người. 

- Cơ cấu phân bổ lao động: 
 

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Số lượng Tỷ lệ (%) 

I Phân theo đối tượng lao động    

1 Người quản lý Người 5 0,81 

2 Lao động trực tiếp SXKD Người 455 73,98 

3 Lao động chuyên môn, nghiệp vụ Người 91 14,79 

4 Lao động thừa hành, phục vụ Người 64 10,42 

II Phân theo trình độ lao động    

1 Đại học và sau đại học Người 439 71,38 

2 Cao đẳng và Trung cấp Người 34 5,52 

3 Khác Người 142 23,10 
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+ Thu nhập bình quân năm 2017: 13.236.310 đồng/người/tháng.  

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: 

Công ty đã thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động theo đúng quy 

định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như Thỏa ước lao động tập 

thể. Công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động tại Công ty được quan tâm 

thích đáng; Phong trào thi đua lao động giỏi, vận động người lao động có các cải tiến, sáng kiến 

nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh được người lao động hưởng ứng tích 

cực. 

+ Công ty đã thực hiện mua bảo hiểm tai nạn 24/24 và đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy 

đủ, đúng hạn cho toàn bộ người lao động. 

c) Hoạt động đào tạo người lao động: 

- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo 

có việc làm và phát triển sự nghiệp:  

+ Công ty thường xuyên cử cán bộ tham gia tập huấn tại các lớp học về chuyên môn 

nghiệp vụ như: quản trị công ty, kế toán, logistics,… để cập nhật các kiến thức, thông tin mới về 

Luật thuế, BHXH, Luật Lao động … và ngoại ngữ do các đơn vị trong và ngoài nước tổ chức. 

 

6.4. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương. 

- Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ 

tài chính nhằm phục vụ cộng đồng. 

- Công ty tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, xã 

hội. 

- Công ty và toàn thể CBCNV tích cực tham gia đóng góp Quỹ ủng hộ CBCNV nghèo của 

Bộ GTVT, Tổng công ty Hàng hải và địa phương phát động; Đóng góp xây dựng Trường Sa ... 

- Công ty tiếp tục phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng tại TP. HCM, Bến Tre, Quảng 

Nam v.v. 

 

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Điều hành:  

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 

- Trước những khó khăn do suy thoái kinh tế thế giới nói chung và của nền kinh tế Việt 

Nam nói riêng, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã trình lên Đại hội cổ đông năm 2017 kế 

hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2017 và đã được nhất trí thông qua, cụ thể như sau: 

+ Tổng doanh thu: 850.000.000.000 đồng. 

+ Lợi nhuận trước thuế: 51.000.000.000 đồng.  

 

* Tổng doanh thu  = Doanh thu kinh doanh + Doanh thu tài chính + Thu khác 

 

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán : 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ (%) 

1 Tổng doanh thu  850.000 897.381 105,6 % 

2 Doanh thu kinh doanh 835.000 864.551  103,6 % 

3 Lợi nhuận trước thuế 51.000 51.165 100,3 % 
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- Mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh của công ty giữ mức ổn định kể từ khi công ty cổ 

phần chính thức đi vào hoạt động cho tới nay nhưng trước những nhận định, đánh giá về nền kinh 

tế của năm 2017 và dự tính cho hoạt động của công ty trong năm 2017 nên Ban điều hành đã đặt 

kế hoạch cho năm 2017 chỉ xấp xỉ bằng kết quả thực hiện năm 2016. 

- Trên thực tế doanh thu thực hiện tăng so với kế hoạch do Công ty đã mở rộng SXKD chủ 

yếu trong lĩnh vực logistic.  

- Doanh thu có tăng so với năm trước nhưng lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh chính không 

tăng do chi phí đầu vào ngày một tăng ,tuy nhiên giá dịch vụ cung cấp của một số khách hàng lớn 

phải giảm.  

- Trước tình hình kinh tế khó khăn, Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty đã kịp thời 

đưa ra những quyết sách trong định hướng kinh doanh của công ty như:  

+ Linh hoạt trong chính sách đối với khách hàng. 

+ Không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng của dịch vụ cung cấp cho khách hàng. 

+ Cắt giảm tối đa chi phí quản lý để tăng lợi nhuận. 

+ Chỉ đầu tư vào những dự án mang lại hiệu quả nhanh, chưa đầu tư vào những dự án dài 

hạn, chưa cần thiết. 

+ Tăng cường công tác quản trị công ty, đặc biệt là về tài chính và nhân sự. 

- Những chính sách trên đã đưa đến những hiệu quả nhất định cho công ty, chi phí quản lý 

doanh nghiệp giảm xuống dù các chi phí quản lý đầu vào tăng lên. 

 

2. Tình hình tài chính:  
 

a) Tình hình tài sản: 

- Phân tích tình hình tài sản, biến động tình hình tài sản (phân tích, đánh giá hiệu quả sử 

dụng tài sản, nợ phải thu xấu, tài sản xấu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh). 

a.1) Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình: 
 

 
Nhà cửa,  

vật kiến trúc 

Máy móc 

và thiết bị 

Phương tiện 

vận chuyển 

Thiết bị  

văn phòng 
Cộng 

Nguyên giá      

Số đầu năm 90.587.739.447 38.015.819 45.299.154.940 5.024.221.496 140.949.131.702 

Tăng trong năm - - 5.633.543.636 143.904.545 5.777.448.181 

Thanh lý (59.552.185) - (5.624.938.874) (343.933.609) (6.028.424.668) 

Xóa sổ (78.676.310) - - - (78.676.310) 

Số cuối năm 90.449.510.952 38.015.819 45.307.759.702 4.824.192.432 140.619.478.905 

Giá trị hao mòn      

Số đầu năm 44.107.158.176 38.015.819 33.398.631.092 4.522.096.529 82.065.901.616 

Khấu hao trong năm 3.768.063.464 - 3.268.338.454 278.523.768 7.314.925.686 

Thanh lý (56.243.752) - (5.624.938.874) (343.933.609) (6.025.116.235) 

Xóa sổ (78.676.310)    (78.676.310) 

Số cuối năm 47.740.301.578 38.015.819 31.042.030.672 4.456.686.688 83.277.034.757 

Giá trị còn lại      

Số đầu năm 46.480.581.271 - 11.900.523.848 502.124.967 58.883.230.086 

Số cuối năm 42.709.209.374 - 14.265.729.030 367.505.744 57.342.444.148 
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a.2) Tăng, giảm tài sản cố định vô hình: 
 

 Quyền sử dụng đất 
Phần mềm  

máy tính 
Cộng 

Nguyên giá    

Số đầu năm 81.243.642.028 1.984.579.300 83.228.221.328 

Tăng trong năm  50.000.000 50.000.000 

Chuyển sang chi phí trả 

trích dài hạn (*) 
(60.896.986.500) - (60.896.986.500) 

Số cuối năm 20.346.655.528 2.034.579.300 22.381.234.828 

Giá trị hao mòn    

Số đầu năm 1.441.402.223 1.891.535.332 3.332.937.555 

Khấu hao trong năm 225.219.012 95.821.746 321.040.758 

Chuyển sang chi phí trả 

trích dài hạn (*) 
(302.877.636)  (302.877.636) 

Số cuối năm 1.363.743.599 1.987.357.078 3.351.100.677 

Giá trị còn lại    

Số đầu năm 79.802.239.805 93.043.968 79.895.283.773 

Số cuối năm 18.982.911.929 47.222.222 19.030.134.151 
 

(*) Căn cứ quy định tại Điều 4, khoản 2, điểm đ của Thông tư 45/2013/TT-BTC, giá trị 

tiền thuê đất 50 năm trả 01 lần của lô đất 25 Điện Biên Phủ, TP. Hải Phòng được điều chỉnh 

hạch toán từ TSCĐ vô hình sang Chi phí trả trước dài hạn. 

 

a.3) Tăng, giảm bất động sản đầu tư: các công trình nhà kho và bãi cho thuê phát sinh tại 

Công ty mẹ. 
 

Nguyên giá  

Số đầu năm 74.584.104.356 

Số cuối năm  74.584.104.356 

Giá trị hao mòn  

Số đầu năm 28.967.422.855 

Khấu hao trong năm 4.141.520.530 

Số cuối năm 33.108.943.385 

Giá trị còn lại  

Số đầu năm 45.616.681.501 

Số cuối năm 41.475.160.971 

 

a.4) Chi phí xây dựng cơ bản dở dang: 
 

 Số đầu năm 
Chi phí phát 

sinh trong năm 

Kết chuyển vào 

TSCĐ và BĐS 

đầu tư trong 

năm 

Giảm khác Số cuối năm 

XDCB dở dang 75.483.217.403 150.363.511 - - 75.633.580.914 
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- Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản: 

 

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2016 

D.thu/ Tổng tài sản BQ 1,37 1,40 

D.thu/ Tài sản dài hạn BQ 3,08 3,32 

DT/Ng.giá TSCĐ BQ 4,47 4,52 

LNST/ Tổng tài sản BQ 0,07 0,07 

LNST/ Tài sản dài hạn BQ 0,16 0,17 

LNST /Ng.giá TSCĐ BQ 0,23 0,23 
 

 

- Ảnh hưởng của nợ phải thu xấu đối với kết quả sản xuất kinh doanh: 

 

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2016 

Số dư đầu năm dự phòng phải thu 7.110.960.934 9.040.617.562 

Trích lập dự phòng bổ sung 47.996.310  

Hoàn nhập dự phòng   (930.293.783) 

Xử lý xóa nợ (1.348.470.468)  (999.362.845) 

Số cuối năm dự phòng phải thu 5.810.486.776  7.110.960.934  

Tỷ lệ chi phí dự phòng / Lợi nhuận trước thuế 0,09% 0% 

Tỷ lệ nợ khó đòi / Phải thu khách hàng 4,21% 5,20% 

 

b) Tình hình nợ phải trả:  

- Tình hình nợ hiện tại:  

 

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2016 

Nợ phải trả, trong đó: 273.037.949.252 267.637.608.532 

Nợ ngắn hạn 270.207.742.374 259.166.290.074 

Nợ dài hạn 2.830.206.878 8.471.318.458 

Vốn chủ sở hữu 372.554.139.804 351.365.676.329 

Hệ số khả năng thanh toán hiện thời 

(Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) 
1,35 1,30 

Hệ số khả năng thanh toán  nhanh 

((Tài sản ngắn hạn- Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn) 
1,35 1,30 

Hệ số Nợ phải trả /Vốn chủ sở hữu 0,73 0,76 

Hệ số Nợ vay/Vốn chủ sở hữu 0,001 0,02 
 

- Công ty không có nợ phải trả quá hạn. 
 

- Ảnh hưởng chi phí lãi vay đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: 

 

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2016 

Chi phí lãi vay 17.576.881 0 

Tỷ lệ chi phí lãi vay / Lợi nhuận trước thuế 0,03% 0% 
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- Ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

của công ty: 

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2016 

Chênh lệch tỷ giá làm tăng lợi nhuận (A) 2.922.714.925 4.452.650.120 

Lãi chênh lệch tỷ giá  2.922.714.925 3.948.693.475 

Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại 0 503.956.645 

   

Chênh lệch tỷ giá làm giảm lợi nhuận (B) 1.323.057.087 1.556.726.814 

Lỗ chênh lệch tỷ giá  1.270.352.983 1.556.726.814 

Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại 52.704.104 0 

   

(A) – (B) 1.599.657.838 2.895.923.306 

Tỷ lệ CLTG / Lợi nhuận trước thuế 3,13% 5,50% 
 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:  

- Trong năm qua, công ty tiếp tục kiện toàn cơ cấu bộ máy quản lý của công ty theo xu 

hướng trẻ hóa cán bộ để đáp ứng nhu cầu công việc. 

- Ngay từ đầu năm, công ty đã xây dựng các kế hoạch tài chính, đầu tư và triệt để tiết kiệm 

chi phí quản lý công ty, phổ biến tới các chi nhánh và người lao động của công ty. 

- Những tiến bộ công ty đã đạt được: 

+ Về quản trị công ty:  

_ Từng bước tái cơ cấu bộ máy quản trị, chú trọng vào công tác nhân sự và quản lý tài 

chính để tăng hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 

_ Công ty xác định rõ trong tình hình vốn hoạt động còn hạn chế thì nguồn nhân lực là yếu 

tố quan trọng quyết định sự phát triển của công ty nên công ty tập trung phát triển nguồn nhân lực 

của mình, đào tạo nên đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, có kỹ năng tốt và có nhiệt huyết với công 

ty, xây dựng đội ngũ quản trị có hướng tới quy hoạch và kế thừa cho sự phát triển dài hạn. 

_ Tình hình tài chính cũng từng bước cải thiện rõ rệt, công nợ được quản lý và đối chiếu, 

không còn ý kiến ngoại trừ trong báo cáo kiểm toán về vấn đề công nợ tiềm tàng.  
 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:  

Công ty xây dựng Chiến lược phát triển trung và dài hạn như sau:  

 - Duy trì các dịch vụ hàng hải truyền thống như đại lý tàu rời và tàu liner, cung ứng tàu 

biển và các dịch vụ hàng hải liên quan;  

 - Xây dựng và thực hiện chiến lược về mở rộng thị trường, đẩy mạnh hoạt động marketing 

tới các chủ tàu, các chủ hàng lớn; tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống kho bãi, phương tiện xếp dỡ 

và phương tiện vận tải hiện đại đạt tiêu chuẩn để phát triển chuỗi dịch vụ logistics toàn diện với 

giá trị gia tăng như dịch vụ đại lý vận tải, kinh doanh kho bãi, kho ngoại quan; dịch vụ ủy thác 

xuất nhập khẩu hàng hóa v.v để đáp ứng mọi nhu cầu về dịch vụ trọn gói cho khách hàng;   

 - Tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư liên doanh với các thân chủ lớn, các hãng tàu, các công 

ty cung cấp dịch vụ logistics lớn trên thế giới để từng bước vươn ra thị trường quốc tế.  

 - Tiếp tục nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, nhất là quản trị tài chính. 
 



Báo cáo thường niên năm 2017   

 

Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam 28 

 

4.1. Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2018:  

 

   Đơn vị tính: VNĐ 

TT Chỉ tiêu Thực hiện 2017 KH 2018 
Tỷ lệ 

(%) 

1 Vốn Điều lệ 128.149.940.000 128.149.940.000  

2 Tổng doanh thu  897.381.375.863  938.200.000.000 104,5 

3 Doanh thu kinh doanh 864.551.723.402  870.000.000.000 100,6 

4 Tổng Lợi nhuận trước thuế 51.165.420.019 60.000.000.000 117,3 

5 Lợi nhuận sau thuế  44.174.208.885 48.000.000.000 108,7 

6 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) 3.130 2.962  

7 Cổ tức (%) 12% 15%  
 

 

4.2. Kế hoạch đầu tư năm 2018:  

4.2.1 - Các dự án xây dựng đang thực hiện các năm trước chuyển sang năm 2017:  

a) Dự án văn phòng VITAMAS:  

- Dự án sửa chữa văn phòng VITAMAS đã được đấu thầu rộng rãi trong nước, chọn được 

nhà thầu xây lắp và khởi công ngày 26/06/2017. 

- Tuy nhiên sau khi phá dỡ kết cấu cũ, Ban Quản lý thi công, Đơn vị thi công và Tư vấn 

giám sát phát hiện hiện trạng kết cấu nhà và thiết kế không phù hợp nên không thể tiếp tục thi 

công. Công ty đã thuê đơn vị Tư vấn thiết kế điều chỉnh lại thiết kế cho phù hợp với hiện trạng. 

Hiện nay việc điều chỉnh đã thống nhất được phương án và đang triển khai chi tiết. Dự án dự kiến 

khởi công lại vào tháng 04/2018. 

b) Dự án Văn phòng VOSA Nha Trang: 

- Dự án hiện nay đã hoàn thành 98%, VOSA Nha Trang đã bắt đầu làm việc tại văn phòng 

mới từ 15/01/2018. Đơn vị thi công đang hoàn thiện những công tác cuối cùng để nghiệm thu bàn 

giao trong tháng 03/2018. 

4.2.2 - Các dự án đầu tư, xây dựng mới năm 2018: 

 

TT Tên dự án Hạng mục/Quy mô 

Tổng mức 

đầu tư 

(triệu đồng) 

Nguồn vốn 

  VOSA QUẢNG NINH       

1 GPMB diện tích mở rộng sau điều 

chỉnh QH 2010 
1,2 ha 6.500  Chủ sở hữu 

2 Cải tạo, sửa chữa mở rộng kho 

ngoại quan Cái Lân 
Cải tạo sửa chữa 2.350  Chủ sở hữu 

3 

Xây dựng tuyến hàng rào bảo vệ 

tiếp giáp tuyến đường gom KCN 

Cái Lân, cổng số 2 khu kho bãi, 

cầu cân 80T và nhà bảo vệ 

XD mới 450m hàng 

rào và các hạng 

mục khác 

1.350  Chủ sở hữu 
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TT Tên dự án Hạng mục/Quy mô 

Tổng mức 

đầu tư 

(triệu đồng) 

Nguồn vốn 

  NORTHFREIGHT       

4 
Mua sắm 03 chiếc xe trọng tải 35 

tấn; Đầu xe Huyndai 2 cầu HD700; 

Mooc Jupiter 3 trục 

Xe Container  4.500  Chủ sở hữu 

5 Mua sắm 03 chiếc xe tải loại: 1.5 

tấn, 2.5 tấn và 5 tấn 
Xe tải nhỏ 2.000  Chủ sở hữu 

6 Sửa chữa nền bãi container và thay 

tôn nhà kho 
Cải tạo sửa chữa 700  Chủ sở hữu 

  ORIMAS       

7 Sửa chữa văn phòng  Cải tạo sửa chữa 950  Chủ sở hữu 

  VOSA SÀI GÒN       

8 Sửa chữa kho bãi Đào Trí 

Cải tạo sửa chữa 

kho bãi trên diện 

tích 10.000 m² 

5.000  Chủ sở hữu 

 Tổng cộng  23.350 Chủ sở hữu 

 

5. Giải trình của Ban điều hành đối với ý kiến kiểm toán: Không có. 
 

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty: 
 

- Đã báo cáo đánh giá tại điểm 6, Phần II - Tình hình hoạt động trong năm. 

 

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty:  

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty  

- Năm 2017 là năm Công ty có nhiều khó khăn trong công tác kinh doanh, đặc biệt là sự 

cạnh tranh giữa các công ty cùng ngành dịch vụ hàng hải và logistics ngày càng khốc liệt; tình 

hình hàng hóa xuất nhập khẩu không ổn định, nhất là tình hình hàng hóa biên mậu Việt – Trung 

nên dịch vụ kho bãi, kho ngoại quan gặp nhiều khó khăn, chi phí đầu vào tăng. Tuy nhiên, về tổng 

thể, Công ty vẫn duy trì và phát triển được các dịch vụ, nhất là các dịch vụ đại lý tàu truyền thống, 

đại lý liner, dịch vụ logistics v.v. đạt được kết quả kinh doanh tương đối ổn định, hiệu quả cao. 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 3.130 đồng/cổ phần.  

- Công tác quản lý tài chính chặt chẽ, bảo toàn và phát triển vốn được thực hiện đúng chế 

độ và quy định của Nhà nước. Công ty quản lý tốt các nguồn thu, chi, đảm bảo đủ vốn cho hoạt 

động kinh doanh. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế, ngân sách cho nhà nước. 

- Thương hiệu VOSA vẫn được các khách hàng lớn trong và ngoài nước tin tưởng, ủy thác 

và tiếp tục hợp tác, liên doanh dài hạn. 

- Người lao động có việc làm và thu nhập ổn định. 

- Các đoàn thể đều hoạt động tốt, các phong trào thi đua, văn nghệ, thể thao được người 

lao động tham gia sôi nổi, nhiệt tình;  

- Công tác đối với xã hội và cộng đồng được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. 
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2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty:  

- Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành trong việc điều hành hoạt động 

hàng ngày và công tác quản lý nói chung. Ban điều hành đã thực hiện tốt các nghị quyết của Đại 

hội đồng cổ đông thông qua, cũng như các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Thực hiện quyền và 

nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, cũng như các 

quy chế nội bộ của Công ty, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông. 

- Hội đồng quản trị Công ty có 04 thành viên trong Ban điều hành nên việc cung cấp thông 

tin, báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được thường xuyên và đầy đủ, 

phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành và 

Tổng Giám đốc. Ngoài các phiên họp định kỳ, Ban điều hành cũng thường xuyên trao đổi để xử lý 

kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh. 

- Ban điều hành đã tích cực, chủ động trong việc điều hành cũng như đề xuất với HĐQT 

các biện pháp cần thiết để nâng cao hiệu quả quản lý. Ban điều hành đã ban hành các quyết định 

để thực hiện nhiệm vụ theo đúng thẩm quyền, phù hợp với pháp luật và Điều lệ công ty. 

- Ban Điều hành đã chỉ đạo các phòng ban, chi nhánh chủ động trong công việc, áp dụng 

các biện pháp hiệu quả để tăng doanh thu, tiết giảm chi phí v.v. 

- Công ty giữ ổn định hoạt động kinh doanh, việc làm, thu nhập, quyền lợi cho người lao 

động và bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông là một nỗ lực đáng ghi nhận của Hội đồng 

quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong năm 2017. 

 

3. Các Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:  

- Năm 2018, nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng đã có sự phục 

hồi, tuy vậy còn nhiều khó khăn, thách thức dự báo vẫn còn đang ở phía trước.  

- Hội đồng quản trị Công ty đã họp Ban điều hành và các cán bộ quản lý, đánh giá những 

thuận lợi và khó khăn, đồng thời đề ra định hướng, kế hoạch, nhiệm vụ tổng quát cho năm 2018 

như sau: 

+ Tiếp tục phát huy lợi thế kinh doanh của VOSA, tăng cường công tác tiếp thị với các 

chủ tàu, chủ hàng, các công ty đại lý vận tải và cung cấp dịch vụ logistics trong và ngoài nước duy 

trì và phát triển các dịch vụ truyền thống đã có thương hiệu trong và ngoài nước như: đại lý tàu, 

đại lý vận tải, dịch vụ  liner, phát triển chuỗi dịch vụ logistics trong đại lý vận tải, giao nhận, phân 

phối, thương mại xuất nhập khẩu v.v. trên cơ sở chiến lược chung và định hướng của Tổng công 

ty, phát huy lợi thế kinh doanh của từng chi nhánh cũng như phát huy triệt để mạng lưới hoạt 

động dịch vụ. 

+ Phấn đấu giữ vững mục tiêu tăng trưởng cả về loại hình dịch vụ, doanh thu và lợi nhuận; 

có điều chỉnh kịp thời khi có biến động ở thị trường dịch vụ hàng hải và logistics quốc tế và trong 

nước; bảo toàn vốn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm 2018.  

+ Tiếp tục nghiên cứu đầu tư xây dựng phát triển có chiều sâu với hiệu quả cao nhất: 

Nghiên cứu các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, kho bãi, đầu tư mua sắm phương tiện và 

trang thiết bị hiện đại v.v... để nâng cao năng lực cạnh tranh, phục vụ cho việc phát triển chuỗi 

dịch vụ logistics; tìm kiếm, mở rộng quan hệ hợp tác, liên doanh với các đối tác nước ngoài để sử 

dụng tối ưu hệ thống cơ sở vật chất, kho bãi sẵn có; đầu tư mới theo yêu cầu của đối tác nếu mang 

lại hiệu quả nhanh. 

+ Thực hành tiết kiệm, hạn chế mua sắm thiết bị, vật dụng không cần thiết v.v. Tiếp tục 

phấn đấu cắt giảm chi phí, đặc biệt là chi phí quản lý. 
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+ Kiện toàn tổ chức theo hướng tập trung nâng cao vai trò quản trị và điều hành của Công 

ty đối với chi nhánh.  

+ Đầu tư phát triển nguồn nhân lực là một chiến lược quan trọng và lâu dài vì vậy Công ty 

tiếp tục có cơ chế tuyển dụng, quy hoach và bổ nhiệm những người có bản lĩnh vững vàng, có 

năng lực đảm nhận các vị trí chủ chốt theo hướng trẻ hoá cán bộ. Tiếp tục hoàn thiện Quy chế trả 

lương và hệ thống thang, bảng lương mới cho phù hợp với mục tiêu trên để phát triển nguồn nhân 

lực cho toàn doanh nghiệp, đảm bảo đời sống của người lao động. 

+ Tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và 

Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017; 

Hoàn thiện hệ thống các quy chế quản trị nội bộ Công ty đảm bảo công tác lãnh đạo, điều hành 

SXKD theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo việc làm và đời sống cán bộ công nhân viên, 

bảo đảm lợi ích của các nhà đầu tư. 

+ Thực hiện bầu bổ sung từ 1 đến 2 thành viên độc lập HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2018. 

+ Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý tài chính theo đúng tinh thần công khai, minh bạch, 

đáp ứng các quy định của nhà nước đối với công ty cổ phần đã niêm yết trên sàn giao dịch. 

+ Quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn, tổ chức Đoàn thanh niên 

hoạt động một cách hiệu quả nhất để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. 

- Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện tốt các trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Thực hiện 

công bố thông tin chính xác, kịp thời theo quy định của pháp luật. 

 

V. Quản trị công ty:  

1. Hội đồng quản trị: 

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:  
 

TT Họ và tên Chức vụ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

Hình thức 

Số lượng  

chức danh TV 

HĐQT tại các 

Công ty khác 

1 Phạm Mạnh Cường Chủ tịch HĐQT 0,02 
Thành viên  

Chuyên trách 
2 

2 Vũ Xuân Trung 
Phó Chủ tịch HĐQT 

kiêm Tổng Giám đốc 
0,02 

Thành viên  

điều hành 
3 

3 Hoàng Hoa Phòng 
Thành viên HĐQT kiêm 

Phó Tổng Giám đốc 
0,02 

Thành viên  

điều hành 
1 

4 Trịnh Vũ Khoa 
Thành viên HĐQT kiêm 

Phó Tổng Giám đốc 
0,01 

Thành viên  

điều hành 
0 

5 
Nguyễn Thị Thanh 

Trang 

Thành viên HĐQT kiêm 

Phó Tổng Giám đốc 
0,01 

Thành viên  

điều hành 
0 

6 Lê Anh Tuấn Thành viên HĐQT 6,58 
Thành viên  

 không điều hành 
1 

7 Nguyễn Hoài An Thành viên HĐQT 0,00 
Thành viên  

 không điều hành 
0 
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b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.  

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, nêu cụ thể 

số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp.  

 

TT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

1 
01/2017/NQ/HĐQT-

NK3-THYK 
11/01/2017 

Mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Công ty, cụ thể như sau: 

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: Tối đa 

05% (tương đương 582.500 cổ phần). 

- Mục đích mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: Giảm lượng cổ phiếu đang 

lưu hành, hỗ trợ giao dịch, gia tăng giá trị cho cổ đông. Đồng thời là nguồn 

cổ phiếu dự trữ để phát hành cổ phiếu theo Chương trình ưu đãi cho CBNV 

(Chương trình ESOP) trong năm 2017 khi có đủ điều kiện. 

- Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển và/ hoặc Lợi nhuận sau thuế chưa phân 

phối; Tổng chi phí ước tính (theo giá tham chiếu ngày 30/12/2016): 23.200đ 

x 582.500cp = 13.514.000.000đ. 

- Thời gian dự kiến giao dịch: Trong vòng 15 ngày, kể từ ngày được Ủy ban 

Chứng khoán Nhà nước chấp thuận Hồ sơ công ty đăng ký mua lại cổ phiếu 

và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Thời gian giao 

dịch: Không quá 30 ngày theo quy định. 

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận. 

- Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định tại Thông tư 203/TT-BTC ngày 

21/12/2015 của Bộ Tài chính và theo Quy chế giao dịch chứng khoán hiện 

hành của Sở GDCK Hà Nội về giao dịch cổ phiếu quỹ. 

- Số lượng đặt mua/bán hàng ngày: Theo quy định tại Thông tư 203/TT-BTC 

ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và theo Quy chế giao dịch chứng khoán 

hiện hành của Sở GDCK Hà Nội về giao dịch cổ phiếu quỹ. 

- Giá (khoảng giá): Theo giá giao dịch cổ phiếu VSA trên Sàn GDCK HNX. 

- Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua 

lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: Công ty CP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. 

2 
02/2017/NQ/HĐQT-

NK3-THYK 
06/01/2017 

- Phê chuẩn cho Tổng Giám đốc được đàm phán, ký kết hợp đồng và các văn 

bản có liên quan với ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi 

nhánh Hạ Long (BIDV Hạ Long) để thực hiện bảo lãnh tạm nộp thuế khi 

cung cấp dịch vụ xuất nhập khẩu tạm nhập tái xuất hàng hóa cho khách 

hàng. Thời hạn hợp đồng bảo lãnh: 01 năm, kể từ ngày 01/01/2017.  

3 
03/2017/NQ/HĐQT-

NK3-THYK  
02/03/2017 

- Bổ nhiệm lại có thời hạn đối với ông Trịnh Vũ Khoa – Phó Tổng Giám đốc 

Công ty tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty. 

4 
04/2017/NQ/HĐQT-

NK3-THYK 
02/03/2017 

- Kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với ông Hoàng Hoa Phòng – Phó Tổng 

Giám đốc Công ty tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cho đến 

khi nghỉ hưu theo chế độ. 

5 
01/2017/NQ/HĐQT-

NK3 
30/03/2017 

1. Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả thực 

hiện hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng SXKD năm 2017: 

* Kết quả thực hiện năm 2016:  

- Kết quả kinh doanh Hợp nhất: 

+ Tổng doanh thu: 913.633.192.038 đồng.  

+ Doanh thu kinh doanh: 863.511.317.762 đồng.  

+ Tổng lợi nhuận trước thuế: 52.752.985.484 đồng.  

+ Lợi nhuận sau thuế: 44.268.936.398 đồng.  

+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 3.461 đồng/cp.  

* Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ: 

+ Tổng doanh thu: 917.175.286.621 đồng.  

+ Doanh thu kinh doanh: 863.320.476.854 đồng.  

+ Tổng lợi nhuận trước thuế: 61.484.109.138 đồng.  

+ Lợi nhuận sau thuế: 53.166.543.402 đồng.  

+ Tổng số lao động đến 31/12/2016: 643 người. 

* Kế hoạch SXKD năm 2017: 

- Kết quả kinh doanh Hợp nhất: 
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+ Tổng doanh thu: 850.000.000.000 đồng. 

+ Doanh thu kinh doanh: 835.000.000.000 đồng. 

+ Lợi nhuận trước thuế: 51.000.000.000 đồng. 

- Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ: 

+ Tổng doanh thu: 850.000.000.000 đồng. 

+ Doanh thu kinh doanh: 835.000.000.000 đồng. 

+ Lợi nhuận trước thuế: 51.000.000.000 đồng. 

+ Nộp ngân sách :  Theo quy định của Nhà nước. 

+ Tổng số lao động dự kiến đến 31/12/2017: 678 người. 

_ Lao động quản lý: 05 người. 

_ Lao động chuyên môn nghiệp vụ: 115 người. 

_ Lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh: 492 người. 

_ Lao động thừa hành, phục vụ: 66 người. 

2. Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 

2016 của Công ty {Tờ trình số 75TT-TGĐ ngày 15/03/2017 của Tổng Giám 

đốc Công ty trình HĐQT v/v thông qua báo cáo kiểm toán về báo cáo tài 

chính năm 2016 (BCTC Hợp nhất và BCTC Riêng)}. 

- Giao cho Tổng Giám đốc làm việc với Công ty kiểm toán KPMG, hoàn tất 

Báo cáo kiểm toán để kịp thời công bố thông tin theo đúng quy định. 

3. Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về các dự án đầu 

tư xây dựng cơ bản đã và đang triển khai. 

- Giao cho Tổng Giám đốc tiếp tục thực hiện và báo cáo HĐQT cụ thể về:  

+ Phương án mua nhà và đất tại số 25 Điện Biên Phủ, TP. Hải Phòng. 

+ Dự án thoái vốn VOSALAND. 

+ Dự án sửa chữa văn phòng Vitamas.  

+ Dự án xây dựng văn phòng VOSA Nha Trang. 

4. Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 87/TT-TGĐ ngày 23/03/2017 của 

Tổng Giám đốc Công ty xin ý kiến HĐQT “v/v bổ nhiệm Giám đốc VOSA 

Sài Gòn”. 

5. Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 96/TT-TGĐ ngày 28/03/2017 của 

Tổng Giám đốc Công ty trình HĐQT “v/v phê duyệt Quỹ tiền lương năm 

2016 của Chủ tịch HĐQT & Ban điều hành Công ty”. 

6. Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

thường niên 2017 vào tháng 05/2017 tại TP. Hồ Chí Minh. 

- Giao cho Tiểu ban tổ chức chuẩn bị hồ sơ, tài liệu Đại hội, trình HĐQT 

thông qua trước 25/04/2017. 

7. Về công tác quản trị: 

- Công tác cán bộ quản lý: Giao cho Tổng Giám đốc chuẩn bị Báo cáo về 

Quy hoạch cán bộ lãnh đạo của các chi nhánh; Rà soát lại nhân sự cần bổ 

nhiệm/tái bổ nhiệm để HĐQT xem xét, phê duyệt. 

6 06/2017/NQ/HĐQT-

NK3-THYK  
24/04/2017 

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua: 

- Báo cáo thường niên năm 2016. 

- Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017: 

+ Thời gian: 08h00, thứ Sáu, ngày 19/05/2017 (dự kiến ½ ngày). 

+ Địa điểm: phòng họp Classic, Khách sạn Crystal Palace, số C17-1-2 đường 

Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TP. HCM. 
 

- Các tờ trình ĐHĐCĐ: 

1. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2016. 

2. Tờ trình về kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2017. 

3. Tờ trình về thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban 

kiểm soát thực hiện năm 2016 và Kế hoạch năm 2017. 

4. Tờ trình về kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017. 

5. Tờ trình về thông qua Báo cáo Thường niên năm 2016 và Báo cáo Tài 

chính năm 2016 (đã được kiểm toán). 

7 07/2017/NQ/HĐQT-

NK3-THYK  
05/05/2017 

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 

của Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam, cụ thể như sau: 
 

* Kết quả kinh doanh Hợp nhất: 

- Tổng doanh thu : 850.000.000.000 đồng. 

- Doanh thu kinh doanh : 835.000.000.000 đồng. 

- Lợi nhuận trước thuế :   51.000.000.000 đồng. 
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* Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ: 

- Tổng doanh thu : 850.000.000.000 đồng. 

- Doanh thu kinh doanh : 835.000.000.000 đồng. 

- Lợi nhuận trước thuế :   51.000.000.000 đồng. 

- Nộp ngân sách: Theo quy định của Nhà nước. 

- Tổng số lao động dự kiến đến 31/12/2017: 678 người. 

+ Lao động quản lý :   05 người. 

+ Lao động chuyên môn nghiệp vụ : 115 người. 

+ Lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh : 492 người. 

+ Lao động thừa hành, phục vụ :   66 người. 

8 08/2017/NQ/HĐQT- 

NK3-THYK 
05/06/2017 

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 

2016 của Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam, như sau: 

1. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu: 

- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 10% vốn điều lệ. 

- Số lượng cổ phần phát hành : 1.165.000 cổ phiếu. 

- Tổng giá trị cổ phần phát hành : 11.650.000.000 đồng. 

- Phương án xử lý cổ phần nhỏ lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả 

cổ tức khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ 

phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy. 

- Thời điểm phát hành : Tháng 06 - tháng 07/2017. 

- Ngày đăng ký cuối cùng : dự kiến 30/06/2017 

2. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt:  

- Tỷ lệ chi trả cổ tức  : 15% mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 

1.500 đồng).  

- Hình thức chi trả  : bằng tiền mặt. 

- Ngày đăng ký cuối cùng : dự kiến 30/06/2017. 

- Ngày thanh toán cổ tức  : dự kiến 25/07/2017. 

Điều 2: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. 

- Hội đồng quản trị đã xem xét, xây dựng các tài liệu cần thiết cho việc phát 

hành, đồng thời thông qua hồ sơ phát hành nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà 

nước. 

Điều 3: Ủy quyền cho ông Vũ Xuân Trung – Tổng Giám đốc – thực hiện các 

thủ tục cần thiết để thực hiện phương án trả cổ tức năm 2016 nêu tại nghị 

quyết này, thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công 

ty để ghi nhận phần vốn Điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc 

phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ 

phiếu phát hành thêm. 

9 09/2017/NQ/HĐQT-

NK3-THYK  
05/06/2017 

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua hệ số khen thưởng cho các thành viên 

HĐQT, BĐH, BKS và Cán bộ quản lý Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt 

Nam năm 2016. 

10 10/2017/NQ/HĐQT-

NK3-THYK  
16/06/2017 

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc cử các ông, bà có tên dưới đây 

tham gia vào Hội đồng thành viên của Công ty TNHH NYK AUTO 

LOGISTICS (Việt Nam), gồm: 

1. Ông Vũ Xuân Trung – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty 

– đại diện 10% vốn góp. 

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Trang – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám 

đốc Công ty – đại diện 10% vốn góp. 

11 11/2017/NQ/HĐQT-

NK3-THYK  
16/06/2017 

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG 

thực hiện công tác soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017 và 

kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty cổ phần Đại lý hàng hải 

Việt Nam. 

12 
12/2017/NQ/HĐQT-

NK3-THYK  
16/06/2017 

- Bổ nhiệm lại có thời hạn 03 năm đối với ông Trần Nguyên Sáng – Giám 

đốc VOSA Nha Trang tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc VOSA Nha Trang. 
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13 02/2017/NQ/HĐQT-

NK3 
24/07/2017 

1. Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình 

thực hiện SXKD 06 tháng đầu năm 2017. 

2. Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về các dự án đầu 

tư đã và đang triển khai. 

- Dự án thành lập liên doanh với NYK Line (Nhật Bản): Công ty NYK Auto 

Logistics (Việt Nam). 

- Dự án xây dựng văn phòng VOSA Nha Trang. 

- Dự án sửa chữa văn phòng Vitamas. 

- Dự án thoái vốn VOSALAND: Giao cho Tổng Giám đốc tiếp tục làm việc 

với tư vấn và báo cáo HĐQT sau khi có kết quả chính thức để HĐQT xem 

xét và quyết định. 

4. Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 231/TT-TGĐ ngày 18/07/2017 

của Tổng Giám đốc Công ty “xin ý kiến HĐQT về chủ trương bổ nhiệm lại 

Phó Tổng Giám đốc”. 

5. Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 232/TT-TGĐ ngày 18/07/2017 

của Tổng Giám đốc Công ty “xin ý kiến HĐQT v/v bổ nhiệm Quyền Giám 

đốc VOSA Hải Phòng”. 

6. Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 234/TT-TGĐ ngày 20/07/2017 

của Tổng Giám đốc Công ty “v/v bổ nhiệm lại Giám đốc VOSA Bến Thủy”. 

7. Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quy 

hoạch cán bộ giai đoạn 2017 - 2021. 

- Giao cho Tổng Giám đốc tiếp tục thực hiện và bổ sung các chức danh quy 

hoạch Giám đốc các chi nhánh, Trưởng, Phó các ban chuyên môn ... còn 

thiếu.  

- Các chức danh Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc: do Chủ tịch HĐQT lập 

quy hoạch và báo cáo HĐQT tại cuộc họp tới. 

14 
14/2017/NQ/HĐQT-

NK3-THYK 
25/09/2017 

- Bổ nhiệm có thời hạn 01 năm đối với ông Võ Thanh Thủy – Phó Giám đốc 

VOSA Đà Nẵng giữ chức vụ Quyền Giám đốc VOSA Đà Nẵng  

15 
15/2017/NQ/HĐQT-

NK3-THYK 
30/10/2017 

- Điều chỉnh thông tin cá nhân của ông Võ Thanh Thủy – Q. Giám đốc 

VOSA Đà Nẵng trong quyết định bổ nhiệm cũng như hồ sơ cá nhân.  

16 
16/2017/NQ/HĐQT-

NK3-THYK 
08/11/2017 

- Bổ nhiệm lại có thời hạn đối với bà Nguyễn Thị Thanh Trang – Phó Tổng 

Giám đốc tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty. 

17 
17/2017/NQ/HĐQT-

NK3-THYK 
21/12/2017 

- Bổ nhiệm có thời hạn 03 năm đối với ông Nguyễn Đăng Hải – Quyền Giám 

đốc VOSA Vũng Tàu giữ chức vụ Giám đốc VOSA Vũng Tàu. 

18 
18/2017/NQ/HĐQT-

NK3-THYK 
21/12/2017 

- Bổ nhiệm có thời hạn 01 năm đối với ông Trần Văn Quảng – Phó Giám 

đốc NorthFreight giữ chức vụ Quyền Giám đốc NorthFreight. 

19 
19/2017/NQ/HĐQT-

NK3-THYK 
28/12/2017 

- Phê chuẩn cho Tổng Giám đốc được đàm phán, ký kết hợp đồng và các văn 

bản có liên quan với ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi 

nhánh Hạ Long (BIDV Hạ Long) để thực hiện bảo lãnh tạm nộp thuế khi 

cung cấp dịch vụ xuất nhập khẩu tạm nhập tái xuất hàng hóa cho khách 

hàng. Thời hạn hợp đồng bảo lãnh: 01 năm, kể từ ngày 01/01/2018. 

 

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Hoạt động của các tiểu ban trong 

Hội đồng quản trị:  

- Công ty chưa có thành viên độc lập của HĐQT. HĐQT có dự kiến kế hoạch thực hiện 

bầu bổ sung từ 1 đến 2 thành viên độc lập của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2018. 

- Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có. 
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e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. 

 

TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Phạm Mạnh Cường Chủ tịch HĐQT  

2 Vũ Xuân Trung Phó Chủ tịch HĐQT  

3 Nguyễn Thị Thanh Trang Thành viên HĐQT  

4 Lê Anh Tuấn Thành viên HĐQT  

 

- Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công 

ty trong năm: Không có. 

 

2. Ban Kiểm soát:   

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: 
 

TT Họ và tên Chức vụ 
Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu (%) 
Ghi chú 

1 Hoàng Việt Trưởng BKS 0  

2 Nguyễn Mạnh Hùng Thành viên BKS 0,0086  

3 Lê Hoàng Thành viên BKS 0,0043  

4 Vũ Xuân Hưng Thành viên BKS 0,0009  

5 Đặng Thị Hồng Liên Thành viên BKS 0  

 

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:  

- Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành liên quan đến việc 

thực hiện kế hoạch tài chính và hoạt động năm 2016 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, 

giám sát việc tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. 

- Xem xét các Báo cáo tài chính định kỳ; báo cáo thường niên tổng kết hoạt động sản xuất 

kinh doanh và kế hoạch của Công ty; 

- Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của HĐQT. Ban Kiểm soát 

đã thu thập thông tin đánh giá công tác quản lý điều hành theo đúng chức năng nhiệm vụ, đảm bảo 

tính khách quan, thực hiện đóng góp ý kiến các vấn đề liên quan đến việc quản lý tài chính, điều 

hành kinh doanh của Công ty. 

- Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát đã được HĐQT và Ban Tổng Giám đốc cung 

cấp, trao đổi thông tin để hiểu rõ những thuận lợi cũng như khó khăn trong công tác tổ chức điều 

hành, quản lý công ty; 

- Một số công việc khác theo quy định. 
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* Đánh giá kết quả giám sát tình hình thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh, thực 

hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, lập báo cáo tài chính năm 2017 của công ty: 

- Hoạt động kinh doanh: 

+ Ban kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, kết quả hoạt động 

năm 2017 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau: 

+ Năm 2017, nền kinh tế toàn cầu tiếp tục tăng trưởng thấp hơn dự báo và còn nhiều yếu 

tố bất ổn. Tuy nhiên với sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Hội đồng quản trị, sự đồng lòng quyết 

tâm của Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty, hoạt động kinh doanh của 

Công ty tiếp tục tăng trưởng hoàn thành vượt mức chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận do ĐHĐCĐ giao. 

* Việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: 

- Công ty đã tiến hành thông báo và chi trả cổ tức năm 2016 (10% bằng cổ phiếu và 15% 

bằng tiền mặt) cho các cổ đông theo Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ. 

- Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 theo Nghị quyết đã được 

thông qua tại ĐHĐCĐ. 

- Công ty đã thực hiện việc chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017; phân bổ các quỹ 

theo đúng Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ. 

- Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài 

chính năm 2017 là Công ty TNHH KPMG. 

* Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017: 

- Trên cơ sở Báo cáo tài chính hợp nhất và các Báo cáo tài chính do Ban điều hành Công 

ty lập, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG. Ban 

Kiểm soát đã xem xét thẩm định và có ý kiến thống nhất với ý kiến kiểm toán của Công ty TNHH 

KPMG là “Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng 

yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam tại ngày 

31/12/2017, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho 

năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán 

Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo 

tài chính”. 

* Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và ban Tổng Giám đốc trong việc quản 

lý, điều hành hoạt động của công ty: 

- Hoạt động của Hội đồng Quản trị:  

+ Năm 2017, HĐQT đã thực hiện 02 lần họp và 17 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT 

dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. HĐQT đã ban hành 19 Nghị quyết liên quan đến công tác 

SXKD, tổ chức nhân sự, đầu tư, v.v… Các thành viên HĐQT đã thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn 

của mình theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ, các quy định của Công ty. HĐQT đã làm 

việc với tinh thần trách nhiệm cao, thống nhất kịp thời chỉ đạo Công ty hoàn thành các nội dung 

theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2017 và HĐQT cũng đã kịp thời chỉ đạo Ban điều hành Công 

ty tăng cường công tác quản lý tài chính, kế toán với các đơn vị hạch toán phụ thuộc còn tồn tại 

yếu kém, tuân thủ các quy định của Pháp luật;  

+ Trong năm 2017, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của Cổ đông về 

sai phạm của HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; 
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+ Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban điều hành Công 

ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. 

+ Đánh giá chung: HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao. 

- Hoạt động của Ban điều hành: 

+ Ban kiểm soát đánh giá cao những cố gắng của Ban điều hành Công ty trong việc tổ 

chức triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty, chủ động tích cực ứng phó nhanh chóng kịp 

thời với những biến động của thị trường dịch vụ hàng hải trong bối cảnh khó khăn chung của nền 

kinh tế và lĩnh vực hàng hải trong nước và thế giới để hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao và 

thực hiện các Nghị Quyết của HĐQT. 

+ Trong năm qua Ban kiểm soát cũng không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có 

liên quan đến bất kỳ thành viên nào của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty. 

+ Đánh giá chung: Ban Điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ và HĐQT giao. 

* Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018: 

- Giám sát Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ 

đông năm 2018. 

- Kiểm tra giám sát tính hợp lý, hợp pháp, tính cẩn trọng, trung thực trong các báo cáo của 

Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác tài chính kế toán; 

- Phối hợp cùng các Ban chuyên môn và Công ty kiểm toán độc lập để giám sát việc quản 

lý và sử dụng vốn, tài sản, công nợ của các chi nhánh theo điều lệ Công ty, quy chế quản trị nội 

bộ và các quy định của Nhà nước. Thực hiện kiểm tra Báo cáo tài chính một số chi nhánh. 

- Tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của HĐQT để nắm bắt tình hình thực hiện 

công tác giám sát quản trị và điều hành của Công ty đồng thời đóng góp ý kiến các vấn đề liên 

quan đến việc quản lý tài chính, điều hành kinh doanh của Công ty.  

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát. 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và 

Ban Kiểm soát:  
 

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:  

- Hội đồng quản trị thực hiện chi tiền thưởng và thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, 

Ban kiểm soát, Ban điều hành theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2017 đã thông qua ngày 19/05/2017.  
 

 

TT Chỉ tiêu Năm 2017 

1 Thù lao HĐQT và BKS        1.164.000.000 

2 Tiền thưởng HĐQT, BKS và BĐH 788.212.884 

  Cộng 1.952.212.884 

 

Ghi chú: Tiền thưởng năm 2017, dự kiến chi trong năm 2018. 



Báo cáo thường niên năm 2017   

 

Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam 39 

 

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có. 

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có. 

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:  

- Công ty luôn thực hiện theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Nghị định 

71/2017/NĐ-CP, Luật chứng khoán, Điều lệ và các quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thực hiện 

tốt các quy định liên quan đến quyền và nghĩa vụ cổ đông và Đại hội cổ đông; thực hiện đúng các 

quy định về trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát; ngăn 

ngừa các xung đột lợi ích và không có các giao dịch với người có liên quan trong năm 2017, đảm 

bảo quyền hợp pháp của các bên có quyền lợi liên quan đến công ty; thực hiện công bố đầy đủ, 

chính xác và kịp thời thông tin định kỳ và bất thường về tình hình SXKD, tài chính, quản trị công 

ty cho UBCKNN và cổ đông. 

 

* Những nội dung chưa thực hiện được theo quy định của pháp luật về quản trị Công 

ty:  

- Việc tổ chức Đại hội cổ đông còn chậm trễ, chưa đúng thời hạn quy định, Công ty sẽ cố 

gắng thực hiện tốt hơn quy định này.  

 

VII. Báo cáo tài chính: 

- Đề nghị xem toàn bộ Báo cáo tài chính đính kèm.  
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BAa cAo KIEMToAN £)QCL~P

Kfnh gLPicac C6 dong
ICongty C6 phan £)~i Iy Hang hciiVi~t Nam

Chung toi da kiem toan baa cao tai chinh hop nhat dinh kern cua Cong ty Co
phan Dai Iy Hang hai Vi$t Nam ("Cong ty") va cong ty can (gOi chung ta "Nhom
conq ty"), baa g6m bang can d6i ke toan hop nhat tal ngay 31 thanq 12 narn
2017, baa cao ket qua hoat dong kinh doanh hop nhat va baa cao lU'u chuyen
tien t$ hop nhat lien quan cho narn ket thuc cung nqay va cac thuyet minh
kem thea duoc Ban Giarn d6c Cong ty phe duyet phat hanh ngay 30 thanq 3

I narn 2018, dU'Q'ctrlnh bay tLr trang 5 den trang 46.

Trach nhi~m cua Ban Giam d6c

Ban Giarn d6c Cong ty chiu trach nhiem lap va trlnh bay trung thuc va hop Iy
baa cao tai chinh hQ'p nhat nay thea cac Chu~m ml,J'cKe toan Vi$t Nam, Che
dO Ke toan doanh nghi$p Vi$t Nam va cac quy dinh phap Iy co lien quan den
vi$c lap va trlnh bay baa cao tai chinh, va chiu trach nhi$m vE§kiem soat noi
bO ma Ban Giam d6c xac dinh la can thiet de dam baa vi$c lap baa cao tai
chinh khong co sai sot trong yeu do gian Ian hay nham Ian.

Trach nhi~m cua ki6m toan vien

Trach nhi$m cua chung toi la dU'a ra y kien vE§baa cao tai chinh hQ'p nhat nay
dl,J'atren ket qua kiem toan cua chung toi. Chung toi da thl,J'chi$n cong vi$c
kiem toan thea cac Chu~n ml,J'CKiem toan Vi$t Nam. Cac chu~n ml,J'cnay yeu
cau chung toi tuan thu chu~n ml,J'Cva cac quy dinh vE§d~o dLfC nghe nghiep
va lap ke ho~ch va thl,J'chi$n cuoc kiem toan de d~t dU'Q'cSl,J'dam baa hQ'p Iy
ve vi$c li$u baa cao tai chinh co con sai sot trong yeu hay khong.

Cong viec kiem toan baa g6m viec thl,J'chien cac thu tl,JCnham thu thap cac
I bang chLfng kiem toan ve cac s6 li$u va cac thuyet minh trong baa cao tai
chinh. Cac thu tl,JcdU'Q'cll,J'achon dl,J'atren xet doan cua kiem toan vien, baa
g6m danh gia rui ro co sai sot trong yeu trong baa cao tai chinh do gian Ian
ho~c nham Ian. Khi thl,J'chi$n cac danh gia rui ro nay, kiem toan vien xem xet

I kiem soat noi bo cua Nhom cong ty lien quan t6'i viec lap va trlnh bay baa cao
tai chinh trung thl,J'Cva hQ'p Iy nham thiet ke cac thu tl,Jckiem toan phu hQ'pv6'i

I tlnh hlnh thl,J'cte, tuy nhien khong nham ml,Jcdich dU'a ra y kien vE§hieu qua
cua kiem soat noi bO cua Nhom cong ty. Cong vi$c kiem toan cOng baa g6m
vi$c danh gia tinh thich hQ'pcua cac chinh sach ke toan dU'Q'cap dl,Jngva tinh
hQ'p Iy cua cac U'6'c tinh ke toan cua Ban Giam d6c cua Cong ty, cOng nhU'
danh gia vi$c trlnh bay tong the baa cao tai chinh.

I Chung toi tin rang cac bang chLfng kiem toan ma chung toi thu dU'Q'c la day
du va thich hQ'p lam cO'sa cho y kien kiem toan cua chUng toi.

KPMG Limited Branch in Ho Chi Minh City, a branch of KPMG Limited,
a Vietnamese one member limited liability company and a member firm of
the KPMG net'M')rk of independent member firms affiliated \oVithKPMG
International Cooperative ("KPMG Internationar'), a Swiss entity.
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r ki~nella ki~mtoan vh~n

Theo y ki~n cua chunq toi, bao cao tai chfnh hop nhat da phan ann trung thuc
~a hop Iy, tren cac khfa canh tronq y~u, tlnh hlnh tai chfnh hop nhat cua Cong
,ty Co phan Dai Iy Hang hai Viet Nam va cong ty con tai ngay 31 tMng 12 narn
2017, k~t qua hoat dong kinh doanh hop nhat va luu chuyen ti~n te hop nhat
ICLlaNh.6m Cong ty trong n~m ketthuc cunq nqay, phu hop voi cac Chuan
muc Ke toan Viet Nam, Che do Ke toan doanh nqhiep Viet Nam va cac quy
jdinh phap Iy co lien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai chinh.

..QI1:R=F1bS'iClhCong ty TNHH KPMG ti[li Thanh phi» He, Chi Minh

;l:-
.~~--:::\>"':~~

. h Nguyen Thanh Nghi
Giay ch(mg nhan dang ky hanh ngh~
kiem toan so 0304-2018-007-1

I

Giay chunq nh~n dang ky hanh ngh~
kiem toan so 0414-2018-007-1
Ph6 Tong Giam cJ6c

Thanh pho Ho Chf Minh, ngay 30 thang 3 nam 2018
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Cong ty cA ph§n ~,i ly Himg hai Vi~t Nam
Bang din dai k~ than hQP nh~t t,ingay31 thang 12 nam 2017

Miu B 01 - DNIHN
(Ban hann thea Thong tus6 20212014fIT-BTC
ngay 22 thdng 12nam 2014 cua B<5Tai chinh}

Mil Thuyet 31/12/2017 111/2017
J. minh VND VNDso

"-
\

TAl SAN

Tai san ngin han 100 365.605.948.717 336.789.750.016
(100= 110+ 120+ 130+ 140+ 150)

Ti~n va cac khoan nrong duong ti~n 110 4 155.122.488.924 133.564.375.448
Ti~n 111 113.122.202.480 90.464.375.448
Cac khoan tuong dirong tien 112 42.000.286.444 43.100.000.000

Diu ~rrtai c,hinh ng~n han 120 31.500.500.000 30.000.000.000
Dau ttr nam gift den ngay dao han 123 5(a) 31.500.500.000 30.000.000.000

Cac khoan phai thu ngin han 130 167.333.875.189 163.268.378.444
Phai thu ngan h~ cua khach hang 131 6 139.598.389.781 140.149.021.418
Tra tnroc eho nguo; ban ngllnhan 132 3.907.161.629 2.326.263.560
Phiii thu ngan han khac 136 7(a) 29.638.810.555 27.904.054.400
Dir phong phai thu kh6 doi 137 8 (5.810.486.776) (7.110.960.934)

Hang tAn kho 140 877.500

Tai san ngin han Ikha~ 150 11.648.207.104 9.956.996.124
Chi phi tra tnroc ngan han 151 311.393.335 746.701.605
Thu~ gia tri gia tang diroc kh~u tnr 152 10.924.675.012 8.758.303.474
Thu~ phai thu Nha nuoc 153 15(b) 412.138.757 451.991.045

.-
i'-
JI

Cdc thuyit minh ainh kem Lah<5pMn hr;p thanh cua baa cao tai chinh h9P nhdt nay
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Cong ty CB PhAJ D~i ly Hang hai Vi~t Nam
Bao cao kit qua hoat d{lng kinh doanh hQP nhit cho nam kit thiicngay31 thang 12

nam 2017

Miu B 02 - DNIHN
(Ban hann thea Thong tus6 202120141IT-BTC
ngay 22 thdng 12 nam 2014 cua B(5Tal ehinh)

Ma Thuy~t 2017 2016
sB minh VND VND

Doanh thu cung c§p djch v.... 01 24 864.551.723.402 863.511.317.762

Gia vBndich vu c~ng c~p 11 25 772.792.207.106 772.160.237.916
. . I

LQi nhuan gQP(20 = 01 - 11) 20 91.759.516.296 91.351.079.846

Doanh thu hoat dong tai chfnh 21 26 25.040.434.506 27.428.250.051
Chi phi tai chinh 22 27 1.344.131.721 1.557.016.549

Trang do: Chi phi liii vay 23 17.576.881
PhAn 16trong cong ty lien k~t 24 (432.870.206) (4.698.039.038)
Chi phi quan 19doanh nghiep 26 28 70.270.740.675 81.560.648.441

LQi nhuan thuan tir hoat dQng 30 44.752.208.200 30.963.625.869
kinh doanh (30 = 20+ 21 - 22+ 24 - 26)

Thu nhap khac 31 29 7.789.217.955 22.693.624.225
Chi phi khac 32 30 1.376.006.136 904.264.610

K~t qua tir hoat dQngkhac 40 6.413.211.819 21.789.359.615
(40=31-32)

LQinhuan k~ toan truoc thu~ 50 51.165.420.019 52.752.985.484
(50 = 30+ 40)

Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh 51 32 7.380.683.998 7.837.920.778

(LQi ich)/chi phi thu~ TNDN hoan llili 52 32 (389.472.864) 646.128.308

LQinhuan sau thu~ TNDN 60 44.174.208.885 44.268.936.398
(60 = 50 - 51 - 52)

Cdc thuyet Irninhdinli kern la h(Jphdn hop thann cua baa cdo tai ehfnh hop nhdt nay
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CODgty cA PhiDID~i ly Hang hai Vi~t Nam
Bao cao k~t qua hoat dQDgkinh doanh hop Dhit cho Damk~t thuc ngay 31 thang 12 Dam 2017
(ti~p theo)

M~u B 02 - DNIHN
(Ban hann theo ThOng tus6 2021201411T-BTC
ngay 22thdng 12 nam2014 cuauo Tai chin h)

Mia Thuy~t
sB minh

2017
VND

2016
VND

LQi nhu~n sau thJ~ TNDN
(60= 50 - 51 - 52)

60 44.174.208.885 44.268.936.398

Phanb6:

LQ'inhuan sau thuSjcuacong ty me

L6 sauthue cua e6dongkhong kiern soat

61 44.602.128.842 44.724.708.101

62 (427.919.957) (455.771.703)

Lai tren c6 phi~u

Lai CO" ban tren e6 phieu 70 33 3.130 3,073

Ngay 30thang 3 nam 2018

Cdc thuyet 'minh dinli kern la h(j phdn hop thann cua bdo cdo tai chinn h9'P nhdt nay
9



Congty cfi phin D~i,lyHang hai Vi~tNam
Bao cao luuchuyen ti~n t~ hop nhit chonam k~t tlnic ngay31thang 12nam 2017
(Phuong phap gian ti:~p)

I

M~u B 03 - DNIHN
(Ban hiinh theo Thong tus6 2021201411T-BTC
ngay 22 thdng 12ndm 2014 cua Bi? Tai ehinh)

Ma Thuyet
sB minh

2017
VND

2016
VND

LUlJ CHUYEN TIEN Ti1HO~T DQNG KINH DOANH

LQi nhuan trurrc thu~ 01 51.165.420.019 52.752.985.484
Di~u chinh chocackhoan

Khftu hao 02 11.777.486.974 12.422.521.653
Cac khoan du phong 03 47.996.310 (930.293.783)
L6/(liii) chenh lech ty gia h6i doai do
danh gia lai cac khoan muc ti~n t~
c6 g6c ngoai t~ 04 52.704.104 (503.956.645)
Lai til" hoat d(>ngdAunr 05 (22.709.825.754) (17.637.138.119)
Chi phi liii vay 06 17.576.881
X6a s6khoan vay dai han 07 (6.591.420.000)

LQi nhuan tir hoat dQng kinh doanh
08 33.759.938.534 46.104.118.590trmrc nhfrng thay d6i vBnIU'U dQng

I

BiSn dong cac khoan phai thu 09 (7.035.635.078) (26.813.149.265)
BiSn dong hang t6n kho 10 (877.500) 175.500
BiSn d(>ngcac khoan phai tra va
nQ'phai tra khac 11 11.678.805.414 6.492.387.411
BiSn d(>ngchi phi tratruac 12 1.119.694.314 350.741.538

39.521.925.684 26.134.273.774

Ti~n liii vay dii tn't 14 (17.576.881)
ThuS thu nh~p doanh nghi~p dii n(>p 15 (6.356.910.868) (9.635.385.088)
Ti~n thu khae tu hOl;ltd(>ngkinh doanh 16 26.000.000
Ti~n chi khac cho hOl;ltd(>ngkinh doanh 17 (6.961.506.309) (5.461.992.723)

LU'U chuy~n ti~n thu~n tir ho~t dQng a
kinh doanh

20 26.185.931.626 11.062.895.963
I

)

Cde thuy§t minh ainh kem Lahi?phtjn hr;rpthanh eua bao eao tai ehinh hr;rpnhdt nay
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--------------------------~------------------------------

Cong tycA phin D~i~yHang hili Vi~tNam
Bao caohru chuyentr~n t~hQPnhit chonam k~t tlnic ngay 31thang 12nam 2017
(Phuong phap gian ti~p - ti~p theo)

Miu B 03 - DNIHN
(Ban hanhtheaThong tus6 20212014/lT-BTC
ngay 22 thdng 12 ndm 2014 cua B(jTai chinh]

Ma Thuyet 2017 2016

" minh VND VNDso

LUiJ CHUYEN TIEN TUHO~T DQNG DAUTV'

Ti~n chi mua sam,xfiy dung tai san c6
dinh va taisandai han khac 21 (5.977.81l.692) (67.244.815.123)
Ti~n thunr thanh1:9tai san c6dinh va
tai sandai han khac 22 l.028.284.812 25.500.000
Ti~n (chi)/thu ttlcac khoand~unr
ng~nhan 23 (1.500.500.000) 7.000.000.000
Ti~n chi d~u tu gop lv6nvao cac
don vikhac 25 (4.458.000.000)
Ti~n thu d~unr gop v6nvao cac
don vikhac 26 1.722.715.558
Ti~n thu lai tien gjri va c6nrc 27 21.389.287.064 36.761.232.929

L~ chuyen ti~n thuin tir hoat dc}ng 30 12.203.975.742 (23.458.082.194)
dau tu

LUiJ CHUYEN TIEN TU HO~T DQNG TAl CHINH

Ti~n thutir di vay 33 2.601.969.194 2.333.081.633
Ti~n tra no g6c vay 34 (2.161.969.194) (9.333.081.633)
Ti~n tra c6hIe 36 (17.161.548.990) (31.455.000.000)

LlfUchuy~n ti~n thuin tir ho~t dc}ng 40 (16.721.548.990) (38.455.000.000)
tai chinh

LlfUchuy~n ti~n thuin trong nam 50 21.668.358.378 (50.850.186.231)
(50 = 20+ 30 + 40)

Ti~n va cac khoiin ttrong duong ti~n
60 133.564.375.448 184.135.373.810

diu nam
Anh hUOngciia thay dBitY gia
hBi doai dBiVol ti~n va cac khoiin 61 (110.244.902) 279.187.869
tuong duong ti~n
Ti~n va cac khoiin tuong dU'ongti~n

70 4 155.122.488.924 133.564.375.448
cuBi nam (70= 50+ 60+ 61)

rung
him d6e

~U;hrM".nhdtnay
11



Cfmg ty cA ph§n D~iIy Hang hal Vi~tNam
Thuyet minh bao ea9 tili chinh hop nh§t cho nam k~t thtic ngay 31 thang 12 nam 2017

Miu B 09 - DNIHN
(Ban hann theaThOngtus6 20212014/TT-BTC
ngay 22 thdng 12ruim 2014 cua B9Tai chinh]

,I "
Die thuyetrninh nay la rQphan hop thanh vacan duocdoc dong thoi voi bao cao tai chinh hop
nhat dinh kern.

1. Don vi bao cao

(a) Hinh thircSO' huu van

Congty C6 ph~nDai 19 Hang hai Vi~t Nam ("Cong ty") duocc6 ph~nhoatir Doanh nghiep nha
mroc - Dai ly hang hai Vi~t Nam theo Quyet dinh s6 5099/QD-BGVTI ngay 30 thang 12 nam
2005 cua BQ Giao thong Van tai va dang ky thanh l~p dum hinh thuc cong ty c6 phan.cephieu
cua Congty duoc niernySt tren Sa giao dich chimg khoanHa NQi vao ngay 22 thang 12 nam
2015, rna chung khoan VSA.

Bao cao tai chfnh hqp :nh~tclla Cong ty cho nam kSt thUc ngay 31 thang 12 nam 2017 bao g6m
Cong ty va cong ty con (duqc gQi chung la "Nhom cong ty") va cac Iqi fch clla Nh6m cong ty
trong cac cong ty lien 1St.

(b) Ho~t dQngehinh

Cac hO<;ltdQng chfnh clla Nhom Cong ty la: d<;lily, ki~m dSm hang hoa; moi giai va dichVl,l hang
hai; d<;liIy tau bi~n v~ d~i Iy hang hai; san xu~t cac lO<;lirniSng d~mIcy thu~t; v~n tai container
b~ng dUOngbQ; cho thue van phong; dich vv cung (rug tau bi~n; xu~t nh~p khAu, mua ban, d~i ly
ky gui hang hoa trong va ngoainuacg6m: hoa ch~t phvc vv san xu~t (tru hoa ch~t co tfnh dQc h~i
m~nh), hang nong - hai san; v~n tai hang hoa b~ng dUOng bQ va dUOng thuy; b6c xSp hang hoa;
d~i ly ky gui hang; v~n tai da phuong qu6c tS; dich vvlai d~t tau bi~n; dich vVlogistic; mua ban,
cho thue va sua chua container; kinh doanh v~n tai bi~n; kinh doanh kho b1ii; kinh doanh co'So'
lUll tn! du lich: khach s<;ln(khong kinh doanh khach s<;lnt~i trvsa); dich V\l khai thue hai quan;
kinh doanh b~t dQng san, xay dlJl1gnha va cac cong trinhIcy thu~t dan dvng.

(e) Chu ky san xu§t kinh doanh thong thuOng

Chu kY san xu~t kinh doanh thong thm'mg cua Nhom cong ty n~m trong ph~m vi 12 thang.

(d) C§u true Nhom eong ty

T~i ngay 31 tMng 12 nam 2017, Nhom cong ty co mQt cong ty con(1/1/2017: mQt cong ty con)
- Cong ty C6 ph~n B~t dQng san D~i ly Hang hai Vi~t Nam.

T<;lingay 31 tMng 12 nam 2017, Nhom cong ty co mQt cong ty lien kSt (11112017: mQt cong ty
lien kSt) duqc li~t ke trong thuySt rninh 5(b).

I

T<;lingay 31 thang 12 nam 2017, Nhom cong ty co 619 nhan vien (11112017: 636 nhan vien).

12



? .I
Cong tyCo phanD,i Iy Hang hai Vi~t Nam
Thuyet minh b~o cao tai chfnh hop nhit cho nam k~t thiic ngay 31 thang 12 nam 2017
(ti~p theo)

Miu B 09 - DNIHN
(Ban hanh theaThOngtus6 20212014/IT-BTC
ngay 22 thdng 12 nam 2014 cua B(JTai chinh)

2. CO'sir I~p bao cao tili chinh

(a) Tuyenb8v~tuanthu

Bao cao tai chinh hQ'Pnh&tdiroc l~p thea cac Chuan rrurc K8 toanViet Nam, Ch8 di) K8 toan
Doanh nghiep Vi~f Nam va cac quy dinh phap ly c6 lien quan d8n viec l~p va trinh bay bao cao

tai chinh.

(b) CO'sO' do hrong

Bao cao taichinh hQ'Pnh&t,tnr bao caohru chuyen tient~ hQ'Pnhat,diroc l~p trenco so d6n tich
t~~eonguyen t~c g~a g6e. Bao cao hru chuyen tien t~ hQ'Pnh&t duQ'c I~p thea phuang phap gian
tlep.

(c) Ky k~ toan nam

Ky k8 toan nam cua Nh6m cong ty la tu ngay 1 thang 1 d8n ngay 31 thang 12.

(d) DO'Dvi ti~n t~ k~ toan va trlnh bay

Dan vi ti~n t~ k8 toan eua Cong ty la D6ng Vi~t Nam ("VND"), cling ladan vi ti~n t~ duQ'c sir
d\lng cho m\lc dfcl~ I~p va trinh bay bao cao tai chfnh.

3. Tom t~t nhfrng chinh sach k~ toan cho y~u

Sau day la nhung chfnh sach k8 toan chu y8u duQ'cNh6m cong ty ap d\lng trong vi~c l~p bao cao
tai chfnh hQ'Pnh&tpay.

(a) CO'sO' hQ1lnhit

(i) Cong ty eon

Cong ty con la cac dan vi chiu st,rkiSm soat cua Nh6m cong ty. Bao cao tai chinh cua cong ty
con duQ'chQ'Pnh&ttrong bao cao tai chfnh hQ'Pnh&tk~ tu ngay ki~m soat b~t d&uc6 hi~u It,rccho
tOi ngay quy~n ki~~ soat ch&m dill.

(ii) L¢ feh eJ dOngkhong kiim soat

LQ'ifeh c6 dong khong kiSm soat duQ'c xac dinh theotY I~ phAn sO-hfru clla c6 dong khong kiSm
soat trong tai san thuAn clladan vi bi mua l~i t~i ngay mua.

Vi~c thoai v6n cua Nh6m cong ty trong cong ty con rna khong dftn d8n m&tquy~n ki~m soat dUQ'e
k8 toan tuang tt,rnbu cae giao dich v6n chll sO-huu. Chenh l~ch giua gia tri thay d6i phAn sO-huu
clla Nh6m cong ty trong tai san thuAn clla cong ty con va s6 thu ho~c chi tir vi~c thoai v6n t~i cong
ty con duQ'c ghi nMn van lQ'inhu~n sau thu8 chua phan ph6i thui)c v6n chU sO-hfru.

13



Cong ty cA ph§n D~ily Hang hai Vi~t Nam
Th,uy~tminh b~o cao tal chinh hQP nhit eho nam k~t thiic ngay 31 thang 12 nam 2017
(tiep theo)

Miu B 09 - DNIHN
(Banhanli thea ThOngtus6 20212014/IT-BTC
ngay 22 thdng 12ndm 2014 etta B(JTai chinh]

(iii) Mat quyJn kiem sod:

Khi rnftt quyen kiem soat tai mot cong ty con, Nh6rn cong ty dung ghi nhan tai san va no phai tra
cua cong ty con cling nhu 19i Ich c6 dong khong ki~rn soat va cac cftu phAn v6n chusahiru khac.
Lai hoac 16phat sinhtir su kien nay duoc ghi nhan vao bao cao k~t qua hoat d9ng kinh doanh hop
nhat, Sau khi thoai v6n phAn 19i Ich con lai trong cong ty con tnroc d6 (neu c6) diroc ghi nhan
thea gia tri ghi s6 con lai cua khoan dAu ur tren bao cao tai chfnh hgp nhftt cua cong ty rn~, sau
khi duQ'c diSu chinh theo1)' l~ tuong Ung cho nhfrng thay d6i trong v6n chuso hfru k~ tu ngay
rnua n~u Nh6rn cong ty v~n con anh huang dang k~ trong dan vi nh~n dAutu, ho(lc trinh bay theo
gia g6c cua khoan dAutu con l~i n~u khong con anh huang dang k~.

(iv) Cong ty lien kit

Cong ty lien k~t la nhling cong ty rna Nh6rn cong ty c6 anh huang dang k~, nhung khong ki~rn
soat, cac chfnh sach tai chfnh va ho~t d9ng cua cong ty. Cong ty lien k~t duQ'c h~ch toan thea
phuong phap v6n chusohfru. Bao cao tai chfnh hgp nhftt bao g6rn phin rna Nh6rn cong ty duQ'c
huang trong thu nMp va chi phf cua cong ty lien k~t, sau khi diSu chinh thea chfnh sach k~ toan
c~a Nh6rn cong ty,~l!_ngay b~t dAucho t~ ngay chftrn d(rt anh huang dang k~ d6i voi cong ty lien
ket nay. Khi phan 10 cua cong ty lien ket rna Nh6rn cong ty phiii chia se vUQ'tqua 19i feh clla
Nh6rn cong ty trong cong ty lien k~t, gia tft ghi s6 clla khoan diu tu (bao g6rn cac khoan dAu tu
dai h~n, n~u c6) se duQ'c ghi giarn toi bAng khong va dUng vi~c ghi nh~n cac khoan 16 pMt sinh
trong tuong laitru aac khoan 16thu9C ph~rn vi rna Nh6rn cong ty c6 nghlaVl,l phai tra ho(lc dii tra
thay cho cong ty lien k~t.

(v) Cac giao dich dU'(lclO!,itrit khi h(lp nhat

Cac s6 du va giao dich trong nQi bQ Nh6rn cong ty va cac khoan thu nh~p va chi phf chua thl,fc
hi~n tu cac giao dich n9i b9 duQ'c lo~i tm khi l~p bao cao tai chfnh hgp nh:1t. Khoan liii va 16chua
thl,fc hi~n pMt sinh tu cac giao dich voi cong ty lien k~t duQ'ctru vao khoan dAutu trong ph~rn vi
19i feh clla Nh6rn cong ty t~i cong ty lien k~t.

(b) Cae giao djeh b~ng ngo~i t~

Cac giao dich bAn&cac don vi tiSn khac VND trongIcY duQ'c quy d6i sang VND thea1)' gia xftp
xi voi ty gia thl,fc te i~i ngay giao dich.

Cac khoan rnvc tai san va n? phai trii c6 g6c bAng don vi tiSn t~ khac VND duQ'c quy d6i sang
VND thea ty gia rnua chuyen khoan ,clla ngan h~ng thuong rn~i nm Cong ty ho(lc cong ty con
thuOng xuyen c6 giao dich t~i ngay ket thucIcY ke toano

Tftt cii cac kh?an cMnh l~ch ty gia h6i doai duQ'c ghi nh~n vao bao cao k~t qua ho~t dQng kinh
doanh hgp nhat.

14



? , I

Cong ty Co phan D~i If Hang hiii Vi~tNam
Thuyet minh bao ~aotai chinh hop nhit cho nam k~t tluic ngay 31 thang 12 nam 2017
(ti~p theo) I

Miu B 09 - DNIHN
(Ban hanh. theo ThOng tus6 2021201411T-BTC
ngay 22 thdng 12nam 2014 ella B(;Tai ehinh)

(c) Ti~n va cac khoan turrng duong ti~n

Ti~n bao gam tien Ji;it va ti~n giri ngan hang khongleY han. Cac khoan nrong duong ti~n la cac
khoan d~u nr ngim h~n c6 tinh thanh khoan cao, c6 th~ d~ dang chuyen d6i thanh mot hrong ti~n
xac dinh, khong c6 nhieu rui ro v~ thay d6i gia tri vaduocsir dung cho muc dich dap irng cac cam
k@tchi ti~n ngan h~nlhan la cho muc dich d~u nr hay la cac muc dich khac.

(d) Cac khoiin d§u to'

(i) Dau tU' niim giii'din ngay illlO h{ln

£)~u tu n~m gill d@nngay dao h~n la cac khoiin d~u tu rna Ban Giam d6c cua Nh6m cong ty d\f
dinh va c6 khii nling n~m gill d@nngay dao h~n. £)~u tu n~m gill d@nngay dao h~n gam ti~n gui
ngan hang c6 ky h~n., trai phi@u,c6 phi@uuu dai rna ben phat hanh b~t bU9Cphiii mua I~i t~i m9t
thOi.di~m nhllt dinh {rong tuang lai va cac khoiin cho vay n~m gill d@nngay dao h~n. Cac khoiin
d~u tu nay duQ'cghi rh~n thea gia g6c trir di d\f phong phiii thu kh6 doi.

(ii) Dau tU' gop van vao caedO'llvi khac

£)~u tu vao cac congl cv v6n chu so·hfru cua cac dan vi khac duQ'c ghi nh~n ban d~u theo gia g6c
bao gam gia mua va,cac chi phi mua co lien quan tr\fc ti@p. Sau ghi nh~n ban d~u, cac khoiin d~u
tu nay duQ'c xac dinh theo gia g6c trir di d\f phOng giiim gia khoiin d~u tu. DV·phOng giiim gia
d~u tu duQ'~l~p khiJdan vi nh~n ~~u tu ph~t sinh 16, ngo~i trir truemg ,hqp khoiin 16 d6 da n~m
trong d\f kien cua Cong ty khi quyet dinh dau tu.Dv phong giiim gia dau tu duQ'Choan nMp khi
dan vi nMn d~u tu s~u d6 t~o ra lqi nhu~n d~ bu trir cho cac khoiin 16da duQ'cl~p d\f phOng tru&c
kia. Khoiin d\f phOnigchi duQ'c hoan nh~p trong ph~m vi sao cho gia tri ghi s6 cua khoiin d~u tu
khong vuqt qua gia tri ghi s6 cua chung khi giii dinh khong co khoiin d\f phong nao da duQ'c ghi
nh~n.

(e) Cac khoiin phiii thu

Phiii thu khach hangl va cac khoiin phiii thu khac duQ'cphiin anh thea nguyen gia trir di d\f phong
phiii thu kho doi.
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Cdng ty cA Phi~ D~iIy Hang hai Vi~tNam
Thuyet minh bao cao tal chinh hop nhit cho nam k~t thtic ngay 31 thang 12 nam 2017
(ti~p theo)

Miu B 09 - DNIHN
(Ban hanhtheaThOngtus6 20212014/TT-BTC
ngay 22 thdng 12ndm 2014 ella B9Tai chinh}

(f) Tal sanc8 djnh huu hmh

(i) Nguyen gia

Tai san c6 dinh hiru hinh diroc thS hien thea nguyen gia tnr di gia tri hao monlily k~. Nguyen gia
tai san c6 dinh hiru hinh bao g6m gia mua, thu~ nhap khAu, cac loai thue mua hang khong hoan
lai va chi phi lien quan tnrc ti~p dS dira tai san d~n vitrf va trang thai hoat dong cho muc dich Slr
dung dii du kien, C~c chi phi phat sinh sau khi tai san c6 dinh htruhinh dii dira vao ho;;ttdQng nhu
chi phi slra chua, bao duang va d;;titu duQ'c ghi nh~n vao bao cao k~t qua ho;;ttdQng kinh doanh
hgp nhftt trong IcY rna chi phi phat sinh. Trong cac truang hgp co thS chUng minh mQt cach r6
rang dng cac khoan chi phi nay lam tang IQ'ifeh kinh t~ trong tuong lai dl,ftinh thu duQ'ctu vi~c
Slrdl,lng tai san c6 d~nh huu hlnh vugt tren muc ho;;ttdQng tieu chuAn thea nhu dauh gia ban dAu,
thl cac chi phi nay duQ'c v6n hoa nhu mQt khoan nguyen gia tang them cua tai san c6 dinh hiiu
hlnh.

(ii) Khau hao

Khftu hao duQ'c tinh thea phuong phap duang th~ng d\fa tren thai gian hUu dl,lnguac tinh clla till
san c6 dinh huu hlnh. Thai gian hiiu dl,lnguacHnh nhu sau:

• nba cU'ava v~t ki~n trUc
• may moc va thi~t bi
• phuong ti~n v~n chuySn
• thi~t bi van phong

6-44 nam
5 nam

5 -11 nam
3 -10 nam

(g) Tai sanc8 dinh vo hlnh

(i) QuyJn sifd~ng dat

QuySn Slrdl,mg dftt g6m co:

• QuySn Slrdl,lng dftt duQ'cNhanuacgiao co thu tiSn Slrdl,lng dftt;

• QuySn Slrdl,lng dftt nMn chuySn nhuQ'ng hgp pMp; va

• QuySn Slr dl,lng dftt thue truac ngay co hi~u ll,fccua Lu~t Dftt dai nam 2003 rna tiSn thue dftt
dii duQ'c t~a trua9 cho t}1aih;;tndai hon 5 nam va duQ'cCO" quan co thAm quySn cftp gifty chUng
nh~n quyen Slrdl,lng dat.

QuySn Slrdl,lng dftt kljl6ng co thai h;;tnxac dinh duQ'c thS hi~n thea nguyen gia va kh6ng khftu hao.
QuySn Slrdl,lng dftt co thai h;;tnxac dinh duQ'cthS hi~n thea nguyen gia tru gia tri hao mon lily k~.
Nguyen gia ban d,fiucua quySn, SlrdV~g dftt bao g6m gia mua va cac chi phi lien quan tr\fc ti~p tm
vi~c ~o duQ'c quyen SlrdVng dat. Khau hao duQ'c tinh thea phuong pMp duong th~ng trong vong
34 den 50 nam.
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Cong ty cA phin D~iIy Hang hal Vi~tNam
Thuyet minh bao cao tal chinh hQPnhit cho nam kit thuc ngay 31 thang 12 nam 2017
(tiip theo)

Miu B 09 - DNIHN
(Ban hanh.theaThOngtus6 20212014/1T-BTC

ngay 22/1212014 cua B(j Taichinh)

(ii) PhOnmhn may vi tfnh

Gia mua cua ph~n mem may vi tinh moi rna ph~n mern nay khong phai la mot b9 phan g~n k~t
voi ph~n cimg co lien quan thi duoc v6n hoa va hach toan nhu tai san c6 dinh vo hinh, Ph~n mern
may vi tinh duoc tinh khau hao thea phirongphap dirong thang trong thoi gian nr 3 d~n 5 nam,

(h) Bit di}ngsan diu! to'

Biit dpng san dOutil' cho thue

(i) Nguyen gid

BAtdong san d~u nr cho thuediroc th~ hien theo nguyen gia tnr di gia tri hao monIiiy k~. Nguyen
gia ban d~u cua bAtd9ng san d~u tu cho thue bao g6m gia mua, chi phi quySn su d"mg dAtva cac
chi phi lien quan tl1Jc ti~p d~n vi~c dua tai san d~n di~u ki~n c~n thi~t d~ tai san co th~ hOl;ltd9ng
theo cach thuc dll d" ki~n bOi ban quan lY. Cac chi phi phat sinh sau khi bAtd9ng san d~u tu cho
thue dll duQ'c dua v~o hOl;ltd9ng nhu chi phi sua chua va bao trl duQ'c ghi nMn vao bao cao k~t
qua hOl;ltd9ng kinh doanh hgp nhftt trongIcy rna cac chi phi nay phat sinh. Trong cac truemg hgp
co th~ chung rninh m9t cach r6 rang dmg cac khoan chi phi nay lam tang lQ'i feh kinh t~ trong
tuong lai d" tinh thu duQ'c tu bAt d9ng san d~u tu cho thue vugt tren muc hOl;ltd9ng tieu chuAn
thea nhu danh gia bJn d~u, thi cac chi phi nay duQ'cv6n hoa nhu m9t khoan nguyen gia tang them
cua bAtd9ng san dAu tu cho thue.

(ii) Khiiu hao

Khftu hao duQ'ctinh thea phuong phap duemg th~ng dlla tren thOi gian huu d"mguac tinh cua bAt
d9ng san dAutu.Thbi gian hfru dl,mguacHnh nhu sau:

h' . , A kiL, 5 20 -• n a cua va vl;lt en truc - nam

(i) Xay d1plgcO'ban dO'dang

Xay d"ng co ban do dang philn anh cac khoan chi cho cong trinh xay dlJOgchua duQ'choan thanh.
Khong tinh khftu hao cho xay d"ng co ban do dang trong qua trinh xay dlJOg.

(j) Chi phi tra trll'O'cdai han
I •

Chi phi diit tra trll'uc

Chi phi dAt tra truac bao g6m tiSn thue dAt tra truac, k~ca cac khoim lien quan d~n dftt thue rna
Cong ,ty dll nh~n duQ'c gifty chUng nMn quy~n su dl,mgdftt nhung khong du diSu ki~n ghi nh~n tai
san co dinh vo hinh t~eo ~ong tu s6 45/2013fIT-BTC do ~9 Tai chinh ba~ hanh ngay 25 thang
4 nam 2013 Huang dan che d9 quan ly, su dl,mg va trfch khau hao tai san co dinh, va cac chi phi
phat sinh khac lien 9uan d~n vi~c bao dam cho vi~c su dl,mg dAtthue. Cac chi phi nay duQ'c ghi
nh~n vao ~ao cao ket,lqua hOl;ltd9ng kinh doanh thea phuong phap duemg th~ng d"a tren thOi hl;ln
cua hgp dong thue dat la 50 nam.

(i)
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Cong ty cA phin D~ily Hang hai Vi~t Nam
Th,uy~tminh baoicao tai chinh hQ'Pnhdt cho nam k~t thiic ngay 31 thang 12 nam 2017
(tiep theo)

M~u B 09 - DNIHN
(Ban hanh. theo Thong tus6 20212014!IT-BTC
ngay 22 thdng 12ndm 2014 cua B{jTai chinh)

(Z OZO) CA , d Iong ql va ung c!l

Cong cu va dung cu bao g6m cac tai san Cong ty nam gift d~Slr dung trong qua trinh hoat dong
kinh doanh binh thubg, voi nguyen gia cua m6i tai san thfrphon 30 trieu VND va do d6 khong
du di~ukien ghi nh~h la tai san e6 dinh thea quy dinh hienhanh, Nguyen gia cua cong cu va dung
cu duoc phan b6 theo phirong phap dirong thing trong thoi gian 2nam,

(k) Phai tra ngmriban vacackhoan phai tra khac

Phai tril nguai ban va cae khoan phai tra khae th~ hi~n theo gia g6e.

(I) V6n cAphin

cJphiiu phJ thfj~g

C6 phi~uph6 thong duqe ghi nh~ntheo m~nhgia. Ph~nthu tu phat h~mhe6 phi~uvuqt tren m~nh
gia duqe ghi vao tMng du v6n e6 ph~n. Chi phf phat sinh lien quan tn,rcti~p d~n vi~e phat h~mh

" I, , , ,
co phieu, tru di anh hu6ng thue, duqe ghi giam vao tMng du von co phan.

(m) Thu~

Thu~ thu nMp doanh nghi~p tfnh tren lqi nhu~nho~e16hqp nhfrteua nam bao g6m thu~ thu nh~p
hi~n hanh va thu~ thu nh~p hoan l~i. Thu~ thu nh~p doanh nghi~p duqc ghi nMn trong bao cao
k~t qua ho~t dong kinh doanh hqp nhfrtngo~i tru tmang hqp e6 cae khoan thu~ thu nh~p lien quan
d~ncae khoan m\le duqe ghi nMn thing vao v6n ehusahfruthi khi d6 cac thu~thu nMp nay cling
duqe ghi nh~nthing vao v6n chusa hfru.

Thu~ thu nh~p hi~n manhla khoan thu~ dv ki~n phai nop dva tren thu nMp ehiu thu~ trong nam,
Slr d\lng cae mue thul~sufrte6 hi~u Ive t~i ngay k~t thuekY k~ toan nam va cae khoan di~u ehinh
thu~ phai nop lien quan d~n nhfrngnam tmae.

Thu~ thu nh~p hoan l~i duqe tfnh theo phuong phap bang can d6i k~ toan eho cae ehenh l~eht~m
thCrigifta gia tri ghi s6 eho m\le dfeh bao cao tai ehfnh va gia triSlr d\lng eho m\lc dfeh tfnh thu~
eua cae khoan m\le tai san vanq phai tra. Gia tri eua thu~ thu nh~p hoan l~i duqc ghi nh~n dva
tren caeh thuc dv ki~n thu h6i ho~c thanh toan gia tri ghi s6 eua cae khoan m\le till san vanq phai
tra Slr d\lng cae mue thu~ sufrte6 hi~u Ivc ho~cCO" ban e6 hi~u Ive t~i ngay k~t thuekY k~ toan
nam.

Tai san thu~ thu nh~p hoan l~i chi duqe ghi nMn trong ph~m vi ch~c ch~n e6 du lqi nhu~n tfnh
thu~ trong tuong lai d~tai san thu~thu nh~pnay e6 th~Slr d\lng duqe. Tai san thu~thu nh~phoan
l~i duqe ghi giam trong ph~m vi khong con eh~e eh~n la cae lqi feh v~ thu~ lien quan nay seSlr
d\lng duqe.
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Cong ty cA phin ~~i ly Hang hai Vi~t Nam
Thuyet minh bao1eao tal chinh hQ'Pnhit eho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017
(ti~p theo)

Miu B 09 - DNIHN
(Ban hanh theo ThOng tus6 202120141IT-BTC
ngay 22 thdng 12 ndm 2014 cua B(J Til; chinh)

(n) Doanh thu va thuinh~p khac

(i) Doanh thu ban h1ng , r ,

Doanh thu ban hang diroc ghi nhan trong bao cao ket qua hoat dong kinh doanh hop nhat khi phan
Ian rui ro va 19i fehI g~n li~n voi quyen sa hfr~ san pham hoac ~an& hoa duoc .chuyen giao c~o
nguoi mua. Doanh thu khong duoc ghi nhan neu nhtr conhirng yeu to khong chac chan trong yeu
lien quan toi kha nang thu h6i cac khoan phai thu hoac lien quan toi kha nang hang ban bi tra lai.

(ii) Doanh thu cung dip dichV{I

Doanh thu cung dp dich vu diroc ghi nhan trong bao cao k~t qua hoat dong kinh doanh hop nh~t
khi dich vu hoan thanh va dugc khach hang ch~p thu~n. Doanh thu khong dugc ghi nMn n~u nhu
co nhfrng y~u t6 khong ch~c ch~n tn;mg y~u lien quan tm kha nang thu h6i cac khoan phai thu.

(iii) Doanh thu cho thue

Doanh thu cho thue tai san dugc ghi nh~n trong bao cao k~t qua ho;;ttdQng kinh doanh hgp nh~t
thea phuong phap duemg th~ng dl!a vao thCrih;;tnclla hgp d6ng thue. Cac khoan hoa h6ng cho
thue dugc ghi nh~n rlhu la mQt bQ ph~n hgp thanh clla t6ng doanh thu cho thue.

(iv) Thu nhP-ptic tiJn[iii

Th!l nh~p til ti~n lili Idugc ghi nMn theo ty l~ tuong (mg vai thCrigian dl!a tren s6 du g6c va lili
suat ap dl,lng.

(V) Thu nhP-ptic ca t,rc

Thu nh~p til c6 tuc~UgC ghi nh~n khi quy~n nh~n c6 tuc dugc xac l~p. C6 tuc b~ng c6 phi~u
khong dugc ghi nh~n la doanh thu ho;;ttdQng tai chinh. C6 tuc nh~n dugc lien quan d~n giai do;;tn
truackhi mua khoan dau tu dugc ghi giam vao gia tri ghi s6 clla khoan dau tu.

-
I,

(0) Cae khoin thanh toaD thue ho~t dQDg

Cac khoan thanh toaN thue ho;;ttdQng dugc ghi nMn trong bao cao k~t qua ho;;ttdQng kinh doanh
hgp nh~t theo phuong phap duemg th~ng dl!a vao thCrih;;tnclla hgp d6ng thue. Cac khoan hoa
h6ng di thue dugc ghi nh~n trong bao cao k~t qua ho;;ttdQng kinh doanh hgp nh~t nhu la mQt bQ
pMn hgp thanh Clla t6ng chi phi thue.
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Cong ty C6 phin :I\)~iIy Hang hili Vi~t Nam
Thuy~t minh bao tao tal chinh hQ'P nhit eho nam k~t thuc ngay31 thang 12nam 2017
(ti~p theo)

Miu B 09 - DNIHN
(Ban hanli theaThong tus6 20212014/TT-BTC
ngay 22 thdng 12 ruim 2014 cuaso Tai chinh}

(p)

C
Ch~i Ph~id~ivaYd I hi hA l' , hi hi k' kh' hi hf ha . h ., ,

1P 1 1yay iroc grn n an a mot c1p 1trong y 1C 1P 1nay p at sin ,ngal;l1 tnr tnrong
hop chi phi di yay lien quan d~n cac khoan yay cho muc dich hinh thanh tai san du diSu kien v6n
h6a chi phi di yay thll khi d6 chi phi di yay se duoc v6n h6a va duoc ghi vao nguyen gia cac tai
san nay.

(q) Lai tren e6 phi~u I , r , , ,

Nh6m cong ty trinh bay lai co ban va liii suy giam tren co phieu (EPS) cho cac co phieu pho thong.
Lai co ban tren c6 phj~u duqc tinh b~ng cach Ifryliii ho~c 16thuQc vS c6 dong ph6 thong cua Cong
ty chia cho s6 luqngt6 phi~u ph6 thong blnh quan gia quySn lUll hanh trong nam. Liii suy giam
tren c6 phi~u duqc x,k djnh b~ng cach diSu chinh liii ho~c 16 thuQc vS c6 dong ph6 thOng va s6

, , ,I " , ,
luqng co phieu pho thong blnh quan dang lUll hanh c6 tinh den cac anh huang cua co phieu pho
thong tiSm nang. I

(r) Bao eao bQ ph~n

MQt bQph~n la mQt hb phAn c6 thS xac djnh rieng bi~t cua Nh6m cong ty tham gia vao vi~c cung
clip cac san ph~m hOk.cdjch Vl,llien quan (bQ pMn chia thea ho~t dQng kinh doanh), ho~c cung
clip san ph~m ho~c dlch Vl,ltrong mQt moi tfUOng kinh t~ Cl,lthS (bQ pMn chia thea vung dja 1:9),
m6i bQ ph~n nay chjd rui ra va thu duqc lqi feh khac bi~t vai cac bQ pMn khac. Nh6m cong ty
c~a r~ng Nh6!ll cong ~yho~t dQng tren mQt vung dia 1:9la Vi~t Nam va ho~t dQng kinh doanh chu
yeu la cung cap dich V\lhang hili va dichV\I c6 lien quan.

(s) Cae ben lien quan

Cac ben duqc coi la ben lien quan cua Nh6m cong ty n~u mQt ben c6 kha nang, tf\fC ti~p ha~c
gian ti~p, kiSm soat bien kia ho~c gay anh huang dang kS tm ben kia tron~ vi~c ra cac quy~t dinh
tai chinh va ho~t dQng, ho~c khi Nh6m cong ty va ben kia cung chiuSIJ kiem soM chung ho~c anh
huang dang k~ chung. Cac ben lien quan c6 th~ la cac cong ty ho~c cac ca nhan, bao g6m ca cac
thanh vien gia dlnh tHan c~n cua cac ca nhftn duqc coi la lien quan.
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Cong ty caphin B:;tiIy Hang hai Vi~t Nam
Thuyst minh bao cao tal chinh hCJPnhit cho nam k~t thtic ngay 31 thang 12 nam 2017
(ti~p theo)

4. Ti~n va cac khoan nrong duong ti~n

MiD B 09-DNIHN
(Ban hanh.theaThOngtus6 20212014/TT-BTC
ngay 22 thdng 12 niim 2014 cua B(JTai chfnh)

31/12/2017
VND

11112017
VND

Ti~n mat
Ti~n gui ngan hang
Cac khoan tuong duong ti~n

2.286.157.891
110.836.044.589
42.000.286.444

2.302.530.267
88.161.845.181
43.100.000.000

155.122.488.924 133.564.375.448

5. Cac khoan d~u to' tai ehinh

(a) Diu to' n~m gift d~n ngay dao han

31/12/2017 111/2017
Gia g6c
VND

Gia tr] hQ'Ply
VND

Gia g6c
VND

Gia tr] hQ'Ply
VND

BAu tu nam gift d~n
ngay dao han -ng~nhan
• Ti~n giri eoleY han 31.500.500.000 31.500.500.000 30.000.000.000 30.000.000.000
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Cong ty cA phin D~ily Himg hal Vi~tNam
Thuyet minhbao caotai chinh hQPnhit chonam kit thiic ngay 31 thang 12 nam 2017(tiip theo)

Mill B 09 - DNIHN
(Ban hanh.theoThong tus6 20212014/TT-BTC
nga»22 thdng 12nam 2014 cua B6ts:chin h)

(b) Diu to' tal chinh dai han

3IL12L2017_ _____lLll2ft17
salu·Q1lg % siYhiiu Gia tr] ghi s6 Duphong salu·Q1lg % siYhiiu Gia tr] ghi s6 Du phong

VND VND VND VND

D~u nr g6p v6n vao:
• Cong ty lien k~t

• Cong ty TNHH NYK Auto Logistics (Viet Nam) (i) 20% 4.113.075.780

• Cong ty TNHH China Shipping Vi~t Nam (ii) 40% 414.395.004

4.113.075.780 414.395.004

• Danvi khac

• Ngan hang Thirong mai C6phanHang hai Vie; Nam (iii) 913.390 7.400.160.000 913.390 7.400.160.000

• T6ng Cfmg ty C6 phan TMp Vi~t Nam 200.000 2.020.000.000 200.000 2.020.000.000

• Cong ty C6 phan Vinalines Logistics Vi~t Nam 50.000 500.000.000 50.000 500.000.000

• Cong ty TNHH Yusen Logistics va V;;in till Vi~t Nam (iv) 51% 1.072.836.000 51% 1.072.836.000

• Cong ty TNHH Yusen Logistics Vi~t Nam 1% 63.746.040 1% 63.746.040

• Cong ty lien doanh Bong Sen 0,27% 547.724.443 0,27% 537.589.966

11.604.466.483 11.594.332.006

15.717.542.263 12.008.727.010
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Cong tyCo phan D~ily Hang hili Vi~t Nam
Thuy~t minh bao dao tal chinh hQP nhAt cho nam k~t thtic ngay 31 thang 12 nam 2017
(ti~p theo)

Min B 09 - DNIHN
(Ban hanli theoThOngtus6 20212014/TT-BTC
nga»22 thdng 12ndm 2014 cuaBr Tai chinh}

(i) Theo Gi~y chirng nMn dang ky doanh nghiep s6 0314465616 ngay 16 thang 6 nam 2017, Cong
ty la nha d~u nr sa hdu 20% v6n di@ul~ trong Cong ty TNHH NYK Auto Logistics (Viet Nam),
mot cong ty trach nhi~m hftu handiroc thanh l~p tai Vi~t Nam. Nha d~u nr sa hiru 80% v6n di@u
l~ con lai la Nippontusen Kabushiki Kaisha (NYK Line). Tai ngay 6 thang 7 nam 2017, Cong
ty dii gop du v6n di@~l~ 200.000 USD (urong dirong 4.458.770.000 VND) van Cong ty TNHH
NYK Auto Logisticsf*Narn)va ghi nhankhoan diu tir vao congty lien k~t nay.

Cong ty TNHH China Shipping Viet Nam la cong ty trach nhiern htru h~n duQ'cthanh l~p t~i Vi~t
Nam v6i thOi gian hd~t dong la 15 nam kS tir ngay 11 tMng 8 nam 2004 thea Gi~y chung nMn
d~u tu s6 41102200d393 ngay 25 thang 12 nam 2008 do Uy ban Nhan dan Thanh ph6 H6 Chi
Minh c~p, va cac giM chUng nh~n d~u tu di@uchinh. Gi~y chUng nMn d~u tu nay thay thS Gi~y

'I , I ' 'I' ,

phep d~u tu so, 24111pP ngay 11 thang 8 nam 2004 do Bo Ke ho~ch va Dau tu cap va cac giay
phep dau tu dieu chimh. Cac chu sa hfru cua cong ty la China Shipping Regional Holdings Pte.

, I, , ,

Ltd va Cong ty Co pran D~i ly Hang hai Vi~! Nam. Theo Nghi quyetS?09!2016INQ/HDQT-
NK3-TYHK ngay 4 ~Mng 7 nam 2016, Hoi dong quan tri cua Cong ty Co phan D~i ly Hang hili
Vi~t Nam dii quyS! ~inh ch~m dUt hqp d6ng lien doanh v6i China Shipping R~gional Holding;s
Pte. Ltd va giai th~ 90ng ty TNHH China Shipping Vi~t Nam. Cong ty lien ket nay dii hoan tat
cac thu tl,lCgiai the trong nam.

Cong ty la c6 dong sing l~p Ngan hang Thuang m~i c6 ph~n Hang hai Vi~t Nam ("MSB") van
n~m 1~91. ~6 c5 Ph~el~uCO!lg ty~ah~u la tich liiy qua nhi@unamdoquatrlnhgopv6n,tangv6n

bang co Phi~U, chiCOl tuc bang co phieu. ,

Theo h9}Jdong lien dpanh, Cong ty khong t~am ~ia quan Iy va dieu hanh cong ty, lie!1doanh. Ban
Giam doc danh gia Gong ty khong co quyen kiem soat hay anh huang dang ke doi v6i cong ty

I , , ,

lien doanh. Do do, khoan dau tu nay duQ'cphan lo~i la dau tu von van dan vi khac.

BiSn dong cua cac joan d~u tu gop v6n van cac cong ty lien kSt trong nam nhu sau:

(ii)

(iii)

(iv)

s6 du ~~u nam I

Tang dau tu trong nam
Ph~n 16trong cong t~llien kSt
c6 tuc dii nh~n trong nam
Hoan nMp vi~c trfc~ IqUY/trfChquy khen thuang, pMc lqi
trong cong ty lien ket
Xoa s6 cong ty lien kSt

2017 2016
VND VND

414.395.004 9.474.396.147
4.458.000.000
(432.870.206) (4.698.039.038)

(3.925.765.895)

436.196.210 (436.196.210)
(762.645.228)

4.113.075.780 414.395.004s6 du cu6i nam
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Congty cA ph§n D~iIy Hanghal Vi~tNam
Thuyet minh bao cao tal chinh hQPnhit cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12nam 2017
(ti~ptheo) I

Mlo B 09 - DNIHN
(Ban hann theo Thong tus620212014/IT-BTC
ngay 22 thdng 12nam 2014 cua Bo Tai ehinh)

6. Phai tho ng~n han ella khach hang
I ,

(a) Phai thu cua khach hang chi tie! theo khach hang IOn

31/12/2017
VND

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
Cong ty TNHH Naigai Nitto Logistics Vi~t Nam
Cong ty TNHH Khai thac Ch~ bien Khoang san Niii Phao
Cac khach hang khac

17.906.596.882
16.576.621.043
5.103.478.450

100.011.693.406

11112017
VND

18.018.857.152
17.590.068.254
13.838.401.465
90.701.694.547

139.598.389.781 140.149.021.418

(b) Phai thu cua khach hang phan loal theoky han thanh toan

31/12/2017
VND

111/2017
VND

139.598.389.781 140.149.021.418

(c) Phai thu cua khach hang la ben lien quan

31112/2017
VND

Cac eong ty con va eong ty lien k~t cua cong ty me
Cong tyc6 phAnVirlalinesNha Trang .
Cong tyc6 phan Vinalines Logistics Viet Nam
Cong tycephan D:1utu Cang Cai Lan
Cong ty TNHH MTi ClingHoang Di~u

125.410.683
74.468.975
72.308.130
7.408.500

11112017
VND

125.410.683
72.600.000
36.280.496

279.596.288 234.291.179
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C
A t CA hJD '}'H' h?'V"'tNong y 0 p an ~l yang at l~ am

Thuyet minh bagcaotai chinh hop nhAtchonam k~t thuc ngay 31 thang 12nam 2017
(ti~ptheo)

Min B 09 - DNIHN
(Ban hanli theaThOngtus6 2021201417T-BTC
ngay 22 thdng 12 ndm 2014 cua B(J Tiii chinh]

7. Cackhoan phaithokhac

(a) Phai thu ngiin han khac

31/12/2017
VND

Chi hQv~nehuy~d, eucre tau, phi hru kho, phi chirng nr,
x~p dO'cho cacharig tau
Tam irng nhan vien
Ky quy, ky circe ng~nhan
Lai ti~n giri e6 kY han
Baa hi~m xa hQi, baa hi~m y t~, baa hiem thftt nghiep
Phai thu khac

14.277.091.065
7.478.768.060
1.207.345.000
1.020.288.889

1.512.000
5.653.805.541

11112017
VND

11.986.296.824
7.811.974.473
1.137.745.000
1.265.307.777

22.248.396
5.680.481.930

29.638.810.555 27.904.054.400

(b) Phai thu dai han khac

31112/2017
VND

Ky quy, ky circe dai han 8.961.498.470 8.410.338.470

1/1/2017
VND
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Cong tycaph in D~i If Hang hal Vift Nam
Thuyet minh bao cao tal chfnh hew nhit cho nam kit thiic ngay 31 thang 12 nam 2017 (tiip theo)

M~u B 09 - DNIHN
(Ban hanli thea Thong tus62021201417T-BTC
ngay 22 thdng 12 ndm 2014 cuaBo Tai ehinh)

8. Ng x~u vaDgkh6 doi

31/12/~017 1/1/2017
sA ngay Gia tr] co th~ sA ngay Gia tr] co th~
qua han Gia gBc D., phong thu hAi qua han Gia gBc Du phong thu hAi

VND VND VND VND VND VND

Ne quahan
Daiichi Chuo
Marine Co., Ltd. Tren 3 nam 5.575.895.635 5.575.895.635 Tren 3 nam 5.575.895.635 5.575.895.635
Cong ty C6 ph~n
Vinalines Nha Trang Tren 3nam 125.410.683 62.705.342 62.705.341 TiT 2 - 3 nam 125.410.683 62.705.342 62.705.341
Khach hang khac Tren 3nam 158.690.390 158.690.390 Tren 3narn 1.472.359.957 1.472.359.957
Khach hang khac TiT 2 - 3 nam 18.850.584 13.195.409 5.655.175 TiT 2 - 3 nam
Khach hang khac TiT 1 - 2 nam - TiT 1- 2 nam 51.773.225 51.773.225
Khach hang khac Diroi 1 nam Duoi 1 nam 61.696.498 61.696.498

5.878.847.292 5.810.486.776 68.360.516 7.287.135.998 7.110.960.934 176.175.064

Trang do:

DIJ phong phai thu
kh6 doi ngan han

5.810.486.776 7.110.960.934



Cong tycsphin D~ily Hanghai Vi~t Nam
Thuyet minhbao cao taichinh hop nhit chonam k~t thucngay31thang 12nam 2017
(ti~ptheo)

M~u B 09 - DNIHN
(Ban hanh.theoThong tus6 20212014/IT-BTC
ngay 22 thong 12 ruim 2014 cua Bt)Tai chinh]

9. Tai sao c6dinh htru hinh.
Nha cirava May moe va Phuong ti~n Thi@t b]

v~t ki~n true thi@tbi v~n ehuy@n van phong TAng

VND VND VND VND VND

Nguyen gia

S6 dtr dAu narn 90.587.739.447 38.015.819 45.299.154.940 5.024.221.496 140.949.131.702

Tang trong nam 5.633.543.636 143.904.545 5.777.448.181

Thanh ly (59.552.185) (5.624.938.874) (343.933.609) (6.028.424.668)

X6as6 (78.676.310) (78.676.310)

S6 du cudi nam 90.449.510.952 38.015.819 45.307.759.702 4.824.192.432 140.619.478.905

Gia tr] hao mon
liiy k@
S6 du dAu nam 44.107.158.176 38.015.819 33.398.631.092 4.522.096.529 82.065.901.616

KhAu hao trong nam 3.768.063.464 3.268.338.454 278.523.768 7.314.925.686

Thanhly (56.243.752) (5.624.938.874) (343.933.609) (6.025.116.235)

X6as6 (78.676.310) (78.676.310)

S6 du cU6i nam 47.740.301.578 38.015.819 31.042.030.672 4.456.686.688 83.277 .034.757

Gia tr] con Iai

S6 dtr dAu nam 46.480.581.271 11.900.523.848 502.124.967 58.883.230.086

S6 du cU6i nam 42.709.209.374 14.265.729.030 367.505.744 57.342.444.148

Trang tai san c6 dinh hiru hinh co cac tai san co nguyen gia 39.428;989.959 VND dii khftu hao h~t tai ngay
31 thang 12 nam 2017 (1/1/2017: 39.772.627.046 VND), nhung van dang duQ'c sir dl,mg.

T~i ngay 31 thang 12 nam 2017 till san c6 dinh hfru hinh c6 gia tri con l~i la 710.129.219 VND (11112017:
khong) duQ'c th~ chftp t~i ngan hang d€ baa dam cha khaan vay cua Nhom Cong ty (thuy~t minh 18(b».
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Cong ty cA ph§J D=.tily Hang hai Vi~t Nam
Thuy~t minhbabcao tai chinh hQ'Pnhit cho nam k~t thiic ngay 31 thang 12 nam 2017
(ti~p theo)

10. Tili sanc8djnh vo hinh

Nguyen ghi

s6 du d~u nam
Tang trongnam
Chuyen sang chi phi tra tnroc dai han

s6 dtr cu6inarn

Gia tr] haomon loy k~

s6 dir d~u nam
Khftu hao trongnam
Chuyen sang chi phi tra tnroc dai han

s6 dir cu6i nam

Ghi tr] con lai

s6 dir d~u nam
se dir cuoi nam

Miu B 09 - DNIHN
(Ban hanh.theaThOngtus6 20212014/TJ-BTC
ngay 22 thdng 12ndm 2014 cua B9Tai chinh]

Quy~n sir dung
ttit

VND

81.243.642.028

(60.896.986.500)

Ph~nm~m
may tinh

VND

1.984.579.300
50.000.000

TBng
VND

83.228.221.328
50.000.000

(60.896.986.500)

20.346.655.528 22.381.234.8282.034.579.300

1.441.402.223
225.219.012

(302.877 .636)

1.891.535.332
95.821.746

3.332.937.555
321.040.758

(302.877 .636)

1.363.743.599 3.351.100.6771.987.357.078

79.802.239.805
18.982.911.929

93.043.968
47.222.222

79.895.283.773
19.030.134.151

Trong tai san c6 dinh vo hinh co cac tai san co nguyen gia 1.984.579.300 VND dfl khftu hao hc:h
tai ngay 31 thang12nam 2017 (1/1/2017: 123.700.000 VND), nhung v~n dang duQ'c su dl,lng.
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Cong ty cA phin D~iIy Hang hai Vi~tNam
Thuyet minh bao cao talchinhhep nhit chonam k~t tlnic ngay 31 thang 12 nam 2017
(ti~p theo) I

Miu B 09 - DNIHN
(Ban hanh.theoThong tus6 202120141IT-BTC
ngay 22 thdng 12nam 2014 cua B(J Tai chinh]

11 BAt dA ? LA t. a Qngsan uauU'

Bit dQngsan diu to' cho thuf

Nguyen ghi

se du dftu nam/s6 du cu6i nam

Nha eifa va
v,t ki~ntrue

VND

74.584.104.356

Gia tr] haomon loyk~

se du dftunam
Kh~u hao trong nam

28.967.422.855
4.141.520.530

se du cu6i nam 33.108.943.385

Gia tr] eon I~i

s6 du dftunam
se du cu6i nam

45.616.681.501
41.475.160.971

!

Trong b~t dong san dAu tu co cac tai san co nguyen gia 459.667.090 VND da kh~u hao h~t tai
ngay 31 thang 121ilam 2017 (11112017: khong), nhung v~n dang dirocSlr dung,

Gia tri hop Iy b~t d(>ngsan dftu tu khong duoc xac dinh bOi vi Nhom cong ty khong th~ thvc hi~n
vi~c dinh gia va khong co giao dich thi truOng nao gftn day d6i vOi b~t d(>ngsan tuong d6ng va
tuong tv vi to v&icac b~t d(>ngsan dftu tuClla Nhom cong ty.

I

12. Xay d.,ng cO' ban dO'dang

2017
VND

2016
VND

s6 du dftu nam
Tang trong nam
Chuy~n sang tai san c6 dinh hii"uhlnh
Chuy~n sang tai san c6 dinh vo hlnh
Xoas6
Giamkhac

75.483.217.403
150.363.511

75.533.676.718
66.822.762.914
(5.559.045.182)

(60.575.527.000)
(665.922.774)
(72.727.273)

s6 du cu6i nam 75.633.580.914 75.483.217.403

29



Cong tycA ph in D~i If Hang hai Vi~t Nam
Thuyst minh ba6 cao tal chfnh hQP nhit cho nam k~t thiic ngay 31 thang 12 nam 2017
(ti~p theo)

M~u B 09-DNIHN
(Ban hanli theoThOngtus6 202120141IT-BTC
ngay 22 thdng 12nom 2014 ella B<5Tai chinh)

Cac cong trinh xa~ dung co ban do dang 100 nhir sau:

31112/2017
VND

11112017
VND

I '" ,
X A d b" lA d- - 1 B- V- D-ay irng co ant~l 0 at so , en an on,
Quan 4, Thanh ph~ H6 Chi Minh
DlJ an nha van ph~ng Vitamas
DlJ an nha van pheng VOSA Nha Trang
DlJ an khac

75.155.431.216
313.164.278
124.985.420
40.000.000

75.155.431.216
221.141.551
106.644.636

75.633.580.914 75.483.217.403

13. Chi phi tra trmrc dai han

Chi phiait Cong cy va
tra trmrc dung cy Khac TBng
VND VND VND VND

SB dir dfru nam 1.552.861.909 127.430.557 235.764.136 1.916.056.602
Tang trong nam 44.577.273 912.861.391 957.438.664
Chuyen nr tai san .cB
dinh vo hinh 60.594.108.864 60.594.108.864
Phan b6 trong nam (1.332.244.208) (84.027.622) (225.552.878) (1.641.824.708)

SB dir cuoi nam 60.814.726.565 87.980.208 923.072.649 61.825.779.422

14. Phaitra ngtrt bann~~nhgn ,

(a) Phai trangU'Ol~an chi tiC!theonhacung dip IOn

31112/2017

Cong ty TNHH TJuang
mai va Van tai TiSh B6. . I'

C6ng ty TNHH Mj<V
T6ng Cong ty Tan Cling
Sai Gon
Cong ty C6 phfrn aang
Quang Ninh , I

Cae nba cung cap khac

111/2017

Gia gac
VND

sa co khanang
tra n9'
VND

Gia gac
VND

sa co khanang
tra n9'
VND

8.305.949.527 8.305.949.527 8.943.257.555 8.943.257.555

7.637.542.109 7.637.542.109 5.712.068.621 5.712.068.621

1.886.122.864 1.886.122.864 3.135.387.6593.135.387.659
91.561.347.493 91.561.347.493 70.122.249.934 70.122.249.934

109.390.961.993 109.390.961.993 87.912.963.76987.912.963.769
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Cong ty cli PhJ Dai If Hang hai Vi?t Nam
Thuyet minh bah cao tai chinhhQP nh§t chonam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017
(ti~p theo) I

Miu B 09-DNIHN
(Ban hanhtheoThong tus6 20212014/IT-BTC
ngay 22 thdng12 ndm2014 cua B{5Tai chinh)

(b) Phai tra ngU'01lJ11anchi ti~t theo ky han thanh toan

31112/2017 1/1/2017

Ghi gAc
VND

sA cokha nang
tra nf}'
VND

Gia gAc
VND

sA cokha nang
tra nf}'
VND

109.390.961.993 109.390.961.993 87.912.963.769 87.912.963.769

(c) Phai t ? , • J, r ben liAai ra ngU'01 an a en len quan

31112/2017 11112017
sA cokha nang sA cokha nang

Gia gAc tra nf}' Gia gAc tra nf}'
VND VND VND VND

Cong ty me
T6ng Cong ty
Hang hai Vi~t Nam 242.027.387 242.027.387

Cac cong ty c?n va
cong ty lien ket cua
cong ty me
Cong ty TNHH MTV
Cang Hoa~g Dieu I 1.770.989.633 1.770.989.6332.605.917.778 2.605.917.778
Cong ty Co phan <Cang
DaN~ng 394.102.657 394.102.657 280.227.018 280.227.018
Cong tycsphAn Cang
Hai Phong 338.894.559 338.894.559 259.268.050 259.268.050
Cong tycephan <Cang
NgMTInh 61.203.354 61.203.354 21.428.736 21.428.736
Cong tycephAn <Cang
Cam Ranh 21.175.000 21.175.000
Cong ty c6 phAn I

Vinalines LOgistiCjS
Vi~t Nam 144.000.000 144.000.000

2.586.365.203 2.586.365.203 3.552.868.969 3.552.868.969
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CODgty cA Ph§~ D~ily Hang hai Vift Nam
Thuy~t minh bao cao tai chinh hQP Dh~t cho Dam k~t thuc ngay 31 thang 12 Dam 2017
(ti~p theo)

Miu B 09-DNIHN
(Ban hanhtheoThong tus6 202120141TT-BTC
ngay 22 thdng 12ndm 2014 ella Bi)Tai chinh)

15. Thu~ va cac khoan phai nQpva phai thu Nha nurrc

Thui va cackh+n phiii nijp Nha nurrc
s6 lili eftn trirl

(a)

111/2017
VND

s6 phai nQp
trong nam
VND

s6 lili nQp
trong nam
VND

chuy@nlii
trong nam
VND

31112/2017
VND

Thu@
Thu~ gia tri
gia tang
Thu~ thu nh~p
doanh nghiep
Thu~ thu nh~p
ca nhan
Thu~ nha dilt

692.781.618 76.436.478.635 (14.069.874.332) (62.603.163.985) 456.221.936

376.824.969

7.380.683.998 (6.356.910.868) (391.169.348) 632,603,782

3.408.125.432 (3.369.435.384) (5.519.193) 409.995.824
143.567.035 (143.567.035)

2.840.565.902 (4.449.262.155) 356.836.253l.l46.364.792
36.465.114.457(37.126.941.099) - 8.536.223.783

416.212.149 (416.212.149)
845.455 (322.304.955)

Ti~n thue dilt 2.398.224.792
Cac loai thu~ khac 9.198.050.425

C ' kh·? h?· J khaac oan P at nup ac
Cac khoan phu thu
Phi, l~ phi 321.459.500

112.987.341.304127.091.593.063 (66.254.507.977) (62.643.016.273) 11.181.410.117

, I

(b) Thue phai thu Nha DU'(YC

S8da nqp S8da c~n trir
1/112017 trong nam trong nam 31112/2017
VND VND VND VND

ThuS thu nMp doanh nghi~p 408.989.603 (391.169.348) 17.820.255
ThuS thu nMpcanhan 43.001.442 (5.519.193) 37.482.249
TiSn thue dfrt I 356.836.253 356.836.253

451.991.045 356.836.253 (396.688.541 ) 412.138.757
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Cong ty CB phinl D~ily Hang hal Vi~t Nam
Thuyet minh bao cao tai chinh hQP nhit cho nam k~t thiic ngay 31 thang 12 nam 2017
(ti~p theo)

Miu B 09 - DNIHN
(Ban hanh. theo ThOng tus6 20212014ffI'-BTC
ngay 22 thdng 12 nam 2014 cua B(JTai chinh)

16. Cac khoan phai tra khac

(a) Phai trangin han khac

Ti~n nhan d~ tra hQ eho cac hang tau
Ky ngan ella cac hangtau
NMn ky quy, ky circe ng~n han
Gifr hQ ti~n cua Cong ty TNHH SYMS Vi~t Nam
Kinh phi cong doa~
C6 nrc, 19i nhuan phai tra
Bao hi~m xii hoi, bao hi~m y tS, bao hi~m thftt nghiep
Phai tra khac

Phai tra khac eho cac ben lien quan:

Caecong ty con va cong tylien k~t cua cong ty me
Cong ty V~n tai va thue tau bi~n Viet Nam .
Cong ty C6 phAn Cang Sai Gon

Nh~n ti~n ky quy eho thue kho biii
Nh~n ti~nky quy eho thue van phong t<;liOeeanPark tu
Europac Shipping

31/12/2017
VND

73.717.585.961
17.773.263.556
6.819.982.731
3.737.387.440
1.378.837.956

519.175.835
20.210.492

531.966.411

1/1/2017
VND

60.342.573.056
10.506.344.110
5.042.283.958
3.737.387.440
1.546.704.626

205.724.825
21.916.080

443.247.211

104.498.410.382 81.846.181.306

31112/2017
VND

589.302.499
200.093.873

111/2017
VND

31112/2017
VND

1.698.763.838

30.787.596

~
'I

1/1/2017
VND

694.763.838

39.006.312

733.770.1501.729 .551.434
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Cong ty cA philn D~i ly Hang hai Vift Nam
Thuyet minh bao cao tai chinh hQPnhit cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017
(ti~ptheo) I

Min B 09 - DNIHN
(Ban hanhtheoThong tus6 20212014ffI'-BTC
ngay 22 thdng 12 nam2014 cuaBo Tai chinh)

17. Quy khen thmmg, plnic lqi

Quy nay duoc trieJ l~ptir 19i nhuan chua phan phoi theaS\f phe duyet cua cac e6 dong tai cuoc
hQP Dai hQi d6ng e6 dong cua Cong ty. Quy duoc su dung d~ chi tra cac khoan khen thuong va
phuc 19i eho cac nhan vien cua Cong ty va cong ty con thea chinh sach khen thirong va phiic 19i
cua Nh6m cong ty. Bi~n dong cua quy khen thuong, phuc 19i trong nam nhu sau:

2017
VND

2016
VND

s6 du diu nam
Trieh I~p nr 19i nhuan chua philo phoi (thuyet rninh 19)
so dung trong naj

8.459.486.326 6.700.125.785
5.344.941.620 5.505.204.264

(6.359.506.309) (3.745.843.723)

s6 du eu6i nam 7.444.921.637 8.459.486.326

CUQehQp D~i hQi d6ng c6 dong eua Cong ty ngay 19 thang 5 nam 2017 dii quy~t dinh trieh quy
khen thuemg, phue 19i 5.344.94l.620 VND (2016: 5.505.204.264 VND) tir 19i nhu~n chua philo
ph6i.

18. Vay

(a) Vay ngin h~n

111/2017
Ghi tri S6co kha

I ?

g~i so nang trit ng
VND VND

Bi~n dQngtrong nam 31112/2017

Tang
VND

Giam
VND

Gii tri
ghis6
VND

S6co kha
nang tra ng
VND

Vay canb<)
cong nhan vien(*)
Nq dai h.;m d@n
h.;m tn't (thuy@t
minh 18 (b))

2.121.969.194 (2.121.969.194)

96.000.000 96.000.000 96.000.000

2.217.969.194 (2.12l.969.194) 96.000.000 96.000.000

(*) Khoan vay tin eh~p eua can bQ eong nhiln vien D~i ly V~n tai Qu6e t~ phia Bite (NorthFreight)
theo Quy~t dinh s6 48/QD-NF ngay 31 thang 3 nam 2017 nh~m ph1,leV1,lsan xu~t kinh doanh t~i
chi nhanh. Khoan vay nay e6 thai h~n 9 thang, dao h~n ngay 31 thang 12 nam 2017 va khong
ehiu liii.
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Cong ty caphAn D~i ly Hang hai Vi~t Nam
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Miiu B 09 - DNIHN
(Ban hanh.theaThOngtus6 20212014/TT-BTC
ngay 22 thang 12 nam 2014 cua B9Tat chin h)

(b) Vay dai han

DiSu khoan va diSu kienella khoan yay dai han hien con s6 du nhu sau:

Loai Lai suit Nam
ti~D Dam daohan

31112/2017
VND

1/1/2017
VND

Yay tir Ngan hang Thuong
mai c6 phftn Ngoai Thuong
Vi~t Nam - Chi nhanh
Khanh Hoa (i) VND
Vay nr Luen Wah Trading
Co., Ltd. (Hong KJng) (ii) CNY

I

8.86% 2022 440.000.000

Khong 2023 6.591.420.000

Khoan d~n han traltrong vong 12 thang (thuyet minh 18 (a))

440.000.000

(96.000.000)

6.591.420.000

Khoan d~n han tra sau 12 thang 344.000.000 6.591.420.000

(i) Khoan yay dai hantir Ngan hangThirong mai C6 phan Ngoai Thirong Viet Nam - Chi nhanh
Khanh Hoa theo Hop d6ng tin dung s6 ATLS17IDLHHlTOY voi han nurc yay la 480.000.000
VND. Khoan yay nay co thai han 5 nam, lai su~t 8.68%/nam. Khoan yay ngan hang dugc dam
bao b~ng tai san c6 d~nh hiiu hlnh co gia tri ghi s6 la 710.129.219 VND t<;lingay 31 thang 12 nam
2017 (1/1/2017: khong) (thuy~t minh 9).

(ii) Khoan yay dai h<;ln1.980.000 CNY tuang duong 6.739.200.000 VND til"Luen Wah Trading Co.,
Ltd. (Hong Kong) thea Hgp d6ng s6 lILC-HK ngay 10 thang 4 nam 1998. Khoan yay nay co thai
h<;ln25 nam va khong ch~u Hii. Trang nam 2017, Cong ty dii k~t chuy~n khoan yay nay vao thu
nh~p khac thea thoa thu~n xoa ng cua Luen Wah Trading Co., Ltd. (Hong Kong).
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19. Thay d8ivAn chii sir hfru
Quy dAu ttr Quy khac thuQc LQi nhu,n chua cA dong khong

V6n gop phattri@n v6n chu so'hiiu phan ph6i ki@msoat TAng

VND VND VND VND VND VND

S6 du t~i ngay1 thing 1nam2016 116.500.000.000 74.261.208.991 12.734.417.453 87.854.561.665 46.258.552.296 337.608.740.405

Loi nhuan thuh trong nam 44.724.708.101 (455.771.703) 44.268.936.398
Trfch cac quy thuoc v6n chu sa htru
(thuyet minh 22) 17.008.673.771 1.457.886.323 (18.466.560.094 )
Trfch ,quy khen thirong, phuc loi
(thuyet minh 17) (5.505.204.264) (5.505.204.264)

C6 tire (thuyet minh 21) (23.300.000.000) (23.300.000.000)
Trfch I~p cac quy cua cong ty lien k~t (436.196.210) (436.196.210)
SUodung cac quy (1.270.600.000) (1.270.600.000)

S6 duo t~i ngay 1 thing 1 nam 2017 116.500.000.000 91.269.882.762 12.921.703.776 84.871.309.198 45.802.780.593 351.365.676.329

Loi nhuan thu§n trong nam 44.602.128.842 (427.919.957) 44.174.208.885

Trfch cac quy thuoc v6n chu sa huu
(thuy~t minh 22) 15.653.647.835 1.341.741.243 (16.995.389.078)
Trfch ,quy khen thuang, phue Iqi
(thuyet minh 17) (5.344.941.620) (5.344.941.620)
C6 tuc (thuy~t minh 21) (17.475.000.000) (17.475.000.000)

Chia ~6 tuc b~ng phat h~mhc6 phi~u
(thuyet minh 21) 11.649.940.000 (11.649.940.000)
Trfch l~p cae quy eua cong ty lien k~t 436.196.210 436.196.210

SU d\mg cac quy (602.000.000) (602.000.000)

S6 duo t~i ngay 31 thing 12 nam 2017 128.149.940.000 106.923.530.597 13.661.445.019 78.444.363.552 45.374.860.636 372.554.139.804
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20. VBn cBph~n
, " I

Von co phan diroc duyet va dii phat hanh cua Cong ty la:

31112/2017
s6 c6 phi~u VND

1/1/2017
s6 c6 phi~u VND

V6n c6 phin dllQ'Cduy~t
va dll phat hanh 12.814.994 128.149.940.000 11.650.000 116.500.000.000

s6 c6 phi~u dang hru hanh
, , , I

Co phieu pho thong 12.814.994 128.149.940.000 11.650.000 116.500.000.000

C6 phieu ph6 thong co menh gia la 10.000 VND. M6i c6 phieu ph6 thong tuong irng voi mot
phieu bieu quyet tai cac cuoc h9P c6 dong cua Cong ty. Cac c6 dong duoc nhan c6 nrc rna Cong
ty cong b6 vao tirng thai di~m. T~tcac6 phiSu ph6 thong dSu co thu tlJ uu tien nhu nhau d6i vm
tai san con I~i cua Cong ty. Cac quySn 1Q'icua cac c6 phiSu dii duQ'c Cong ty mua I~i dSu bi t~m
ngirng cho t&ikhi cac c6 phiSu nay duQ'c phat hanh I~i.

21. CB tuc
T~i cuoc h9P ngay 19 thang 5 nam 2017, D~i hOi d6ng c6 dong dii quySt dinh phan ph6i khoan c6
tuc 17.475.000.000 VND (1.500 VND tren mot c6 phiSu) (2016: 23.300.000.000 VND (2.000
VND tren mot c6 phiSu)).

T~ cuoc h9P ngay 19 tMng 5 nam 2017, D~i hOi d6ng c6 dong cua Cong ty dii quySt dinh phan
ph6i khoim c6 tlrC 11.650.000.000 VND b~ng vi~c pMt hanh them 10% s6 c6 phiSu hi~n hanh
(tuang duang 1.1~5.000 c6 phiSu) cho c6 dong hi~n huu. Theo kSt qua thvc tS pMt hanh, s6
IUQ'llgc6 phiSu ph6 thong va v6n c6 ph~n cua Cong ty tang len Ian luQ't lit 1.164.994 c6 phiSu va
11.649.940.000 VND t~i ngay 3 thang 7 nam 2017. Cong ty dii hoan t~t vi~c dang ky niem ySt
1.164.994 c6 phiSu ph6 thong mm trenSa giao dich ch(mg khoan Ha Noi va tang v6n c6 phan len
128.149.940.000 VND trong Gi~y ch(mg nh~n dang ky doanh nghi~p.

\

t'

l:

22. Cac quy khaclthuQc nguAn vBncho sir hiiu

(a) Quy dAu tll phat tri~n

Quy d~u tu ph<ittri~n duQ'ctrfch I~p tir 1Q'inhu~n chua phan ph6i theo nghi quySt cua D~i hOid6ng
c6 dong. Quy nay duQ'c thanh I~p nh~m mt.Icdfchrna rong kinh doanh trong tuang lai.

(b) Cac quy khac thuQc van chus«hihI

T~i ngay 31 thang 12 nam 2017, s6 du cac quy khac thuoc v6n cMsa hfru bao g6m quy dV tru
tang v6n diSu l~ 11.650.000.000 VND (1/1/2017: 11.650.000.000 VND) va quy d6i ngo~i phat
tri~n kinh doanh 2.011.445.019 VND (1/1/2017: 1.271.703.776 VND).
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23. Cackhoanmy.elngoai Bang dindBi k~ toan

(a) Ngo~i t~

31112/2017 1/112017
Tuong duong TU'O'Dgduong

Nguyen t~ VND Nguyen t~ VND

USD 2.396.053 54.306.540.960 2.149.630 48.796.608.377

(b) Tai san thue ngoa]

Cac khoan ti~n thuel t6i thieu phai tra eho cac h9P d6ng thue hoat dong khong duoc huy ngang
nhir sau:

31/12/2017
VND

11112017
VND

Trang yang mot nam
Tir hai d~n nam narn
Sau nam nam

5.677.013.115
13.711.023.967
42.764.648.534

5.535.968.462
10.404.990.061
60.875.463.353

62.152.685.616 76.816.421.876
)
-,

JI

II
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Doanh thu ba~hang va cung cip djch vI}.

T6ng doanh thu th~ hien t6ng gia tri hang ban va dich V1,1dli cung cap, khong bao g6m thu~ gia tri
gia tang.

24.

2017
VND

Doanh thu ban hang
Doanh thu daiIy v~n tai
Doanh thu cho thue kho bai
Doanh thu daiIy tau roi
Doanh thu chothuephirong tien
Doanh thu daiIy liner
Doanh thu dich V1,1jtau
Doanh thu ki~m kien
Doanh thu kho ngoai quan
Doanh thu tarn nh~p tai xu~t
Doanh thu dich V1,lkhac

14.296.151.471
524.911.764.004
111.104.366.784
60.871.607.491
50.594.623.204
25.800.528.011
22.809.668.421
20.063.627.194

619.131.055

33.480.255.767

2016
VND

1.547.318.182
509.272.511.412
97.921.325.673
55.727.399.056
55.130.683.840
22.675.745.168
52.862.826.330
19.590.875.825
10.344.124.934
14.726.968.107
23.711.539.235

864.551.723.402 863.511.317.762

25. Gia vAn hang ban va djch vI}.cung cip

2017
VND

Hang hoa dli ban
Chi phi nhan cong
Chi phi kh~u hao
Chi phi djch V1,1mua ngoai
Chi phf khac

9.473.732.144
72.227.407.938
8.902.729.961

652.142.339.111
30.045.997.952

2016
VND

~
\

I

I~
648.644.975

74.544.064.834
9.422.458.889

660.440.458.922
27.104.610.296

I,

772.792.207.106 772.160.237.916
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26. Doanh thu hoat d{}ngtai chinh

I 2017
VND

2016
VND

C6 nrc va loi nhuan duoc ehia
Lai ti@ngui' . I .

Lai tir thanh ly eaelkho~n dftu nr tai chinh
Uti chenh lech ty gia hoi doai
Lai chenh lech tygia hci doai do danh gia lai

I

16.635.687.013
4.518.715.640

963.316.928
2.922.714.925

17.072.223.189
5.903.376.742

3.948.693.475
503.956.645

25.040.434.506 27.428.250.051

27. Chi phi tai chinh
I

2017 2016
VND VND

U; chenh lech ty gla h6i doai 1.270.352.983 1.556.726.814

Ui chenh lech ty gia h6i doai do danh gia lai 52.704.104

Chi phi liii vay 17.576.881

Chi phf tai ehfnh khac 3.497.753 289.735

1.344.131.721 1.557.016.549
~_.,.
;'

)'
28. Chi phi quanIy doanh nghi~p "-

1
2017 2016
VND VND

Chi phi nhan eongl

~
29.045.113.678 40.708.703.593

~
"

Chi phi khau hao I 2.874.757.013 3.000.062.764 I
Chi phi dieh V\l mua ngoai 24.947.564.786 25.781.921.618 (

Chi phfkhae 13.403.305.198 12.069.960.466 ~
~
':::

70.270.740.675 81.560.648.441
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29. Thu nh~pkhaf

X6a s6khoanvay dai han (thuyetminh 18(b»
Lai do thanh19tai san e6 dinh
TiSn dSnbu tir C6tig ty cephan An Phd (*)
X6a s6 cac khoanno phai tra khong xac dinh d6i nrong
Cac khoan khac

2017
VND

6.591.420.000
1.024.976.379

2016
VND

172.821.576

25.500.000
22.000.000.000

611.551.880
56.572.345

7.789.217.955 22.693.624.225

(*) Theo Bien ban thoa thuan s6 54/2016/BBTT-PL ngay 4 thang 4 nam 2016, Cong tycephftn An
Phd dfl chuyen khoan tarn irng 22.000.000.000 VND eho C6ng tycephftn Dai 19Hang hai Viet
Nam nham dSn bu, h6 tro eho Chi nhanh C6ng ty c6 phan Dai19 Hang hai Vi~t Nam - Dai19
Hang hai Sai Gon(VOSA Sai Gon)("VOSA Sai Gon")di dai khoi van phong thue t<;lis6 3-5-7-
11 Nguy~n Hu~, phuang B~n Nghe, qu~n 1, Thanh ph6 H6 Chi Minh. Theo d6, C6ng ty c6 phftn
An Phd se thay th~ VOSA Sai Gon trong vi~e quan19, sir dl,mg van phong thue nay. VOSA Sai
Gon dfl ban giao tdan bQ van phong thue eho Cong ty c6 phftn An PM vao ngay 1 thang 8 nam
2016 theo Bien ban ban giao nM s6 015/BBKT-AP.

30. Chi phikhac

Chi phi mua hang h6a d~ ban l<;li
Chi phi nhan e6ng
Chi phi kh~u hao
Chi phi dieh V1,l mua ngoai
Chi phikhae

2017 2016
VND VND \

..\

.-
:t

1.306.740.976 233.727.184 :l

69.265.160 670.537.426 +
}

1.376.006.136 904.264.610

~
.(

.'
'/

:(
2017 2016
VND VND ,

~
9.473.732.144 648.644.975

::;;;

101.272.521.616 115.252.768.427
11.777.486.974 12.422.521.653

677.089.903.897 686.366.380.540
43.449.303.150 39.030.570.762

Cae khoan bi ph<;lt
Cae khoan khae

31. Chi phi kinh doanh theo y~ut8
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(ti~p theo)

Miu B 09-DNIHN
(Ban hanli thea ThOng tus6 20212014/TT-BTC
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32. Thu~thu nh~~

(a) Ghi nh~n trong bao cao k~t qua hoat dQngkinh doanh hQP nhit

2017
VND

Chi phi thu~ hi~n hanh
Nam hien hanh

I ,
(LQiich)/chi phi thue thu nh~p hoan I~
PMt sinh va hoan hMp cac chenh lech tam thai
Ghi giam thue thu rh~p hoan lai phai tra

Chi phi thue thu nl~p

(b)

LQ'inhuan k~ toantnroc thue

Thu~ tinh theo thU~ su~t cua Cong ty
Anh hirong cua pH~n liii hoac16 trong cong ty lien doanh,

l~enk~t I , ,

Anh huong cua viec xoa so khoan dau nr vao cong ty
lien k~t
Chi phi khong dUQ'ekh~u tm thu~
(Thu~ thu nh~p ho~n l~i phai tra)ITai san thu~ thu nh~p
hoiin l~i khong du~e ghi nh~n
Thu nMp khonghi tinh thue

I

2016
VND

7.380.683.998 7.837.920.778

162.746.691
(552.219.555)

646.128.308

(389.472.864) 646.128.308

6.991.211.134 8.484.049.086

2017 2016
VND VND

51.165.420.019 52.752.985.484

10.233.084.003 10.550.597.096

86.574.041 939.607.808

69.650.046
468.340.231 264.068.450

(401.223.353) 143.502.545
(3.465.213.834) (3.413.726.813)

6.991.211.134 8.484.049.086

:1-

Thu~ suit ap dJng

Cong ty va eongb~ con co nghla V\l phai nop cho Nha nuae thu~ thu nh~p thea mue thu~ su~t
thOng thuemg. Mire thu~ su~t thu~ thu nMp thong thuemg ap d\lng cho doanh nghi~p chua tinh
cae uu diii la 20% !(2016: 20%).

(c)
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I ? ,

33. Lai co ban tren co phieu

(a) Lai CO' ban tren c8 phi~u

Viec tinh toan Hiico ban tren c6 phieu choIcY sau thang k~t thiic ngay 31 thang 12 nam 2017diroc
dua tren s6loi nhuan thuoc vS c6 dong ph6 thong sau khi tnr di s6 phan b6 theo k~ hoach vao quy
khen thirong va phuc loi choIcY k~ toan nam bao cao la 4.488.000.000 VND (2016: 5.344.941.620
VND) va s6 lUQ'llkc6 phieu ph6 thong binh quan gia quyen la 12.814.994 c6 phieu (2016:
12.814.994 c6 phieu), chi ti~t nhir sau:

(i) L(fi nhu~n thuan thu{k vi c6 ilOngph6 thong

LQ'inhu~n thu~n trong nam
Trfch quy khen thuemg phuc lQ'i(k~ ho~ch)

2017
VND

44.602.128.842
(4.488.000.000)

2016
VND

44.724.708.101
(5.344.941.620)

LQ'inhu~n thu~n thuQc vS c6 dong ph6 thong 40.114.128.842 39.379.766.481

(ii) Sac6phiiu ph6 thong blnh quan gia quyin

2017

c6 phi~u ph6 thong da pMt hanh nam trnac mang sang
Anh huemg cua s61c6 phi~u ph6 thong phat hanh trong nam
(thuy~t rninh 21)

11.650.000

1.164.994

12.814.994
S6 lUQ'llgbinh quan gia quySn cua c6 phi~u ph6 thong
cho IcY k~t thUc ngay 31 thang 12

12.814.994

2016
Dii di~u chinh I~i

11.650.000

1.164.994

I)i~u chinh l~i s~ c8 phi~u ph8 thong blnh quan gia quy~n cho nam k~t th6.c ngay 31
thang 12 nam 2016

s6 cBphi~u phB
thong binh quan

gia quy~n
(CB phi~u)

S6 bao cao trnac day
Anh huemg cua s6 c6 phi~u ph6 thOng phat hanh trong nam
(thuy~t rninh 21)

11.650.000

1.164.994

3.073S6 da diSu chinh lai
r

12.814.994
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(b) Lai suy giamtren c6phieu

Tai ngay 31 thang ~2 nam 2917, ~hom cong ty khong co c6 phieu ph6 thong tiem nang nen viec
trinh bay lai suy gifmtren co phieu khongap dung.

34. Cac giao djch chu y~uVOl cac ben lien quan

Ngoai cac s6 dirvoi ben lien quan duoc trinh bay tai cacthuyet rninh khac cua bao cao tai chinh
hop nh~t gifranien dQ,trongky Nhom cong ty co cac giao dich chu y~uvoi cac ben lien quan nhu
sau:

Ghi tr] giao djch
2017 2016
VND VND

Cimg ty me
T8ng Cong ty Hang hili Viet Nam
C6 tire phai chia .
C6 ttrCdii tra
Chi phi thue van phong
Ti~n di~n phai tra
Chi phi dichV\l phai tra

8.921.700.000
4.500.000.000
1.217.081.633

30.372.611
679.591.114

Cae ben lien quan khae
Cong ~yTNHH ~YK Auto Logistics (Vi~t Nam)
Gop von 4.458.000.000

Cong ty TNHH China Shipping Viet Nam
C6 ttrCduqc chia .
Doanh thu cung dp dichV\l
Chi phi dichV\l phai tra

C?ng ty C8 Ph~nlvinalines Logistics Vi~t Nam
Co ttrCduqc chia
Doanh thu cung dp dichV\l
Doanh thu cho thue van phong

35.000.000
27.639.893
66.000.000

Cong ty C8 ph~n Cilng Da Ning
Chi phi dichV\l phai tra 322.255.870

Cong ty C8 ph~n Cilng Hili Phong
Doanh thu cung dp dichV\l
Chi phi dichV\l phai tra

162.795.000
3.587.603.996

16.059.060.000
16.059.060.000

929.053.333
25.402.292

622.188.387

3.925.765.895
153.714.040

6.762.920

30.000.000
38.287.039
66.000.000

838.784.376

=3.383.830.020
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Cong tycaph§n D~iIy Hang hili Vi~tNam
Thuyet minhba~cao tal chinh hQPnhit cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12nam 2017
(ti~ptheo)

M~u B 09 - DNIHN
(Ban hanh.theaThong tus6 20212014/TT-BTC
ngay 22 thdng 12ndm 2014 cua B(jTai chinh]

Cong ty C8 phin Diu tu Cang Cai Lan
Doanh thu cung dp dichV\I

Cong ty TNHH MTV V~n tai Bi~n Dong
Doanh thu cungdp dich V\I

Cong ty C8 phin V~n tai bi~n Vi~t Nam
Doanh thu cung dpdich V\I

Cong ty C8 phin Iv~n tai va thue tau bi~n Vi~t Nam
Chi phi dich V\I phai tra

Cong ty V~n mi bi~n Container Vinalines
Doanh thu cung dpdich V\I
Chi phi dich V\I phai tra

Cong ty C8 phin Cang Cam Ranh
Chi phi dich V\I phai tra

Cong ty C8 phin Cang Sai Gon
Chi phi dich V\I phai tra

Cong ty C8 phin Cang Cin ThO'
Chi phi dich V\I phai tra

Cong ty Van tai bi~n Vinalines
Doanh thucung dp dich V\I

Cong ty TNHH J.TV Cang Hoang Di~u
Chi phi dichV\I phiti tra

Cong ty TNHH V~n tai hang cong ngh~ cao
Doanh thu cung dp dichV\I

T~anh vien Ban Giam d~c va Hqi dAngQuan trj
Tien luang
Ph\l dp
Thuang

Gia tr] giao djch
2017 2016
VND VND

546.973.198 94.466.520

22.357.000

112.578.921

12.727.273

220.122.000
19.220.044

51.457.603 11.731.115

834.812.326

143.448.440 270.165.314

14.545.455

210.002.336

6.022.500 3.513.400

4.725.984.657 5.190.702.424
567.400.000 871.391.714
651.788.307 476.981.067

:~
.~
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Cong tycA ph§n D~iIy Hang hal Vi~t Nam
Thuyet minh bao cao tai chinh hCJPnhit cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017
(ti~p theo) I

Miu B 09 - DNIHN
(Ban hanli thea Thong urs6 2021201417T-BTC
ngay 22 thdng 12ndrn 2014 cua B6 Tai chfnh)

Cac giao djchIPhi ti~n t~ tir cac hoat dQng dAuto' va tai chinh35.
2017
VND

2016
VND

Chia c6 tire bang ~hat hanh c6 phieu
Nguyen gia cua ta~san c6 dinh va tai san dai han khac da
mua nhung chua thanh toan
Lui nhuan diroc cHia v6n h6a vao gia g6c khoan dftu nr

. . . I

11.649.940.000

10.134.477
321.459.500

4.542.643

36. S., ki~n sau ngay k~t tlnic ky k~ toan nam

Thoai vBn t~i Cong tycA ph§n Bit d()ng san D~iIy Hang hai Vi~t Nam

Theo Nghj quyet s602/2018/HDQT-NK3-THYK ngay 12thang 2 narn 2018,HQi d6ng Quan tri
cua Cong ty da thong qua phuang an thoai51,5%v6n c6 phftn cua Cong ty t~i Cong ty C6 phftn
Bftt dQng san D~i Iy Hang hai Vi~t Nam b~ng phuang thuc dftu gia c6 phftn cong khai thea 10
thOng qua t6 chuc tai chinh trung gian trong Quy1va 2 nam 2018.

37. sA Ii~u so sanh

S6 li~u so sanh t~i ngay1 thang 1nam 2017duqc mang sang til s6 li~u trlnh bay trong bao cao tai
chinh cua Nh6m Cong ty t~i ngay va cho nam leStthtic ngay31 thang 12nam 2016.

Ngay 30 thang 3 nam 2018

ya;I'pC1Jf(~_
Nguy~n Luang Huy Vo Trung Thing
Ki toan t6ng h9]J Ph6 ban Tai chfnhKi toan
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