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CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

I.
1.

RỦI RO KINH TẾ

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ đến tốc độ
tăng trưởng của ngành công nghiệp. Đặc biệt Chính phủ cũng đã có chiến lược phát triển
cho ngành hàng hải đến giai đoạn 2010. Những năm trở lại đây, Việt Nam có tốc độ tăng
trưởng GDP khá cao và ổn định: năm 2003 là 7,23%; năm 2004 đạt 7,7%; năm 2005 đạt
khoảng 8,4% và năm 2006 đạt 8,17%. Các chuyên gia phân tích đều cho rằng tốc độ tăng
trưởng GDP của Việt Nam duy trì ở mức 7 - 8%/năm trong các năm tới là hoàn toàn khả
thi. Sự phát triển lạc quan của nền kinh tế có ảnh hưởng tốt đến sự phát triển của ngành.
Do vậy, có thể thấy rủi ro biến động của nền kinh tế với Công ty là không cao.
2.

RỦI RO PHÁP LUẬT

Là doanh nghiệp Nhà nước loại 1 chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần,
hoạt động của VINAFCO chịu ảnh hưởng của các văn bản pháp luật về cổ phần hóa,
chứng khoán và thị trường chứng khoán. Luật và các văn bản dưới luật trong lĩnh vực này
đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về mặt chính sách luôn có thể xảy ra và khi
xảy ra thì sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của doanh nghiệp.
Mặt khác, là doanh nghiệp đa ngành, hoạt động trong nhiều lĩnh vực nên hoạt động của
Công ty cũng chịu nhiều ảnh hưởng từ các chính sách của Nhà nước như định hướng phát
triển ngành hàng hải, xu hướng khuyến khích hay hạn chế các ưu đãi đối với các doanh
nghiệp sản xuất thép. Tất cả những xu hướng, chính sách này đều ảnh hưởng tới sự phát
triển của Công ty.
3.

RỦI RO THỊ TRƯỜNG

Phát hành thêm cổ phiếu là một hình thức huy động vốn ngày càng được nhiều Công ty
lựa chọn thực hiện. Hình thức phát hành này đã chứng tỏ được ưu thế của các Công ty
trong việc huy động vốn từ công chúng. Tuy nhiên, thị trường Chứng khoán hiện nay vẫn
còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố không thuộc về phạm trù hoạt động kinh doanh của
các Công ty như yếu tố tâm lý của nhà đầu tư, động thái mua bán của nhà đầu tư nước
ngoài, các thay đổi trong chính sách quản lý của cơ quan chủ quản, do đó giá chứng
khoán trên thị trường - trong đó có cổ phiếu của VINAFCO - có nhiều biến động khó dự
đoán. Nếu lựa chọn thời điểm không thích hợp để phát hành thêm thì có khả năng diễn
biến trên thị trường sẽ tác động bất lợi đến đợt phát hành trên cả phương diện giá và khối
lượng phát hành.
4.

RỦI RO TÀI CHÍNH

Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của Công ty khá cao, năm 2004 là 2,24; năm 2005 là 2,44; năm
2006 là 3,12 cho thấy Công ty đang kinh doanh dựa trên một cơ cấu tài chính khá rủi ro,
khoản nợ chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản tạo nên áp lực thanh toán lãi vay cũng như
vốn vay. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán phản ánh rõ rủi ro thanh toán của Công ty, hệ số
thanh toán ngắn hạn năm 2004 là 0,72; năm 2005 là 0,66; năm 2006 là 0,83 hệ số thanh
toán nhanh năm 2004 là 0,56 và năm 2005 là 0,47; năm 2006 là 0,51. Cơ cấu tài chính
này phản ánh Công ty đang trong giai đoạn mở rộng ngành nghề, đa dạng hoá sản phẩm
và dịch vụ cung cấp. Do vậy, Công ty đã, đang và sẽ có nhu cầu lớn về vốn cho hoạt
động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn tới, chắc chắn vẫn phải sử dụng các nguồn vay
Trang 4

B¶n c¸o b¹ch

C«ng ty cæ phÇn Vinafco

tín dụng. Đối với các khoản vay có thời hạn vay ngắn, sự biến động về lãi suất có thể sẽ
ảnh hưởng đến hiệu quả của Công ty. Ngoài ra, khi Công ty có kế hoạch đầu tư mở rộng
mạng lưới kinh doanh thì nhu cầu vay vốn dài hạn sẽ cần thiết để tài trợ cho các dự án.
Với sự chuyển mình mạnh mẽ như vậy, nếu Công ty không có kế hoạch triển khai hợp lý
có thể dẫn đến rủi ro trong khả năng chi trả lãi vay cũng như vốn vay. Để giải quyết thực
trạng này, Công ty đã có kế hoạch sau khi Phát hành cổ phiếu sẽ sử dụng những ưu thế
của thị trường chứng khoán để huy động vốn, tăng vốn điều lệ đảm bảo cho hoạt động
sản xuất kinh doanh được ổn định, phát triển bền vững.
5.

RỦI RO BIẾN ĐỘNG GIÁ

Đối với các hoạt động dịch vụ, rủi ro về giá chủ yếu do sự cạnh tranh gay gắt từ các đối
thủ trong cùng ngành. Cạnh tranh tất yếu dẫn đến sự giảm giá dịch vụ những vẫn phải
đảm bảo chất lượng để giữ vững uy tín với khách hàng. Mặt khác, chi phí cho hoạt động
vận tải của Công ty phụ thuộc khá lớn vào giá cả nhiên liệu như xăng, dầu. Trong giai
đoạn gần đây, giá dầu trên thế giới luôn biến động theo chiều hướng tăng do những biến
động về kinh tế chính trị tại Trung Đông, nơi tập trung các nước xuất khẩu dầu mỏ chủ
yếu, dẫn đến việc tăng chi phí hoạt động, sẽ làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.
Đối với hoạt động sản xuất thép, Công ty cũng phải chịu rủi ro về sự biến động giá cả
nguyên liệu đầu vào do phải nhập khẩu phôi thép từ nước ngoài. Do đó, Công ty cũng
luôn tính toán đảm bảo dự trữ nguyên liệu hợp lý, vừa tránh để tình trạng hàng tồn kho
quá lớn đồng thời không để ảnh hưởng lớn tới kết quả sản xuất kinh doanh khi có biến
động giá phôi thép trên thế giới.
6.

RỦI RO CỦA ĐỢT CHÀO BÁN

Trong đợt phát hành số cổ phần phân phối cho cổ đông hiện hữu, cho cán bộ công nhân
viên và cho các đối tác của Công ty là không được bảo lãnh nên có thể xảy ra rủi ro cổ
phiếu không được mua hết. Tuy nhiên, với sự phát triển ổn định và bền vững trong hoạt
động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm qua cùng với kế hoạch khả quan
trong các năm tới nên cổ phiếu của Công ty Cổ phần VINAFCO (VINAFCO) nhận được
sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Do đó rủi ro của đợt chào
bán là không lớn đối với Công ty.
Hiện nay, Công ty đã có thoả thuận với một số ngân hàng về khả năng vay vốn đầu tư
cho các dự án trọng điểm của Công ty. Về nguyên tắc, các ngân hàng cũng sẵn sàng cấp
hạn mức tín dụng và giải ngân theo tiến độ của dự án. Vì vậy, trường hợp số tiền huy
động từ đợt phát hành là chưa đủ đáp ứng cho các dự án đầu tư khi đó vốn vay từ Ngân
hàng sẽ là sự đảm bảo để dư án vẫn đi theo tiến độ.
7.

RỦI RO CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Mục đích huy động vốn của VINAFCO trong năm 2007 là tài trợ dự án đầu tư nâng cao
năng lực vận tải, đầu tư mua sắm tầu container, máy móc thiết bị cho mạng lưới kho bãi
và nhu cầu vận chuyển ngày càng mở rộng, bổ sung vốn lưu động cho hoạt động của
Công ty.
Phần lớn các dự án đầu tư của Công ty đều đã được nghiên cứu và lựa chọn đảm bảo lựa
chọn phương án hiệu quả tối ưu để đầu tư, nhằm phát huy thế mạnh về ngành nghề cũng
như về sử dụng vốn của Công ty. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư sẽ
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phát sinh các rủi ro ảnh hưởng đến kế hoạch cũng như hiệu quả đầu tư của từng dự án.
Rủi ro cụ thể của từng dự án được trình bầy cụ thể trong phần giới thiệu các dự án đầu tư.
Nhìn chung những rủi ro tiềm ẩn của các dự án là rủi ro chậm tiến độ và rủi ro trong quá
trình bàn giao tầu, nhập khẩu và rủi ro trong quá trình chạy thử.
8.

RỦI RO PHA LOÃNG

Số cổ phiếu hiện đang lưu hành của VINAFCO là 6.775.627 cổ phần. VINAFCO dự kiến
phát hành thêm 13.224.373 cổ phần khiến cho tỷ lệ số cổ phần phát hành thêm bằng
195,18% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty. Việc phát hành thêm một khối
lượng cổ phiếu khá lớn này sẽ dẫn đến việc điều chỉnh giảm của giá cổ phiếu do tác động
pha loãng. Rủi ro pha loãng này sẽ giảm đi nếu Công ty sử dụng số tiền huy động được từ
đợt chào bán một cách hiệu quả nhất.
9.

RỦI RO KHÁC

Các rủi ro khác như thiên tai, dịch hoạ.v.v... là những rủi ro bất khả kháng và khó dự
đoán, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung
của Công ty.
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II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI
NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH
1.

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Ông Trịnh Ngọc Hiến

Chức vụ:

Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng
giám đốc Công ty cổ phần Vinafco

Bà

Nguyễn Phương Mai

Chức vụ:

Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vinafco

Bà Phạm Thị Tuyết Anh

Chức vụ:

Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần
Vinafco

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với
thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.
2.

TỔ CHỨC TƯ VẤN

Ông Nguyễn Quang Vinh

Chức vụ:

Tổng Giám đốc, Đại diện theo pháp luật
của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo
Việt

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký Phát hành do Công ty Cổ phần Chứng
khoán Bảo Việt tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần
VINAFCO. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên
Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các
thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần VINAFCO cung cấp.

III. CÁC KHÁI NIỆM
•

Công ty

Công ty Cổ phần VINAFCO

•

Tổ chức Phát hành

Công ty Cổ phần VINAFCO

•

TGĐ

Tổng Giám đốc

•

VNC

Tên tắt của Công ty Cổ phần VINAFCO

•

TSCĐ

Tài sản cố định

•

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

•

Cổ phiếu

Cổ phiếu Công ty Cổ phần VINAFCO

•

Điều lệ

Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần
VINAFCO

•

HĐQT

Hội đồng quản trị

•

ĐHĐCĐ

Đại hội đồng cổ đông

•

VFC

Mã Giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.
Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần VINAFCO
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IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
1.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1.1.

Lịch sử hình thành

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 6 Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1986, cả
nước bắt đầu thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện về quản lý kinh tế, xoá bỏ tập trung
quan liêu bao cấp, chuyển sang cơ chế thị trường theo định hướng XHCN.
Thực hiện chủ trương này, Bộ Giao thông Vận tải cũng thực hiện đổi mới với việc cắt
giảm biên chế khối hành chính sự nghiệp, chuyển chức năng quản lý kinh tế kỹ thuật trực
tiếp xuống các doanh nghiệp và thành lập các doanh nghiệp mới. Cũng trong thời kỳ này,
hệ thống dịch vụ vận tải đang khủng hoảng, do đó Bộ có chủ trương thành lập một đơn vị
dịch vụ vận tải Trung ương với mục đích phối hợp hoạt động của 3 Công ty Đại lý vận tải
I, Đại lý vận tải II và Đại lý vận tải III để phát triển ngành dịch vụ vận tải. Ngày
16/12/1987, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã ký quyết định số 2339A/TCCB thành
lập Công ty Dịch vụ vận tải Trung ương với tổng số cán bộ ban đầu chỉ có 40 người được
điều động từ các Vụ của Văn phòng Bộ chuyển sang và tài sản chỉ có 9 gian nhà cấp 4 tại
80B Trần Hưng Đạo của Bộ Giao thông Vận tải cho mượn và 1 chiếc xe ô tô cũ.
Từ khi thành lập cho đến năm 1992, Công ty đã nhanh chóng phát triển về quy mô, thành
lập thêm Xí nghiệp trực thuộc, các đại diện tại một số tỉnh, đầu tư mua thêm tàu biển.
Năm 1993, toàn quốc thực hiện bước chuyển mạnh về đổi mới quản lý, sắp xếp lại các
doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị định 388/HĐBT ngày 20/11/1991 của Hội đồng Bộ
trưởng. Một quyết định quan trọng cần đặt ra với Công ty là thành lập lại, giải thể hoặc
sáp nhập vào doanh nghiệp khác. Ngày 2/8/1993, Bộ Giao thông Vận tải có quyết định số
1542QĐ/TCCB-LĐ thành lập lại Công ty Dịch vụ vận tải Trung ương là một Doanh
nghiệp Nhà nước.
Năm 1995, Bộ Giao thông Vận tải thành lập Tổng Công ty Dịch vụ vận tải trong đó
Công ty Dịch vụ vận tải Trung ương là thành viên của Tổng Công ty.
Năm 1997, Bộ Giao thông Vận tải giải thể Tổng Công ty Dịch vụ vận tải và Công ty
Dịch vụ vận tải Trung ương trở về trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải.
Trong giai đoạn 1993 - 1997, Công ty đã liên doanh, liên kết với các đối tác trong và
ngoài nước, tăng cường đầu tư để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh như ký hợp đồng
đại lý cho hãng DANZAS của Thụy Sỹ, liên doanh với Công ty Điện tử Hà Nội
(HANEL) và 2 đối tác của Nhật thành lập Công ty TNHH Tiếp vận Thăng Long
(DRACO).
Giai đoạn 1998 - 2000, Công ty phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt trước hệ thống
các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ ngày càng phát triển nhanh, đa dạng và chất lượng
ngày càng cao. Trước tình hình đó, Công ty đã đầu tư đổi mới công nghệ, cơ sở vật chất,
nhanh chóng mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ. Trong giai đoạn này, tổng
vốn đầu tư của Công ty lên tới hơn 58 tỷ đồng để tài trợ cho dây chuyền vận chuyển NH3,
đầu tư thêm kho bãi, mua máy cắt phôi, dàn cán thép, mua tàu chở container...

Trang 8

B¶n c¸o b¹ch

C«ng ty cæ phÇn Vinafco

Năm 2001, thực hiện chủ trương lớn của Chính phủ là cổ phần hoá các Doanh nghiệp
Nhà nước, Công ty Dịch vụ vận tải Trung ương cũng chính thức chuyển sang công ty cổ
phần theo Quyết định số 211/2001/QĐ/BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Dịch vụ vận tải Trung ương thành Công ty cổ
phần, với tên gọi đầy đủ là Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Trung ương, gọi tắt là Công
ty Cổ phần VINAFCO.
Công ty Cổ phần khi mới thành lập có vốn điều lệ là 7,23 tỷ đồng trong đó vốn Nhà nước
là 1,8 tỷ đồng. Sau gần 5 năm hoạt động, Công ty đã liên tục tăng vốn điều lệ, mở rộng
quy mô sản xuất kinh doanh, lợi nhuận sau thuế liên tục tăng qua các năm; tỷ lệ cổ tức trả
cổ đông duy trì ở mức khá cao; giá trị đóng góp cho ngân sách Nhà nước ngày càng tăng
và đời sống người lao động liên tục được cải thiện.
Từ khi thành lập đến nay, Công đã được nhiều thành tích, được nhiều bằng khen của Bộ
Giao thông Vận tải, của Chính phủ:
-

Năm 1996: được nhận Bằng khen của Bộ Giao thông Vận tải;

-

Năm 1997: được nhận “Huân chương lao động hạng 3” của Nhà nước;

-

Năm 1999: được nhận Bằng khen “Đơn vị hoàn thành nghĩa vụ nộp Ngân sách
Nhà nước năm 1999” do Cục Thuế thành phố Hà Nội tặng;

-

Năm 2000: Công đoàn ngành Giao thông vận tải tặng cờ Công đoàn cơ sở vững
mạnh xuất sắc;

-

Năm 2001: được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ luân lưu cho Công ty và bằng
khen cho Tổng Giám đốc Công ty;

-

Năm 2002: nhận Huân chương lao động hạng nhì của Nhà nước trao tặng;

-

Năm 2005: được Bộ Giao thông Vận tải tặng cờ Đơn vị xuất sắc năm 2005.

Ngoài ra, rất nhiều cá nhân trong Công ty đã được vinh dự nhận bằng khen của Bộ Giao
thông Vận tải, của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.
Hội nhập cùng xu thế mới của thị trường, nắm bắt được thời cơ và cơ hội mới của thương
hiệu VINAFCO trên thị trường Việt Nam ngày 26 tháng 6 năm 2006 theo giấy phép niêm
yết số 53/GPNY do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp. Theo đó Cổ phiếu của
công ty cổ phần VINAFCO được niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM với
mã giao dịch là VFC. Và ngày 24 tháng 07 năm 2006 cổ phiếu của công ty cổ phần
VINAFCO đã chính thức giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM với giá khớp
lệnh phiên giao dịch đầu tiên là 30.000đ/1CP.
1.2.

Giới thiệu về Công ty

•

Tên Công ty:

Công ty Cổ phần VINAFCO

•

Tên tiếng Anh:

VINAFCO JOINT STOCK CORPORATION

•

Tên viết tắt:

VINAFCO

•

Biểu tượng của Công ty:

Trang 9

B¶n c¸o b¹ch
•

C«ng ty cæ phÇn Vinafco

Vốn điều lệ hiện tại:

67.756.270.000 đồng (Sáu mươi bẩy tỷ, bẩy trăm
năm mươi sáu triệu, hai trăm bẩy mươi nghìn
đồng).

Quá trình tăng vốn điều lệ như sau:
Đơn vị tính: nghìn đồng
Thời điểm

Vốn tăng
thêm

Nguồn tăng

Khi thành lập

Vốn điều lệ

Vốn NN

Tỷ lệ

7.230.000

1.800.000

24,90%

Lần 1 (08/2001)

2.770.000

Phát hành thêm

10.000.000

1.800.000

18,00%

Lần 2 (02/2002)

10.000.000

Phát hành thêm

20.000.000

1.800.000

9,00%

Lần 3 (08/2002)

5.000.000

Phát hành thêm

25.000.000

1.800.000

7,20%

Lần 4 (04/2003)

6.000.000

31.000.000

2.091.700

6,75%

35.177.900

2.393.200

6,80%

41.918.400

2.548.700

6,08%

47.886.200

6.727.400

14,05%

Phát hành thêm: 4.894.100
Trả cổ tức 2002 bằng CP: 1.105.900
Phát hành thêm: 2.252.600

Lần 5 (09/2003)

4.177.900

Miễn thuế TNDN 2001: 1.225.300
Miễn thuế TNDN 2002 (đợt 1): 700.000
Phát hành thêm: 4.997.400

Lần 6 (05/2004)

6.740.500

Lần 7 (01/2005)

5.967.800

Lần 8 (03/2005)

3.336.410

Trả cổ tức 2004 bằng cổ phiếu

51.222.610

6.930.290

13,53%

Lần 9 (03/2006)

3.800.000

Phát hành lần đầu ra công chúng

55.022.610

6.930.290

12,60%

Phát hành cổ phiếu thưởng

55.756.270

7.020.500

12,59%

Phát hành thêm cổ phiếu huy động vốn

67.756.270

7.020.500

10,36%

Lần 10 (06/2006)

733.660

Lần 11 (06/2007)

1.200.000

Miễn thuế TNDN 2002 (đợt 2): 1.743.100
P/hành thêm: 1.789.100
Tăng vốn Nhà nước: 4.178.700

•

Trụ sở chính:

Số 36 đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ
Liêm, thành phố Hà Nội.

•

Điện thoại:

(84-4) 7684464/7684469

•

Fax:

(84-4) 7684465

•

Website:

www.vinafco.com.vn

•

Email:

info@vinafco.com.vn
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•

Giấy phép thành lập:

Quyết định số 211/2001/QĐ-BGTVT ngày
18/01/2001 của Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt
phương án cổ phần hoá và quyết định chuyển Công
ty Dịch vụ vận tải TW thành Công ty cổ phần.

•

Giấy CNĐKKD:

Số 0103000245 đăng ký lần đầu ngày 12/02/2001,
đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 01/06/2007 do Sở
Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

(TRỤ SỞ CHÍNH CỦA VINAFCO)
•

Ngành nghề kinh doanh:
¾

¾
¾

Vận tải hàng hoá bằng đường biển, đường sông, ôtô trong và ngoài
nước;
Đại lý vận tải hàng hoá;
Kinh doanh vật tư và dịch vụ các mặt hàng: than, thạch cao, apatite,
quặng các loại, cát, xỉ perit, đá vôi, gỗ, muối;

¾

Giao nhận kho vận quốc tế;

¾

Dịch vụ vận tải quốc tế, trong đó có vận tải hàng hoá quá cảnh;

¾

Đại lý vận tải tàu biển và môi giới hàng hải;

¾

Nhận uỷ thác đại lý giao nhận, nhận uỷ thác vận tải hàng không;

¾

Kinh doanh vận tải và xếp dỡ, bảo quản các loại hàng hoá;

¾

Kinh doanh kho bãi, bãi container và thu gom hàng hoá;
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¾

¾

¾
¾

Dịch vụ sửa chữa thiết bị giao thông vận tải và tàu biển cho các hãng
tàu;
Nhận uỷ thác xuất nhập khẩu, làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hoá cho
các chủ hàng;
Kinh doanh dịch vụ mặt hàng phân bón các loại, khí NH3 hoá lỏng,
klinke;
Kinh doanh nhập khẩu phương tiện thiết bị giao thông vận tải;
Kinh doanh cung ứng mặt hàng lương thực (ngô, sắn, thức ăn gia
súc...);

¾

Sản xuất, chế biến và kinh doanh sắt thép xây dựng;

¾

Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng;

¾

¾

2.
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Buôn bán thức ăn và nguyên liệu sản xuất thức ăn cho nuôi trồng thuỷ
sản, thức ăn chăn nuôi gia cầm, gia súc, vật tư, máy móc, thiết bị, hàng
tiêu dùng;
Buôn bán lắp đặt bảo hành máy thiết bị bưu chính viễn thông (điện
thoại, điện thoại di động, tổng đài);

¾

Đại lý mua bán ký gửi hàng hoá;

¾

Khai thác và chế biến khoảng sản (trừ khoáng sản Nhà nước cấm);

¾

Cho thuê văn phòng và các dịch vụ cho thuê văn phòng.

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY

Công ty Cổ phần VINAFCO được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp đã được
Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 8 thông qua
ngày 29/11/2005. Các hoạt động của Công ty tuân thủ Luật doanh nghiệp, các Luật khác
có liên quan và Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua ngày 10
tháng 03 năm 2006.
Từ ngày 01/01/2006, Công ty Cổ phần VINAFCO thực hiện chuyển đổi mô hình tổ chức
thành Tổng Công ty. Công ty đã thành lập các đơn vị thành viên độc lập và đã hoàn thành
việc góp vốn cho các đơn vị thành viên từ ngày 31/03/2006.
Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần VINAFCO như sau:
) Đơn vị hạch toán độc lập:
-

Công ty TNHH Tiếp vận VINAFCO

-

Công ty TNHH Vận tải Biển VINAFCO

-

Công ty TNHH VINAFCO Sài Gòn

-

Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Quốc tế VINAFCO

-

Công ty TNHH Thép Việt - Nga VINAFCO
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) Liên doanh và góp vốn cổ phần
-

Công ty TNHH Tiếp vận Thăng Long (DRACO)

-

Công ty Cổ phần Khoáng sản VINAFCO

-

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Tân Uyên (FICO)

) Khối tham mưu:
-

Ban Tổ chức - Hành Chính

-

Ban Kế hoạch Thị trường và Đầu tư

-

Ban Tài chính

-

Ban Kế toán

-

Phòng Kinh tế
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA VINAFCO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THƯ KÝ CÔNG TY

BAN KIỂM SOÁT

TỔNG GIÁM ĐỐC
VÀ CÁC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN TỔ

BAN TÀI

BAN KẾ

BAN KẾ

CHỨC

CHÍNH

TOÁN

HOẠCH THỊ

HÀNH CHÍNH

PHÒNG
KINH TẾ

TRƯỜNG VÀ
ĐẦU TƯ

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

CÔNG TY
LD DRACO

CÔNG TY ĐỘC LẬP
100% VỐN VINAFCO

CÔNG
TY
TNHH
TIẾP
VẬN
VNC

CÔNG
TY
TNHH
VNC
SÀI
GÒN

CÔNG
TY
TNHH
THÉP
VIỆT
NGA
VNC

CÔNG
TY
TNHH
VẬN
TẢI
BIỂN
VNC

Ghi chú:

CÔNG TY
CỔ PHẦN

CÔNG
TY TNHH
THƯƠNG
MẠI VÀ
VẬN TẢI
QUỐC TẾ
VNC

CÔNG
TY
CPKS
TÂN
UYÊN

CÔNG TY
CPKS
VINAFCO

- CPKS: Cổ phần khoáng sản
- VNC: Vinafco
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CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY

Đại hội đồng cổ đông: Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền
lực cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty
quy định. Đặc biệt các cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty
và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo.
Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để
quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề
thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Tổng Giám
đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp
và Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định.
Ban kiểm soát: Là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông
bầu ra. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt
động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với
Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
Ban Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc là người điều hành và có quyền quyết định cao
nhất về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách
nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Các
Phó Tổng Giám đốc là người giúp việc cho Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm trước
Tổng Giám đốc về phần việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc đã
được Tổng Giám đốc uỷ quyền và phân công theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước
và Điều lệ của Công ty.
Khối tham mưu: Gồm các phòng, ban có chức năng tham mưu và giúp việc cho Ban
Tổng Giám đốc, trực tiếp điều hành theo chức năng chuyên môn và chỉ đạo của Ban
Tổng Giám đốc. Khối tham mưu của Công ty gồm Ban Tổ chức - Hành chính; Ban Kế
hoạch Thị Trường và Đầu tư, Ban Tài chính và Ban Kế toán với chức năng được quy
định như sau:
 Ban Tổ chức - Hành chính: Văn thư, lưu trữ, quản lý con dấu, đánh máy; quản
lý mua sắm tài sản trang thiết bị khối văn phòng; công tác bảo vệ, an toàn, phòng
chống cháy nổ ; vệ sinh, y tế...và các nhiệm vụ khác về các thủ tục hành chính của
Công ty. Thực hiện việc nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức bộ máy hoạt động
sản xuất kinh doanh của Tổng công ty cho phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh
doanh và yêu cầu phát triển; đề xuất các chế độ, chính sách về nhân sự; tham mưu
xây dựng và sửa đổi các quy chế quản lý, điều hành công ty; tư vấn về mặt pháp
lý cho Tổng giám đốc Công ty trong việc tham gia ký kết các hợp đồng kinh tế,
các hợp đồng dân sự; xây dựng, đăng ký bản quyền thương hiệu, nhãn hiệu sản
phẩm dịch vụ của Tổng công ty; thực hiện các hoạt động quảng bá, giới thiệu hình
ảnh thương hiệu của Tổng công ty...
 Ban Kế hoạch Thị Trường và Đầu tư: Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh
hàng năm của Tổng công ty; hướng dẫn, kiểm tra công tác xây dựng kế hoạch của
các đơn vị cũng như theo dõi, tổng kết, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đã đề
ra; nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược cho hoạt động phát triển sản xuất
kinh doanh của Tổng công ty; lập dự án đầu tư phục vụ cho hoạt động sản xuất
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kinh doanh và chiến lược phát triển của Tổng công ty; thẩm định, tham gia quản
lý và tổ chức thực hiện các hoạt động đầu tư dự án theo phân cấp quản lý và quy
định của Tổng công ty...
 Ban Tài chính: Xây dựng kế hoạch và theo dõi quản lý tình hình sử dụng nguồn
vốn của Tổng công ty; tham mưu, đề xuất các biện pháp phát triển nguồn vốn, sử
dụng nguồn vốn của Tổng công ty;
 Ban Kế toán: lập và phân tích báo cáo tài chính định kỳ quý và năm để phục vụ
cho công tác quả lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty;
tổ chức điều hành bộ máy kế toán, xây dựng các thủ tục hồ sơ, sổ sách, chứng từ
kế toán, quy trình luân chuyển chứng từ phục vụ cho công tác kế toán, thống kê
của Tổng công ty; lập kế hoạch kiểm toán định kỳ hàng năm trình Tổng giám đốc
phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán đó; đánh giá mức độ tin cậy và
tính toàn diện của các thông tin tài chính; thông qua công tác kiểm toán nội bộ,
tham mưu cho Tổng Giám đốc về việc kiểm soát hiệu quả chi phí đối với các hoạt
động...
4.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ TỪ TRÊN 5% VỐN CỔ PHẦN CỦA
CÔNG TY VÀ CƠ CẤU CỔ ĐÔNG CÔNG TY (THỜI ĐIỂM 17/04/2008)
4.1 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần:
TÊN CỔ ĐÔNG

ĐỊA CHỈ

SỐ 58B BÀ TRIỆU QUẬN HOÀN

HUỲNH BÁ THĂNG LONG

KIẾM HÀ NỘI
TẦNG 7, SỐ 59 QUANG TRUNG, HAI

CTCP TM ĐẦU TƯ HB

BÀ TRƯNG, HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH TM ÁNH SÁNG

26- 28 TRƯƠNG QUYỀN , P6 , Q3 , TP
HCM

SỐ CỔ

GIÁ TRỊ

TỶ LỆ

PHẦN

(VND)

(%)

400.000

4.000.000.000

5,90%

1.380.210

13.802.100.000

20,37%

718.547

7.185.470.000

10,60%

810.000

8.000.000.000

11,95%

1.006.593

10.065.930.000

14,86%

C/O M&C CORPORATE SERVICES
VI (VIETNAM INVESTMENTS)
FUND I,L.P

LIMITED, P.O. BOX 309 GT, SOUTH
CHURCH STREET, GEORGE TOWN,
GRAND CAYMAN, CAYMAN
ISLANDS
WINCHETER HOUSE, 1 GREAT

DEUTSCHE BANK AG LONDON

WINCHESTER ST, LONDON, UNITED
KINGDOM

TỔNG CỘNG

4.315.350

43.315.000.000

63,68%
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4.2 Cơ cấu vốn hiện nay của VINAFCO:
STT

Chỉ tiêu

Số lượng nắm giữ

Cổ đông trong nước
1

69.71%

Tổ chức

2.135.842

31.52%

-

Cá nhân

2.587.712

38.19%

2.052.873

30.29%

-

Tổ chức

1.967.513

29.04%

-

Cá nhân

84.560

1.25%

6.775.627

100,00%

Tổng cộng

5.

4.723.554

-

Cổ đông nước ngoài
2

Tỷ lệ nắm giữ

DANH SÁCH NHỮNG CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY CON CỦA TỔ CHỨC
PHÁT HÀNH
) Năm (05) Công ty TNHH một thành viên do VINAFCO sáng lập:
1.

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN VINAFCO

-

Trụ sở chính:

33 C - Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

-

Điện thoại:

04.7365422

-

Fax:

04.7365975

-

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0104000089 ngày 22/07/2003, thay
đổi lần 5 ngày 13/03/2006 do Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội cấp.

-

Ngành nghề kinh doanh:
+ Kinh doanh kho bãi, bốc xếp, bảo quản và vận tải các loại hàng hoá;
+ Vận tải đa phương thức, vận tải hàng hoá bằng đường biển, đường sô,
đường bộ và đường sắt trong và ngoài nước;
+ Vận tải quá cảnh sang Trung Quốc, Lào;
+ Dịch vụ làm thủ tục hải quan cho các chủ hàng;
+ Mua bán cát Cam Ranh, cát khuôn đúc, đá vôi, thạch cao, thanh, vật liệu xây
dựng, clinker, quặng các loại, lương thực, ngô, sắn, xút, phèn, soda, phân
bón các loại, muối các loại;
+ Dịch vụ sơn, sửa chữa, trung đại tu container, thiết bị giao thông vận tải;
+ Đại lý mua bán, ký gửi hàng hoá;
+ Mua bán nguyên vật liệu, vật tư, máy móc, thiết bị phụ tùng, hàng hoá phục
vụ cho sản xuất và tiêu dùng;
+ Buôn bán vật liệu xây dựng các loại;
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+ Nhận uỷ thác xuất nhập khẩu;
+ Đại lý làm thủ tục hải quan.
-

2.

Vốn điều lệ:

5.000.000.000 đồng

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VINAFCO

-

Trụ sở chính:

36 Phạm hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

-

Điện thoại:

04.7684470

-

Fax:

04.7686820

-

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0104000315 do Sở Kế hoạch - Đầu
tư Hà Nội cấp ngày 16/01/2006.

-

Ngành nghề kinh doanh:
+ Vận tải hàng hoá bằng đường biển trong và ngoài nước;
+ Đại lý vận tải hàng hoá;
+ Đại lý hãng tàu và môi giới tàu biển;
+ Vận tải ôtô, dịch vụ vận tải và xếp dỡ hàng hoá;
+ Dịch vụ làm thủ tục thông quan hàng hoá cho các chủ hàng;
+ Kinh doanh kho, bãi container và vận tải phân phối hàng hoá;
+ Mua bán, cho thuê vỏ container, container văn phòng;
+ Sửa chữa, đại tu vỏ container và các thiết bị giao thông vận tải;
+ Sản xuất và kinh doanh muối;
+ Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;
+ Dịch vụ uỷ thác xuất nhập khẩu.

-

3.

Vốn điều lệ:

5.000.000.000đồng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ VINAFCO

-

Trụ sở chính:

36 Phạm hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

-

Điện thoại:

04.7684480

-

Fax:

04.7684482

-

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0104000314 do Sở Kế hoạch - Đầu
tư Hà Nội cấp ngày 16/01/2006.

-

Ngành nghề kinh doanh:
+ Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh;
+ Nhận uỷ thác nhập khẩu, làm thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hoá cho các chủ
hàng;
+ Giao nhận kho vận quốc tế;
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+ Kinh doanh vật tư và dịch vụ các mặt hàng: than, thạch cao, apatite, quặng
các loại, cát, xỉ perit, đá vôi, gỗ, muối, phân bón, khí NH3 hoá lỏng, klinker,
CaCO3 ;
+ Dịch vụ vận tải hàng quốc tế trong đó có vận tải quá cảnh;
+ Đại lý vận tải biển, vận tải hàng không và môi giới hàng hải;
+ Dịch vụ xếp dỡ, bảo quản các loại hàng hoá;
+ Kinh doanh kho bãi, bãi container và thu gom hàng hoá;
+ Kinh doanh vận tải hàng hoá đa phương thức, hàng hoá siêu trường siêu
trọng;
+ Mua bán các loại phương tiện, thiết bị giao thông vận tải;
+ Kinh doanh vật liệu xây dựng, sắt thép;
+ Sản xuất, kinh doanh bao bì các loại;
+ Kinh doanh hàng tiêu dùng: rượu bia, nước giải khát, nước uống có ga,
đường, sữa (không bao gồm kinh doanh quán bar);
+ Kinh doanh cung ứng lương thực (ngô, sắn, thức ăn gia súc);
+ Buôn bán thức ăn, nguyên liệu sản xuất thức ăn cho nuôi trồng thuỷ sản,
thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, vật tư máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng
+ Kinh doanh thiết bị bưu chính, viễn thông, đồ điện, điện tử, điện lạnh;
-

4.

Vốn điều lệ:

3.000.000.000 đồng

CÔNG TY TNHH VINAFCO SÀI GÒN

-

Trụ sở chính:

91 Lê Quốc Hưng, Phường 12 Quận 4 Tp Hồ Chí Minh

-

Điện thoại:

08.9432234

-

Fax:

08.9400724

-

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4104000069 ngày 14/08/2003, thay
đổi lần 4 ngày 10/10/2005 do Sở Kế hoạch đầu tư TP. HCM cấp

-

Ngành nghề kinh doanh:
+ Kinh doanh vận tải biển;
+ Kinh doanh vận tải hàng hoá bằng đường thuỷ, ôto;
+ Đại lý tàu biển, môi giới hàng hải;
+ Đại lý giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu;
+ Dịch vụ uỷ thác xuất nhập khẩu;
+ Cho thuê kho bãi, container;
+ Dịch vụ xếp dỡ hàng hoá;
+ Dịch vụ cung ứng tàu biển;
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+ Dịch vụ sửa chữa tàu biển, thiết bị giao thông vận tải (không gia công cơ
khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở);
+ Mua bán vật liệu xây dựng, hoá chất (trừ hoá chất độc hại mạnh), khoáng
sản sản phẩm từ đá vôi, muối, phân bón, khí đốt, NH3 hoá lỏng (không mua
bán khí đốt tại trụ sở), lương thực, nông sản, thực phẩm, sắt thép, thiết bị
điện tử dân dụng, viễn thông.
Vốn điều lệ: 3.000.000.000đồng
5.

CÔNG TY TNHH THÉP VIỆT NGA VINAFCO

-

Trụ sở chính:

Khu công nghiệp Quất Động, Thường Tín, Hà Tây

-

Điện thoại:

034.853299

-

Fax:

034.853249

-

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0304000024 do Sở Kế hoạch - Đầu
tư Tỉnh Hà Tây cấp ngày 11/01/06

-

Ngành nghề kinh doanh:

+ Sản xuất và kinh doanh thép cán nóng.
+ Sản xuất và kinh doanh kết cấu thép.
+ Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng.
+ Dịch vụ sửa chữa các thiết bị giao thông vận tải.
+ Kinh doanh xuất nhập khẩu.
-

Vốn điều lệ:

10.100.000.000 đồng

) Góp vốn vào 1 công ty liên doanh và 2 công ty cổ phần:

Hiện nay, Công ty Cổ phần VINAFCO đang góp vốn vào 1 công ty liên doanh và 2 công
ty cổ phần với cơ cấu vốn góp như sau:
Công ty
Công ty TNHH Tiếp vận
Thăng Long (DRACO)
Công ty Cổ phần Khoáng sản
VINAFCO
Công ty Cổ phần Khoáng sản
và Xây dựng Tân Uyên

Số vốn góp của VNC

Vốn điều lệ

%/Vốn điều lệ

1 triệu USD

4 triệu USD

25 %

2.500.000.000 đồng

5.000.000.000 đồng

50%

13.003.384.460 đồng

30.000.000.000 đồng

38%

1. CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN THĂNG LONG
-

Địa chỉ:

E - 4A Thăng Long Industrial Park, huyện Đông Anh, Hà
Nội, Việt Nam
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C«ng ty cæ phÇn Vinafco

-

Điện thoại:

(84 – 4) 8812488

-

Fax:

(84 – 4) 8812489

-

Website:

http://www.dragonlogistic.com.vn

-

Giấy phép đầu tư số: 1709/GP ngày 19/10/1996 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

-

Giấy phép đầu tư sửa đổi số 1709/GPĐC1-BKH-HN ngày 02/07/2002 và số
1709/GPĐC2-KCN-HN ngày 4/9/2002 của UBND Thành phố Hà Nội.

-

Thời điểm bắt đầu hoạt động: Tháng 12 năm 1996

-

Các bên tham gia liên doanh:

Bên Việt Nam:
¨

Công ty Dịch vụ vận tải trung ương (nay là Công ty Cổ phần VINAFCO).

¨

Công ty Điện tử Hà Nội (Hanel Corporation).

Bên nước ngoài:
¨

Suzuyo & Co., Ltd; trụ sở đăng ký tại 11-1, Irifune-cho, Shimizu City,
Shizuoka 424, Nhật Bản.

¨

Sumitomo Corporation; trụ sở đăng ký tại 1-8-11, Harumi, Chuo-ku, Tokyo
104-8610, Nhật Bản.

-

Vốn đầu tư của Công ty Liên doanh:

9.290.000 USD

-

Vốn pháp định:

4.000.000 USD

Trong đó vốn góp của các bên như sau:

-

¨

VINAFCO:

1.000.000 USD chiếm 25% vốn pháp định.

¨

Công ty Điện tử Hà Nội:

400.000 USD, chiếm 10% vốn pháp định.

¨

Công ty Suzuyo & Co., Ltd :

1.240.000 USD, chiếm 31% vốn pháp định.

¨

Công ty Sumitomo Corporation:

1.360.000 USD, chiếm 34% vốn pháp định.

Lĩnh vực hoạt động:
¨

Dịch vụ vận tải nội địa bao gồm: vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt,
đường không, đường biển, đường thuỷ, vận chuyển hàng container, hàng
siêu trường, siêu trọng;

¨

Dịch vụ giao nhận vận chuyển quốc tế bằng đường biển, đường không,
đường sắt, đường bộ (kho tới kho), bao gồm hoạt động đại lý giao nhận;

¨

Xây dựng, điều hành trung tâm tiếp vận/kho ngoại quan;

¨

Điều hành kho bãi Container, xếp dỡ;

¨

Làm thủ tục hải quan;

¨

Vận tải, lắp đặt máy móc, thiết bị;

¨

Dịch vụ tập hợp các lô hàng nhỏ để gửi đi;

¨

Dịch vụ tư vấn XNK, thủ tục đầu tư nước ngoài;
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Dịch vụ giao nhận kịp thời, quản lý kho hàng.

2. CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAFCO
-

Trụ sở chính:

Xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An;

-

Điện thoại:

(84-38) 888495

-

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2703000147 ngày 14/08/2003 (lần
đầu), thay đổi lần 1 ngày 15/11/2005 do sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp

-

Ngành nghề:

Khai thác, chế biến khoáng sản (đá xây dựng, đá trắng siêu
mịn, đá ốp lát, quặng thiếc, chì...); sản xuất mua bán sơn,
matít, vận chuyển hàng hoá đường bộ, thương mại, xuất nhập
khẩu.

-

Vốn điều lệ:

5.000.000.000 đồng, trong đó Vinafco nắm giữ 50% vốn điều lệ

3. CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TÂN UYÊN (FICO)
-

Trụ sở chính:

Ấp Tân Lợi, xã Đất Cuốc, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

-

Điện thoại:

(0650) 656 318/656 488/656 497

-

Fax:

(0650) 656 487

-

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4603000185 ngày 04/10/2005 Do
sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp.

-

Ngành nghề kinh doanh:
+ Khai thác, chế biến khoáng sản
+ Sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu các chủng loại vật liệu xây dựng, vật
tư, phụ tùng thiết bị phụ vụ thi công xây dựng dân dụng, hàng thủ công mĩ
nghệ, gốp sứ thuỷ tinh gia dụng
+ Kinh doanh vận tải hàng hoá, đầu tư kinh doanh phát triển nhà và công trình
kỹ thuật hạ tầng, khu công nghiệp, bến cảng
+ Xây dựng và trang trí nội ngoại thất, các công trình dân dụng, công nghiệp
san lấp mặt bằng, gia công cơ khí, sản xuất kinh doanh phân bón và trồng
rừng
+ Kinh doanh khách sạn, du lịch, đồ gỗ, văn phòng phẩm, mỹ phẩm
+ Kinh doanh nước giải khát, nước khoáng, bia, rượu
+ Kinh doanh các nghành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật

-

Vốn điều lệ:

30.000.000.000 đồng, trong đó phần vốn góp của VINAFCO
là 13.003.384.460 đồng tương đương với 1.139.415 cổ phần,
chiếm 38% vốn điều lệ.

Trang 22

B¶n c¸o b¹ch

6.
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HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Các mảng hoạt động chính của Công ty gồm:
-

Vận tải hàng hoá bằng đường biển;

-

Dịch vụ vận tải đa phương thức trong nước và quốc tế;

-

Kinh doanh kho bãi, trung tâm phân phối hàng hoá;

-

Sản xuất, kinh doanh thép xây dựng;

-

Kinh doanh hàng hoá xuất nhập khẩu.

Trong các hoạt động nói trên, hoạt động dịch vụ vận tải và vận tải hàng hoá bằng đường
biển vẫn là hoạt động trọng điểm của Công ty, chiếm khoảng 70% doanh thu và trên 75%
lợi nhuận của toàn Công ty.
Hoạt động vận tải và dịch vụ vận tải là hoạt động truyền thống của Công ty, thương hiệu
VINAFCO đã được nhiều khách hàng trong và ngoài nước tín nhiệm. Với cơ sở vật chất
hoàn chỉnh, bao gồm đội tàu biển, hệ thống bồn chứa, các trung tâm phân phối với hơn
30.000 m2 kho bãi, phương tiện bốc xếp cơ giới và lực lượng vận tải đường bộ,
VINAFCO có đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu khác nhau về vận tải, giao nhận, phân
phối và thương mại của các khách hàng trong và ngoài nước.
6.1.

Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ qua các năm

a. Cơ cấu doanh thu (thuần)
CÁC ĐƠN VỊ
Văn phòng
Chi nhánh Hải Phòng

Năm 2005
31.359.068.496

Năm 2006

Năm 2007

Quý I/2008

30.822.634.980

90.715.902.098

4.174.200.483

7.125.048.086

Nhà máy thép

48.340.344.997

73.717.997.866

217.261.036.853

Công ty Tiếp vận VINAFCO

67.399.721.216

70.564.380.946

83.510.419.516

26.355.395.928

Công ty VINAFCO Sài Gòn

40.618.918.359

33.112.728.265

29.115.527.452

5.032.311.123

110.432.291.547

104.946.403.448

141.525.958.496

39.145.554.679

27.084.712.491

30.246.414.430

32.385.093.810

7.830.168.897

332.360.105.192

343.410.559.935

594.513.938.225

82.537.631.110

Công ty Vận tải biển
Vận tải quốc tế
Tổng cộng

Nguồn: Báo cáo kiểm toán 2005,2006, 2007 của VINAFCO
Ghi chú:-* Từ đầu năm 2006 Chi nhánh Hải phòng được sáp nhập với Xí nghiệp Vận tải biển thành Công
ty Vận tải biển nên doanh thu được phản ánh tại Công ty Vận tải biển.
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Cơ cấu doanh thu thuần năm 2005
Văn phòng
8%

9%

Chi nhánh Hải
Phòng
Nhà máy thép

2%
15%

34%

Công ty Tiếp vận
VINAFCO
Công ty VINAFCO
Sài Gòn
Công ty Vận tải
biển
Vận tải quốc tế

20%
12%

Cơ cấu doanh thu thuần năm 2006
Văn phòng

9%

Nhà máy thép

9%
21%

30%

10%

21%

Công ty Tiếp vận
VINAFCO
Công ty VINAFCO
Sài Gòn
Công ty Vận tải biển
Vận tải quốc tế

Cơ cấu doanh thu thuần năm 2007
Văn phòng
5%

Nhà máy thép

15%

24%

5%

37%

14%

Công ty Tiếp vận
VINAFCO
Công ty VINAFCO
Sài Gòn
Công ty Vận tải biển
Vận tải quốc tế

b. Cơ cấu lợi nhuận:

Hiện nay, Công ty Cổ phần VINAFCO đã chuyển sang hoạt động theo mô hình Tổng
công ty. Các đơn vị thành viên tổ chức hạch toán kinh doanh một cách độc lập. Do
nguyên tắc hạch toán độc lập nên việc phân tích tỷ trọng Lợi nhuận trước thuế của các
đơn vị thành viên sẽ phản ánh kết quả hoạt động của các đơn vị thành viên trong Tổng
công ty một cách chính xác và rõ rệt hơn.
Đơn vị tính: đồng
CÁC ĐƠN VỊ
Văn phòng

Năm 2005

Năm 2006

-1.413.830.827

9.431.576.101

Quý I/2008

Năm 2007
7.425.824.496

-532.734.001

Chi nhánh Hải Phòng

110.295.703

Nhà máy thép

194.851.898

-1.709.451.920

1.856.389.877

-1.134.161.335

3.761.219.261

3.553.731.370

3.108.525.606

433.286.728

Công ty Tiếp vận VINAFCO

0
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Công ty VINAFCO Sài Gòn

676.965.342

510.818.007

1.096.185.405

201.924.418

Công ty Vận tải biển

7.243.329.446

4.826.281.466

5.474.914.541

1.784.771.021

Vận tải quốc tế

1.271.442.933

1.100.693.675

-1.211.764.133

-522.914.857

11.844.273.756

17.713.648.699

17.750.075.792

230.171.974

Tổng cộng

Nguồn: Báo cáo kiểm toán 2005,2006, 2007 của VINAFCO
Ghi chú: * Từ đầu năm 2006 Chi nhánh Hải phòng được sáp nhập với Xí nghiệp Vận tải biển thành Công
ty Vận tải biển nên lợi nhuận được phản ánh tại Công ty Vận tải biển.

Cơ cấu lợi nhuận trước thuế năm 2005
Văn phòng
1%

9%

Chi nhánh Hải Phòng

10%
1%

26%

48%
5%

Nhà máy thép
Công ty Tiếp vận
VINAFCO
Công ty VINAFCO Sài
Gòn
Công ty Vận tải biển
Vận tải quốc tế

Cơ cấu lợi nhuận trước thuế năm 2006
Văn phòng
Nhà máy thép

5%
23%
45%
2%
17%

8%

Công ty Tiếp vận
VINAFCO
Công ty VINAFCO
Sài Gòn
Công ty Vận tải biển
Vận tải quốc tế

Cơ cấu lợi nhuận trước thuế năm 2007
Văn phòng
Nhà máy thép

6%
38%

27%

5%

15%

9%

Công ty Tiếp vận
VINAFCO
Công ty VINAFCO
Sài Gòn
Công ty Vận tải biển
Vận tải quốc tế
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6.2.

C«ng ty cæ phÇn Vinafco

Nguyên vật liệu
a. Nguồn nguyên vật liệu

Các hoạt động vận tải, vận tải đa phương thức đều là các hoạt động dịch vụ, ngoài ra
Công ty có kinh doanh thương mại một số mặt hàng xuất nhập khẩu, do đó chỉ có sản
xuất thép là hoạt động thuộc lĩnh vực sản xuất của Công ty.
Đối với Nhà máy thép, chủ yếu phải nhập khẩu phôi nguyên liệu để cán thành các loại
thép thanh và thép tròn trơn cơ khí. Nguồn phôi nguyên liệu này chủ yếu được nhập khẩu
từ Nga và Ucraina với kích cỡ 60x60mm đến 65x65mm, dài 1,2-1,5m (dùng cho dây
chuyền sản xuất cũ). Phôi nhập khẩu được cắt phân đoạn bằng máy cắt phôi tự thiết kế và
chế tạo trong nước. Phôi thép CT5 (5SP/PS) của Nga tương đương ký hiệu RB 300 của
Việt Nam hay SD 295 của JIS Nhật Bản. Phôi thép CT3 (3SP/PS) của Nga tương đương
RB 240 của Việt Nam hay SR 235 của JIS của Nhật Bản. Khi dây chuyền cán thép mới đi
vào hoạt động, Công ty sẽ phải nhập khẩu loại phôi với kích cỡ 100x100 hoặc 120x120.
Tuy nhiên, do việc biến động bất ổn về giá thép trong nước cũng như giá nguyên vật liệu
đầu vào, cùng với đó là dây truyền cán thép mới ở trong giai đoạn vận hành ban đầu đã
ảnh hưởng rất lớn tới kết quả hoạt động kinh doanh của nhà máy thép. Kết quả của toàn
bộ những khó khăn đó được phản ánh trong kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2007,
mặc dù doanh thu thuần của nhà máy thép chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu doanh thu
thuần của toàn công ty (chiếm 36.66% doanh thu thuần toàn công ty) nhưng kết quả lợi
nhuận trước thuế của nhà máy thép lại giảm 13,7% trong tổng lợi nhuận trước thuế toàn
công ty (Lợi nhuận trước thuế nhà máy thép là: -2.219.966.239 đồng).
b. Sự ổn định của các nguồn cung ứng nguyên vật liệu
Theo định hướng phát triển 5 năm tới, Công ty cổ phần Vinafco sẽ trú trọng phát triển
lĩnh vực kinh doanh logistic và vận tải đa phương thức. Vì vậy, việc biến động về nguồn
nguyên vật liệu (xăng dầu) của thị trường trong nước sẽ ảnh hưởng nhiều tới kết quả hoạt
động kinh doanh của toàn Công ty. Tuy nhiên, các đối tác chính cung cấp nguyên liệu
cho Vinafco như Tổng công ty Xăng Dầu khu vực 3-Hải phòng, Tổng công ty Xăng Dầu
của Vinaline, Shell, Cantex, Castrol(BP)... tất cả đều là các hãng xăng dầu lớn tại Việt
Nam cũng như trên thế giới. Đây chính là sự đảm bảo ổn định nguồn cung ứng nguyên
vật liệu.
Khi Việt Nam gia nhập AFTA, AFTA sẽ giúp các nhà sản xuất tại các nước thành viên
trong khối có thể nhập khẩu được nguyên liệu từ các nước thành viên khác với giá rẻ hơn,
và đây cũng là một nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào trong tương lai. Việc đa dạng
hoá các nguồn nguyên liệu đầu vào sẽ góp phần tăng sự ổn định của nguồn nguyên liệu
đầu vào, khi một nguồn cung cấp bị ảnh hưởng có thể bù đắp bằng một nguồn cung cấp
khác và không gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất của Công ty.
c. Ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu đến doanh thu và lợi nhuận
Do việc trú trọng phát triển kinh doanh sang lĩnh vực logistic và vận tải đa phương thức
nên việc biến động về giá xăng dầu sẽ ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của Công ty
trong giai đoạn tới đây. Trong những năm vừa qua việc giá xăng dầu liên tục tăng mạnh
điều này đã gây ra cho Vinafco một số khó khăn. Tuy nhiên, với uy tín và chất lượng
dịch vụ cao, cùng với đó là mối quan hệ tốt với các đối tác/bạn hàng lâu năm Vinafco vẫn
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duy trì được kết quả kinh doanh ổn định và luôn đảm bảo lợi nhuận tối thiểu hàng năm từ
15-20%.
Một yếu tố khác là với tình hình thực tế hiện nay của thị trường vận tải là đang rất khan
hiếm về phương tiện vận chuyển (quy luật Cung – Cầu), vì vậy trên thực tế hiện nay các
hãng vận tải đôi lúc phải lựa chọn các khách hàng có thể mang lại hiệu quả tốt thay vì
tiếp nhận tất cả các khách hàng trên thị trường.
6.3.

Chi phí sản xuất

Công ty thực hiện kiểm soát các chi phí bằng việc xây dựng các định mức chung cho toàn
Công ty như: quy định về tiêu hao nguyên vật liệu, quy định về sử dụng và trang bị
phương tiện phòng hộ .v.v... Công ty cũng liên tục thực hiện các biện pháp cải tiến trong
quản lý, tiết kiệm tối đa các chi phí tăng hiệu quả trong kinh doanh. Các biện pháp cải
tiến của Công ty đã phát huy hiệu quả, thể hiện ở tỷ trọng chi phí bán hàng và chi phí
quản lý giảm dần qua các năm. So với các Công ty khác trong ngành, chi phí sản xuất của
VINAFCO ở mức trung bình.
Cơ cấu các khoản mục chi phí chủ yếu của Công ty trong các năm gần đây được thể hiện
trong bảng sau:
NĂM 2005
STT

YẾU TỐ CHI PHÍ

Giá trị
(tr.đ)

1

Giá vốn hàng
bán (thuần)

2
3

%
Doanh
thu

NĂM 2006
Giá trị
(tr.đ)

%
Doanh
thu

NĂM 2007
Giá trị
(Tr.đ)

%
Doanh
thu

Quý I/ 2008
Giá trị
(Tr.đ)

Doanh
thu

283.839

83,84%

284.778

77,08%

525.353

87,36%

72.100 87,15%

Chi phí bán
hàng và QLDN

34.122

10,08%

49.659

13,44%

47.459

7,89%

9.369 11,32%

Chi phí hoạt
động tài chính

10.518

3,11%

20.548

5,56%

13.177

2,19%

1.064

1,29%

328.479

97,03%

354.984

96,08%

585.988 97,44%

82.532

99,76%

TỔNG CỘNG

Lưu ý: %doanh thu được tính trên Doanh thu bao gồm cả doanh thu hoạt động tài chính

(Nguồn: Báo cáo kiểm toán 2005,2006, 2007 của VINAFCO)

6.4.

%

Trình độ công nghệ

Hiện nay, các máy móc, phương tiện chủ yếu của Công ty là tàu VINAFCO 25, đội xe và
các rơ moóc vận tải, hệ thống container, dây chuyền sản xuất thép...
Tàu VINAFCO 18 với trọng tải 240 TEUs, giá trị còn lại trên sổ sách khoảng 17,5 tỷ
đồng. Tàu 18 đã được 20 tuổi, để nâng cấp và đổi mới đội tàu, đầu tư mua thêm tàu với
trọng tải lớn và hiện đại hơn tăng khả năng cạnh tranh với doanh nghiệp trong và ngoài
nước. Ngày 20/07/2006 Công ty đã hòan thành việc bán tàu VINAFCO 18 cho đối tác
Bungari với giá trị 2,2 triệu USD. Tàu VINAFCO 25 với trọng tải 252 TEUs, giá trị còn
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lại trên sổ sách khoảng 18,7 tỷ đồng. Tàu 25 mới 11 tuổi nên các điều kiện kỹ thuật đều
tốt. Trong thời gian gần đây, với cố gắng của đội ngũ khai thác, Tàu VINAFCO 25 của
Công ty đều hoạt động gần đạt tới trọng tải tối đa. Công ty cũng đặt ra kế hoạch nâng cấp
và đổi mới đội tàu, đầu tư mua thêm tàu với trọng tải lớn và hiện đại hơn để tăng khả
năng cạnh tranh khi các đối thủ cạnh tranh có kế hoạch thay đổi đội tàu.

TÀU VINAFCO 25

ĐỘI XE VINAFCO

Một số thông số kỹ thuật của tàu VINAFCO 25:
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Chỉ tiêu
Trọng tải
Năm sản xuất
Kiểu tàu
Lần lên đà kế tiếp
Dung tích toàn phần
Dung tích tịnh toàn bộ
Chiều dài toàn phần
Chiều rộng
Chiều cao mạn

VINAFCO 25
252TEUs
1995
Bách hóa, container
02/2008
4.159 GRT
1.893 NRT
97,79M
18,40M
9,2M
Trang 28

B¶n c¸o b¹ch

C«ng ty cæ phÇn Vinafco

10
11

Mớn nước mùa Hỡ
Dung tích hầm nhiên liệu

12

Máy chính

13

Máy đèn

6,02M
437,85M3
AKASAKA A38
2800HP/240RPM
YANMAR 225KVA
450V-3PHASES
60HZ X 2UNITS

MỘT SỐ TÀI SẢN CHÍNH CỦA VINAFCO
Đơn vị tính: đồng
STT

Tên tài sản cố định

Nguyên giá

Khấu hao

%còn
lại

Còn lại

1

Máy phát điện toàn nhà VNC

216.505.238

92.808.000

123.697.238

57.13%

2

Trạm điện 250KVA ABB

445.838.782

113.778.077

333.060.705

74.70%

3

Thang máy Mitsubishi

545.156.238

233.640.000

311.516.238

57.14%

4

Quyền sử dụng đất Mỹ Đình (phần còn lai)

456.849.668

71.208.000

385.641.668

84.41%

5

Nhà làm việc 33C Cát Linh

502.330.128

328.024.144

174.305.984

14.79%

6

Toàn nhà VINAFCO

5.128.244.424

741.130.992

4.387.113.432

85.54%

7

Nhà ăn, nhà để xe 36 Phạm Hùng

172.836.909

83.347.000

89.489.909

51.77%

8

Ô tô HYUNDAI XG30 29V-4603

702.570.631

292.737.750

409.832.881

58.33%

9

Ô tô TOYOTA VOIS1.5 29V-2666

375.025.909

116.079.444

258.946.465

69.04%

10

Máy, trạm bơm NH3

1.579.010.861

312.068.000

1.266.942.861

80.23%

11

29 Container TEC

6.424.804.707

6.424.804.707

0

0

12

Container 40'OT

26.340.000

5.707.000

20.633.000

78.33%

13

Đầu kéo 40' 16H 5460

294.259.205

136.656.000

157.603.205

53.57%

14

Đầu kéo 16H 5940

298.775.805

131.609.000

167.166.805

55.95%

15

Đầu kéo Intl 16H 8154

336.454.191

126.171.000

210.283.191

62.50%

16

Đầu kéo 16L 0574

350.283.568

68.110.000

282.173.568

80.55%

17

Rơmoóc 40' 16R 0332

162.496.100

70.133.912

92.362.188

56.83%

18

Rơmoóc 16R 0364

79.735.000

40.996.000

38.739.000

48.58%

19

Rơmoóc 16R 0455

92.170.000

42.273.000

49.897.000

54.13%

20

Sơmi rơmoóc 16R 1915

168.536.267

61.868.152

106.668.115

63.29%

21

Sơmi rơmoóc 16R 1953

129.203.300

44.909.360

84.293.940

65.24%

22

163.854.046

31.864.000

131.990.046

80.55%

193.474.261

9.212.000

184.262.261

95.23%

353.684.761

11.788.000

341.896.761

96.66%

1.038.673.645

34.624.000

1.004.049.645

96.66%

26

Rơmooc 16R 2251
Trạm biến áp 630KVA 22/04KV mới QD156 ngày 13/
Máy biến thế 630KVA 35(22)/04KV
Trạm biến thế 2500KVA35(22)/3.3KV
QĐ157 ngày 13/
Cân 80T QĐ157

293.827.015

9.796.000

284.031.015

96.66%

27

Hệ thống cẩu trục

1.710.668.588

339.464.804

1.371.203.784

80.15%

28

Cổng trục ngoài trời QĐ157 ngày 13/9/06

505.281.267

16.844.000

488.437.267

96.66%

29

Thiết bị cán thép thanh
Giá cán và thiết bị phụ trợ QĐ157 ngày
13/9/06
Giàn cán thép thủ công (nâng cấp) QĐ155
ngày 13/

11.876.152.148

395.872.000

11.480.280.148

96.66%

15.819.717.632

527.324.000

15.292.393.632

96.66%

938.405.104

62.560.000

875.845.104

93.33%

23
24
25

30
31
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34

Máy cơ khí phục vụ
Quyền sử dụng đất Quất Động Thờng Tín
HT
Bãi đá trớc nhà SX QĐ157 ngày 13/9/06

88.346.829

1.964.000

86.382.829

97.77%

35

Hệ thống điều hoà nhiệt độ

100.100.315

100.100.315

0

0

36

Đờng giao thông, sân bê tông

403.999.045

8.980.000

395.019.045

97.77%

37

3.174.813.643

70.552.000

3.104.261.643

97.77%

1.513.396.103

33.632.000

1.479.764.103

97.77%

39

Nhà sản xuất lớn QĐ 157 ngày 13/9/06
Nhà sản xuất nhỏ (thủ công) QĐ157 ngày
13/9/06
Nhà kho phôi QĐ157 ngày 13/9/06

1.258.912.723

27.976.000

1.230.936.723

97.77%

40

Công trình phụ trợ

1.977.498.474

49.968.000

1.927.530.474

97.47%

41

Quyền sử dụng đất Tiên Sơn 3

5.867.414.724

39.116.100

5.828.298.624

99.30%

42

Kho Tiên Sơn 3

7.200.088.002

240.002.932

6.960.085.070

96.60%

43

Đờng đi, hàng rào & CT phụ trợ kho TS3

1.851.109.129

61.703.640

1.789.405.489

96.60%

44

QĐ210 ôtô TOYOTA ALTIS 29X 4583

567.146.486

126.032.000

441.114.486

77.70%

33

38

874.168.697

689.522.980

184.645.717

21.12%

3.668.348.025

27.172.000

3.641.176.025

99.25%

45

Container QD17

674.664.000

669.392.612

5.271.388

0.78%

46

Container 20x40' (44.000.000đ/c)

880.000.000

577.521.000

302.479.000

34.30%

47

Container 60x20' (27.000.000đ/c)

1.620.000.000

1.063.125.000

556.875.000

34.30%

48

Container 170x20'dc+10x40'hc+10x20'

5.088.300.000

3.180.1180.000

1.908.120.000

37.50%

49

Lô 70 cont 40' HC (mua từ TQ)

3.310.019.309

1.344.720.000

1.965.299.309

59.40%

50

Lô 90 Containers mua từ TQ

2.612.563.372

1.442.395.000

1.170.168.372

44.80%

51

Lô 19 Container cũ

391.518.857

341.501.284

50.017.573

12.70%

52

Lô 8 cont cũ 40DC mua Bách Diệp

136.911.710

81.011.344

55.900.366

40.80%

53

10 cont 20'

109.523.810

59.527.840

49.995.970

45.60%

54

10 container mua của Phúc Long

123.809.524

63.127.604

60.681.920

49.00%

55

52.650.000

23.706.000

28.944.000

45.60%

75.152.857

25.060.000

50.092.857

66.60%

57

Mua 3x20' (17,550,000)
Mua 03vỏ Cont của Cty Đoàn Viễn số
4701190, 100
14 Container

287.337.000

90.248.000

197.089.000

68.60%

58

Tầu biển Vinafco 25

40.712.676.131

23.070.895.394

17.641.780.737

43.30%

56

59

Xe nâng cont Kalmar QĐ104/KHĐT

1.006.340.742

134.176.000

872.164.742

86.60%

60

Xe ô tô FORD LAZER

355.967.429

244.728.000

111.239.429

31.20%

61

Xe tải nhẹ KIA 1,25 Tấn SM

158.498.095

84.915.000

73.583.095

46.40%

62

Xe tải nhẹ KIA 1,25 Tấn SM

158.498.095

84.915.000

73.583.095

46.42%

63

Xê ô tô KIA 2,5 Tấn 29M - 4812

140.081.430

140.081.430

0

0

64

Xe tải HUYNDAI 3,5 T

173.163.282

173.163.282

0

0

65

Xe tải HUYNDAI 7284

176.161.240

176.161.240

0

0

66

Xe HUYNDAI 7414

177.504.440

177.504.440

0

0

67

Xe nâng NISAN 2,5 Tấn

147.692.475

115.714.000

31.978.475

21.65%

68

Xe nâng NISAN 3,5 Tấn

195.773.427

153.361.000

42.412.427

21.66%

69

Nhà kho K2

508.372.394

366.898.440

141.473.954

27.82%

70

Nhà kho K3

322.878.997

211.657.200

111.221.979

34.44%

71

Nhà kho K4

108.135.716

90.650.538

17.485.178

16.17%

72

Hệ thống nhà kho K5, K6

524.087.365

346.156.520

177.930.845

33.95%

73

Nhà kho k7

237.960.000

145.420.020

92.539.980

38.88%

74

Nhà kho K8

138.420.000

82.882.680

55.537.320

40.12%

75

Nhà kho Tiên Sơn GĐ 1

5.200.000.000

1.560.006.000

3.639.994.000

70.00%

76

Hê thống kho Tiên Sơn GĐ 2

4.525.403.293

1.156.532.000

3.368.871.293

74.44%
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79

Hê thống kho Mỹ Đình
Văn phòng làm việc, sân bê tông Bạch
Đằng
Xe nâng NISSAN FJ 02A25U

138.742.050

122.589.000

16.153.050

11.64%

80

Cẩu KC 6471

731.335.071

731.335.071

0

0

81

Cẩu ADK 125 - 29M 7509

181.590.476

163.458.000

18.132.476

9.98%

82

San lấp bãi cảng

105.000.000

84.271.720

20.728.280

19.70%

83

Quyền sử dụng đất Tiên Sơn1

2.113.439.193

475.524.000

1.637.915.193

77.50%

84

Quyền sử dụng đất Tiên Sơn 2

2.084.721.290

399.602.000

1.685.119.290

80.80%

85

Đất kho Mỹ Đình

900.000.000

3.750.000

896.250.000

99.50%

86

Xe tải nhẹ HUYNDAI 5 Tấn

279.688.857

149.850.000

129.838.857

46.40%

78

1.165.871.972

6.477.067

1.159.394.905

99.40%

166.283.592

157.122.292

9.161.300

5.50%

87

Kệ chứa hàng

193.344.116

193.344.116

0

0

88

Xe nâng NISSAN 2,5 Tấn

187.166.666

75.386.573

111.780.093

59.70%

89

Xe nâng NISSAN 2,5 Tấn

187.166.667

75.386.573

111.780.093

59.70%

90

Xe TOYOTA 15 chỗ

401.244.455

96.518.246

304.726.209

76.00%

91

Xe ô tô Toyota Zace Surf

471.224.650

133.513.648

337.711.002

71.60%

92

Hệ thống máy tính, thiết bị văn phòng

425.963.779

183.774.002

242.189.777

56.80%

93

Bộ máy chủ Dell PowerEdge 1800
Nhà điều hành điểm thông quan ngoài cửa
khẩu

70.181.684

25.343.383

44.838.301

63.80%

2.372.827.063

158.188.476

2.214.638.587

93.30%

94

6.5.

Tình hình nghiên cứu và phát triển ngành nghề kinh doanh mới

Sau đợt phát hành ra công chúng thành công (tháng 6/2007), Công ty đã tăng vốn điều lệ
và quan trọng hơn đã khẳng định được tên tuổi của VINAFCO trên thị trường, kiểm định
được lòng tin của các nhà đầu tư vào triển vọng phát triển của Công ty. Bằng việc tiếp tục
phát hành cổ phiếu Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh,
VINAFCO đang tự khẳng định mình là một trong những công ty hoạt động hiệu quả và
minh bạch, là bạn hàng tin cậy cho các đối tác kinh doanh cũng như nâng cao giá trị cho
các cổ đông. Hoạt động chủ đạo và vẫn là thế mạnh của Công ty là hoạt động vận tải và
dịch vụ vận tải, chú trọng phát triển kho bãi, vận tải đa phương thức. Những lĩnh
vực không chủ đạo Công ty chuyển đổi cơ cấu sở hữu và tập trung phát triển những
ngành nghề có tiềm năng phát triển trong tương lai. Với lợi thế về đất đai hiện có, Công
ty dự định mở rộng lĩnh vực sang kinh doanh bất động sản, xây chung cư hoặc cho thuê
văn phòng và kinh doanh bến bãi;
6.5.1 Kinh doanh Logistic
Chiến lược chính trong lĩnh vực Logistic bao gồm:
1/ Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh/đầu tư thông qua việc cơ cấu lại bộ máy,
cải tiến công nghệ/dịch vụ, đa dạng hóa đối tượng khách hàng:
-

Phân tách các mảng kinh doanh theo đúng ngành nghề (kinh doanh dịch vụ
kho bãi, kinh doanh vận tải đường bộ, dịch vụ vận tải quốc tế và các loại
hình dịch vụ khác có liên quan).

-

Đầu tư vào hệ thống công nghệ mới/phần mềm quản lý

-

Nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ quản lý và CBCNV

-

Chú trọng phát triển mạng lưới khách hàng lớn (trong và ngoài nước)
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2/ Phát triển hệ thống chuỗi dịch vụ Logistic (Supply Chain Manegement) thông
qua việc đầu tư vào các dự án mới:
2.1/ Kinh doanh bến xe:
-

Tên gọi dự án: Dự án đầu tư bến xe tải và dịch vụ công cộng thành phố Hà Nội

-

Chủ đầu tư:

-

Phạm vi đầu tư của dự án:

Công ty Cổ phần VINAFCO

+ Nguồn vốn đầu tư: Dự án được thực hiện bằng nguồn vốn tự có kết hợp
với vốn vay ưu đãi của Công ty Cổ phần VINAFCO.
+ Xây dựng cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật: Trên mặt bằng khu đất được
quyền sử dụng dự kiến khoảng từ 3 ha trở lên, xây dựng mới một bến bãi
xe tải và dịch vụ công cộng đạt tiêu chuẩn quốc gia.
-

Địa điểm xây dựng:

Hiện tại, Công ty đã thoả thuận xong với địa phương về vị trí đất của dự án tại 2 địa điểm
là Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội và Xã Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội.
Công ty đã nộp hồ sơ gửi các ban ngành của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội,
¨

Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì - Hà Nội:

Diện tích xây dựng dự kiến gần 5 ha. Bến xe tải Thanh Trì nằm trong khu vực khác mức
giữa đường 1A và đường vành đai 4 theo quy hoạch, gần với khu chợ Ngọc Hồi. Vị trí
xây dựng bến xe tải và dịch vụ công cộng cũng gần với các khu công nghiệp mới như
Ngọc Hồi, Thanh Trì, Cầu Bươu, Vĩnh Tuy, Văn Điển...
Tổng mức vốn đầu tư dự kiến: 40 tỷ đồng
¨

Xã Trâu Quỳ (Huyện Gia Lâm, Hà Nội):

Với tổng diện tích xây dựng 2,7 ha, bến xe tải Trâu Quỳ nằm trên quốc lộ 5 phía ngoài
đường vành đai 4, khu vực khu công nghiệp Trâu Quỳ - Gia Lâm.
Tổng mức vốn đầu tư dự kiến: 25 tỷ đồng.
2.2 / Mở rộng kho bãi tại các tỉnh trên cả nước:
+ Dự án kho bãi Tiên Sơn III
-

Tên dự án: Dự án đầu tư mở rộng trung tâm phân phối Tiên Sơn

-

Vốn đầu tư: 14.785.000.000 đồng

-

Địa điểm đầu tư: khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh

-

Thời gian đầu tư: năm 2006

-

Mục đích đầu tư: xây dựng kho để cung cấp dịch vụ logistics và kho ngoại
quan và các dịch vụ liên quan khác cho các khách hàng trong các khu công
nghiệp tỉnh Bắc Ninh và khu vực lân cận.

-

Thực hiện xong và đưa vào khai thác đầu tháng 6/2006. Những khách hàng
đầu tiên là: Canon và Yamaha.
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+ Một số dự án đang trong giai đoạn khảo sát: Dự án Bãi Container tại Hải Phòng;
Dự án Kho bãi tại Đà Nẵng; Dự án Kho bãi tại Đồng Nai; Dự án Kho bãi tại Bình
Dương; Dự án Kho bãi tại TP.HCM.
2.3/ Phát triển đội xe Container, xe tải tại hai trung tâm chính là Hà Nội và
TP.HCM:
-

Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Vinafco

-

Tổng mức vốn đầu tư:
STT

Nội dung chi phí

1

Đầu kéo (40 chiếc)

30.000.000.000

2

Rơ mooc (40 chiếc)

7.642.800.000

3

Thuế trước bạ + Phí BH

2.120.000.000

Tổng cộng
-

Giá trị (đồng)

39.762.800.000

Nguồn vốn tài trợ: Việc đầu tư được thực hiện bằng nguồn vốn vay tín dụng
và bằng phát hành cổ phiếu huy động vốn

6.5.2 Kinh doanh vận tải Biển
Chiến lược chính trong lĩnh vực vận tải biển bao gồm:
1. Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh hiện tại:
Hoạt động kinh doanh vận tải Biển đem lại tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận lớn do vậy
Ban lãnh đạo Công ty luôn chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động trên cơ sở không
ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải. Cuối năm 2005 và đầu năm 2006, Hội đồng
quản trị Công ty đã thông qua chủ trương đổi mới đội tàu Container, trong đó việc bán
tàu VINAFCO 18 được thực hiện trong tháng 2/2006. Sau khi ký hợp đồng, đối tác đã đặt
cọc 218.000 USD. Tuy nhiên, do người mua bị phong toả tài khoản ở nước ngoài nên
việc mua bán không thành công, hợp đồng mua bán bị huỷ và Công ty nhận được số tiền
218.000 USD tiền đặt cọc nói trên. Ngày 20/07/2006 Công ty đã hoàn thành việc bán tàu
VINAFCO 18 cho đối tác Bungari với giá trị 2,2 triệu USD.
Hiện nay, Công ty đang kinh doanh khai thác tàu VINAFCO 25 - 252Teus, các tàu thuê
(Liberty Spirit 349 Teus, Ja Vesta 515 Teu) và mua deadslots trên tàu Vinashin Orient 564 Teus trên tuyến Hải Phòng – Thành phố Hồ Chí Minh. Xuất phát từ một đơn vị làm
dịch vụ vận tải, VINAFCO chủ trương cung cấp dịch vụ vận chuyển Door to Door đáp
ứng yêu cầu của nhiều nhà sản xuất lớn tại các khu công nghiệp. Do vậy, VINAFCO luôn
tạo được một nguồn hàng ổn định cho đội tàu, nhất là khi thị trường hàng hoá biến động.
Đây là yếu tố quan trọng đảm bảo hiệu quả kinh doanh của đơn vị, đồng thời cũng tạo sự
khác biệt và ưu thế cạnh tranh với các hãng tàu nội địa khác. Mặt khác, với lịch tàu khá
dày và ổn định cùng với chất lượng dịch vụ đảm bảo VINAFCO đã và đang là một trong
những hãng tàu có uy tín trên thị trường vận tải nội địa, chiếm 22-25% thị phần nội địa.
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2. Đầu tư mới:
2.1 Mua tầu Container:
-

Tổng mức vốn đầu tư dự kiến: 11 triệu USD tương đương 176 tỷ VNĐ/chiếc.

-

Nguồn vốn đầu tư : Vốn huy động từ phát hành cổ phiếu và các nguồn tích
luỹ 30% ; Vốn vay 70%

-

Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Vinafco

2.2 Mua tầu hàng rời 1000DWT (Khai thác tuyết Bắc – Nam) :
-

Tổng mức vốn đầu tư: 22.400.000.000 đồng (02 Chiếc)

-

Nguồn vốn đầu tư : Vốn huy động từ phát hành cổ phiếu và các nguồn tích
luỹ 30% ; Vốn vay 70%

-

Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Vinafco

-

Một số thông số kỹ thuật:
♦

Loại tàu: Tàu chở hàng rời (General Cargo)

♦

Trọng tải (DWT): 1000 tấn

♦

Tốc độ: 10 hải lý/giờ

♦

Kích thước chính(L x B x H):56,3 x 9 x 3,33m

2.3 Đầu tư mua 2000 TEU vỏ Container cho đội tàu:
-

Tổng mức vốn đầu tư: 82.520.000.000 đồng (2000 Teu)

-

Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Vinafco

-

Nguồn vốn đầu tư dự kiến:
♦

Vốn tự có từ huy động phát hành thêm cổ phiếu : 30% Tổng vốn đầu tư

♦

Vốn vay ngân hàng : 70% Tổng vốn đầu tư

2.4 Xe nâng hạ Container:
-

Tổng mức vốn đầu tư: 23.440.000.000 đồng

-

Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Vinafco

-

Nguồn vốn đầu tư: Đầu tư bằng vốn tự có của Công ty hoặc kết hợp giữa vốn
vay ngân hàng và vốn tự có của Công ty, trong đó vốn vay ngân hàng chiếm
70% , vốn tự có của công ty chiếm 30%.

Ngoài những dự án nêu trên, Vinafco cũng đang tiến hành đàm phán với các đối tác trong
việc phát triển đội tàu nhằm đáp ứng được nhu cầu vận tải trong các năm tiếp theo:
- Đàm phán với các hãng đóng tàu về hợp đồng đóng tàu cho Vinafco
-

Đàm phán với các tổ chức tài chính/chủ tàu/nhà sản xuất... về phương án thuê/thuê
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mua tàu/container.
6.5.3 Kinh doanh bất động sản:
Với lợi thế về đất đai hiện có, Công ty dự định đầu tư dự án xây dựng toà nhà hỗn hợp
văn phòng và cho thuê VINAFCO BUILDING. Hiện tại, Công ty đã ký hợp đồng lập dự
án đầu tư xây dựng và đang triển khai lập hồ sơ xin cấp chứng chỉ quy hoạch cũng như
hoàn thiện quy hoạch kiến trúc. Cụ thể như sau:
-

Địa điểm, diện tích xây dựng: 36 Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ
Liêm, Hà Nội

-

Tên gọi dự án:

-

Mục đích của dự án: Xây dựng khu hỗn hợp văn phòng, nhà để bán và cho thuê
cũng như cho thuê khu dịch vụ thương mại.

-

Tổng vốn đầu tư: 195.959.521.049 đồng.

Dự án cao ốc VINAFCO BUILDING

6.5.4 Khai thác khoáng sản:
Khoáng sản là một lĩnh vực có nhiều tiềm năng. Hiện nay, thông qua hoạt động vận tải và
thương mại, Công ty đã nắm được một thị trường khá lớn liên quan đến lĩnh vực này, đặc
biệt là các khách hàng liên quan đến mặt hàng bột đá vôi trắng (CaCO3) nói chung và bột
đá siêu mịn nói riêng. Khả năng thành công khi Công ty đầu tư vào lĩnh vực này là khá
cao do:

6.6.

-

Đã nắm được một phần thị trường đầu ra, bao gồm cả thị trường trong nước và
thị trường nước ngoài với quy mô đủ lớn để cho phép Công ty đầu tư khai thác,
chế biến.

-

Nhu cầu của thị trường liên tục tăng nhanh. Sản xuất trong nước đã phát triển
mạnh trong thời gian gần đây nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu trong nước.
Một lượng khá lớn bột đá, đặc biệt là loại bột siêu mịn và bột tráng phủ vẫn phải
nhập khẩu từ nước ngoài.

-

Nguồn nguyên liệu tự nhiên có sẵn tại nước ta với trữ lượng lớn, chất lượng tốt,
đủ điều kiện cho phép khai thác và chế biến trong hàng chục năm tiếp theo.
Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm và dịch vụ

Hiện nay, một số bộ phận của Công ty đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn ISO 9001-2000 từ năm 2003, tiến tới sẽ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO
trong toàn Công ty.
6.7.

Hoạt động Marketing

Marketing luôn là hoạt động quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, đặc biệt là đối
với một doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề như VINAFCO. Thực hiện tốt chính sách
Marketing góp phần nâng cao vị thế và thương hiệu của doanh nghiệp, phân phối sản
phẩm và dịch vụ tới tay người tiêu dùng một cách tốt nhất và cũng góp phần quan trọng
trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
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Nhận thức được điều đó, gần đây, VINAFCO cũng rất quan tâm tới việc xây dựng và
quảng bá thương hiệu. Thương hiệu VINAFCO đều xuất hiện trên các biển hiệu tại các
cửa hàng, các đại lý (Công ty tài trợ biển quảng cáo).
Vinafco đã quyết định thành lập bộ phận Nghiên cứu và Phát triển thị trường nhằm mục
đích:
- Quảng bá và xây dựng thương hiệu Vinafco (thông qua quảng cáo, tài trợ, các hoạt
động giới thiệu công ty thông qua phương tiện thông tin đại chúng, triển khai hệ
thống ERP...)
- Triển khai hoạt động nghiên cứu và phát triển thị trường trên quy mô toàn bộ các
hoạt động của Vinafco – Phối hợp giữa Tổng công ty và các đơn vị thành viên.
6.8.

Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền
a. Thương hiệu của Công ty

Logo của Công ty đã được đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, theo Giấy chứng nhận Đăng ký
nhãn hiệu hàng hóa số 55258 do Cục Sở hữu trí tuệ cấp theo Quyết định số A3847/QĐĐK ngày 29/06/2004.
Nhãn hiệu của VINAFCO là loại nhãn hiệu thông thường, có màu trắng, xanh tím, đỏ và
được bảo hộ tổng thể (không bảo hộ riêng hình chiếc tàu và hình địa cầu).
b. Phát minh sáng chế và bản quyền: Chưa có.
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Các Hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã ký kết
Đơn vị tính: đồng

STT

SỐ HỢP ĐỒNG

1

02PL/HĐ

2
3

019/2006/HĐK
T
0083/DLVVN/2005

4

06/HĐKT

5

LOG/060221/0
35

6

186

7
8

182006/HĐVC
148/PL-HĐVTXM

KHÁCH HÀNG

Công ty phân lân nung chảy
Văn Điển

Công ty TNHH DUTCH
LAYDY Việt Nam
Cty TNHH nhà nước một
thànhviênThống Nhất

14

10.000.000.000

Cung cấp thép XD

7.950.000.000

Vận tải hàng hoá

5.000.000.000

Công ty liên doanh sơn ICI

5.000.000.000

Công ty cổ phần hữu hạn
VEDAN Việt Nam
Công ty cổ phần xi măng Yên
Bái

69/VTB-HCM

13

17.000.000.000

Dịch vụ thuê kho,
xếp dỡ, phân phối

Công ty dầu thực vật Cái Lân

10

12

Mua bán Phân lân

11.000.000.000

145/HĐKT-VC Công ty Ajinomoto Việt Nam

19HBLVINAFCO02
024/DLVVN/SV/2006
0605/TTTVBĐ
017/2006/HĐK
T

GIÁ TRỊ HỢP
ĐỒNG(ĐỒNG)

Công ty 4 ORANGES

9

11

NỘI DUNG HD

Vận tải hàng hoá

4.000.000.000

Vận chuyển hàng
hoá
Vận chuyển khí
hoá lỏng NH3

Công ty cổ phần hoá dầu
Petrolimex
Công ty TNHH nhà máy bia
Hà Tây
Công ty TNHH DUTCH
LAYDY Việt Nam
Công ty TNHH NESTLE
Việt Nam
Công ty TNHH TM&SX Đại
Phương Đông

4.000.000.000
3.700.000.000

Vận tải hàng hoá

3.000.000.000

Vận tải hàng hoá

3.000.000.000
3.000.000.000
3.000.000.000
3.000.000.000

...

7.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GẦN NHẤT

7.1.

Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 3
năm gần nhất và Quý I/2008:
Đơn vị tính: 1000 VNĐ
Năm 2005

STT

CHỈ TIÊU
Giá trị

1

Tổng giá trị tài sản

220.630.431

Năm 2006

% tăng
(giảm)
2,13%

Giá trị
289.822.232

Năm 2007

Quý I/2008

% tăng
(giảm)

Giá trị

% tăng
(giảm)

Giá trị

31,36%

284.903.409

-1,70%

256.398.872
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332.360.105

8,35%

343.410.560

3,32%

594.513.938

73,12%

82.537.631

Lợi nhuận gộp

48.520.640

27,08%

58.822.100

21,23%

69.160.986

17,58%

10.437.984

4

Lợi nhuận từ
HĐKD

10.056.072

-34,95%

15.982.325

58,93%

15.381.560

-3,76%

201.793

5

Lợi nhuận khác

1.788.201

200,53%

1.731.323

-3,18%

2.368.516

36,80%

28.379

6

Lợi nhuận trước
thuế

11.844.273

-26,22%

17.713.649

49,55%

17.750.076

0,21%

230.172

7

Lợi nhuận sau thuế

8.176.434

-43,49%

13.062.974

59,76%

16.237.687

24,30%

-151.841

(Nguồn: Báo cáo kiểm toán 2005,2006, 2007 của VINAFCO)

7.2.

Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
trong năm báo cáo

Tổng tài sản năm 2007 của Công ty giảm so với năm 2006 là 1,7%, chủ yếu bị ảnh hưởng
từ việc bán tầu VINAFCO 18 vào tháng 07/2006 nhưng đến thời điểm cuối năm 2007
Công ty vẫn chưa thực hiện công tác đầu tư tầu mới. Tuy nhiên, Năm 2007 doanh thu
thuần của Công ty tăng 73,12% so với năm 2006 phản ánh những nỗ lực hết mình của đội
ngũ lãnh đạo cũng như CBCNV trong công ty, ngoài ra, việc doanh thu tăng trưởng mạnh
cũng khẳng định sự chuyển mình hội nhập kịp thời của VINAFCO trong việc phát triển
các thế mạnh sẵn có và tìm kiến đầu tư vào các lĩnh vực mới.
Tuy nhiên, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2007 của Công ty lại giảm 3,76% so
với năm 2006 phần nào phản ánh sự khó khăn của công ty trong trong giai đoạn chuyển
mình hội nhập và đầu tư sang các kĩnh vực mới. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của năm
2007 so với năm 2006 lại có sức tăng mạnh lên tới 24,3%, điều này là kết quả của chính
sách và các hoạt động tài chính năng động.
Nguyên nhân của việc Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Công ty giảm so với năm
2006 là do chi phí bán hàng và chi phí quản lý năm 2007 tăng mạnh so với năm 2006.
Tuy nhiên, Lợi nhuận sau thuế đạt 15,24 tỷ đồng, tăng 24,3% so với năm 2006. Sự tăng
trưởng về doanh thu, lợi nhuận sau thuế trong năm 2006 cũng như sự tăng trưởng của
doanh thu năm 2007 do một số nguyên nhân:
-

Công ty tận dụng hiệu quả nguồn vốn huy động được từ các đợt phát hành cổ phiếu
nội bộ; có chính sách tín dụng có hiệu quả huy động được nguồn vốn nhàn rỗi của
cán bộ công nhân viên trong và ngoài Công ty;

-

Chủ động thiết kế lại dây chuyền cán thép đạt mức tối ưu, bán một số thiết bị thu
hồi vốn;

-

Kiểm tra và đôn đốc thường xuyên hoạt động của các chi nhánh, các đơn vị trực
thuộc;

-

Giữ vững các khách hàng lớn, mở rộng thị trường sang một số nước Lào, Thái Lan,
Campuchia;
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-

Đón bắt và khai thác ngành nghề kinh doanh mới: khai thác khoáng sản, kinh
doanh bất động sản;

-

Tăng cường các hoạt động trao đổi thông tin trong toàn VINAFCO, nhận định
thống nhất tình hình chung và kịp thời đưa ra các biện pháp xử lý; củng cố đoàn
kết, nâng cao vai trò trách nhiệm cá nhân trong phân công công việc;

-

Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt chức năng điều hành, họp định kỳ đều đặn, thông
tin đầy đủ, kịp thời.

8.

VỊ THẾ CỦA CÔNG TY SO VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC TRONG
CÙNG NGÀNH

8.1.

Vị thế của Công ty trong ngành

VINAFCO là một doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, đa ngành nghề với nhiều
sản phẩm đa dạng. So với quy mô của các doanh nghiệp trong nước hiện nay, VINAFCO
thuộc hạng công ty cỡ trung bình nhưng lại đạt được tốc độ tăng trưởng, phát triển nhanh
và vững chắc. Công ty cũng đã tạo dựng được uy tín trên một số lĩnh vực, có nhiều bạn
hàng chiến lược.
a. Dịch vụ vận tải đa phương thức nội địa
Mặc dù có khá nhiều công ty cung cấp dịch vụ này nhưng VINAFCO đang có một vị trí
nhất định trên thị trường và cũng được coi là một trong những nhà cung cấp dịch vụ lớn
trong cả nước, đặc biệt là tại khu vực các tỉnh phía Bắc, đã tích luỹ được khá nhiều kinh
nghiệm và xây dựng được uy tín của VINAFCO. Kể từ năm 2005 VINAFCO không còn
thị trường vận chuyển NH3 tuyến Bắc – Nam sau khi kết thúc Hợp đồng với Công ty
Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc. Tuy nhiên, Công ty đã tiếp tục duy trì và phát triển được
dịch vụ này trên cơ sở ký kết các hợp đồng vận chuyển NH3 cho Vedan và Ajinomoto,
đảm bảo nguồn thu bền vững từ mảng hoạt động này và duy trì cung ứng dịch vụ cho
khách hàng truyền thống là Công ty Phân lân Văn Điển. Bên cạnh đó, VINAFCO đang
nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ để củng cố và mở rộng thị
trường trước sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt.
Một trong những nhân tố ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động này là chi phí. So với
các đối thủ khác, nhất là các đối thủ tư nhân, chi phí của VINAFCO còn ở mức cao.
Trong kết cấu chi phí của dịch vụ vận tải đa phương thức, chi phí thuê phương tiện
thường chiếm một tỷ trọng lớn mà chi phí này của VINAFCO thường ngang bằng hoặc
cao hơn các đối thủ khác. Bên cạnh đó, chi phí quản lý và giao nhận hiện nay cũng khá
cao. Ngoài ra, trong nhiều trường hợp, các chủ phương tiện nhận thực hiện dịch vụ vận
tải đa phương thức chỉ cần thu được lợi nhuận từ hoạt động của việc cho thuê phương
tiện mà không tính đến lợi nhuận của toàn bộ chuỗi dịch vụ. Do đó, trừ tuyến miền Trung
- nơi VINAFCO có ưu thế tuyệt đối do hệ thống kho tại cảng đã được thuê dài hạn - thì
khả năng cạnh tranh về giá thành của Công ty không cao trong các tuyến vận chuyển
khác. Hiện nay, Phòng Kinh tế và các đơn vị liên quan đã huy động, liên kết được với
một số đội phương tiện phục vụ dài hạn cho Công ty và có chất lượng dịch vụ khá, nhưng
số phương tiện đó cũng chưa đáp ứng được toàn bộ yêu cầu cho các khách hàng của
Công ty.
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b. Hoạt động tiếp vận
Tiếp vận là hoạt động chủ yếu của VINAFCO. Mặc dù đây là lĩnh vực khá mới mẻ tại
Việt Nam nhưng với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực Logistics nên
trong những năm qua Công ty luôn khẳng định được uy tín và vị trí hàng đầu trong ngành
kinh doanh tiếp vận ở Việt Nam. Các khách hàng của Công ty không chỉ có khách hàng
trong nước mà còn có cả khách hàng nước ngoài (chủ yếu là các công ty liên doanh tại
Việt Nam) như ICI, Nestle, Exxon Mobile, Honda VN, LG-Vina, Draco, Newchipxeng.
Khách hàng sử dụng dịch vụ của TT phân phối như sau:
-

Khách hàng liên doanh nước ngoài (hoặc khách hàng lớn) sử dụng dịch vụ quản lý
kho và vận tải phân phối;

-

Khách hàng LD (khách hàng lớn) thuê kho và vận tải phân phối;

-

Khách hàng LD (khách hàng lớn) thuê kho đặc chủng (kho bảo ôn);

-

Khách hàng thuê kho thông thường;

-

Khách hàng LD (khách hàng lớn) sử dụng dịch vụ vận tải PP.

c.

Hoạt động vận tải biển

Trong hoạt động này, Công ty có 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Vinalines (và các đơn
vị thành viên) và Công ty Biển Đông. Trong thời gian tới, Vinalines có kế hoạch đầu tư
một đội tàu mạnh cả về chất lượng và số lượng. Nếu chỉ sử dụng các tàu trên chạy kết
hợp tuyến nội địa và quốc tế, đội tàu trên cũng là một đối thủ rất lớn trên thị trường vận
tải container nội địa. Như vậy, mức độ cạnh tranh trên thị trường vận tải container sẽ
ngày càng trở nên gay gắt hơn.
Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp tư nhân đang đặt đóng tầu container tại khu vực Hải
Phòng, Quảng Ninh, có trọng tải tương đương tầu VINAFCO 25.
So với các đối thủ trên thị trường, VINAFCO là một doanh nghiệp cỡ vừa và nhỏ. Tuy
nhiên, do tập trung nguồn lực vào lĩnh vực vận tải container nội địa nên Công ty cũng đã
có được một vị thế đáng kể trên thị trường. Có thể đánh giá Công ty hiện đang chiếm
khoảng trên dưới 25% thị phần trên thị trường này.
d. Hoạt động sản xuất thép
Với quy mô nhà máy hiện có, cơ bản đã hoàn chỉnh cho một mô hình có công suất dao
động từ 12-15 vạn tấn/năm; công nghệ ở mức trung bình, là sự kết hợp giữa thủ công và
cơ khí hoá. Nguồn phôi nguyên liệu chủ yếu là phôi nhập khẩu từ Liên Bang Nga và
Trung Quốc với kích cỡ 60 x 60mm đến 65 x 65mm.
Tuy nhiên do chuyển đổi định hướng kinh doanh của Vinafco giai đoạn 2008-2011 sẽ tập
trung chủ yếu vào kinh doanh kho bãi, vận tải, ngoài ra, chính việc đầu tư dây chuyền
công nghiệp cán thép mới với trình độ chỉ ở mức trung bình khá đã không còn phù hợp
với đòi hỏi của thị trường. Từ những nguyên nhân đó đã dẫn đến việc kinh doanh của nhà
máy thép không đạt được hiệu quả như mong muốn và ảnh hưởng lớn tới lợi nhuận của
toàn công ty.
Xuất phát từ những nguyên nhân trên Hội đồng quản trị Vinafco đã quyết định chuyển
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giao quyền sở hữu nhà máy thép cho một số các đơn vị có thế mạnh trong ngành công
nghiệp sản xuất thép. Việc chuyển giao sẽ được hoàn tất trong năm 2007.
e. Hoạt động thương mại vận tải quốc tế
Ngành nghề chủ yếu của Trung tâm là lĩnh vực vận tải và dịch vụ vận tải quốc tế, uỷ thác
xuất nhập khẩu, khai quan, thương mại, xuất nhập khẩu hàng hoá. Kinh doanh không vốn
và đầu tư dựa trên lợi thế và đầu vào của các đơn vị thành viên của VINAFCO. Phương
tiện hầu hết đi thuê nên đã chịu một phần không nhỏ đến các yếu tố thị trường như giá cả
thường xuyên biến động, nhiều khi không chủ động điều động phương tiện, ảnh hưởng
đến kế hoạch và tiến độ làm hàng. Bên cạnh đó các đối thủ cạnh tranh ngày càng nhiều và
khốc liệt, các công ty forwarder lớn có đa dạng phương tiện, kinh nghiệm lâu năm, công
nghệ tiên tiến hiện đại và chủ động được giá bán. Một số công ty vận tải mới thành lập
thường kinh doanh với phương thức giá nào cũng bán. Tuy nhiên với uy tín được khẳng
định trong nhiều năm qua, trung tâm đã được nhiều khách hàng trong nước và nước ngoài
biết đến.
8.2.

Triển vọng phát triển của ngành
a. Về ngành hàng hải

Trừ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông
Nam á (ASEAN) đều có biển. Vì vậy, biển đóng một vai trò quan trọng trong việc phát
triển kinh tế của mỗi nước thành viên và kinh tế biển gắn liền với hoạt động hàng hải
thương mại.
Nhu cầu vận tải đường biển đang tăng cao do sự phục hồi kinh tế của các cường quốc
như Mỹ, Nhật Bản và Tây Âu. Tuy nhiên, theo phân tích của nhiều chuyên gia, động lực
mạnh mẽ nhất cho sự phát triển của ngành vận tải biển đến từ Trung Quốc, một quốc gia
đang trong thời kỳ bùng nổ kinh tế, khối lượng hàng xuất khẩu qua các cửa biển tăng rất
cao (ước tính trên 30% mỗi năm)1.
Đối với Việt Nam, vị trí địa lý thuận lợi với biển Đông và đường bờ biển dài hơn 3000
km trải dài từ Bắc tới Nam là điều kiện thuận lợi để phát triển ngành kinh tế biển và các
hoạt động vận tải biển. Hiện nay, vận chuyển bằng đường biển cũng chiếm khoảng 80%
nhu cầu vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam. Có thể thấy vận tải đường
biển là một kênh phân phối quan trọng giúp các doanh nghiệp có thể dễ dàng đưa sản
phẩm đến mọi miền đất nước. Mặt khác, vận tải đường biển cũng là phương thức tối ưu
đối với các doanh nghiệp có nhu cầu chuyên chở hàng lớn và có giá trị thấp như bột đá,
than do đặc thù của vận tải đường biển là vận chuyển khối lượng lớn với chi phí thấp.
Bên cạnh đó, với việc ra nhập WTO cùng với công cuộc đẩy mạnh cổ phần hoá các
doanh nghiệp nhà nước, tạo động lực cho sự phát triển của nền kinh tế. Sự phát triển cao
của nền kinh tế, trong đó có hoạt động thương mại quốc tế, sẽ là một cơ hội tốt cho hoạt
động kinh doanh vận tải biển của Việt Nam nói chung và của VINAFCO nói riêng.
Với lợi thế sẵn có cùng chiến lược phát triển ngành hàng hải đúng đắn phù hợp với năng
lực hiện tại của Việt Nam, trong tương lai, ngành kinh tế hàng hải nói chung và ngành

1

Tham khảo thêm tại địa chỉ: http://www.vietnamnet.vn/kinhte/thegioi/2004/04/57586/
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vận tải biển nói riêng sẽ giữ một vai trò quan trọng trong việc góp phần tạo nên tốc độ
tăng trưởng kinh tế được dự báo là cao và đầy triển vọng của Việt Nam.
b. Phát triển kinh doanh Logistic

¾ Tiền năng thị trường
Tuy đã gia nhập WTO được gần 1 năm, và mặc dù đã có nhiều doanh nghiệp lớn trên thế
giới trong lĩnh vực này tham gia vào Việt Nam, nhưng theo các cam kết gia nhập WTO
của Việt Nam, sau 5 - 7 năm dịch vụ vận tải, giao nhận, kho bãi… mới có thể thiết lập
công ty 100% vốn nước ngoài. Do đó còn đủ thời gian để các doanh nghiệp trong nước
liên kết giành lại thị phần trong lĩnh vực này.Việt Nam tham gia Asean, WTO,……
Theo nghiên cứu của các nhà kinh tế học cho thấy, chi phí về logistics chiếm 10% giá trị
buôn bán của hàng hóa lưu thông trong nước và chiếm 40% đối với hàng hóa mua bán
trên thị trường quốc tế. Trong khi đó, VN có rất nhiều lợi thế để phát triển ngành công
nghiệp logistics, làm tăng GDP cho đất nước.
Ngoài ra, theo nghiên cứu của Viện Nomura (Nhật Bản), các DN logistics VN mới chỉ
đáp ứng được ¼ nhu cầu thị trường logistics. Hiện đang có 2 mức độ chênh lệch phát
triển trong kinh doanh giao nhận đó là giữa các nhà giao nhận nước ngoài (liên doanh) và
các nhà giao nhận trong nước, giữa khu vực phía Nam và các khu vực còn lại.
Giá cả dịch vụ logistics của VN tương đối rẻ nhưng dịch vụ không chắc chắn và các công
ty giao nhận địa phương kém phát triển đã làm cho tình trạng trở nên khó khăn hơn khi
chiếm lĩnh thị trường logistics trong nước…
Với tiềm năng thị trường rộng lớn còn đang bỏ ngỏ như hiện nay, cùng với lợi thế thương
hiệu Vinafco đã được khẳng định trong lĩnh vực kinh doanh vận tải, đây là cơ hội tốt để
Vinafco có thể tận dụng trong giai đoạn chuyển mình hội nhập như hiện nay.
¾ Thực trạng các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực Logistic tại Việt Nam
Logistic gồm có 3 mảng chính là kho bãi, giao nhận và vận chuyển. Công việc cụ thể là
quản lý hàng tồn, giao hàng và nhận tiền theo đơn đặt hàng, phân phối hàng đến các đại
lý…
Hiện nay, đã có 25 công ty cung cấp dịch vụ logistics hàng đầu thế giới có mặt tại VN
dưới nhiều hình thức khác nhau. Dự báo, trong thời gian tới ngành công nghiệp logistics
sẽ cạnh tranh quyết liệt giữa các công ty trong và ngoài nước. Trong khi Việt Nam (VN)
có vị trí địa lý rất thuận lợi cho việc phát triển những trung tâm logistics. Lần đầu tiên
thuật ngữ logistics đã được vào Luật Thương mại sửa đổi…. Đây là những tiền đề quan
trọng để phát triển ngành công nghiệp logistics.
Số liệu thống kê chưa đầy đủ, tại VN hiện đã có khoảng từ 800-900 DN hoạt động trong
lĩnh vực cung cấp logistics. Có một hiện tượng đang nổi lên là “nhà nhà làm logistics và
người người làm logistics”…
Tuy nhiên, theo ý kiến của những chuyên gia trong lĩnh vực logistic, cách làm đại trà như
vậy là đúng nhưng thực chất các đơn vị này chỉ là đơn vị cung cấp dịch vụ logistics thứ
hai, nghĩa là chỉ làm thuê cho các DN nước ngoài và cung cấp các dịch vụ logistics cơ
bản như khai quan, vận tải,…
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Một số ít DN lớn cũng mới chỉ đạt đến mức độ đơn vị cung cấp dịch vụ logistics thứ 3,
tức cung cấp dịch vụ làm cầu nối giữa nhà cung cấp và người sử dụng. Nói cách khác,
chúng ta còn thiếu những nhà cung cấp dịch vụ logistics trọn gói “Door to Door” (dịch vụ
logistics thứ 4 – thứ bậc cao nhất) cho hàng hóa xuất nhập khẩu.
Hoạt động logistics chuyên nghiệp đòi hỏi phải tích hợp được hàng loạt các dịch vụ vận
tải giao nhận thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu thành một chuỗi liên tục để đảm bảo
hàng hóa được vận chuyển trọn gói từ nhà sản xuất – vận tải - người tiêu dùng.
Trước thực trạng hoạt động cung cấp dịch vụ logistics của VN đang trong giai đoạn phát
triển “nóng”, trong khi quy mô hoạt động còn rất nhỏ bé, manh mún, chụp giựt. Đây
chính là điều kiện thuận lợi cho những doanh nghiệp như Vinafco phát huy thế mạnh
hiện có.
¾ Về Pháp luật Việt Nam
Một “hành lang” bao gồm các quy định pháp luật cụ thể và rõ ràng, sự quan tâm của nhà
nước trong đầu tư cơ sở hạ tầng, đào tạo… là những điều kiện quan trọng để thúc đẩy
ngành Logistics Việt Nam phát triển. Về hành lang pháp lý, thực ra Logistics mới chỉ
được công nhận là một hành vi thương mại trong Luật Thương mại sửa đổi có hiệu lực từ
ngày 1-1-2006. Tháng 9-2007 vừa qua, Chính phủ mới ban hành Nghị định 140 “Quy
định chi tiết thi hành Luật Thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ Logistics và giới
hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics”, nhưng theo những
người am hiểu về lĩnh vực này thì Nghị định 140 còn sơ sài đối với một lĩnh vực mang lại
lợi nhuận khổng lồ như Logistics.
Tuy nhiên, cũng theo Nghị định 140/2007/NĐ-CP các thương nhân nước ngoài kinh
doanh dịch vụ Logistic phải tuân theo những quy định rất ngặt nghèo. Ví dụ:
- Trường hợp kinh doanh dịch vụ bốc dỡ hàng hoá thì chỉ được thành lập công ty liên
doanh, trong đó tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không quá 50%;
- Trường hợp kinh doanh dịch vụ kho bãi thì được thành lập công ty liên doanh,
trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài không quá 51%; hạn chế này chấm
dứt vào năm 2014;
- Trường hợp kinh doanh dịch vụ đại lý vận tải thì được thành lập công ty liên
doanh, trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài không quá 51%, được thành
lập công ty liên doanh không hạn chế tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài kể từ
năm 2014;
- Trường hợp kinh doanh dịch vụ bổ trợ khác thì được thành lập công ty liên doanh,
trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49%; hạn chế này là
51% kể từ năm 2010 và chấm dứt hạn chế vào năm 2014.
....
Việc quy định lộ trình và tỷ lệ tham gia của các doanh nhân nước ngoài kinh doanh trong
lĩnh vực Logistic vào Việt Nam như hiện nay là điều kiện để các doanh nghiệp trong
nước như Vinafco tự khẳng định mình và cũng là thời cơ thuận lợi để Vinafco bứt phát
tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trường trước thềm hội nhập toàn diện.
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Từ các thực trạng về tiềm năng thị trường và tính yếu kém của các doanh nghiệp hiện
đang hoạt động kinh doanh Logistic như hiện nay, cùng với việc các tổ chức nước ngoài
chưa thể tham gia trực tiếp vào lĩnh vực kinh doanh này (do hạn chế của luật pháp). Tất
cả những điều kiện trên là lợi thế rất lớn để Vinafco phát triển mở rộng trong lĩnh vực
kinh doanh Logistic và cũng sẽ là ngành kinh doanh chủ đạo mạng lại nguồn thu vô cùng
lớn trong tương lai phát triển của Công ty.
9.

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

9.1.

Số lượng người lao động trong Công ty

Tính đến thời điểm 31/03/2008, tổng số lao động của Công ty là 499 lao động. Cơ cấu lao
động theo trình độ được thể hiện trong bảng sau:
Trình độ

Số lượng lao động

Tỷ trọng %

Trình độ Đại học trở lên
Cao đẳng, Trung cấp
Công nhân kỹ thuật
Lao động phổ thông

231
67
93
107

46,29
13,43
18,64
21,44

Lao động kh¸c

1
499

0,2
100

Tổng
9.2.

Chính sách đào tạo, lương, thưởng, trợ cấp
a. Chính sách đào tạo

Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là về kỹ
năng nghiệp vụ chuyên môn đối với nhân viên nghiệp vụ tại các đơn vị. Việc đào tạo tại
Công ty được thực hiện theo hướng sau:
-

Đối với lao động trực tiếp: thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng tại chỗ để nâng
cao trình độ tay nghề và sự hiểu biết của người lao động về ngành hàng. Công ty
tiến hành đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao hiệu quả lao động của các lao
động hiện có. Người lao động cũng luôn được khuyến khích và tạo điều kiện
tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ về chuyên môn, ngoại ngữ, tin học.

-

Đối với lao động tại các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Công ty luôn tạo điều
kiện tham gia học cả trong và ngoài nước với ngành nghề chuyên môn phù hợp
với yêu cầu công việc, tham gia các lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn về
các chế độ, chính sách của nhà nước...

b. Chính sách lương

Công ty xây dựng quy chế về quản lý và phân phối tiền lương áp dụng thống nhất trong
toàn Công ty.
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Đơn giá tiền lương được xác định dựa vào tổng quỹ lương (theo quy định của nhà nước về
thang bảng lương, số lượng lao động, mức tối thiểu) và doanh thu dịch vụ (bằng thu dịch
vụ trừ đi khoản chi phí thuê ngoài). Tiền lương được phân phối theo nguyên tắc phân phối
lao động và sử dụng tiền lương như đòn bẩy kinh tế quan trọng nhất để kích thích người
lao động tích cực tham gia sản xuất kinh doanh. Việc phân phối lương được thực hiện công
khai và dân chủ, đảm bảo sự công bằng và hợp lý giữa các chức danh trong Công ty.
Sau khi cổ phần hoá, Công ty đã xây dựng chính sách lương riêng phù hợp với đặc trưng
ngành nghề hoạt động và bảo đảm cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ
theo quy định của Nhà nước. Kết quả cho thấy chính sách lương mới phù hợp với trình
độ, năng lực và công việc của từng người tạo được sự khuyến khích cán bộ công nhân
viên của Công ty làm việc hăng say, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh
của Công ty.
c. Chính sách thưởng

Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả
đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc. Công ty đưa ra chính sách
thưởng hàng kỳ, thưởng đột xuất cho cá nhân và tập thể. Việc xét thưởng căn cứ vào
thành tích của cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, sáng kiến cải tiến về kỹ
thuật, về phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm được khách hàng mới, thị trường
mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh,
có thành tích chống tiêu cực, lãng phí.
d. Các chế độ chính sách khác đối với người lao động

Công ty thực hiện các chế độ bảo đảm xã hội cho người lao động theo Luật lao động, Nội
quy lao động và Thoả ước lao động tập thể. Công ty luôn quan tâm đến đời sống và cải
thiện điều kiện cho cán bộ công nhân viên. Công ty có chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật
đối với các lao động làm việc trong điều kiện nắng nóng, nặng nhọc; quan tâm tới cán bộ
công nhân viên trong các ngày lễ tết; cụ thể:
-

Các chế độ chống nóng, chống độc hại cho công nhân, lao động phải làm việc
trong điều kiện độc hại;

-

Tặng quà cho các cán bộ công nhân viên vào dịp sinh nhật; nhân ngày quốc tế
phụ nữ 8/3; ngày phụ nữ Việt Nam 20/10; cưới hỏi; ngày lễ tết (tết Dương lịch, tết
Nguyên đán, 30/4, ngày Quốc tế lao động 1/5, quốc khánh 2/9);

-

Tặng quà cho các cán bộ công nhân viên trong Công ty tham gia lực lượng vũ
trang nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12;

-

Tổ chức cho các cán bộ công nhân viên đi nghỉ mát, du lịch hàng năm;
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Tổ chức vui chơi và tặng quà cho các cháu là con của cán bộ công nhân viên
trong Công ty nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, rằm trung thu;

-

10.

Tặng quà cho các cháu đạt thành tích cao trong học tập.
CHÍNH SÁCH CỔ TỨC

Công ty tiến hành trả cổ tức cho cổ đông khi kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ
nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; ngay khi trả hết số
cổ tức đã định, Công ty vẫn đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản
khác đến hạn phải trả. Đại hội cổ đông thường niên sẽ quyết định tỷ lệ cổ tức trả cho cổ
đông dựa trên đề xuất của Hội đồng Quản trị, kết quả kinh doanh của năm hoạt động và
phương hướng hoạt động kinh doanh của năm tới.
Trong các năm qua, Công ty đều trả cổ tức ở mức tương đối cao. Tỷ lệ cổ tức các năm
2002, 2003, 2004, 2005 và năm 2006 lần lượt là 30% (15% tiền mặt, 15% cổ phiếu), 25%
và 20% (12% tiền mặt, 8% cổ phiếu) trên mệnh giá, 15% tiền mặt (trong đó riêng đối với
cổ đông sáng lập có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm 28/02/2001 không chuyển
nhượng cho tới thời điểm 31/12/2005 được thưởng 5% cổ tức bằng cổ phiếu tính theo
mệnh giá) và 15% tiền mặt. Để đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất và phần nào
bù đắp sự thiếu hụt nguồn vốn kinh doanh, dự kiến trong giai đoạn tới Công ty vẫn duy
trì cổ tức ở mức 15%, phần lợi nhuận còn lại được tích lũy để tái đầu tư phát triển sản
xuất kinh doanh.
11.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

11.1. Các chỉ tiêu cơ bản
Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12
hàng năm. Báo cáo tài chính của Công ty trình bày bằng đồng Việt Nam, được lập dựa
trên Pháp lệnh Kế toán - Thống kê và các quy định hiện hành về kế toán Việt Nam.
a. Trích khấu hao tài sản cố định
Từ năm 2003 trở về trước, Công ty áp dụng trích khấu hao theo Quyết định số
166/1999/QĐ-BTC ngày 30/12/1999 của Bộ tài chính. Kể từ năm 2004, tài sản cố định
được khấu hao theo phương pháp khấu hao đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản cố
định theo thời gian sử dụng ước tính, phù hợp với Quyết định số 206/2003/QĐ/BTC ngày
12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích
khấu hao TSCĐ.
Thời gian khấu hao áp dụng tại Công ty:
Nhà cửa, vật kiến trúc:

Máy móc, thiết bị:
Thiết bị văn phòng:
Phương tiện vận tải:

5 - 20 năm
3 - 8 năm
3 - 7 năm
6 - 10 năm
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b. Thu nhập bình quân
Thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động trong Công ty năm 2003 là 3.230.718
đồng/người. Thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động trong Công ty năm 2004
là 2.938.387 đồng/người/tháng, năm 2005 là 2.471.000đồng/người/tháng, năm 2006 là
2.500.000 đông/người/tháng, năm 2007 là 2.770.000 đồng/người/tháng. Đây là mức thu
nhập trung bình khá so với các doanh nghiệp khác trong ngành trên địa bàn thành phố Hà
Nội. Thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động trong Công ty giảm do nguyên
nhân chính là sự mở rộng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, quy mô kinh doanh cùng với
việc tăng sử dụng lao động phổ thông.
c. Thanh toán các khoản nợ đến hạn
Công ty thực hiện tốt các khoản nợ đến hạn. Căn cứ vào các báo cáo tài chính đã kiểm
toán năm 2005-2006, Công ty đã thanh toán đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ.
d. Các khoản phải nộp theo luật định
Công ty thực hiện nghiêm túc việc nộp các khoản thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp
và các khoản phải nộp khác theo đúng quy định của Nhà nước.
e. Trích lập các quỹ
Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, việc trích lập và sử dụng các quỹ hàng năm sẽ do
Đại hội đồng cổ đông quyết định. Công ty thực hiện việc trích lập các quỹ theo Điều lệ tổ
chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.
Số dư các quỹ của năm 2005, 2006 và 2007 như sau:
Đơn vị tính: đồng

CÁC QUỸ

Năm 2005

Năm 2006

Năm 2007

Quý I/2008

Quỹ dự phòng tài chính

2.222.638.949 2.203.848.949

2.303.848.949

2.303.848.949

Quỹ đầu tư và phát triển

2.457.410.134 2.457.410.134

9.231.134.393

9.231.134.393

(18.338.338) (230.152.263)

(234.935.268)

(344.652.269)

4.661.710.745 4.891.411.346

11.300.048.074

11.190.331.073

Quỹ khen thưởng, phúc lợi
Tổng cộng

(Nguồn: Báo cáo kiểm toán 2005,2006, 2007 của VINAFCO)

f. Tổng dư nợ vay
Tại thời điểm 31/03/2008, tình hình nợ vay của Công ty như sau:
Vay ngắn hạn:

46.304.889.447 đồng

Vay dài hạn:

31.258.169.304 đồng

Công ty không có nợ quá hạn
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g. Tình hình công nợ hiện nay
Các khoản phải thu:
Đơn vị tính: đồng
CHỈ TIÊU
Phải thu từ khách hàng
Trả trước cho người bán

Năm 2005

Năm 2006

47.672.603.692 69.605.364.429

Năm 2007

Quý I/2008

63.527.989.743

57.180.338.208

3.115.459.433

2.145.599.403

1.656.146.595

1.272.263.916

5.541.021.529

484.967.030

1.303.114.935

903.384.770

-2.638.874.221

-2.045.574.655

Phải thu nội bộ
Phải thu khác
Dự phòng phải thu khó đòi
Tổng cộng

53.690.210.433 70.190.356.207

-2.029.109.360 (2.029.109.360)
64.458.141.913

57.326.877.534

(Nguồn: Báo cáo kiểm toán 2005,2006, 2007 của VINAFCO)

Các khoản phải trả:
Đơn vị tính: đồng
Chỉ tiêu

Năm 2005

Năm 2006

Năm 2007

Quý I/2008

127.923.179.882

180.029.721.788

128.393.107.040

101.629.961.823

1. Vay và nợ ngắn hạn

80.550.757.265

125.682.347.914

75.833.682.414

46.304.889.477

Vay ngắn hạn

56.942.400.322

Nợ dài hạn đến hạn trả

22.602.261.557

2. Phải trả cho người bán

31.817.466.314

34.747.202.471

41.795.224.943

35.289.214.507

931.463.349

763.624.346

2.245.398.807

13.238.611.411

4. Thuế & các khoản phải nộp

3.481.432.701

7.590.892.476

2.496.494.796

1.429.984.074

5. Phải trả công nhân viên

4.146.173.882

3.833.238.368

2.795.878.189

2.120.508.456

922.468.101

581.390.032

1.272.220.030

1.389.829.051

6.073.418.270

6.831.026.181

1.954.207.861

1.856.924.847

28.646.806.225

37.804.143.170

33.573.643.010

32.093.809.600

415.685.011

493.032.004

482.055.004

I. NỢ NGẮN HẠN

3. Người mua trả tiền trước

6. Chi phí phải trả
7. Các khoản phải trả, P. Nộp khác
II. NỢ DÀI HẠN
1. Phải trả dài hạn người bán

47730350

2. Phải trả dài hạn khác

363000000

Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

363000000

31.258.169.304
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4. Vay và nợ dài hạn

28.236.075.875

Vay dài hạn

27.160.601.822

Nợ dài hạn

1.075.474.053

36.964.995.675

32.674.404.304

423.462.484

406.206.702

353.585.292

217.833.864.958

161.966.750.050

133.723.771.423

6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
Tổng cộng

156.569.986.107

(Nguồn: Báo cáo kiểm toán 2005,2006, 2007 của VINAFCO)

11.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Năm
2005

Năm 2006

Năm
2007

Quý
I/08

- Hệ số thanh toán ngắn hạn

0,66

0,84

1,11

1,17

- Hệ số thanh toán nhanh

0,47

0,51

0,98

0,99

- Hệ số nợ/Tổng tài sản

0,71

0,75

0,57

0,52

- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu

2,44

3,03

1,32

1,09

- Vòng quay tổng tài sản

1,51

1,18

2,09

0,32

- Vòng quay hàng tồn kho

12,21

4,86

31,12

3,83

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)

2,46%

3,80%

2,73%

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)

12,76%

18,15%

13,21%

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)

3,71%

4,51%

5,7%

- Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần (%)

3,03%

4,65%

2,59%

- Thu nhập trên mỗi cổ phần (đồng)

1.596

2.343

2.396

- Giá trị sổ sách của cổ phần (đồng)

12.506

12.911

18.144

CHỈ TIÊU
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

4, Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

5. Chỉ tiêu liên quan đến cổ phần
(Mệnh giá:10.000đ/CP)

18.105
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ
TOÁN TRƯỞNG
12.1.

SƠ YẾU LÝ LỊCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

a. Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Trịnh Ngọc Hiến
-

Họ và tên:

TRỊNH NGỌC HIẾN

-

Giới tính:

Nam

-

Ngày tháng năm sinh:

01/03/1967

-

CMND:

023324454, Ngày cấp: 1/8/1995, Nơi cấp: TP HCM

-

Nơi sinh:

Bắc Giang

-

Quốc tịch:

Việt Nam

-

Dân tộc:

Kinh

-

Quê quán:

Hưng Yên

-

Địa chỉ thường trú:
Nhuận, TP Hồ Chí Minh

159/13B, Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú

-

Điện thoại liên lạc:

(84-4) 768 4489

-

Trình độ văn hóa:

Đại học

-

Trình độ chuyên môn:

Ngôn ngữ, Bảo hiểm

-

Quá trình công tác:
Từ 1990-1995:
Từ 1995-2006:
Từ 2006–nay:

Công tác tại Liên Bang Nga trong nhiều lĩnh vực
(Tài chính, thương mại, dịch vụ…).
Công ty Tư Vấn Bảo Hiểm & Tái Bảo Hiểm Aon
(Mỹ).
-Tập đoàn thương mại và đầu tư HB
- Công ty Cổ phần Vinafco

-

Chức vụ công tác hiện nay:
ty Cổ phần VINAFCO

-

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: Phó chủ tịch Tập đoàn thương mại và đầu
tư HB

-

Số cổ phần nắm giữ:

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân:

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công

68.000 cổ phần (1,00% )
68.000 cổ phần (1,00% )

+ Đại diện sở hữu:
-

Số cổ phần nắm giữ của người liên quan: Không
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-

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

-

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

-

Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không
b. Thành viên HĐQT - Ông Trịnh Thanh Phong

-

Họ và tên:

TRỊNH THANH PHONG

-

Giới tính:

Nam

-

Ngày tháng năm sinh:

10/05/1963

-

CMND:

022706630, Ngày cấp: 22/07/1996, Nơi cấp: TP HCM

-

Nơi sinh:

Thanh Hoá

-

Quốc tịch:

Việt Nam

-

Dân tộc:

Kinh

-

Quê quán:

Xã Định Tân, Huyên Định Yên, Tỉnh Thanh Hoá

-

Địa chỉ thường trú:
Thạnh – TP Hồ Chí Minh

B1102 MANOR – 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình

-

Điện thoại liên lạc:

(84-4) 768 5954

-

Trình độ văn hóa:

10/10

-

Trình độ chuyên môn:

Thạc sỹ khoa học

-

Quá trình công tác:
Từ 1980-1987:

Học Đại học và thực tập sau Đại học 6 tháng tại TP.
PLZEN, Cộng hoà Séc.

Từ 1987-1999:

Về nước và lần lượt công tác tại Viện kỹ thuật
Nhiệt đới, Viện khoa học Việt Nam, Viện Nguyên
cứu Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Từ 1999-2002:

Làm việc tại Công ty CP XNK Minh Việt.

Từ 2002–nay:

Giám đốc Công ty TNHH TM ánh Sáng.

Từ 2006–nay:

Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch
HĐQT Công ty cổ phần Vinafco.

-

Chức vụ công tác hiện nay:
VINAFCO.

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần

-

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH TM ánh Sáng

-

Số cổ phần nắm giữ:

230.181 Cổ phần (3,40% )
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Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân:
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230.181 Cổ phần

+ Đại diện sở hữu: 0 Cổ phần
-

Số cổ phần nắm giữ của người liên quan:
STT
Họ và tên
1
Lại Thị Phương Quỳnh

Quan hệ với người khai
Vợ

-

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

-

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

-

Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không

Số cổ phần nắm giữ
6

c. Thành viên HĐQT – Ông Nguyễn Nam Thắng
-

Họ và tên:

NGUYỄN NAM THẮNG

-

Giới tính:

Nam

-

Ngày tháng năm sinh:

16/10/1968

-

CMND:

011997338, Ngày cấp: 23/12/1996, Nơi cấp: Hà Nội

-

Nơi sinh:

Hà Nội

-

Quốc tịch:

Việt Nam

-

Dân tộc:

Kinh

-

Quê quán:

Hồng Thái – Phú Xuyên – Hà Tây

-

Địa chỉ thường trú:
Phú Nhận, Tp.HCM.

B1002 Cao ốc Botanic, 312 Nguyễn Thượng Hiền,

-

Điện thoại liên lạc:

(84-8) 8230 458

-

Trình độ văn hóa:

Đại học

-

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư ô tô

-

Quá trình công tác:
Từ 1991-1992:
Từ 1993-1995:
Từ 1995-1998:
Từ 1999-2001:
Từ 2002-2004:
Từ 2005-đến nay:

- Công tác tại T-275- Cục ô tô máy kéo trạm nguồn
– Bộ Quốc Phòng.
-Kinh doanh xuất nhập khẩu tại CHLB Nga
-Giám đốc Công ty TNHH An Dân – Hà Nội
-Trưởng VPDD Công ty XNK vật tư đường biển tại
Cộng hoà Belarusia.
-Trưởng VPDD tập đoàn MASAN tại Moscow
(CHLB Nga)
-Phó Giám đốc Công ty Cổ phần ĐT TM Chí
Thành
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-

Chức vụ công tác hiện nay : Uỷ viên Hội đồng quản trị

-

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: Phó Giám đốc Công ty ĐT TM Chí
Thành.

-

Số cổ phần nắm giữ:

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân:

39.904 Cổ phần (0,59% )
39.904 Cổ phần

+ Đại diện sở hữu:
-

Số cổ phần nắm giữ của người liên quan: Không

-

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

-

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

-

Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không
d. Thành viên HĐQT – Bà Nguyễn Phương Mai

-

Họ và tên:

NGUYỄN PHƯƠNG MAI

-

Giới tính:

Nữ

-

Ngày tháng năm sinh:

04/02/1962

-

CMND:

010200152, Ngày cấp: 22/12/2005, Nơi cấp: Hà Nội

-

Nơi sinh:

Hà Nội

-

Quốc tịch:

Việt Nam

-

Dân tộc :

Kinh

-

Quê quán:

Xã Phú Thụy - Huyện Gia Lâm - TP Hà Nội

-

Địa chỉ thường trú:

Số nhà 51, Lô E, KĐT Đại Kim – Hoàng Mai - HN

-

Điện thoại liên lạc:

04- 768 4469

-

Trình độ văn hóa:

10/10

-

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế xây dựng - Đại Học GTVT

-

Quá trình công tác:
Từ 1984-1988

Công tác tại Vụ Tài Vụ – Bộ Giao Thông Vận tải

Từ 6/1988-Nay

Công tác tại Công ty Cổ phần Vinafco

-

Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Thành Viên Hội đồng quản trị kiêm Kế Toán
trưởng Công ty

-

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

-

Số cổ phần nắm giữ:

73 237 cổ phần
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Trong đó:
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+ Sở hữu cá nhân: 73 237 cổ phần
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần

-

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan:
STT

Họ và tên

Quan hệ với
người khai

Số cổ phần
nắm giữ

1

Đặng Văn Năm

Chồng

4

-

Các khoản nợ đối với công ty: Không

-

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

-

Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không
e. Thành viên HĐQT - Bà Phạm Lê Vân Anh

-

Họ và tên:

PHẠM LÊ VÂN ANH

-

Giới tính:

Nữ

-

Ngày tháng năm sinh:

22/10/1972

-

CMND:

012020019, Ngày cấp: 24/03/1997, Nơi cấp: Hà Nội

-

Nơi sinh:

Hải Dương

-

Quốc tịch:

Việt Nam

-

Dân tộc:

Kinh

-

Quê quán:

Hải Hậu - Nam Định

-

Địa chỉ thường trú:

P311, E6, Phương Mai - Đống Đa – Hà Nội.

-

Điện thoại liên lạc:

(84-4) 944 5680

-

Trình độ văn hóa:

10/10

-

Trình độ chuyên môn:

Thạc sỹ kinh tế

-

Quá trình công tác:
Từ 1995-1997:

Công tác tại Công ty thông tin di động Việt Nam
VMS.Chức vụ: Chuyên Viên phòng Kỹ Thuật

Từ 1998-3/2007:

Công tác tại Tập đoàn Alexandra & SofiaMatxcơva- CHLB Nga, Chức vụ: Kế toán viên,
Giám đốc tài chính

Từ 5/2007-đến nay:

Công tác tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng và
phát triển Tân Việt
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-

Chức vụ công tác hiện nay :

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần
VINAFCO

-

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH đầu tư xây

dựng và phát triển Tân Việt, Thành viên HĐQT Công ty CP TM ĐT HB
-

Số cổ phần nắm giữ: 718.547 cổ phần (10,60% )

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: 0 Cổ phần
+ Đại diện sở hữu (Công ty TNHH TM Ánh sáng): 718.547 cổ phần

-

Số cổ phần nắm giữ của người liên quan: Không

-

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

-

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

-

Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không
f. Thành viên HĐQT - Bà Nguyễn Thị Thu Hà

-

Họ và tên:

NGUYỄN THỊ THU HÀ

-

Giới tính:

Nữ

-

Ngày tháng năm sinh:

26/02/1961

-

CMND:

010271899, Ngày cấp: 26/10/2005, Nơi cấp: Hà Nội

-

Nơi sinh:

Hà Nội

-

Quốc tịch:

Việt Nam

-

Dân tộc:

Kinh

-

Quê quán:

Quang Minh – Mê Linh – Vĩnh Phúc

-

Địa chỉ thường trú:

C1-34 Khu Đô Thị Nam thăng Long – Hà Nội

-

Điện thoại liên lạc:

04- 8812488

-

Trình độ văn hóa:

10/10

-

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Kinh tế

-

Quá trình công tác:

-

1983 - 1987 :

Vụ Vận tải, Bộ Giao thông Vận tải

1987 - nay :

Công tác tại Công ty Cổ phần VINAFCO

Chức vụ công tác hiện nay :

Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám
đốc Công ty Cổ phần VINAFCO
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-

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: Phó Tổng Giám đốc Công ty LD Draco

-

Số cổ phần nắm giữ:

Trong đó:

91.263 cổ phần (1,35% )

+ Sở hữu cá nhân: 91.263 Cổ phần
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần

-

Số cổ phần nắm giữ của người liên quan:
STT

Họ và tên

Quan hệ với
người khai

Số cổ phần
nắm giữ

1

Trần Tiến

Chồng

2.160

-

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

-

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

-

Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không
12.2.

SƠ YẾU LÝ LỊCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
a. Trưởng Ban Kiểm soát - Bà Phạm Thị Tuyết Anh

-

Họ và tên:

PHẠM THỊ TUYẾT ANH

-

Giới tính:

Nữ

-

Ngày tháng năm sinh:

09/06/1960

-

CMND:

010454197, Ngày cấp: 14/12/1998, Nơi cấp: Hà Nội

-

Nơi sinh:

Hà Nội

-

Quốc tịch:

Việt Nam

-

Dân tộc:

Kinh

-

Quê quán:

Hà Nội

-

Địa chỉ thường trú:

Nhà 27, ngách 41 ngõ Thịnh Quang, Đống Đa – HN

-

Điện thoại liên lạc:

(84-4) 768 4467

-

Trình độ văn hóa:

Đại học

-

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư kinh tế vận tải đường sắt

-

Quá trình công tác:
Từ 1983-1989:
Từ 1989- nay

- Công tác tại Vụ vận tải- Bộ Giao thông vận tải
- Công ty Cổ phần Vinafco
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-

Chức vụ công tác hiện nay :

-

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không.

-

Số cổ phần nắm giữ:

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân:

Trưởng ban kiểm soát

40.240 cổ phần (0,59% )
40.240 cổ phần

+ Đại diện sở hữu:
-

Số cổ phần nắm giữ của người liên quan: Không

-

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

-

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

-

Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không
b. Thành viên Ban Kiểm soát - Bà Lê Thanh Hương

-

Họ và tên:

LÊ THANH HƯƠNG

-

Giới tính:

Nữ

-

Ngày tháng năm sinh:

02/02/1978

-

CMND:

011820716, Ngày cấp: 23/03/1994, Nơi cấp: Hà Nội

-

Nơi sinh:

Hà Nội

-

Quốc tịch:

Việt Nam

-

Dân tộc:

Kinh

-

Quê quán:

Tiên Sơn – Bắc Ninh

-

Địa chỉ thường trú:

P11-C8, Khu Tập thể Giảng Võ, Ba Đình – Hà Nội

-

Điện thoại liên lạc:

034- 3552235

-

Trình độ văn hóa:

Đại học

-

Trình độ chuyên môn:

Luật kinh tế

-

Quá trình công tác:
Từ 12/2000:

Nhân viên Hành chính Cty ĐTTM Kỹ nghệ FINTEC

Từ 2002-9/2003 :

Thư ký Dự án XD nhà máy chế biến thực phẩm Công
ty FINTEC

Từ 11/2003-10/2004 :

Nhân viên Kế toán Công ty TNHH TM ánh Sáng

Từ 4/2005-5/2006 :

Nhân viên Kế toán Cty Alexandra& Sofia tại LB Nga

Từ 5/2006-8/2007 :

ở nhà sinh con

Từ 9/2007 nay:

DNTN Thương Mại Hương Khôi
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-

Chức vụ công tác hiện nay :

Thành Viên Ban kiểm Soát

-

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Giám đốc DNTN TM Hương Khôi

-

Số cổ phần nắm giữ :

0 cổ phần

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
-

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không

-

Các khoản nợ đối với công ty: Không

-

Hành vi vi phạm phỏp luật: Không

-

Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không
c. Thành viên Ban Kiểm soát - Bà Lê Thị Hà

-

Họ và tên:

LÊ THỊ HÀ

-

Giới tính:

Nữ

-

Ngày tháng năm sinh:

28/09/1984

-

CMND:

172010770, Ngày cấp: 24/07/2001, Nơi cấp: Thanh Hoá

-

Nơi sinh:

Thanh hoá

-

Quốc tịch:

Việt Nam

-

Dân tộc:

Kinh

-

Quê quán:

Thanh Hoá

-

Địa chỉ thường trú:

Số nhà 14/ ngõ Phương Đông , Phường Phú Sơn-TP
Thanh Hoá

-

Điện thoại liên lạc:

04.768 4443

-

Trình độ văn hóa:

12/12

-

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kế toán – kiểm toán

-

Quá trình công tác:
Từ 7/2006- 4/2007:
Từ 5/2007-8/2007:
Từ 10/2007-nay:

Công tác tại Công ty DV tư vấn tài chính và kiểm toán
UHY
Công ty Cổ phần Vinafco
Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam

-

Chức vụ công tác hiện nay :

Thành viên Ban Kiểm Soát

-

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
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Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần

-

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: không

-

Các khoản nợ đối với công ty: không

-

Hành vi vi phạm pháp luật: không

-

Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: không
d. Thành viên Ban Kiểm soát - Bà Nguyễn Thị Minh Thuần

-

Họ và tên:

NGUYỄN THỊ MINH THUẦN

-

Giới tính:

Nữ

-

Ngày tháng năm sinh:

03/10/1977

-

CMND:

012175373, Ngày cấp: 28/08/2006, Nơi cấp: Hà Nội

-

Nơi sinh:

TP. Hà Nội

-

Quốc tịch:

Việt Nam

-

Dân tộc:

Kinh

-

Quê quán:

Khương Đình, Hà Nội

-

Địa chỉ thường trú:

Số nhà 39a ngách 29/70, Khương Hạ, Khương ĐìnhHà Nội

-

Điện thoại liên lạc:

04.9445681

-

Trình độ văn hóa:

12/12

-

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kế toán – kiểm toán

-

Quá trình công tác:
Từ 1999- 2003:

Phụ trách kế toán tại XN xe máy INTIMEX, sau
chuyển sang làm chuyên viên thương mại INTIMEX

Từ 2003- 7/2004:

Kế toán tổng hợp công ty CP Digiland-Singapo

Từ 8/2004 – nay:

Kế toán trưởng Công ty CPTM Đầu tư HB

-

Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Thành viên Ban Kiểm Soát

-

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Kế toán trưởng Công ty CPTM Đầu
tư HB

-

Số cổ phần nắm giữ: không
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-

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: không

-

Các khoản nợ đối với công ty: không

-

Hành vi vi phạm pháp luật: không

-

Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: không
e. Thành viên Ban Kiểm soát - Bà Nguyễn Thị Mai Hương

-

Họ và tên:

NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG

-

Giới tính:

Nữ

-

Ngày tháng năm sinh:

29/07/1973

-

CMND:

030899264, Ngày cấp: 24/11/2000, Nơi cấp: Hải Phòng

-

Nơi sinh:

TP. Hải Phòng

-

Quốc tịch:

Việt Nam

-

Dân tộc:

Kinh

-

Quê quán:

Xã Hải Hoà - Huyện Tĩnh Gia - Tỉnh Thanh Hoá

-

Địa chỉ thường trú:

Số nhà 40 ngõ 42 Phố Trung Liệt - Quận Đống Đa –
Thành Phố Hà Nội

-

Điện thoại liên lạc:

04 7686825

-

Trình độ văn hóa:

Tốt nghiệp Đại Hoc

-

Trình độ chuyên môn:

Kỹ Sư Kinh tế Vận Tải Biển

-

Quá trình công tác:
Từ 1996- 2001:

Phụ trách Chứng từ phòng DANZAS/ VINAFCO tại
Hải Phòng

Từ 2001- 2005:

Trưởng phòng phụ trách phòng Kế Hoạch Khai Thác –
Xí nghiệp Vận Tải Biển VINAFCO

Từ 2006 – 10/ 2007:

Phụ trách phòng Kinh Doanh – Công ty Vận Tải Biển
VINAFCO

-

Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Thành viên Ban Kiểm Soát .

-

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Uỷ Viên Ban Kiểm Tra - Hiệp Hội
Chủ Tàu Việt Nam ( VSA); Phó Giám đốc - Công ty TNHH Vận Tải Biển VINAFCO

-

Số cổ phần nắm giữ:

-

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: không

-

Các khoản nợ đối với công ty: không

0 cổ phần
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-

Hành vi vi phạm pháp luật: không

-

Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: không
•

SƠ YẾU LÝ LỊCH THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
a. Tổng Giám đốc - Ông Trịnh Ngọc Hiến
Lý lịch trình bày tại phần 12.1. a. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị.
b. Phó Tổng Giám đốc - Ông Vũ Trung Kiên

-

Họ và tên:

VŨ TRUNG KIÊN

-

Giới tính:

Nam

-

Ngày tháng năm sinh:

05/06/1976

-

CMND:

011836440, Ngày cấp: 10/05/1994, Nơi cấp: Hà Nội

-

Nơi sinh:

Vĩnh Phúc

-

Quốc tịch:

Việt Nam

-

Dân tộc:

Kinh

-

Quê quán:

Vĩnh Phúc

-

Địa chỉ thường trú:
Hà Nội.

Số 10, ngõ 111, đường Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy,

-

Điện thoại liên lạc:

84-4-7684472

-

Trình độ văn hóa:

12/12

-

Trình độ chuyên môn:
Tốt nghiệp ĐH Ngoại Thương và Chương trình 2 năm
đào tạo Nhà Quản Lý toàn cầu (www.mise.edu) của tập đoàn A.P.Moller-Maersk.

-

Quá trình công tác:
Tháng 12/2000-12/2002:

Tháng 1/2003-8/2003:

-Tốt nghiệp chương trình MISE, được biệt phái
sang Cape Town, Nam Phi làm Trợ lý cho ngài
Tổng Giám đốc khu vực châu Phi của Tập đoàn
A.P.Moller. Trực tiếp phụ trách điều phối các
hoạt động thương mại tại 34 nước Bắc, Đông
và Tây Phi. Cùng thời gian được cử đi công tác
tại Antwerp (Bỉ), Johannesburg, Port Elizabeth
(Nam Phi). Đảm nhiệm công việc cho 2 công ty
thuộc tập đoàn A.P.Moller là Maersk Sealand
và Safmarine.
-Làm việc tại phòng Sales của Maersk Sealand
ở TP.HCM, phụ trách thị trường Bắc Mỹ.
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Tháng 8/2003-2/2004:

-Được đề bạt làm trưởng phòng Marketing &
PR của Maersk Vietnam.

Tháng 2/2004-8/2006:

-Được đề bạt làm Phó Tổng Giám đốc công ty
APM-Saigon Shipping (một liên doanh giữa
A.P.Moller-Maersk và Saigon Shipping), thay
thế ông Jesper Groendebake người Đan Mạch.

Tháng 8/2006:

- Chính thức rời A.P.Moller-Maersk để tiến
hành các hoạt động kinh doanh, liên kết đầu tư.
Tham gia các nhóm đầu tư Việt Kiều và người
Việt đã có quá trình làm việc lâu năm tại Mỹ,
châu Âu hoặc tại các công ty đa quốc gia ở VN.
- Được đề bạt làm Phó Tổng Giám đốc công ty
VINAFCO.

Tháng 6/2007:
-

Chức vụ công tác hiện nay :

-

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không.

-

Số cổ phần nắm giữ:

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân:

Phó Tổng Giám đốc

0 cổ phần
0 cổ phần

+ Đại diện sở hữu:
-

Số cổ phần nắm giữ của người liên quan: Không

-

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

-

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

- Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không
c. Phó Tổng Giám đốc - Ông Nguyễn Văn Nghĩa
-

Họ và tên:

NGUYỄN VĂN NGHĨA

-

Giới tính:

Nam

-

Ngày tháng năm sinh:

17/06/1955

-

CMND:

012019632, Ngày cấp: 04/04/1997, Nơi cấp: Hà Nội

-

Nơi sinh:

Thái Bình

-

Quốc tịch:

Việt Nam

-

Dân tộc:

Kinh

-

Quê quán:

Xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

-

Địa chỉ thường trú:

P307, A14, TT ĐH Kinh tế quốc dân - Hà Nội.
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-

Điện thoại liên lạc:

04-768 4582

-

Trình độ văn hóa:

10/10

-

Trình độ chuyên môn:

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Quá trình công tác:
Từ 11/1984-10/1992:

- Cán bộ giảng dạy Bộ môn Kinh tế chính trị tại
trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội.

Từ 11/1992-7/1995:

- Học Cao học quản trị kinh doanh của Mỹ

Từ 8/1995-5/1996 :

.

- Cán bộ giảng dạy Bộ môn Kinh tế đầu tư tại
trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Từ 5/1996-3/2005 :

- Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Vinax.

Từ 5/2005-9/2005:

- Tư vấn cho Tổng Công ty FICO.

Từ 10/2005-nay:

- Công ty Cổ phần Vinafco

-

Chức vụ công tác hiện nay :

-

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không.

-

Số cổ phần nắm giữ:

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân:

Phó Tổng Giám đốc

50.604 cổ phần
50.604 cổ phần

+ Đại diện sở hữu:
-

Số cổ phần nắm giữ của người liên quan:
STT
Họ và tên
1
Võ Lệ Dung

Quan hệ với người khai
Vợ

-

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

-

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Số cổ phần nắm giữ
5

- Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không
d. Phó Tổng Giám đốc – Bà Nguyễn Thị Thu Hà
Lý lịch trình bày tại phần 12.1. f. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị.
•

SƠ YẾU LÝ LỊCH KẾ TOÁN TRƯỞNG
Lý lịch trình bày tại phần 12.1. d. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị.

Trang 63

B¶n c¸o b¹ch

13.

C«ng ty cæ phÇn Vinafco

TÀI SẢN
Giá trị tài sản cố định theo báo cáo tài chính được kiểm toán tại thời điểm 31/03/2008:
Đơn vị tính: đồng

STT

Khoản mục

Nguyên giá

Giá trị còn lại
(GTCL)

(NG)

GTCL/NG
(%)

1

Nhà cửa, vật kiến trúc

37.761.047.589

30.132.144.590

79,80%

2

Máy móc thiết bị

41.053.811.111

31.349.205.777

76,36%

3

Phương tiện vận tải

82.601.846.326

24.358.479.105

29,49%

4

Thiết bị quản lý

3.932.708.398

924.856.911

23,52%

5

TSCĐ vô hình

15.425.558.160

13.341.083.185

115%

Quyền sử dụng đất

15.162.435.400

13.277.385.001

87,57%

32.500.000

0

0,00%

230.622.760

63.698.184

27,62%

TSCĐ Thuê tài chính

2.046.944.467

1.045.483.424

51,08%

Phương tiện vận tải

2.046.944.467

1.045.483.424

51,08%

182.821.224.719

101.151.252.992

55,33%

Trang Web
TSCĐ Vô hình khác

6

Cộng
14.

KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC

14.1. Kế hoạch
Đơn vị: nghìn đồng
CHỈ TIÊU

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

Năm 2011

Vốn Điều lệ

200.000.000 300.000.000 500.000.000 1.000.000.000

Doanh thu thuần

544.454.681 653.345.617 784.014.740 1.097.620.636

Lợi nhuận sau thuế
LN sau thuế / doanh thu thuần
LN sau thuế / Vốn Điều lệ
Cổ tức

31.095.692

55.574.007 88.797.509

160.076.994

5,71%

8,51%

11,33%

14,58%

15,55%

18,52%

17,76%

16,01%

15%

15%

15%

15%
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14.2. Phương hướng thực hiện
a. Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội nguy cơ
)

)

)

Điểm mạnh:
-

Thương hiệu Vinafco đã khá quen thuộc với khách hàng trong nước và một số
bạn hàng nước ngoài;

-

Ngành nghề kinh doanh đa dạng nên có thể giảm thiểu rủi ro ngành;

-

Kinh doanh trong nhiều lĩnh vực nhưng mô hình quản lý phù hợp, phân cấp
cho từng đơn vị nên vẫn đạt hiệu quả cao. Đồng thời, Công ty cũng luôn có sự
thay đổi linh hoạt trong cơ chế quản lý, thích ứng với điều kiện và trong từng
thời kỳ.

-

Dịch vụ vận tải là lĩnh vực kinh doanh nòng cốt với sự đầu tư mạnh vào đội
tàu biển, hệ thống xe téc chở hóa chất, hệ thống kho bãi;

-

Đội ngũ quản lý có trình độ, kinh nghiệm, năng động, có tinh thần trách
nhiệm, gắn bó với Công ty, đoàn kết tạo thành một khối thống nhất;

-

Đội ngũ cán bộ công nhân viên lao động, sản xuất hăng say, đạt hiệu quả cao
trong kinh doanh;

Điểm yếu:
-

Cơ cấu hoạt động, hình thức kinh doanh của công ty không có nhiều thay đổi
kể từ khi cổ phần hóa vào năm 2001

-

Hoạt đông trải đều trên nhiều lĩnh vực làm hạn chế việc phát triển theo chiều
sâu vào các mảng chủ đạo, có nhiều tiềm năng: kho bãi, vận chuyển

-

Đầu tư thêm không theo kịp nhu cầu thị trường (ít hơn so với các “đối thủ lớn”
cùng lĩnh vực làm giảm lợi thế cạnh tranh)

-

Hoạt động phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn vay và với lãi xuất vay tăng cao
làm ảnh hường đến lợi nhuận/cổ tức

-

Vấn đề xây dựng thương hiệu chưa thực sự được quan tâm đúng mức.

Cơ hội:
-

Việt Nam đã trở thành thành viên WTO.

-

Nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh nhiều năm là cơ hội kinh doanh
“Vàng” cho các DN

-

Khi Việt Nam tham gia các tổ chức kinh tế thế giới sẽ tạo thế và lực cho các
doanh nghiệp Việt Nam, tránh tình trạng bị phân biệt đối xử; được hưởng
những ưu đãi thương mại và mở rộng thị trường.

-

Xuất/Nhập khẩu tăng mạnh dẫn đến nhu cầu kho bãi/vận chuyển tăng cao

-

Các “đối thủ” cạnh tranh chuyên nghiệp có “nền tảng” như Vinafco tại Viêt
Nam chưa nhiều
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-

Hiện nay VINAFCO đang là đại lý của một số hãng nước ngoài, đồng thời có
Công ty liên doanh sẽ tạo cơ hội cho Công ty mở rộng thị trường ra nước
ngoài hơn nữa;

-

Thu hút vốn đầu tư thông qua thị trường chứng khoán;

Nguy cơ:
-

Việc gia nhập các tổ chức thương mại thế giới cũng là nguy cơ khi Công ty
phải cạnh tranh trực tiếp và bình đẳng với các Công ty nước ngoài ngay tại thị
trường Việt Nam; Thị trường “mở cửa” = Cạnh tranh gay gắt hơn

-

Sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ trong nước trong các lĩnh vực về dịch vụ
vận tải. dịch vụ vận tải đa phương thức, sản xuất thép...;

-

Sẽ là cuộc cạnh tranh không chỉ về “giá & quan hệ” mà còn là cạnh tranh về
“chất lượng dịch vụ, trình độ quản lý, chế độ đãi ngộ nhân tài/nhân viên”

-

Giữ lại những Nhân Tài trước cuộc “tấn công” của các đối thủ.

b. Phương hướng thực hiện
)

Nhân sự
1. Xây dựng chính sách lương - thưởng - đào tạo & đãi ngộ phù hợp với thực tế
Vinafco & tình hình thị trường
2. Bổ Sung & Cơ cấu lại cán bộ chủ chốt

)

Hoạt động
1. Cải tổ cơ cấu Tổng công ty & các Công ty thành viên theo trọng tâm phát
triển của Vinafco nhằm thực hiện hiệu quả hơn công tác đầu tư và phối hợp
sản xuất kinh doanh
2. Rà soát và triển khai hệ thống qui chế thống nhất & có hiệu quả, ưu tiên trước
mắt các mảng: Tài chính, kế toán, nhân sự, đầu tư & hệ thống báo cáo nội bộ
giữa Tổng công ty & các Công ty thành viên.

)

Thị trường
1. Thành lập bộ phận Marketing tận dụng thế mạnh chung của tất cả các hoạt
động của Tổng công ty (không chỉ của một đơn vị riêng lẻ)
2. Xây dựng chiến lược mở rộng hoạt động tại khu vực phía Nam & miền Trung
để khai thác hiệu quả những dự án đầu tư sắp tới (chú trọng mảng khách hàng
lớn, khách hàng nước ngoài)

)

Chính sách tài chính
1. Lập ngân sách theo chuẩn mực mới
2. Tăng vốn
3. Quản lý nguồn vốn & dòng tiền hiệu quả
4. Hoàn thiện việc xây dựng & triển khai hệ thống quản lý, giám sát & báo cáo
tài chính
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ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN VỀ KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ
TỨC

Dưới góc độ của một tổ chức tư vấn tài chính chuyên nghiệp, Công ty Cổ phần Chứng
khoán Bảo Việt đã thu thập các thông tin, tiến hành các nghiên cứu phân tích và đánh giá
cần thiết về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần VINAFCO cũng như lĩnh vực
kinh doanh mà Công ty Cổ phần VINAFCO đang hoạt động. Căn cứ vào tốc độ tăng
trưởng kinh tế, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng của các ngành công nghiệp, hàng hải, chúng
tôi nhận thấy rằng nhu cầu vận tải hàng hóa nội địa cũng như quốc tế ngày càng cao. Với
tốc độ tăng trưởng các ngành công nghiệp tương đối cao trong giai đoạn vừa qua, cùng
với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân khoảng 7,7% trong giai đoạn tới, nhu cầu sử dụng
thép trong các công trình công nghiệp cũng sẽ tăng cao là cơ hội lớn cho Công ty mở
rộng thị trường và khẳng định thương hiệu thép VINAFCO. Với những kết quả đã đạt
được và bề dày kinh nghiệm hoạt động trong ngành, với hệ thống cơ sở vật chất tương
đối hiện đại và đồng bộ; đội ngũ cán bộ công nhân viên lành nghề đã tạo cho Công ty có
vị trí khá ổn định trong thị trường cả nước. Do đó, hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn
có thể duy trì và đạt được tốc độ tăng trưởng cao trong những năm tới. Nếu không có
những diễn biến bất thường gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, thì kế hoạch
lợi nhuận mà Công ty đã đề ra trong 4 năm 2008-2011 là có tính khả thi và như vậy thì
Công ty cũng đảm bảo được tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông như kế hoạch hàng năm.
Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, các ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ
đánh giá của một tổ chức tư vấn, dựa trên những cơ sở thông tin được thu thập có chọn
lọc và dựa trên lý thuyết về tài chính chứng khoán mà không hàm ý bảo đảm giá trị của
cổ phiếu cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo. Nhận xét này chỉ mang
tính tham khảo với nhà đầu tư khi tự mình ra quyết định đầu tư.
16.

THÔNG TIN VỀ NHỮNG CAM KẾT NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN CỦA
TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

-

Không có.

17.

CÁC THÔNG TIN, CÁC TRANH CHẤP KIỆN TỤNG LIÊN QUAN TỚI
CÔNG TY MÀ CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CHỨNG KHOÁN
PHÁT HÀNH

-

Công ty không có tranh chấp kiện tụng.
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V. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN
1. Loại cổ phiếu:

Cổ phiếu phổ thông

2. Mệnh giá:

10.000 đồng

3. Tổng số Cổ phiếu dự kiến chào bán:

13.224.373 cổ phần

STT

HÌNH THỨC PHÂN PHỐI DỰ KIẾN

SỐ LƯỢNG (CP)

TỶ LỆ (%)

12.208.023

92.31%

I

Chào bán cổ phiếu huy động vốn:

1
2
3
4

Phân phối cho cổ đông hiện hữu bằng thực hiện quyền
Chào bán cho Quỹ Phát triển tài năng Công ty
Chào bán cho CBCNV Công ty
Bán cho đối tác chiến lược

6.775.627
100.000
200.000
5.132.396

51.24%
0.76%
1.51%
38.81%

II

Phát hành cổ phiếu thưởng

1.016.350

7.69%

13.224.373

100%

Tổng cộng
4. Giá chào bán dự kiến
¾

Giá chào bán cho Cổ đông hiện hữu: không vượt quá 30% giá thị trường trước
ngày giao dịch không hưởng quyền nhưng không thấp hơn mệnh giá.

¾

Giá chào bán cho các đối tác Công ty: Tối thiểu bằng 150% giá chào bán cho cổ
đông hiện hữu.

¾

Giá chào bán cho cán bộ công nhân viên VINAFCO và quỹ Phát triển tài năng
của Công ty: Không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

5. Phương pháp tính giá

Tham chiếu giá thị trường

6. Phương thức phân phối
¾

Chào bán cổ phiếu huy động vốn:

-

Chào bán 6.775.627 cổ phần cho các cổ đông hiện hữu theo phương thức thực
hiện quyền với tỉ lệ 1:1 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở
hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua, cứ 01 quyền được mua 01 cổ
phần phát hành thêm).

-

Chào bán 100.000 cổ phần cho quỹ phát triển tài năng của Công ty Vinafco.

-

Chào bán 200.000 cổ phần cho CBCNV công ty.

-

Chào bán 5.132.396 cổ phần cho các đối tác của Vinafco
¾

Phát hành cổ phiếu thưởng:

-

Phát hành 1.016.350 cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn thặng dư và quỹ đầu tư phát
triển cho cổ đông hiện hữu, theo tỷ lệ 20:3 (Tại ngày chốt danh sách thực hiện
quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, cứ 20 quyền được
hưởng 03 cổ phần mới).

-

Tổng số tiền cần huy động từ các nguồn để chi thưởng: 10.163.500.000 đồng
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-

Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu thưởng:

1.

Từ nguồn thăng dư vốn phát hành lần 9 (tháng 03/2006): 5.292.220.000 đồng

2.

Quỹ Đầu tư phát triển:

9.231.134.393 đồng

Trong đó:
•

Số dư quỹ Đầu tư phát triển năm 2006: 2.457.410.134 đồng

•

Quỹ Đầu tư phát triển từ thuế TNDN miễn giảm 2003,2004 (thực hiện theo Công
văn số 12572/BTC-TCDN của Bộ Tài chính ngày 12/10/2006 và Quyết định số
56 QĐ/HĐQT ngày 14/05/2007 của Chủ tịch HĐQT): 4.132.475.855 đồng

•

Quỹ Đầu tư phát triển trích lập từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2006 đã được
ĐHĐCĐ thông qua và Số liệu BCTC đã được kiểm toán: 902.103.679 đồng

•

Quỹ Đầu tư phát triển trích lập từ nguồn Thuế TNDN được miễn giảm theo biên
bản thanh tra thuế năm 2005 ngày 19/06/2007: 1.739.144.725 đồng

¾ Tỷ lệ thực hiện quyền mua 1:1 và tỷ lệ cổ phiếu thưởng 20:3 chào bán cho
cổ đông hiện hữu được xác định trên cơ sở vốn điều lệ 67.756.270.000 đồng.

7. Thời gian thực hiện và kế hoạch phân phối dự kiến:
Thời gian phân phối dự kiến: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng
nhận đăng ký chào bán do Chủ tịch UBCKNN cấp.
-

Công bố báo chí:
Trong thời hạn 07 ngày làm việc sau ngày nhận được giấy phép phát hành, tổ chức
phát hành sẽ công bố việc phát hành trên các phương tiện thông tin đại chúng theo
quy định hiện hành của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
đồng thời công bố ngày chốt danh sách cổ đông, ngày giao dịch không hưởng
quyền và ngày thực hiện quyền.

 Xác định Danh sách sở hữu cuối cùng:
VINAFCO phối hợp với TTLKCK lập Danh sách sở hữu cuối cùng. Dự kiến thực
hiện xong trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày công bố thông tin.
 Phân bổ và thông báo quyền mua:
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách sở hữu cuối
cùng, tổ chức phát hành sẽ phối hợp cùng TTLKCK phân bổ và thông báo quyền
ưu tiên mua trước cổ phần đến các thành viên lưu ký, các cổ đông chưa lưu ký cổ
phiếu.
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 Đăng ký thực hiện quyền và nộp tiền mua cổ phần:
Trên cơ sở Danh sách phân bổ quyền ưu tiên mua trước cổ phần do TTLKCK
cung cấp, các thành viên lưu ký tổ chức cho các cổ đông đăng ký thực hiện quyền
và nộp tiền mua cổ phiếu mới phát hành; đối với trường hợp cổ đông chưa lưu ký
thì sẽ đăng ký và nộp tiền tại tổ chức phát hành.
Thời gian đăng ký thực hiện quyền và nộp tiền mua cổ phần trong vòng 20 ngày
kể từ ngày nhận được Danh sách phân bổ quyền ưu tiên mua trước cổ phần. Sau
thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện đương nhiên hết hiệu lực.
 Chuyển nhượng quyền mua cổ phần:
Quyền mua được thực hiện chuyển nhượng trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông
báo Danh sách phân bổ quyền thông qua thành viên lưu ký.
Các cổ đông chưa lưu ký việc chuyển nhượng quyền mua cho các cổ đông chưa
lưu ký được thực hiện tại tổ chức phát hành.
 Tổng hợp thực hiện quyền:
Trong 04 ngày làm việc sau ngày hết hạn đăng ký thực hiện quyền, TTLKCK gửi
báo cáo thực hiện quyền cho tổ chức phát hành.
 Phân phối cho cán bộ công nhân viên Công ty :
Việc phân phối cổ phiếu cho các cán bộ công nhân viên Công ty được bắt đầu thực
hiện ngay sau khi tổ chức phát hành nhận được báo cáo thực hiện quyền do
TTLKCK gửi. Thời gian để các cán bộ công nhân viên Công ty đăng ký mua và
nộp tiền là 20 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu. Hai ngày sau khi kết thúc thời
gian đăng ký, HĐQT sẽ xác định chính xác số lượng cổ phần các cán bộ công
nhận viên được mua, đã đăng ký mua và nộp tiền
 Phân phối cho đối tác chiến lược:
Việc phân phối cổ phiếu cho các đối tác chiến lược được bắt đầu thực hiện ngay
sau khi tổ chức phát hành nhận được báo cáo thực hiện quyền do TTLKCK gửi.
Thời gian để các đối tác chiến lược đăng ký mua là 15 ngày làm việc kể từ ngày
bắt đầu. Hai ngày sau khi kết thúc thời gian đăng ký, HĐQT sẽ xác định chính xác
số lượng cổ phần các đối tác chiến lược được mua. Những đối tác chiến lược được
mua cổ phần có thời gian 05 ngày để nộp tiền mua tại Công ty hoặc nộp vào tài
khoản phong toả của Công ty tại Ngân hàng công ty mở tài khoản phong toả kể từ
ngày được thông báo.
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 Báo cáo kết quả phát hành:
Trong vòng 10 ngày làm việc sau khi kết thúc việc phát hành, tổ chức phát hành sẽ
lập báo cáo phát hành gửi UBCKNN và Sở GDCK TP. HCM, đồng thời hoàn tất
thủ tục đăng ký niêm yết bổ sung chứng khoán phát hành thêm cho cổ đông hiện
hữu và phối hợp cùng Sở GDCK TP. HCM gửi Báo cáo phân bổ chứng khoán
phát hành thêm đến các thành viên lưu ký.
 Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành
Sau khi UBCKNN chấp thuận kết quả phát hành, Sở GDCK TP.HCM ra quyết
định niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành, VINAFCO thực hiện các thủ
tục đăng ký giao dịch và đăng ký lưu ký để cổ phiếu phát hành thêm được chính
thức giao dịch tại Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh.
 Trao trả Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần:
Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời gian phân phối, tổ chức
phát hành hoàn tất thủ tục trao trả Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ
đông chưa đăng ký lưu ký.
 Xử lý trường hợp phát hành không thành công
Sau khi kết thúc đợt phát hành, nếu số lượng cổ phần chào bán chưa được phân
phối hết, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiến hành các bước sau:
-

Bước 1: Tiếp tục chào bán trực tiếp cho các đối tượng khác theo giá phát hành phù
hợp tại thời điểm phát hành nhưng không ưu đãi hơn so với cổ đông hiện hữu. Xin
phép UBCKNN gia hạn thời gian phát hành nếu thấy cần thiết.

-

Bước 2: Kết thúc việc chào bán thêm và gia hạn thời gian chào bán, Hội đồng quản
trị Công ty báo cáo kết quả phát hành gửi UBCKNN và thông báo tới toàn thể nhà
đầu tư đăng ký mua.
♦ Trường hợp nhà đầu tư có nhu cầu mua theo số lượng đã đăng ký, Hội đồng
quản trị Công ty sẽ tập hợp số lượng và đăng ký với UBCKNN số lượng thực tế
xin phép phát hành.
♦ Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của UBCKNN về đợt
phát hành Công ty sẽ hoàn trả tiền cho nhà đầu tư đã nộp tiền mua nhưng
không tiếp tục đăng ký mua khi đợt phát hành không thành công.
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Kế hoạch phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Ngày nhận giấy phép là ngày T

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Công việc
Công bố thông tin về đợt chào bán
Chốt ngày đăng ký cuối cùng chào bán cổ phiếu
Phân bổ và thông báo quyền mua cổ phần cho cổ
đông hiện hữu.
Chuyển nhượng quyền mua cổ phần của cổ đông
hiện hữu
Cổ đông hiện hữu đăng ký và nộp tiền mua cổ
phần
Tổng hợp thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu.
Xử lý số cổ phiếu không bán hết
Báo cáo kết quả chào bán.
Trao trả giấy chứng nhận sở hữu

Thời gian (ngày)
T+1
T+10
Đến ngày T+20
Từ ngày T+21 đến
T+38
Từ ngày T+21 đến
T+41
T+41 đến T+44
T+45 đến T+50
T+50 đến T+59
T+50 đến T+60

8. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty không giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của
Công ty đối với người nước ngoài.
Tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tuân theo quy định tại Quyết định số 238/2005/QĐTTg ngày 29/09/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào
thị trường chứng khoán Việt Nam và Thông tư số 90/2005/TT-BTC ngày 17/10/2005 của
Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg, trong đó qui định tổ
chức, cá nhân nước ngoài mua, bán cổ phiếu trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam
được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu niêm yết của tổ chức phát hành.
9. Tiêu chí các đối tác của Công ty Cổ phần Vinafco
-

Các tổ chức nước ngoài có uy tín/kinh nghiệm trong lĩnh vực Logistic và vận tải, có
khả năng hỗ trợ về công nghệ, công tác quản lý/điều hành phát triển doanh nghiệp,
phát triển hệ thống khách hàng và có tiền lực tài chính vững mạnh.

-

Các khách hàng lớn có nhu cầu sử dụng dịch vụ và phát triển thị phần thông qua sử
dụng dịch vụ của Vinafco.

-

Các tổ chức đầu tư có tiềm lực tài chính, có khả năng hỗ trợ Công ty trong các vấn đề
về quản trị doanh nghiệp, tài chính, gắn bó lâu dài vì sự phát triển của Công ty và lợi
ích của các cổ đông

-

Các Ngân hàng và các nhà đầu tư khác./.
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10. Tiêu chí lựu chọn CBCNV và tiêu chí phân phối của Quỹ phát triển tài năng
10.1 Tiêu chí lựa chọn cán bộ công nhân viên:
¾ Đối tượng:
- Hội đồng quản trị.
- Ban Lãnh đạo và Lãnh đạo các phòng ban thuộc Tổng công ty từ vị trí phó trưởng
phòng ban (và các vị trí tương đương) trở lên
- Ban Lãnh đạo và Lãnh đạo các phòng ban từ vị trí phó trưởng phòng (và các vị trí
tương đương) thuộc các công ty thành viên.
¾ Tiêu chí xác định:
- Căn cứ theo chức danh nhận nhiệm vụ hiện đang đảm nhận.
- Hiệu quả công tác và thành tích đóng góp.
- Thời gian nắm giữ cổ phiếu:
Sau 01 năm, kể từ ngày phát hành được chuyển nhượng 30%.
Sau 02 năm, kể từ ngày phát hành được chuyển nhượng 100%.
Trong thời gian còn hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu mà người lao động không còn
làm việc tại Công ty cổ phần Vinafco. Người lao động phải bán lại số cổ phiếu đã
mua ưu đãi cho Công ty cổ phần Vinafco với giá bằng giá mà người lao động đã
được mua ưu đãi.

10.2 Tiêu chí phân phối của Quỹ phát triển tài năng:
- Các cá nhân có ảnh hưởng quan trọng quyết định đến sự phát triển của Vinafco nói
chung và trong từng lĩnh vực hoạt động SXKD của công ty.
- Các cá nhân suất sắc được lãnh đạo trực tiếp của các đơn vị thành viên và công ty đề
cử.
- Và phải được Ban lãnh đạo công ty xem xét thông qua, trình HĐQT công ty phê duyệt
danh sách và số lượng được phân phối.
- Thời gian nắm giữ cổ phiếu:
Sau 02 năm kể từ ngày được phân phối, được phép chuyển nhượng 50%.
Sau 03 năm kể từ ngày được phân phối, được phép chuyển nhượng 75%
Sau 04 năm kể từ ngày được phân phối, được phép chuyển nhượng 100%
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11. Các loại thuế liên quan
Công ty tính và nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất 28%. Theo Nghị
định số 187/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/11/2004 về việc chuyển Doanh nghiệp
Nhà nước thành công ty cổ phần và Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11
ngày 17 tháng 6 năm 2003, sau khi cổ phần hoá Công ty được miễn thuế thu nhập doanh
nghiệp 02 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế thu nhập doanh
nghiệp phải nộp trong 02 năm tiếp theo. Ngoài ra, Công ty còn được giảm 50% số thuế
thu nhập doanh nghiệp phải nộp thêm 02 năm nữa theo Công văn số 11924 TC/CST ngày
20/10/2004 về ưu đãi thuế TNDN đối với tổ chức niêm yết chứng khoán.
Hiện nay, mức thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng cho dịch vụ vận tải quốc tế là 0%,
dịch vụ vận chuyển và một số loại dịch vụ khác là 5%; đối với dịch vụ cho thuê nhà, bán
máy điện thoại là 10%.
12. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu
Số hiệu tài khoản: 179010000000774
Tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được nộp vào tài khoản phong tỏa tại Ngân hàng Công
thương Đống Đa, số 187 Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội.

VI. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH
1. Mục đích phát hành:
Nhằm thực hiện bước đột phá, tạo một thế đứng, xây dựng nền tảng phát triển vững chắc
cho Vinafco giai đoạn 2008-2010, Công ty cần đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống kho, bãi,
cảng; Nâng cấp và bổ sung công nghệ quản lý mới; Bổ sung phương tiện, thiết bị vận tải
bao gồm tàu container, xe ô tô, phương tiện xếp dỡ, container; Bổ sung vốn đợt 2 cho các
dự án toà nhà Mỹ đình, bến xe tải Thanh Trì, Gia Lâm. Dự kiến số vốn đối ứng cần cho
các đầu tư này trong năm 2007 là 396 tỉ đồng.
Để đạt được mục tiêu chiến lược trở thành Công ty hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực
Logistic và vững bước trong quá trình hội nhập, nhu cầu tăng vốn điều lệ của Vinafco
vẫn rất lớn.
Tăng quy mô vốn để đảm bảo các chỉ tiêu tài chính và các chỉ tiêu kế hoạch, đầu tư các
dự án kho bãi, bất động sản....
2. Phương án khả thi:
2.1 Dự án toà nhà hỗn hợp VINAFCO
 Tên dự án: Toà nhà hỗn hợp VINAFCO
 Địa điểm: Số 36, đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, Hà Nội.
 Đơn vị lập dự án: Công ty Cổ phần VINAFCO
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 Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần VINAFCO
 Mục đích dự án: Xây dựng khu hỗn hợp văn phòng, nhà để bán và cho thuê
văn phòng cũng như cho thuê khu du lịch thương mại
 Hiện trạng hồ sơ dự án
-

Quyết định số 211/2001/QĐ/BGTVT ngày 18 tháng 01 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ
Giao thông vận tải chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Dịch vụ vận tải Trung
Ương thành Công ty cổ phần.

-

Quyết định số 2741/QĐ-UB ngày 15 tháng 05 năm 2001của UBND Thành phố Hà
Nội thu hồi 3907 m2 tại xã Mỹ Đình, huyện Từ Liên và uỷ quyền cho Giám đốc Sở
Địa chính – nhà đất ký hợp đồng cho Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải Trung Ương
thuê để xây dựng trung giao dịch điều độ sản xuất và kho bãi đậu xe ô tô

-

Quyết định số 200/QĐ/NC ngày 20 tháng 11 năm 2002 của Hội đồng quản trị Công
ty Cổ phần dịch vụ vận tải Trung Ương đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần
Vinafco.

-

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 818891 của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải
Trung Ương do UBND TP. Hà Nội cấp ngày 21 tháng 12 năm 2001.

-

Quyết định số 4488/QĐ-UB của UBND TP. Hà Nội sửa đổi tên doanh nghiệp tại
quyết định cho thuê đất số: 2741/QĐ-UB ngày 15 tháng 05 năm 2001 của UBNN
TP. Hà Nội là Công ty cổ phần dịch vụ Vận tải Trung Ương ngày 08 tháng 08 năm
2001

-

Hợp đồng kinh tế số
71/HĐKT-CT ngày 14
tháng 04 năm 2006
giữa Đại diện Chủ đầu
tư là Công ty Cổ phần
Vinafco và Đại diện
Công ty Cổ phần Xây
dựng và Trang Trí Nội
Ngoại Thất Sao Mai
về việc lập hồ sơ theo
quy định của Sở Quy
hoạch Kiến trúc để xin
phê duyệt quy hoạch
tổng mặt bằng, phương
án kiến trúc và lập dự
án đầu tư xây dựng
công trình.
(MẶT CẮT TOÀ NHÀ HỖN HỢP)
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-

Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã có Công văn số 3256/UBND-NNĐC ngày
26/07/2006 gửi Sở Tài nguyên, môi trường và Nhà đất và Công ty Cổ phần
VINAFCO V/v Xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần VINAFCO xin thuê đất( Số
36, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội).

-

Nội dung Công văn: Phó chủ tịch UBND Thành Phố Hà Nội Lê Quý Đôn có ý kiến
chỉ đạo giao cho sở Tài nguyên, môi trường, và Nhà đất kiểm tra, đề xuất, báo cáo
Uỷ ban nhân dân Thành Phố.
 Quy mô và diện tích xây dựng:

Toà nhà được xây theo kiểu
hỗn hợp: Văn phòng, nhà
để bán và cho thuê văn
phòng. Diện tích đất xây
dựng là:1780m2, có 02 tầng
hầm và 23 tầng nổi trên mặt
đất. Xây dựng hiện đại đạt
tiêu chuẩn hạng B.
-

Tầng hầm 2 có diện
tích xây dựng 3364
m2; diện tích sử dụng
2690m2, sức chứa 71
ôtô và 130 xe máy,
chiều cao của tầng
hầm là 3,65m

-

Tầng hầm 2 có diện
tích xây dựng 3364
m2; diện tích sử dụng
2210m2, sức chứa 36
ôtô và 200 xe máy, chiều cao của tầng hầm là 3,3m

Tổng diện tích sàn: 24.270m2, trong đó có 6120m2 diện tích căn hộ để bán, diện tích
sử dụng 17.195m2 = 71%
-

Tầng 1 có diện tích xây dựng 1420 m2, diện tích sử dụng 969 m2, chiều cao 5,4m.

-

Tầng 2-3 mỗi tầng có diện tích xây dựng 1669 m2, diện tích sử dụng 1483 m2
chiều cao 4,5 m.

-

Tầng 4-5 mỗi tầng có diện tích xây dựng 1000m2, diện tích sử dụng 884 m2, chiều
cao 3,3 m2

-

Tầng 6 - 22 mỗi tầng có diện tích xây dựng là 1000 m2, diện tích văn phòng 406
m2, diện tích căn hộ 360 m2, chiều cao 3,3 m .
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-

Tầng 23 có diện tích xây dựng 512 m2, diện tích sử dụng 357m2

-

Tổng mức đầu tư và các phương án huy động vốn:

-

Tổng mức đầu tư : 195.959.521.049 đồng.

-

Chủ đầu tư : Công ty cổ phần VINAFCO và trực tiếp quản lý dự án

-

Nguồn vốn đầu tư : Vốn tự có, phát hành thêm cổ phiếu huy động vốn và huy động vốn
hợp pháp ngoài xã hội.
 Dự kiến nhu cầu sử dụng vốn đầu tư

-

Vốn đã huy động năm 2007 thông qua phát hành cổ phiếu: 20.000.000.000 đồng

-

Nhu cầu vốn cho Quý IV/2007 và Quý I,II/2008: 45.000.000.000 đồng

-

Nhu cầu vốn cần huy động cho các giai đoạn tiếp theo: 130.959.521.049 đồng
Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Nội dung

1

Vinafco buillding

Giai đoạn
I - 2007

Giai đoạn II –
2007 và Giai
đoạn I - 2008

20.000

45.000

Giai đoạn 2008

Tổng cộng

130.960

195.960

Cơ cấu vốn đầu tư Vinafco Building
Giai đoạn I - 2007
10%
23%
67%

Giai đoạn II – 2007 và
Giai đoạn I - 2008
Giai đoạn 2008

 Dự kiến phương án kinh doanh:
- Tầng hầm chứa được 107 ôtô và 330 xe máy sẽ cho thuê theo tháng
- Diện tích tầng 1, tầng 2, tầng 3 cho thuê làm siêu thị và trưng bày sản phẩm: Giá
cho thuê 1m2 sàn/tháng = 15 USD.
- Diện tích văn phòng còn lại cho thuê với giá 1m2 sàn/tháng = 12 USD.
- Bán căn hộ chung cư dự kiến 12.000.000đ/m2
 Thời gian làm thủ tục xin chuyển đổi mục đích xây dựng và tiến độ thực hiện
dự án
Dự án toà nhà hỗn hợp VINAFCO
1. Thời gian làm thủ tục

Thời gian dự kiến
Quý II-IV năm 2007
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2. Thời gian khởi công xây dựng
3. Thời gian hoàn thành và đưa vào sử dụng
4. Hiệu quả dự án
Thời gian thu hồi vốn
Tỷ xuất lợi nhuận/ vốn đầu tư (BQ)
Tỷ xuất lợi nhuận/vốn tự có (BQ)
IRR (Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ)
NPV(với tỷ suất chiết khấu 14%)

Quý II-IV năm 2008
Quý IV năm 2009
6 năm
16%
33%
22%
7.460.065.062

2.2 Dự án Bến xe tải và dịch vụ công cộng Thanh Trì
 Tên công trình:

Dự án đầu tư xe tải và dịch vụ công cộng TP. Hà Nội

 Địa điểm xây
dựng:
Huyện
Thanh Trì - Hà
Nội
 Chủ đầu tư:
Công ty cổ phần
VINAFCO
 Đơn vị tư vấn
lập
dự
án:
Trung tâm tư
vấn và phát
triển GTVT Trường
ĐH
GTVT
 Hiện trạng hồ sơ dự án
Uỷ ban nhân dân Thành Phố Hà Nội đã có Công văn số 4741/UB-XDĐT ngày 28 tháng
10 năm 2005, V/v đầu tư xây dựng bến xe tải và dịch vụ công cộng.
Nội dung Công văn: UBND Thành phố Hà Nội đồng ý về chủ trương xã hội hoá đầu tư
xây dựng bến xe tải kết hợp dịch vụ công cộng phù hợp với quy hoạch.
Công văn số 737/QHKT-P1 ngày 24 tháng 05 năm 2006 của Sở Quy hoạch kiến trúc gửi
Công ty Cổ phần Vinafco về địa điểm xây dựng bến xe tải và dịch vụ công cộng gửi
Công ty cổ phần Vinafco về địa điểm xây dựng bến xe tải và dịch vụ công cộng tại xã
Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì.
Công văn số 525/UBND-TN&MT ngày 20 tháng 07 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân
huyện Thanh Trì về việc thoả thuận xin sử dụng đất của Công ty cổ phần Vinafco.
Công văn số 1156/QHKT-P2 ngày 27 tháng 07 năm 2006 của Sở Quy hoạch kiến trúc về
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địa điểm xây dựng bến xe tải thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm.
Uỷ ban nhân dân Thành Phố Hà Nội đã có Công văn số 5094/UBND-KH&ĐT ngày
02/11/2006 chấp thuận giao cho Công ty Cổ phần VINAFCO nghiên cứu lập dự án xây
dựng bãi đỗ xe tải tại Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì và tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm;
Ngày 02/08/2007 Sở Giao thông công chính đã có công văn số 1962/GTCC-VTCN thông
báo kết luận cuộc họp thông qua báo cáo dự án đầu tư xây dựng Bến xe tải Thanh Trì và
Trâu Quỳ - Gia Lâm, Hà Nội.
 Quy mô dự án
-

Diện tích: 5 Ha trong đó:


7250m2 (=15%) kho tàng.



9.000 m2 (=55%) Bãi đỗ xe.



30% các hạng mục khác.

 Tổng mức đầu tư: 40.866.079.000đ;
Trong đó:


Chi phí lắp đặt:



Chi phí đều bù san tạo mặt bằng:

9.800.000.000 đồng



Chi phí thiết bị:

5.724.075.000 đồng



Chi phí quản lý dự án và CP khác:

23.324.325.000 đồng

931.000.000 đồng

 Dự kiến nhu cầu sử dụng vốn đầu tư
-

Vốn đã huy động năm 2007 thông qua phát hành cổ phiếu: 6.000.000.000 đồng

-

Nhu cầu vốn cho Quý IV/2007 và Quý I,II/2008: 25.000.000.000 đồng

-

Nhu cầu vốn cần huy động cho các giai đoạn tiếp theo: 9.026.000.000 đồng
Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Nội dung

1

BX Thanh Trì

Giai đoạn
I - 2007

Giai đoạn II –
2007 và Giai
đoạn I - 2008

6.000

Giai đoạn 2008

25.000

9.026

Tổng cộng

40.026

Cơ cấu vốn đầu tư bến xe Thanh Trì

23%

15%

Giai đoạn I - 2007

Giai đoạn II – 2007 và
Giai đoạn I - 2008
62%

Giai đoạn 2008
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 Hiệu quả dự án Bến xe Thanh Trì
-

Thời gian hoàn vốn theo NPV luỹ kế khoảng 5,9 năm, theo khấu hao và lợi nhuận luỹ
kế khoảng 7,2 năm.

-

IRR = 18,87%

-

Nguồn huy động vốn: Vốn tự có là 50% và vốn vay ngân hàng là 50%
 Tiến độ thực hiện dự án
Dự án Bến xe Thanh Trì
1. Làm thủ tục xin thuê đất, giải phóng mặt bằng
2. Thi công xây dựng
3. Hiệu quả dự án
Thời gian thu hồi vốn
Tỷ suất lợi nhuận/ vốn đầu tư (BQ)
Tỷ suất lợi nhuận/vốn tự có (BQ)
IRR (Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ)
NPV(Với tỷ suất chiết khấu 17%)

Thời gian dự kiến hoàn tất
Từ tháng 2/2007 - T2/2008
Tháng 8 năm 2008
Từ 4 đến 5 năm
25%
50%
19%
3.510.084.863

2.3 Dự án Bến xe tải và dịch vụ công cộng Trâu Quỳ
 Tên công trình: Dự án đầu tư bến xe tải và dịch vụ công cộng thành phố Hà
Nội.
 Địa điểm: Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
 Đơn vị tư vấn lập dự án: Trung tâm Tư vấn và phát triển GTVT ĐH GTVT
 Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần VINAFCO
 Hiện trạng hồ sơ dự án
Uỷ ban nhân dân Thành
Phố Hà Nội đã có Công
văn số 4741/UB-XDĐT
ngày 28 tháng 10 năm
2005, V/v đầu tư xây dựng
bến xe tải và dịch vụ công
cộng.
Nội dung Công văn:
UBND Thành phố Hà Nội
đồng ý về chủ trương xã
hội hoá đầu tư xây dựng
bến xe tải kết hợp dịch vụ
công cộng phù hợp với
quy hoạch.
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Công văn số 1156/QHKT-P2 ngày 27 tháng 07 năm 2006 của Sở Quy hoạch kiến trúc về
địa điểm xây dựng bến xe tải tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm.
Ngày 02/08/2007 Sở Giao thông công chính đã có công văn số 1962/GTCC-VTCN thông
báo kết luận cuộc họp thông qua báo cáo dự án đầu tư xây dựng Bến xe tải Thanh Trì và
Trâu Quỳ - Gia Lâm, Hà Nội.
 Quy mô dự án
-

Diện tích: 3 Ha; trong đó
 4350m2 (=15%) kho tàng.
 5300m2 (=55%) bãi đỗ.
 30% các hạng mục khác.
 Tổng mức vốn đầu tư: 25.340.475.000đ; Trong đó:
 Chi phí xây lắp :

14.196.720.000 đồng

 Chi phí đền bù, giải phóng và san tạo mặt bằng: 5.040.000.000 đồng
 Chi phí thiết bị :

3.124.538.000 đồng

 Chi phí khác :

675.538.000 đồng

 Chi phí dự phòng :

2.303.680.000 đồng

 Dự kiến nhu cầu sử dụng vốn đầu tư
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT

Nội dung

2006

3.

Bến xe Trâu Quỳ

6.000

2007

2008

Tổng cộng

18.000

1.340

25.340

Cơ cấu vốn đầu tư bến xe Trâu Quỳ

5%

24%

Giai đoạn I - 2007

Giai đoạn II – 2007 và
Giai đoạn I - 2008
71%

Giai đoạn 2008

 Hiệu quả dự án

- Thời gian hoàn vốn theo NPV luỹ kế khoảng 6,7 năm, theo khấu hao và lợi
nhuận luỹ kế khoảng 8,3 năm
- IRR = 30%
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- Dự án có tính khả thi cao vì tên gọi là bến xe tải và dịch vụ công cộng nhưng
thực chất hoạt động như một trung tâm phân phối.
- Nguồn vốn huy động: Vốn tự có 50% và vốn vay ngân hàng là 50%
 Tiến độ thực hiện
Dự án Bến xe Trâu Quỳ
1. Làm thủ tục xin thuê đất, giải phóng mặt bằng
2. Thi công xây dựng
3. Hiệu quả dự án
Thời gian thu hồi vốn
Tỷ suất lợi nhuận/ vốn đầu tư (BQ)
Tỷ suất lợi nhuận/vốn tự có (BQ)
IRR (Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ)
NPV(với tỷ suất chiết khấu 18%)
2.4

Thời gian dự kiến hoàn tất
Từ tháng 6/07 - Tháng 03/2008
Tháng 4 năm 2008
từ 4 đến 5 năm
27%
55%
30%
478.076.810

Đầu tư trực tiếp mua sắm, nâng cấp đội tầu và phương tiện vận tải

 Cơ sở lý luận:
Nước ta có bờ biển kéo dài, chạy suốt từ Bắc đến Nam với các trung tâm kinh tế đều
không cách biển không quá 150 km. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển đội tàu ven
biển, phục vụ đắc lực cho nhu cầu vận tải phát triển kinh tế quốc gia. Nhìn chung, vận tải
đường biển ngày càng có điều kiện phát triển do những lợi thế về giá thành so với các
loại hình vận tải khác, nhất là đối với tuyến vận chuyển đường dài và khối lượng lớn.
Trong xu thế hội nhập mở cửa, vận chuyển hàng hoá bằng container đã có những bước
phát triển không ngừng. Xu thế container hoá đã và đang diễn ra mạnh mẽ trong thị
trường vận tải nội địa cũng như trong khu vực.Khối lượng cung như tỷ trọng hàng vận
chuyển bằng container ngày càng tăng nhanh. Với các ưu điểm nổi bật như năng suất cao,
tiến độ nhanh, bảo quản tốt hàng hoá, có thể đáp ứng các yêu cầu vận chuyển hàng hoá
lên đến hàng trăm tấn.
Đặc biệt nước ta có hai khu kinh tế trọng điểm năm tại hai đầu đất nước nên nhu cầu vận
chuyển giữa hai khu vực này là rất lớn. Đó là cơ sở rất tốt để các doanh nghiệp đầu tư vào
lĩnh vực vận chuyển noi chung và vận tải container Bắc-Nam nói riêng.
Hiện nay, Các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thuỷ đều có thể đáp ứng yêu câu
vận chuyển container tuyết Bắc – Nam. Tuy nhiên do hạn chế vốn có về giới hạn trọng
tải, chi phí hoạt động, phương thức vận chuyển đường bộ không thích hợp do quãng
đường lên tới 1700 km. Ngành đường sắt đang có lợi thế lớn do lịch tàu tương đối dày
với hàng trăm toa xe chuyên dụng chở container. Mặc dù vậy, do ngành đường sắt chưa
quan tâm đến các biện pháp marketing, thủ tục còn phức tạp nên ít khách hàng có nhu
cầu trực tiếp sử dụng phương thức vận tải này.
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Do vậy, với tình hình hiện nay việc đầu tư phát triển linh vực vận chuyển bằng đường
biển là giải pháp đầu tư thích hợp và nằm bắt đúng xu thế trên thị trường vận chuyển đầu
hứa hẹn.
 Cơ sở thực tiễn
Về mặt thương hiệu, các khách hàng đã biết đến Vinafco là một hãng tàu với lịch trình
tương đối ổn định, đáp ứng được nhu cầu vận chuyển. Và đặc biệt, với truyền thống và
kinh nghiệp, Vinafco còn cung cấp dịch vụ vận tải Door to Door (một hình thức rất được
ưa chuộng đối với các nhà sản xuất nước ngoài tại Việt Nam). Hình thức này không chỉ
đem lại lợi nhuận từ những công đoạn là dịch vụ mà còn bảo đảm sự ổn định về hàng hoá
cung cấp cho đội tầu của Công ty.
Đầu năm 2006, Công ty dừng khai thác tàu Vinafco 18 để sửa chữa trước khi bán. Đây là
thời điểm hết sức kho khăn cho vận tải biển của Vinafco khi nhiều khách hàng ổn định đã
san sẻ sản lượng cho các hãng tàu khác do lịch tàu của Vinafco không đảm bảo. Thậm
chí, một số khách hàng đã chuyển hẳn sang sử dụng dịch vụ của hãng khác. Trong khi
nhu cầu vận tải hàng hoá trên thị trường liên tục tăng trưởng, nhưng có những thời điểm,
bộ phận kinh doanh không thu xếp đủ hàng cho một tàu.
Để khắc phục khó khăn về lịch tàu, Vinafco đã chủ động giao dịch đặt chỗ và mua
Deadslot qua các hãng tàu khác.Tuy nhiên, về tổng thể nếu tiếp tục khai thác với chỉ 01
tầu duy nhất không chỉ làm gánh nặng chi phí không được san sẻ mà còn không tận dụng
khai thác hết năng lực hoạt động, kinh nghiệm tích luỹ và giá trị thương hiệu đã gây dựng
được trong các năm qua.
Với môi trường cạnh tranh khốc liệt trong xu thế mở của như hiện nay, nhiều nhà vận tải
luôn tìm cách lôi kéo khách hàng về phía họ khi đó thị phần vận tải biển của Vinafco sẽ
bị thu hẹp nều không kịp thời bổ sung phương tiện.
 Danh mục máy móc thiết bị
STT

ĐƠN VỊ

HUY ĐỘNG GHI
ĐỢT MỚI
CHÚ
352.000.000
176.000.000

TỔNG GIÁ TRỊ

1

Mua tàu Container cho Vận tải Biển

02 Chiếc

2

Mua Tàu hàng rời 1000DWT

02 Chiếc

22.400.000

11.200.000

3

Mua vỏ Container cho VTB
Đầu tư đội xe vận tải (Đầu kéo + mooc)
cho đơn vị
Xe nâng hạ Container cho VTB

1000Teu

44.000.000

22.000.000

40 chiếc

38.000.000

38.000.000

2 chiếc

19.200.000

19.200.000

4
5

Tổng cộng

2.4.1.

475.600.000 266.400.000

Mua tầu Container:

 Mục đích đầu tư:
Việc mua tầu Con tainer nhằm mục đích để chạy cặp với Tàu vinafco 25 và từng bước
nâng cao năng lực đội tàu, Vinafco chủ trương chọn tàu có năng lực lớn hơn tàu vinafco
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25 nhưng không quá chênh lệch. Nếu sức chở và tốc độ cao hơn nhiều sẽ ảnh hưởng đến
lịch tàu, làm tăng chi phí phát sinh do lưu container tại các khu vực cảng và không phù
hợp với nhu cầu vận chuyển của khách hàng.
 Nguồn vốn tài trợ
-

Tổng mức vốn đầu tư dự kiến: 11 triệu USD tương đương 176 tỷ VNĐ/chiếc

-

Nguồn vốn đầu tư : Vốn huy động từ phát hành cổ phiếu và các nguồn tích luỹ :
30% ; Vốn vay 70%

-

Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Vinafco

 Kế hoạch kinh doanh và hiệu quả kinh tế
-

Thời gian khai thác: qua kinh nghiệm khai thác tàu trong năm qua, kết hợp với
đặc điểm của con tàu dự kiến đầu tư, thời gian hoạt động ước tính trong một
năm là 11 tháng, 1 tháng còn lại là thời gian trung bình cho việc lên đà sửa
chữa định kỳ, sửa chữa thường xuyên, tránh bão, chờ hoa tiêu, thuỷ triều....

-

Phương án thực hiện và hiệu quả kinh tế: Tàu sẽ được giao cho Công ty TNHH
Vận tải Biển trực tiếp khai thác và Công ty Cổ phần Vinafco giao chỉ tiêu hàng
năm dựa trên phương án đầu tư và tình hình thực tế. Các khoản thu / chi liên
quan đến con tàu sẽ được hạch toán trực tiếp cho Công ty TNHH Vận tải Biển.
2.4.2.

Mua tầu hàng rời 1000DWT (Khai thác tuyết Bắc – Nam) :

 Mục đích đầu tư:
-

Song hành với Vận tải và Dịch vụ Vận tải Container bằng đường biển, từ nhiều
năm nay Công ty liên tục làm đại lý độc quyền vận chuyển và phân phối các
mặt hàng phân bón từ nhà máy sản xuất đưa đến trực tiếp cho người tiêu dùng
các tỉnh phía nam. Lãnh đạo Công ty đã giao cho Phòng Kinh tế trực tiếp điều
hành và tổ chức vận tải các mặt hàng phân bón (Phân lân Văn Điển, phân lân
Lâm Thao, phân lân Ninh Bình, phân vi sinh. Sản lượng hàng từ 100.000 đến
200.000 tấn/ năm). Để vận chuyển số lượng hàng này hàng năm Công ty phải
thuê hàng trăm chuyến tàu rời để chở hàng mới đáp ứng được sản lượng hàng
hoá nói trên, chưa kể một số lượng lớn xi măng và Cliker mà Công ty không có
đủ phương tiện để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

-

Với lưu lượng hàng hoá như trên nếu không được đầu tư tàu biển Công ty sẽ
hoàn toàn mất chủ động và gặp rất nhiều khó khăn. Kết quả là không thể mở
rộng sản xuất kinh doanh vì nhiều thời điểm theo thời vụ khi khách hàng có
nhu câu nhưng công ty không thể đáp ứng do không thuê được phương tiện.

 Nguồn vốn tài trợ và tiến độ dự án
-

Với mục đích sử dụng như trên, Côngty dự kiến đầu tư 02 chiếc tàu chở hàng
rời với các thông số kỹ thuật:
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♦

Loại tàu: Tàu chở hàng rời (General Cargo)

♦

Trọng tải (DWT): 1000 tấn

♦

Tốc độ: 10 hải lý/giờ

♦

Kích thước chính(L x B x H):56,3 x 9 x 3,33m

-

Tổng mức vốn đầu tư: 22.400.000.000 đồng (02 Chiếc)

-

Tiến độ hoàn thành dự án: Quý I/2008: 01 chiếc, quý I/2009: 01 chiếc

-

Nguồn vốn đầu tư dự kiến:
♦

Vốn tự có từ huy động phát hành thêm cổ phiếu : 30% Tổng vốn đầu tư

♦

Vốn vay ngân hàng : 70% Tổng vốn đầu tư

 Kế hoạch kinh doanh và hiệu quả kinh tế
-

Tàu sẽ được đưa vào khai thác trên tuyến: Hải Phòng-Đà nẵng, Hải Phòng-Quy
Nhơn, Hải Phòng-Hòn Khói, Hải Phòng-Nha Trang, Hải Phòng-TP.HCM.

-

Thời gian khai thác: Theo dự kiến thời gian hoạt động ước đạt trong một năm:
♦ 10 tháng tàu sẽ khai thác được 03 chuyến đơn/tháng
♦ 2 tháng còn lại mỗi tháng khai thác được 02 chuyến đơn/tháng.
Tổng công trung bình năm 34 chuyến đơn

-

Hiệu quả kinh tế:
♦ Doanh thu: 440 triệu đồng x 10 tháng (thời tiết tốt)/ năm = 4.400 triệu đồng
270 triệu đồng x 2 tháng (gió mùa chạy 01 vòng/tháng) = 540 tr
♦ Tổng chi phí cho tàu hoạt động trong 12 tháng: 4.283 Triệu đồng
♦ Thu nhập dự kiến: 656 triệu

-

Một số chỉ tiêu kinh tế:
♦ NPV(13,2%) = 1.680.849.000 đồng
♦ IRR = 17%
♦ Doanh thu/Chiphí: 1,0669
2.4.3.

Đầu tư mua 2000 TEU vỏ Container cho đội tàu:

 Mục đích đầu tư:
-

Trong những năm gần đây, việc vận chuyển hàng hoá bằng container được
khách hàng sử dụng ngày càng tăng (trung bình 20-25%/năm). Đây là một
trong những thuận lợi về mặt thị trường góp phần tăng trửong nhanh thị phần
vận tải của Công ty. Một trong những yếu tố quan trọng để đáp ứng nhu cầu thị
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trường và thu hút thêm khách hàng là nâng cao chất lượng và số lượng vỏ
container. Tuy nhiên do có kho khăn về vốn nên thời gian đầu khi mới bước
vào khai thác vận tải container Côngty đã phải đầu tư một lượng khá lớn vỏ
container đã qua sử dụng, chất lượng thấp, ảnh hưởng không nhỏ đến việc thu
hút khách hàng. Đến nay phần đa số vở container này đã hết khấu hao và không
có khả năng đóng hàng. Vì vậy, số lượng vỏ container cần thiết ngày càng thiếu
hụt ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng vận chuyển và doanh thu của công ty.
-

Theo thực tiễn đang khai thác công ty, để đáp ứng nhu cầu đóng hàng cho 3 tàu
(M/V VINAFCO 25, M/V Lirberty Spirit và một tàu chuẩn bị đầu tư - dự án tại
mục 2.4.1 và một số tàu lẻ khác), số lượng container cần thiết là không ít hơn 3
cơ số tàu (3750 teu). Đối chiếu số lượng vỏ container thực có hiện tại Công ty
cần được đầu tư thêm ít nhất 2000 Teu (trong đó: 70% là container 20DC và
30% là container 40’HC).

 Nguồn vốn tài trợ và tiến độ dự án
-

Tổng mức vốn đầu tư: 82.520.000.000 đồng (2000 Teu)

-

Tiến độ hoàn thành dự án: Quý I/2008: 1000 Teu, quý IV/2008: 1000 Teu

-

Nguồn vốn đầu tư dự kiến:
♦

Vốn tự có từ huy động phát hành thêm cổ phiếu : 30% Tổng vốn đầu tư

♦

Vốn vay ngân hàng : 70% Tổng vốn đầu tư

 Một số chỉ tiêu kinh tế:
♦ NPV(12%) = 2.281.510.000 đồng
♦ IRR = 18%
♦ Doanh thu/Vốn: 166,67%
♦ Lợi nhuận/vốn: 15,06%
2.4.4.

Mua xe đầu kéo + Rơmoóc:

 Mục đích đầu tư:
-

Việc đầu tư mua 40 chiếc đầu kéo + Rơ móoc nhằm mục đích đưa vào khai
thác vận chuyển trên các tuyến: Hà Nội-Tp.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và
ngược lại(dự kiến 06 xe); Hồ Chí Minh - Miền Trung - Lào (dự kiến sử dụng
06 xe); Bắc – Miền Trung – Lào (dự kiến 06 xe); Hải Phòng – Phía Bắc (dự
kiến 12 xe); TP.HCM – Phía Nam (dự kiến 10 xe).

 Nguồn vốn tài trợ và tiến độ dự án
-

Tổng mức vốn đầu tư:
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Nội dung chi phí

Giá trị (đồng)

1

Đầu kéo (40 chiếc)

30.000.000.000

2

Rơ mooc (40 chiếc)

7.642.800.000

3

Thuế trước bạ + Phí BH

2.120.000.000

Tổng cộng
-

39.762.800.000

Nguồn vốn tài trợ:

Việc đầu tư được thực hiện bằng nguồn vốn vay tín dụng và bằng phát hành cổ
phiếu huy động vốn
-

Thời gian thực hiện: Tháng 2 năm 2008

 Kế hoạch kinh doanh và hiệu quả kinh tế
STT

Nội dung chi phí

1

Giá trị lợi nhuận sau thuế (nghìn đồng)

2

Giá trị hiện tại ròng NPV 13,2%/năm (nghìn đồng)

3

Tỉ suất hoàn vốn nội tại IRR(%)

4

Tỷ suất thu chi B/C (lần)

5

Thời gian thu hồi vốn (tháng)

2.4.5.

Giá trị
12.311.285
6.682.974
22%
1,0790
58

Xe nâng hạ Container:

 Mục đích đầu tư:
-

Trong các năm vừa qua, Công ty đã phải sử dụng dịch vụ bãi container của hai
đầu cảng Hải Phòng và Sài Gòn. Chi phí này chiếm khoảng 25-30% tổng chi
phí trực tiếp cho đội tàu. Với mục đích:
♦ Tận dụng các thế mạnh có được từ hoạt động khai thác tàu.
♦ Từng bước tạo ra mô hình hoạt động khép kín: sản phẩm đầu ra của mảng
này là dịch vụ đầu vào cho mảng tiếp theo.
♦ Tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả chung của Công ty.
♦ Tạo sự chủ động trong điều hành sản xuất.

-

Công ty đã và đang triển khai chủ trương phát triển mảng kinh doanh bãi tại
khu vực Hải Phòng và Sài Gòn. Trước mắt, các dịch vụ bãi chủ yếu phục vụ
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cho đội tàu của Công ty và từng bước thu hút các khách hàng ngoài tuỳ theo
năng lực phát triển.
-

Năm 2006 và 2007 Bãi container Đình Vũ đã được triển khai và hoạt động có
hiệu quả. Nhờ được đầu tư 02 xe nâng vỏ rỗng nên năm 2006 và 2007 Công ty
đã phục vụ tốt cho nhu cầu của chính mình và góp phần từng bước phục vụ cho
các khách hàng ngoài Công ty.
Kết quả 6 tháng đầu năm 2007:
Sản lượng nâng hạ :

10,311 TEU .

Sản lượng lưu container:

50,733 TEU .

Sản lượng container sửa chữa : 431 TEU .

-

Doanh thu :

1,704,000,000 đ

Lợi nhuận trung bình :

400,000,000 đ/năm.

Sau thời gian đầu ổn định mô hình tổ chức khai thác, đến nay đội xe nâng cùng
với bãi cont đã bắt đầu đem lại hiệu quả tương đối ổn định: doanh thu dịch vụ
bãi cont hàng tháng đạt trung bình 350 triệu đồng/tháng . Tuy nhiên, việc khai
thác bãi với 02 xe nâng rỗng có những khó khăn nhất định:
♦ Hoạt động khai thác hết công suất sẽ không đảm bảo thời gian sửa chữa,
bảo dưỡng theo quy định.
♦ Không đảm bảo tiến độ phục vụ khách hàng vào lúc cao điểm (điều này
thường xuyên xảy ra), dẫn đến những phàn nàn của khách hàng cũng như
khó khăn trong việc điều hành khai thác bãi (sửa cont, điều chuyển cont…).

Để hoạt động nâng hạ cont tại bãi được ổn định, đảm bảo tiến độ giao nhận cont và
từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, Công ty Vận tải biển cần đầu tư bổ sung
thêm 35,000 m2 bãi và 04 xe nâng container trong đó có 02 xe rỗng và 02 xe nâng
đặc, hỗ trợ cho bãi và xe hiện có nhằm khắc phục những bất cập hiện nay.
Đặc biệt đầu tư thêm 35,000 m2 bãi làm ICD và 4xe nâng container sẽ là một bước
tạo điều kiện cho công ty chủ động khai thác các nguồn hàng trong và ngoài công ty.
Hiện tại ở khu vực Hải Phòng số lượng kho bãi và xe nâng container đặc rất ít gây
nên lãng phí do phải chờ phương tiện đi thuê,vì vậy nhu cầu đầu tư là hết sức bức xúc
 Nguồn vốn tài trợ và tiến độ dự án
-

Tổng mức vốn đầu tư: 23.440.000.000 đồng

-

Nguồn vốn đầu tư: đầu tư bằng vốn tự có của Công ty hoặc kết hợp giữa vốn
vay ngân hàng và vốn tự có của Công ty, trong đó vốn vay ngân hàng chiếm
70% , vốn tự có của công ty chiếm 30%.

 Kế hoạch kinh doanh và hiệu quả kinh tế
Toàn bộ giá trị 2 xe nâng container đặc sẽ được khấu hao trong 8 năm, 2 xe nâng
container rỗng sẽ được khấu hao trong 5 năm
♦ Sản lượng nâng hạ container đặc : 34.138 TEU/năm.
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♦ Sản lượng container lưu bãi

122,338 TEU/năm.

♦ Tổng doanh thu :

7,080,342,000 đ /năm

♦ Tổng chi phí trung bình :

6,106,602,600 đ/năm

♦ Lợi nhuận trước thuế

3,437,399, đ/năm.

♦ Tổng vốn đầu tư:

23,440,000,000 đ

♦ Lợi nhuận/vốn đầu tư:

10.56 %

♦ Doanh thu/ vốn đầu tư:

302.06%

♦ Lợi nhuận/ doanh thu:

3.5%

♦ IRR

23 %

♦ NPV(12%/năm):

1,197,169,000 đ

♦ Thời gian hoàn vốn :

87 tháng (7 năm 3 tháng)

Bổ sung vốn lưu động

-

Sau khi chuyển đổi hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần cùng với việc
sớm niêm yết trên TTCK tập trung đã tạo những bước phát triển mạnh mẽ, dẫn
tới nhu cầu vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh ngày càng cao. Trong
khi đó, nguồn vốn tự tài trợ từ lợi nhuận là rất thấp dẫn đến phấn lớn vốn lưu
động được tài trợ bằng vốn vay ngắn hạn. Vì vậy việc phát hành thêm cổ phiếu
là cần thiết nhằm đảm bảo nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

-

Từ các chỉ số tài chính chủ yếu được trình bầy tại Phần IV mục 11.2, qua phân
tích về cơ cấu tài sản, nguồn vốn và khả năng thanh toán của Công ty, để đảm
bảo tiếp tục tăng trưởng cao trong giai đoạn 5 năm tiếp theo, Công ty cần từng
bước nâng cao năng lực tài chính giảm tỷ trọng nợ phải trả / tổng vốn, tạo ra cơ
cấu tài chính an toàn hơn mà cụ thể phải tiến hành huy động thêm vốn bổ sung
vốn chủ sở hữu đồng thời giảm thiểu các khoản vay ngân hàng.

2.6

Đầu tư khảo sát, thăm dò các dự án kho bãi
2.6.1. Các địa điểm khảo sát:

1 - Khảo sát khu đất rộng 03ha và 05ha tại Hải Phòng
2 - Khảo sát lô đất tại mặt đường Lê Hồng Phong - TP Hải Phòng phục vụ xây dựng
Văn phòng.
3 - Khảo sát khu đất rộng 3,7ha; 0,7ha và 1,6ha tại Đà Nẵng, có tiền năng hợp tác
phát triển.
4 - Làm việc và khảo sát khu đất tại khu Công nghiệp Sóng Thần 2, Sóng Thần 3
(thuộc 4.200ha khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương)
5 - Làm việc thống nhất quan điểm đầu tư, hợp tác, khảo sát Kho, Bãi tại Biên Hoà,
Đồng Nai
Trang 89

B¶n c¸o b¹ch

C«ng ty cæ phÇn Vinafco

6 - Làm việc với đối tác về dự án phát triển tàu hàng rời phục vụ cung cấp hàng hoá
cho khu vực Miền Tây.
7 - Tham quan một số kho bãi của các đơn vị khai thác trên khu vực từ đó xây dựng
tiêu chuẩn kho phục vụ công tác đầu tư dự án sau này nhằm phục vụ khách hàng
tốt hơn.
8 - Khảo sát khu vực dự án đầu tư Cảng nước sâu quốc tế, kho bãi tại khu vực Cảng
Cái Mép – Vũng tàu.
9 - Khảo sát vị trí đất để xây dựng khu văn phòng cho các đơn vị đóng tại Phía Nam.
2.6.2. Tình hình thực tế các khu đất:
1. CÁC LÔ ĐẤT TẠI TP.HẢI PHÒNG:
a.

Đánh giá sơ bộ khu đất rộng 03ha (Lô số1)

- Vị trí khu đất rất thuận lợi cho việc đầu tư kho bãi Container, kho ngoại quan, phân
phối hàng hoá.
- Các thủ tục chuyển đổi thuận tiện, toàn bộ thời gian và thủ tục chuyển nhượng mất
khoảng 4 tháng.
b.

Đánh giá sơ bộ khu đất rộng 05ha (Lô số 2).
- Vị trí khu đất rất thuạn tiện cho việc đầu tư kho bãi Container, kho ngoại quan.
- Khối lượng san lấp mặt bằng hợp lý.

- Đường giao thông ra vào thuận tiện, có hệ thống đường bao xung quanh rất tiện lợi
cho xe container ra vào.
- Việc tác động đến môi trường xung quanh không ảnh hưởng (xung quanh hiện đang
có các bãi chứa container của các doanh nghiệp).
c.

Đánh giá sơ bộ khu đất phục vụ xây dựng văn phòng.

Các vị trí này rất thuận tiện cho việc xây Văn phòng làm việc phục vụ cho các chi nhánh,
đơn vị thành viên và xây dựng thương hiệu của Công ty VINAFCO.
2. KHO BÃI TẠI ĐÀ NẴNG
Chủ trương của UBND TP Đà Nẵng quy hoạch, xây dựng hạ tầng, kêu gọi đầu tư bán
đất nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế chung của Đà Nẵng. Với những khu đất các doanh
nghiệp trên địa bàn đang sử dụng mà không khai thác sử dụng hết sẽ bị thu hồi để bán bổ
sung vào ngân sách của thành phố. Với những doanh nghiêp đang sử dụng trên khu đất
của mình khi mua đất sẽ được hưởng những ưu đãi về giá đất.
Đánh giá phương thức hợp tác, tiềm năng phát triển.
- Tiềm năng phát triển:
Đà Nẵng là thành phố trung tâm của Miền trung, tập tung phát triển về du lịch, công
nghiệp của Miền Trung Việt Nam, điểm nối liền hành lang Đông Tây sang các nước Lào,
Thái Lan, Myanma. Tiềm năng phát triển trong tương lai rất lớn cùng với những chính
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sách thu hút đầu tư của Thành phố. Các tập đoàn lớn nuớc ngoài đang tìm kiếm những vị
trí đất đẹp xây dựng các văn phòng cao cấp, khu thương mại dịch vụ,.....
- Tiềm năng hợp tác:
Với những vị trí đất này, trước mắt đầu tư vào hệ thống kho bãi có thể đem lại hiệu
quả về kinh tế là chưa cao. Với những tiềm năng, vị trí quy hoạch của lô đất này thì đầu
tư về bất động sản đem lại nhiều lợi thê hơn.
Trên cơ sở hạ tầng, kho bãi đang sẵn có, với những tiềm năng phát triển kinh tế trong
tương lai, dịch vụ Logistic phát triển mạnh nhất là cùng sự phát triển tuyến hành lang
kinh tế Đông Tây. Với những công nghệ, trình độ chuyên môn về Logistic hiệu quả sẽ
mang lại rất cao, nâng cao vị thế của VINAFCO lên.
3. KHO BÃI TẠI ĐỒNG NAI
Địa bàn tỉnh Đồng Nai giáp với phía Đông của TP HCM nơi có nhiều khu Công
Nghiệp phát triển nhất trên cả nước như KCN Biên Hoà, Long Thành, Nhơn Trạch cùng
Tỉnh Bình Dương, có giao thông thuận lợi nối ra Cảng nước sâu Cái Mép. Có tiềm năng
phát triển rát lớn trong những năm tới.
Về kho bãi tại Long Tân Biên hoà, có thể làm nơi tập kết Container phục vụ cho tàu
của VINAFCO vận chuyển hàng hoá Bắc Nam rất thuận tiện.
Vốn đầu tư cần cho dự án kho bãi tại khu vực này khoảng 70 tỷ đồng.
Việc hợp tác này cần có phương án tính toán cụ thể về tính hiệu quả của dự án đem lại.
4. KHO BÃI TẠI BÌNH DƯƠNG
- Tiềm năng phát triển:
Hiện tại 2 khu Công nghiệp Sóng Thần và khu Công nghiệp Sóng Thần II đã lấp đầy
các nhà đầu tư Công nghiệp, dịch vụ. Việc vận chuyển hàng hoá rất nhộn nhịp cung cấp
cho thị trường TP HCM và các vùng lân cận. Các tác nghiệp logistic phát triển rất mạnh.
Giá đất đầu tư khu Công nghiệp Sóng Thần 2 tương đối cao.
Vị trí vô cùng thuận tiện, cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh.
Đối với khu Sóng Thần 3 khả năng phát triển về Logistic hiện nay rất thuận lợi.
5. KHẢO SÁT XÂY DỰNG VĂN PHÒNG VINAFCO PHÍA NAM
Qua khảo sát tình hình thực tế kinh doanh của các bộ phận trong Công ty và các đơn vị
đóng tại địa bàn TP Hồ Chí Minh. Sản lượng, giá trị doanh thu hiện nay và trong tương
lai của VINAFCO hiện vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Việc cần thiết phải có văn phòng để phát
huy hết thế mạnh, danh tiếng của VINAFCO đối với khách hàng. Hiện nay các văn
phòng của các đơn vị nằm ở nhiều địa điểm dẫn đến việc trợ giúp, chia sẻ, sẽ khó khăn
hơn.
Giá trị đầu tư dự kiến khoảng 25 tỷ đồng, trong đó giá trị đầu tư đất 17 tỷ đồng, xây
dựng văn phòng làm việc và cho các dơn vị, bộ phận khác thuê 8 tỷ đồng. Doanh thu kinh
doanh lấy chính từ hoạt động cho thuê văn phòng các đơn vị, bộ phận khác thuê lại cũng
mang lại hiệu quả.
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VII.KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU TỪ ĐỢT CHÀO BÁN
Dự kiến tổng số tiền huy động từ đợt chào bán tăng thêm sẽ được sử dụng vào các mục
đích đầu tư tiếp cho giai đoạn 2 (giải phóng mặt bằng và khởi công xây dựng) đối với dự
án toà nhà Vinafco Building, bến xe Thanh Trì, bến xe Trâu Quỳ và đầu tư mua sắm máy
móc thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả và năng lực đội tầu. Ngoài ra, với định hướng mở
rộng mạng lưới kinh doanh và đầu tư chiều xâu vào thế mạnh sẵn có trong lĩnh vực
Logistic, số tiền huy động từ đợt chào bán một phần còn phục vụ cho giai đoạn tiếp xúc
và thương thảo mua lại các dự án kho bãi tại Hải Phòng, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình
Dương, TP. Hồ Chí Minh. Dự kiến tổng số tiền huy động sẽ được phân bổ cho các dự án
như sau:
Đơn vị: 1000 đồng
STT

TỔNG GIÁ
TRỊ

ĐƠN VỊ

I

DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1

Toà nhà VINAFCO Building (*)

2

ĐÃ HUY
HUY ĐỘNG
ĐỘNG 2006 ĐỢT MỚI

720.626.000

32.000.000

354.400.000

23 tầng

180.000.000

20.000.000

45.000.000

Bến xe tải Thanh Trì (DT: 5ha) (*)

5ha

40.026.000

6.000.000

25.000.000

3

Bến xe tải Trâu Quỳ (DT: 3ha) (*)

3ha

25.000.000

6.000.000

18.000.000

4

Mua tàu Container cho Vận tải Biển

02 Chiếc

352.000.000

176.000.000

5

Mua Tàu hàng rời 1000DWT

02 Chiếc

22.400.000

11.200.000

6

Mua vỏ Container cho VTB

1000Teu

44.000.000

22.000.000

7

Đầu tư đội xe vận tải (Đầu kéo +
mooc) cho đơn vị

40 chiếc

38.000.000

38.000.000

8

Xe nâng hạ Container cho VTB

2 chiếc

19.200.000

19.200.000

II

BỔ XUNG CÂN BẰNG CƠ CẤU
VỐN

III BỔ XUNG CÁC DỰ ÁN KHO BÃI
1

Bãi Container tại hải Phòng

2

50.000.000

5.000.000

40.000.000

360.000.000

-

2.200.000

3ha

35.000.000

150.000

Kho bãi tại Đà Nẵng

Đ.tác

60.000.000

150.000

3

Kho bãi Tại Đång Nai

Đ.tác

145.000.000

200.000

4

Kho bãi tại Bình Dương

Đ.tác

45.000.000

200.000

5

Kho bãi tại TPHCM

Đ.tác

35.000.000

200.000

6

VP VINAFCO Phía Nam

25.000.000

1.000.000

7

VP cho VINAFCO Hải Phòng

15.000.000

100.000
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8

Xà Lan v/c hàng Tuyến Sông SG

9

Container tank v/c NH3

10 cái

64.000.000

100.000

30 chiếc

36.000.000

100.000

TỔNG CỘNG

1.130.626.000

37.000.000

396.600.000

(*) Căn cứ theo tiến độ thực hiện các dự án Công ty sẽ ký các hợp đồng vay vốn theo hình thức thế chấp
tài sản bằng chính dự án đầu tư theo thông lệ hiện nay.
Đối với khoản vốn chủ đầu tư, Công ty huy động bằng việc phát hành thêm cổ phiếu và một phần lợi
nhuận để lại của Công ty.
PHÂN BỔ VỐN HUY ĐỘNG CHO CÁC DỰ ÁN
T oà nhà VINAFCO Building
Bến xe tải T hanh T rì (DT : 5ha)
Bến xe tải T râu Quỳ (DT : 3ha)

5%

10%

1%

11%

10%

Mua tàu Container cho Vận tải Biển

6%
5%

Mua T àu hàng rời 1000DWT
Mua vỏ Container cho VT B

6%
3%
43%

Đầu tư đội xe vận tải (Đầu kéo +
mooc) cho đơn vị
Xe nâng hạ Container cho VT B
BỔ XUNG CÂN BẰNG CƠ CẤU
VỐN
BỔ XUNG CÁC DỰ ÁN KHO BÃI

VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC PHÁT HÀNH
1.

TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT (BVSC)

2.

Địa chỉ:

Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại:

(84-04) 928 8080

Chi nhánh:

Số 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại:

(84-8) 8218564- 9141995 Fax: (84-8) 8218566

Website:

www.bvsc.com.vn

Fax: (84-04) 928 8888

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN
CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC)
Địa chỉ:

Số 1, Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại:

(84-4) 8241990

Email:

aasc-ndd@hn.vnn.vn

Fax: (84-4) 8253973
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IX. PHỤ LỤC
1. Phụ lục I:

Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

2. Phụ lục II:

Bản sao hợp lệ điều lệ công ty

3. Phụ lục III:

Báo cáo tài chính kiểm toán 2005, 2006 và báo cáo tài chính QIII /2007.

4. Phụ lục IV:

Sơ yếu lý lịch các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban
kiểm soát, Kế toán trưởng.

5. Phụ lục V:

Nghị quyết Đại hội cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu.

6. Phụ lục VI:

Hồ sơ pháp lý các dự án đầu tư.
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CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC,
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT, KẾ TOÁN TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trịnh Ngọc Hiến

Trịnh Ngọc Hiến

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thị Tuyết Anh

Nguyễn Phương Mai
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