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THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU TRONG
LĨNH VỰC SẢN XUẤT, CUNG CẤP VÀ
VẬN TẢI CONTAINER TẠI VIỆT NAM

Chúng tôi luôn nỗ lực xây dựng môi trường làm việc
hiệu quả, cung cấp sản phẩm có giá trị cho khách
hàng và tăng trưởng lợi nhuận bền vững cho cổ đông.
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MỤC LỤC
THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

GIỚI THIỆU CÔNG TY

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

QUẢN TRỊ CÔNG TY

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2012
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Kính thưa Quý cổ đông, các Nhà đầu tư, Đối tác, Quý khách hàng cùng Toàn thể Cán bộ công nhân viên

Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container

Năm 2012, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn của kinh tế thế giới do khủng hoảng
tài chính và khủng hoảng nợ công ở Châu Âu chưa được giải quyết. Thị trường tiêu thụ hàng hóa trong
nước bị thu hẹp, hàng tồn kho ở mức cao, sức mua giảm, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng ở mức đáng lo ngại….
ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành vận tải hàng hóa bằng container nói
chung và Công ty nói riêng.

Là một năm khó khăn với Công ty khi doanh thu thuần đạt 137,1 tỷ đồng bằng 77,86% so với năm 2011
và chỉ hoàn thành 63,76% so với kế hoạch đề ra. Tuy Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành công ty
đã nỗ lực hết mình để tăng hiệu quả hoạt động nhưng Lợi nhuận sau thuế của HDO chỉ đạt 362 triệu
đồng bằng 5,6% so với cùng kỳ năm trước và 2% so kế hoạch, thu nhập bình quân của người lao động
trong năm cũng giảm còn 11.700.000 đồng / tháng giảm 5% so với năm ngoái. Kết quả này phản ánh
tác động của suy thoái kinh tế đến công ty, hơn nữa, sản phẩm của HDO lại là sản phẩm đặc thù nên thử
thách càng lớn. Nhìn chung, kết quả kinh doanh tuy chưa đạt được như kỳ vọng của Hội đồng quản trị
nhưng trong tình hình khó khăn của nền kinh tế, kết quả đạt được trong năm 2012 là rất đáng trân
trọng.

Trong những năm tới, chúng tôi sẽ định vị và bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mà Công ty Hưng
Đạo Container đang có lợi thế lớn sau thời gian kiểm chứng hiệu quả hoạt động.

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông, các Nhà đầu tư, các Đối tác và Quý
khách hàng đã tin tưởng, ủng hộ Công ty trong suốt thời gian qua. Đặc biệt tôi xin gởi lời biết ơn sâu sắc
đến tập thể Cán bộ công nhân viên Công ty đã gắn bó, đoàn kết và đồng hành cùng chúng tôi trên mọi
bước đường phát triển của Công ty Cổ phần Hưng đạo Container.

Trân trọng kính chào!

TP.HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2013

Chủ tịch HĐQT

Thông Điệp Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
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• TỔNG QUAN

• LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

• NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN

KINH DOANH

• THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

• ĐẦU TƯ DỰ ÁN

• TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

• CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

GIỚI THIỆU CÔNG TY
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Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Hưng Đao Container

Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp số:

0301411035 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

cấp ngày 30/10/2000

Vốn điều lệ:
94.598.790.000 VND theo giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh điều
chỉnh gần nhất ( thay đổi lần thứ 11) ngày 12/07/2011

Vốn đầu tư chủ sở hữu: 94.598.790.000 VND

Địa chỉ: 62 Nguyễn Cửu Vân, P.17 Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (84.8) 3 840 3210 – 3840 3209

Số fax: (84.8) 38403209

Số lượng cổ phần phát hành: 9.459.879 cổ phiếu

Website: http://www.hungdaocontainer.com.vn

Mã cổ phiếu: HDO

Tổng Quan
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Văn phòng chính tại TP. HCM

Địa chỉ: 62 Nguyễn Cửu Vân, P.17, Q. Bình Thạnh TP/ Hồ
Chí Minh

Tel: (84.8) 3 840 3210 - 3840 3211

Fax: (84.8)3 840 3209

Chi nhánh Bình Dương và Nhà Máy Sản Xuất
Container

Địa chỉ: Ngay mặt đường Xa Lộ Hà Nội. gần bên Cảng cầu
Đồng Nai và cách ICD Phước Long 15 Km

Tel: 08-3889 1708

Fax: 08-3889 7108

Chi Nhánh tại Hà Nội

Địa chỉ: Lô D8 - 6 KCN Đài Tư, 386 Nguyễn Văn Linh, Tp.
Hà Nội.

Tel: 04 - 3875 9605

Fax: 04 - 3875 9604

Chi Nhánh tại Hải Phòng

Địa chỉ: Lô 26 Khu Hạ Đoạn 2, P. Đông Hải  2, Q. Hải An,
Tp. Hải Phòng

Tel: (031) 3765650

Fax: (031) 3629474

Chi Nhánh tại Đà Nẵng

Địa chỉ: Lô D Đường số 2 Khu Công Nghiệp Hòa Cầm TP.
Đà nẵng

Tel: (084) - 0511 - 367 5975 / 367 5976

Fax: (084) - 0511 - 367 5977

Chi Nhánh tại Nha Trang

Địa chỉ: Lô E5 Khu CN Suối Dầu H. Cam Lâm, Tỉnh Khánh
Hòa

Tel: 058 - 3744 179

Fax: 058 - 3744 178

Tổng Quan
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● Công ty thành lập
Chi nhánh Hải Phòng
1999

● Thực hiện cổ phần
hóa thành Công ty cổ
phần Hưng Đạo
Container với vốn điều
lệ đăng kí 12,5 tỷ
đồng. Thành lập
Depot container Hải
Phòng có sức chứa
1.000 teus, diện tích
trên 17.000 m2.

● Công ty tiến hành lắp
đặt dây chuyền sản
xuất container và trở
thành nhà máy sản
xuất container ISO đầu
tiên tại Việt Nam được
Tổ chức Đăng kiểm
quốc tế Germanischer
Lloyd (Đức) kiểm định
và chứng nhận.

● Công ty chuyển đổi
văn phòng đại diện Hà
Nội thành Chi nhánh tại
Hà Nội. Công ty là đại
lý độc quyền về dịch vụ
Depot và mua bán
container của Hãng cho
thuê container Florens
tại Việt Nam. Tăng vốn
điều lệ lên 40 tỷ.

● Thành lập chi
nhánh tại Đà Nẵng và
nhận chứng chỉ tiêu
chuẩn chất lượng ISO
9001:2000.19 NĂM

Công ty TNHH Hưng Đạo
Container được thành lập

● Công ty tăng vốn
điều lệ lên 17,5 tỷ
đồng

Lịch Sử Phát Triển
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● Công ty thành lập
chi nhánh Nha Trang
và phát hành thêm
cổ phiếu cho cổ đông
chiến lược, cổ phiếu
thưởng cho cán bộ
công nhân viên, tăng
vốn điều lệ lên
43.046.720.000 đồng

● Công ty đã thực hiện
chuyển sàn giao dịch
cổ phiếu từ UpCom lên
niêm yết trên sàn giao
dịch chứng khoán Hà
Nội (HNX). Đồng thời
thực hiện thành công
việc chào bán cổ phiếu
ra công chúng tăng
vốn điều lệ từ hơn 43
tỷ lên 86 tỷ đồng

● Công ty đã triển khai
thành công mảng kinh
doanh mới là xe đầu
kéo và rơ móoc. Đồng
thời thâm nhập được
vào thị trường
Campuchia. Trong
năm, Công ty cũng đã
tăng vốn điều lệ từ 86
tỷ lên 94,5 tỷ đồng.

1 CHẶNG ĐƯỜNG

● Công ty chính thức
đưa cổ phiếu giao
dịch tại sàn UpCom
với mã chứng khoán
là HDO

● Được sự quan tâm
của các nhà đầu tư
Nhật Bản, đặc biệt là
ông Jun Takagi – Chủ
tịch tập đoàn
UBIQUITOUS Group đã
trở thành cổ đông lớn
của Công ty và cam kết
có những hỗ trợ tích
cực về tài chính cũng
như giới thiệu thêm các
đối tác trong và ngoài
nước nhằm mở rộng
thêm thị trường.

Tiến hành đưa ngành
nghề vận tải container
bằng đường biển vào
hoạt động khai thác
vào tháng 04/2013.

Việc có tham gia hoạt
động thêm lĩnh vực vận
tải biển sẽ hứa hẹn
mang lại dòng tiền gấp
đôi và khai thác tốt hơn
những tiềm năng hiện
có của HDO
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 Sản xuất container khô và lạnh; Bốc xếp, vận tải hàng hóa bằng container và sửa chữa thùng container;

Đại lý ký gửi hàng hóa, đại lý giao nhận, vận tải hàng hóa trong và ngoài nước; Mua bán container và vật

tư phụ tùng; Cho thuê kho bãi, cho thuê container;

 Đại lý tàu biển;

 Vận chuyển tàu biển nội địa;

 Sửa chữa, mua bán xe cơ giới và phụ tùng, thiết bị vận tải và thiết bị chuyên dùng; Mua bán sắt thép, phế

liệu, kim loại màu; Đại lý kinh doanh xăng dầu và nhớt;

 Sản xuất, mua bán và cho thuê rơ moóc và vật tư phụ tùng; Sản xuất, mua bán, sửa chữa, lắp đặt: máy

lạnh, giàn lạnh, xe lạnh; Sản xuất, mua bán phụ tùng, vật tư giàn lạnh, máy lạnh, xe lạnh;

 Quảng cáo; Đại lý du lịch; Kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống.

Công ty có mạng lưới hoạt động trên cả nước.
 Tại Khu vực phía Nam, Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương là 2 địa điểm đem lại doanh thu chủ yếu

cho Công ty.
 Tại khu vực phía Bắc, doanh thu đến chủ yếu từ các chi nhanh Hà Nội và Hải Phòng
 Tại khu vực Miền Trung, Nha Trang và Đà Nẵng là những địa điểm mang lại nguồn thu lớn cho Công ty.

Ngành Nghề Kinh Doanh

Địa Bàn Kinh Doanh

Ngành Nghề và Địa Bàn Kinh Doanh
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Thành Tích Đạt Được

Một số giải thưởng và chứng nhận Công ty đạt được trong quá trình hoạt động kinh doanh:
 Được Tạp chí Thông tin QCA Thương mại - Bộ Thương Mại bình chọn là “Doanh nghiệp Việt Nam uy

tín - chất lượng 2006”.
 Năm 2008, Công ty đã được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam xác nhận “Công ty Cổ phần Hưng Đạo

Container - Nhà máy sản xuất Container đầu tiên tại Việt Nam”.
 Năm 2009, Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container được mạng Doanh nghiệp Việt Nam đánh giá là

“Nhà cung cấp đáng tin cậy tại Việt Nam 2009”.
 GL Certificate - Chứng nhận dây chuyền sản xuất tiêu chuẩn Germanischer Lloyd.
 Bureau Veritas & Certified - Chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2000
 Giấy khen từ Bộ Xây Dựng, đơn vị tổ chức Triễn Lãm quốc tế VietBuild 2012 về Gian hàng đẹp – qui

mô và ấn tượng.

Chứng chỉ ISO 9001:2000

Giấy khen giải Gian hàng đẹp – Qui mô và Ấn tượng trong Triễn Lãm
quốc tế VietBuild 2012

Chứng chỉ Germanisher
Lloyd

Giấy xác nhận kỉ lục Việt Nam
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Sản Phẩm

Container ISO sản xuất mới

 GP 20 feet

 GP 40 feet

 HC 40 feet

Văn phòng – Nhà Container

 Nhà Container 20' (2.5 x 6 m)

 Nhà Container 40' (2.5 x 12 m)

RƠMOỌC chuyên dụng 40'

Container chuyên dụng

 Container 20 ft 2 tầng, Container 6 ft

 Bulk Container 40 ft

 Open hatch container 40 ft và Open Top
Container

 SlidingSide 20 ft, Openside và SlidingRear
Containe

 Shack Container

 Container Cafe
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Dịch vụ Depot Container

 Hồ CHí Minh Depot (Nhà Máy
sản xuất Container)

 Nha Trang Depot
 Đà Nẵng Depot
 Hải Phòng Depot
 Hà Nội Depot

Dịch Vụ PTI Reefer lạnh và sửa chữa container

Dịch Vu Đại lý Tàu Biển - Giao Nhận - Vận Chuyển

Dịch Vụ
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Cơ Cấu Quản Lý
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Định Hướng Phát Triển

 Đưa Hưng Đạo Container trở thành nhà sản xuất và cung cấp dịch vụ
Container hàng đầu Việt Nam và khu vực.

 Phát triển hình ảnh thương hiệu trách nhiệm, uy tín và bền vững.



Sứ mệnh

Chiến lược trung và dài hạn

 Phát huy thế mạnh: HDO sở hữu dây chuyền sản xuất container ISO bán tự động, có thể sản
xuất được tất cả các loại container; Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, công nhân sản xuất có tay
nghề cao và được kiểm tra định kỳ.

 Mở rộng thị trường: Khảo sát và mở rộng thị trường tại Campuchia.

 Xây dựng thương hiệu: Thương hiệu Hưng Đạo Container có tiếng trong nước được nhiều đối tác
lựa chọn.
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Hoạt Động Xã Hội

Trong năm 2012, bên cạnh việc tập trung sản xuất kinh doanh đảm bảo chất lượng hàng hóa và chỉ tiêu kế
hoạch, Công ty vẫn không quên tham gia nhiều hoạt động xã hội nhằm thực hiện trách nhiệm của một doanh
nghiệp trong cộng đồng, có thể kể ra một số hoạt động nổi bật như sau:

Cuộc thi thiết kế nhà Container 2011, được Công ty tổ chức nhằm tìm
kiếm những tài năng thiết kế chuyên về sản xuất, thiết kế sản phẩm nhà
container – một trong những thế mạnh của Công ty, đã có kết quả với
giải nhì thuộc về Kiến trúc sư  Huỳnh Công Thành TP. Quảng Ngãi. Giải
thưởng được trao vào tháng 4/2012

Cuộc Thi Thiết Kế
Nhà Container

2011

Tác phẩm đoạt giải và lễ trao giải thưởng cuộc thi thiết kế nhà Container 2011
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Hoạt Động Xã Hội

Hưng Đạo Depot và
Cuộc đua kì thú
phiên bản Việt
2012

Ngoài ra, trong năm, chương trình Cuộc Đua Kỳ Thú phiên bản Việt Nam
đã chọn Depot Hưng Đạo Container làm điểm thứ thách cuối cùng để tìm
ra đội chiến thắng.

Công ty luôn tích cực trong việc tham gia các triễn lãm do thành phố,
tỉnh, hiệp hội tổ chức như Triển lãm bất động sản Đà Nẵng 2010, Triễn
lãm quốc tế Vietbuild năm 2011,2012..

Các hoạt động nhằm nâng cao đời sống tinh thần của nhân viên công ty
thông qua việc tổ chức những chuyến tham quan, du lịch và các hoạt
động nhân ngày lễ như ngày 8/3, 2/9, 20/10, Tết Trung thu,…

Triễn
Lãm
Quốc Tế
VietBuild
2012
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Rủi Ro

Rủi ro kinh tế

Là nhà sản xuất và cung cấp dịch vụ Conatiner hàng đầu, môi trường

kinh doanh của HDO chịu ảnh hưởng lớn khi nhu cầu lưu chuyển hàng

hóa, hoạt động kinh doanh ngành vận tải hàng hóa bằng container và

sửa chữa thùng container giảm. Lạm phát cuối năm 2012 có phần hạ

nhiệt, chỉ số tiêu dùng CPI cả năm tăng 6,81%, trong khi đó tốc độ

tăng trưởng GDP cả năm chỉ đạt 5,03% dẫn đến thị trường tiêu thụ

hàng hóa trong nước bị thu hẹp, sức mua giảm, tỷ lệ nợ xấu ngân

hàng ở mức đáng lo ngại,….nhiều doanh nghiệp trong ngành sản xuất

lâm vào cảnh khó khăn khi không tìm được đầu ra và hàng tồn kho ứ

đọng.

Rủi ro tỷ giá

HDO có thực hiện những giao dịch với các công ty nước ngoài để nhập

nguyên vật liệu sản xuất. Những giao dịch này thường được thanh

toán bằng USD. Như vậy, rủi ro về biến động tỷ giá cũng như nguồn

cung ngoại tệ sẽ tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh

doanh của Công ty. Tuy nhiên,trong năm 2012, Ngân hàng Nhà nước

đã thực hiện nhiều chính sách tiền tệ nhằm ổn định kinh tế và kiềm

hãm lạm phát. Tỷ giá bình quân liên ngân hàng trong năm được “neo”

ở mức 20.828 VND/USD, giá giao dịch thực tế tại các ngân hàng thay

đổi trong biên độ khoản 1% cho thấy tỷ giá trong năm qua vẫn ở mức

ổn định và không có nhiều biến động.
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Rủi ro biến động giá nguyên vật liệu

Nguyên vật liệu (thép cuộn, phụ kiện và vật tư) chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản xuất của Công ty (khoảng

70%), do đó, sự biến động giá nguyên vật liệu sẽ ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên

cạnh đó, sự biến động giá cả nguyên vật liệu đầu vào của Công ty phụ thuộc vào giá dầu mỏ và thép trên thế giới.

Trong năm 2012, giá thép Carbon thế giới có xu hướng giảm. Cụ thể, giá thép cán cuộn nóng giảm từ $708/tấn

trong tháng 1/2012 xuống còn $661/tấn cuối năm 2012. Giá thép tấm cuộn nóng cũng giảm 16% xuống còn

$706/tấn tại thời điểm 12/2012. Tuy nhiên, giá dầu thô thế giới lại có xu hướng tăng khi chốt phiên giao dịch ngày

31/12/2012 đã lên mức 91,82 USD/thùng, biến động giá dầu thế giới ảnh hưởng đến giá xăng dầu trong nước, cụ

thể giá xăng dầu đã đi ều chỉnh 12 lần với 5 lần điều chỉnh tăng và 7 lần điều chỉnh giảm. Với chi phí đầu vào ngày

càng cao trong khi chưa thể tăng giá bán tương xứng dẫn đến hoạt động kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng.

Rủi ro lãi suất

Công ty có sử dụng nguồn vốn vay của ngân hàng, do đó chịu rủi ro từ những biến động lãi suất. Năm 2012, Ngân

hàng nhà nước có dấu hiệu giảm các mức lãi suất cơ bản khi lãi suất bình quân giảm từ 13,14%/năm xuống còn

9,85%/năm với 6 lần giảm lãi suất huy động và cho vay trong năm. Tuy diễn biến đang có phần thuận lợi với HDO,

nhưng tăng trưởng tín dụng thấp cùng khó khăn khi tiếp cận vốn vay cũng khiến cơ hội này khó nắm bắt.

Rủi Ro
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Rủi Ro

Rủi ro luât pháp

Là một công ty đại chúng, Công ty chịu sự chi phối của đồng thời Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán. Hơn nữa

khi đã niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thì hoạt động của Công ty sẽ còn chịu điều chỉnh từ

những qui định, yêu cầu đối với doanh nghiệp niêm yết nhằm làm tăng tính minh bạch cũng như khả năng quản trị

điều hành.

Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn chưa phát triển hoàn thiện, còn nhiều bất cập và tính ổn định chưa

cao, do đó các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán khi có sự thay đổi sẽ ảnh hưởng đến

hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty. Mặt khác, là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong ngành vận tải hàng

hóa bằng container và sửa chữa thùng container nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đang được điều

chỉnh chủ yếu bởi những thay đổi trong Luật Giao thông đường bộ cũng như vi ệc thay đổi qui định về phí, lệ phí.

Rủi ro khác

Các rủi ro khác như chiến tranh, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh... là những rủi ro bất khả kháng, mặc dù rất hiếm khi

xảy ra, nhưng nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn về tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Hưng Đạo

Container.



• TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

KINH DOANH

• TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

• ĐẦU TƯ DỰ ÁN

• TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

• CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
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Tình hình hoạt động kinh doanh

Chỉ tiêu Thực hiện
2011 Thực hiện 2012 Kế hoạch 2012

Thay đổi
so với

năm 2011
(%)

%Thực hiện so
với Kế hoạch

Doanh thu thuần 176.073.391.387 137.086.952.494 215.000.000.000 77,86% 63,76%
Lợi nhuận sau
thuế 6.440.810.655 362.468.905 16.000.000.000 5,63% 2,27%

Cổ tức (%) 5% - 15%

Đơn vị: đồng

Năm 2012, thật sự là một năm khó khăn với Công ty khi doanh thu thuần đạt 137,1 tỷ đồng bằng 77,86% so với

năm 2011 và chỉ hoàn thành 63,76% so với kế hoạch đề ra. Tuy Ban điều hành công ty đã nỗ lực hết mình để tăng

hiệu quả hoạt động nhưng Lợi nhuận sau thuế của HDO chi đạt 362 triệu đồng bằng 5,6% so với cùng kỳ năm trước

và 2% so kế hoạch. Kết quả này phản ánh tác động của suy thoái kinh tế đến công ty, hơn nữa, sản phẩm của HDO

lại là sản phẩm đặc thù nên thử thách càng lớn.

Ngoài ảnh hưởng của nền kinh tế chung khiến doanh thu giảm,việc lợi nhuận không đạt được kì vọng còn có phần

tác động từ chi phí lãi vay cao. Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam và  ngành vận tải hàng hóa

bằng container và sửa chữa thùng container nói riêng, tuy đây chưa phải là kết quả như kì vọng nhưng kết quả mà

Công ty đã đạt được rất đáng ghi nhận và nên tạo điều kiện để Ban giám đốc rút kinh nghiệm, tiếp tục lèo lái HDO

qua những thời điểm khó khăn.
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Phó Tổng giám đốc -
Thành viên HĐQT

Tổng giám đốc – Chủ
tịch HĐQT

Tổ Chức Và Nhân Sự

Ông Dương Công Phùng

Ông Trần Văn Hùng

Năm sinh: 21/02/1970
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại Học Hàng Hải
Sở hữu cổ phần*: 3.006.060 cổ phần
Quá trình công tác:
• Trước năm 1994: Trợ lý Tổng Giám đốc Hãng Tàu
Mitsui O.S.K Line
• Từ năm 1994 đến 1999: Giám đốc Công ty TNHH
Hưng Đạo Container
• Từ năm 2000 đến nay: Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám
đốc Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container

Năm sinh: 04/04/1973
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại Học Hàng Hải
Sở hữu cổ phần*: 85.319 cổ phần
Quá trình công tác:
• Từ năm 1994 đến 2001: Phó trưởng Depot Hưng Đạo
Container.
• Từ năm 2001 đến 2007: Giám Đốc nhà máy sản xuất
Container.
• Từ năm 2008 đến nay: Thành viên HĐQT - Phó Tổng
Giám đốc Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container

(*) Sở hữu cổ phần tính đến ngày 31/12/2012
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Phó Tổng giám đốc -
Thành viên HĐQT

Tổ Chức Và Nhân Sự

Ông Phan Văn Hiếu

Kế Toán Trưởng

Ông Mai Hoàng Tuấn

Năm sinh: 08/08/1954
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh
Sở hữu cổ phần*: 26.621 cổ phần
Quá trình công tác:
 Từ năm 1978 đến 1991: Sở Tài Chính Đồng Nai
 Từ năm 1992 đến 1993: VP Toshiba Vietnam
 Từ năm 1994 đến 2000: Công ty TNHH Hưng Đạo

Container
 Từ năm 2000 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty

Cổ phần Hưng Đạo Container

Năm sinh: 25/10/1969
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính
Sở hữu cổ phần*: 5.530 cổ phần
Quá trình công tác:
 Từ năm 1996 đến 1999: Quản đốc CS sản xuất

nhôm Nguyễn Văn Quảng.
 Từ năm 1999 đến 2000: Kiểm toán nội bộ Công ty

A&B.
 Từ năm 2000 đến 2004: KTT Công ty TNHH Hoàng

Nhân.
 Từ năm 2004 đến 2006: KTT Công ty TNHH Cao

Phát.
 Từ năm 2006 đến nay: Giám đốc tài chính kiêm Kế

toán trưởng Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container.

(*) Sở hữu cổ phần tính đến ngày 31/12/2012
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Tổ Chức Và Nhân Sự

Hiểu được tầm quan trọng của nguồn nhân lực, Ban Điều Hành HDO luôn chú trọng và quan tâm đến những chính sách

hỗ trợ người lao động.

Để duy trì ổn định đội ngủ nhân viên tay nghề cao cũng như thu hút nhân tài phục vụ công ty, HDO luôn thực hiện

những chính sách lương, khen thưởng và phúc lợi hợp lý, công bằng cho từng nhân viên để khuyến khích sự sáng tạo và

gắn kết lợi ích của nhân viên đối với công ty.

Năm 2012, Đối với các bộ phận làm việc không hiệu quả, Công ty đã tiến hành cắt giảm 05% chi phí lương để tiết kiệm

một phần chi phí. Tuy vậy, Công ty vẫn quan tâm, thăm hỏi và hỗ trợ cho những nhân viên có hoàn cảnh khó khăn; Các

ngày lễ như 8/3, 30/40, 2-9….Công ty có thưởng hoặc tổ chức một số hoạt động vui chơi để tạo mối quan hệ làm việc

tốt hơn cho các nhận viên..

Hơn nữa, chính sách đào tạo và tự đào tạo nguồn nhân lực luôn được chú trọng với các chương trình đạo tạo hợp lý từ

cấp độ công nhân cũng như cán bộ quản lý, kể cả chương trình trong nước và nước ngoài.

STT Tiêu chí Số lượng
(người) Tỷ trọng (%)

I Theo trình độ lao động 310 100,00%

1 Trình độ trên đại học 0 0,00%

2 Trình độ đại học, cao đẳng 100 32,26%

3 Trình độ trung cấp 30 9,68%

4 Công nhân kỹ thuật 80 25,81%

5 Lao động phổ thông 100 32,26%

II Theo giới tính 310 100,00%

1 Nam 245 79,03%

2 Nữ 65 20,97%

Tính đến ngày 31/12/2012

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2011 Năm 2012

Thu nhập bình quân đồng/người/tháng 13.000.000 11.700.000
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Đầu tư và Dự Án

Trong năm 2012, Công ty không thực hiện đầu tư tài chính ngắn hạn lẫn dài hạn.

Đầu tư tài chính

Đầu tư dự án

Công ty đang tiến hành mở rộng khai thác thêm

mảng vận tải biển Bắc – Nam. Sau quá trình

nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá cụ thể từng hạng

mục trong các khâu khai thác vận tải container

đường biển Bắc – Nam, Ban GĐ HDO nhận thấy có

đủ điều kiện để thực hiện và phát triển cũng như

tận dụng các tiềm năng về tài sản, lợi thế kinh

doanh về mặt bằng nhà xưởng, lợi thế về thương

hiệu, uy tín…Dự kiến, chuyến tàu đầu tiên đã được

khởi hành từ HCM đi HPH vào tháng 04 năm 2013.
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Tình Hình Tài Chính

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 % Tăng giảm

Tổng tài sản 285.682.878.203 299.342.126.482 4,78%

Doanh thu thuần 176.073.391.387 137.086.952.494 -22,14%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 12.203.049.041 (721.906.953) -105,92%

Lợi nhuận khác (2.502.569.980) 1.388.410.331 -155,48%

Lợi nhuận trước thuế 9.700.479.061 666.503.378 -93,13%

Lợi nhuận sau thuế 6.440.810.655 362.468.905 -94,37%

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%) 72,97%

Đvt: đồng

Các chỉ tiêu Đơn Vị Năm 2011 Năm 2012

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,116 1,066

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,520 0,444

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 63,4% 65,0%

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 173,4% 185,5%

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 1,845 0,866

Hiệu suất sử dụng tài sản Vòng 0,654 0,469

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần % 3,66% 0,26%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bq % 8,05% 0,35%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bq % 2,71% 0,12%
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh
thu thuần % 6,93% -0,53%

Tình hình hoạt động trong năm

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
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Cơ Cấu Cổ Đông

 Tổng số cổ phần phát hành: 9.459.879 cổ phiếu

 Tổng số cổ phần đang lưu hành: 9.319.879 cổ phiếu

 Cổ phiếu quỹ: 140.000 cổ phần

 Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

 Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Trong năm 2012, HDO không thực hiện tăng vốn điều
lệ cũng như giao d ịch cổ phiếu quĩ.

STT Loại cổ đông
Số lượng cổ

đông
(cổ đồng)

Số lượng cổ
phần

(cổ phần)

Giá trị
(đồng)

Tỷ lệ
(%)

I Cổ đông trong nước 766 7.853.486 78.534.860.000 83,02%

Nhà nước 0 0 - 0,00%

Tổ chức 19 1.073 10.730.000 0,01%

Cá nhân 747 7.852.413 78.524.130.000 83,01%

II Cổ đông nước ngoài 07 1.466.393 14.663.930.000 15,50%

Tổ chức 03 2.161 21.610.000 0,02%

Cá nhân 04 1.464.232 14.642.320.000 15,48%

III Cổ phiếu quỹ 140.000 1.400.000.000 1,48%

Tổng Cộng 773 9.459.879 94.598.790.000 100,00%

Tính đến ngày 02/05/2013

Cơ cấu cổ đông lớn (Sỡ hữu trên 5% số lượng cổ phần)

STT Tên cổ
đông

Số CMND/
Hộ chiếu/

ĐKKD
Địa chỉ

Số lượng cổ
phần (cổ
phiếu)

Giá trị
(Đồng)

Tỷ lệ sở
hữu/ Vốn

điều lệ

1 Trần Văn
Hùng 022258558

Số 7 Nam Hòa, P.
Phước Long A, Q.
9, Tp. HCM

3.006.060 30.060.600.000 31,78%

2 Dương Thị
Hằng 023667819

Số 7 Nam Hòa, P.
Phước Long A, Q.
9, Tp. HCM

528.000 5.280.000.000 5,58%

3 Jun Takagi MS9001911 Japan 1.109.200 11.090.000.000 11,73%
Tổng cộng 4.643.260 46.432.600.000 49,08%

Tính đến ngày 31/12/2012

Cổ phần Giao dịch cổ phiếu quỹ
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Cơ Cấu Cổ Đông
BÁO CÁO
BAN GIÁM ĐỐC

• TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

KINH DOANH

• TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

• ĐẦU TƯ DỰ ÁN

• ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

TÀI CHÍNH 2012 VÀ

NHỮNG CẢI TIẾN

• CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
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Đánh Giá Hoạt động Kinh Doanh 2012

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 % Tăng giảm

Tổng tài sản 285.682.878.203 299.342.126.482 4,78%

Doanh thu thuần 176.073.391.387 137.086.952.494 -22,14%

Giá vốn hàng bán 118.644.560.529 93.285.877.087 -21,37%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 12.203.049.041 (721.906.953) -105,92%

Lợi nhuận khác (2.502.569.980) 1.388.410.331 155,48%

Lợi nhuận trước thuế 9.700.479.061 666.503.378 -93,13%

Lợi nhuận sau thuế 6.440.810.655 362.468.905 -94,37%

EPS 590,35 38,32 -93,51%

Đvt: đồng

Năm 2012 vừa qua là một năm đầy thử thách đối với Ban Tổng Giám đốc, các doanh nghiệp vận tải Container gặp nhiều

khó khăn do giá nhiên liệu leo thang, đồng thời do kinh tế suy thoái, qui mô sản xuất thu hẹp khiến nhu cầu vận chuyển

hàng hóa giảm, nhu cầu hàng hóa cũng như nhu cầu Container giảm làm doanh thu công ty không đạt kì vọng. Doanh

thu thuần của Công ty đạt 137,1 tỷ đồng, giảm 22,14% so với cùng kỳ năm trước khiến lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 666

triệu đồng giảm 93,13% so với năm trước. Ban điều hành đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm giảm thiếu chi phí tuy

nhiên những nỗ lực này không đủ để bù đắp việc giảm doanh thu từ hoạt động kinh doanh khiến lợi nhuận giảm mạnh.

Tuy không hoàn thành chỉ tiêu đề ra nhưng kết quả đạt được trong năm 2012 đã thể hiện những cố gắng không ngừng

nghỉ của toàn thể cán bộ nhân viên Công ty.

Bên cạnh đó, trong năm 2012, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nhiều chuyến đi khảo sát thực tế, đánh giá tiềm năng

hợp tác và phát triển tại các thị trường mới như Campuchia nhằm mở rộng thêm thị trường và nỗ lực thực hiện kế hoạch

kinh doanh khi nền kinh tế trong nước suy giảm.
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BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

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

 Cấu trúc lại cô cấu tổ chức. Các phòng ban được phân công nghiệm vụ rõ ràng, phù hợp với năng lực nhân viên giúp
phát huy hết nguồn lực vốn có.

 Thực hiện tốt việc tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh, tăng hiệu suất hoạt động.

 Các chính sách hỗ trợ người lao động được chú trọng và thực hiện tốt.

Đánh Giá Tình Hình Tài Chính 2012 và Những Cải Tiến

Tình hình tài sản

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Thay đổi

Tài sản ngắn hạn 183.986.089.126 201.059.919.055 9,28%

Tài sản dài hạn 101.696.789.077 98.282.207.427 -3,36%

Tổng tài sản 285.682.878.203 299.342.126.482 4,78%

Tình hình Nợ phải trả

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Thay đổi
Nợ ngắn hạn 164.827.755.650 188.681.440.745 14,47%

Nợ dài hạn 16.366.158.439 5.823.748.061 -64,42%

Nợ phải trả 181.193.914.089 194.505.188.806 7,35%
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BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Kế Hoạch Phát Triển

Qua đánh giá môi trường kinh doanh cũng như các nguồn lực của Công ty, Ban Tổng Giám đốc đánh giá về tiềm năng
phát triển của công ty trong năm 2013:

Thuận lợi

 Thương hiệu HDO đã được khách
hàng biết đến và tin cậy.

 Nền kinh tế đang có xu hướng phục hồi;

 Lãi suất và vật tư đầu vào đang có xu
hướng giảm;

 Các ngành xây dựng và vận tải biển đang
được sự quan tâm của chính phủ và đang
phục hồi khá tốt;

 Được sự quan tâm của các cổ đông, các
nhà đầu tư trong và ngoài nước về ngành
nghề kinh doanh cốt lõi của HDO và hứa
hẹn có nhiều hỗ trợ về mặt tài chính cũng
như thị trường tiêu đầu ra.

Khó khăn

 Nền kinh tế vẫn chưa hồi phục
trong thời gian gần

 Tuy có xu hướng phục hồi nhưng sự tăng
trưởng còn chậm ở hầu hết các ngành
nghề; Việc tiếp cận nguồn vốn của ngân
hàng còn hạn chế, lãi suất vẫn còn cao đối
với doanh nghiệp;

 Nhiên liệu đầu vào như xăng dầu còn biến
động rất phức tạp;

 Tình trạng thu hồi công nợ chậm đối với
một số doanh nghiệp nhà nước còn kéo
dài…
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Kế Hoạch Phát Triển

Kế hoạch sản xuất năm 2013

Doanh thu thuần năm 2013: 180.000.000.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2013: 5.000.000.000 đồng

Cổ tức phân phối: 5%

Phương hướng thực hiện

Giải pháp sản xuất:

 Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu nhân sự cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

 Giao chỉ tiêu sản xuất cho từng chi nhánh. Phân bổ cụ thể đến từng bộ phận, từng nhân viên và có mức
thưởng phù hợp nếu đạt và vượt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đề ra.

 Thực hiện quá trình giám sát hoạt động từ khâu sản xuất đến bán hàng. Hạn chế tối đa các chi phí không cần
thiết và thu hồi nhanh các khoản phải thu khó đòi.

 Chủ động tìm kiếm nguồn cung cấp vật liệu, container vật tư (chủ yếu là thép dùng cho sản xuất container) có
uy tín, giá cả phù hợp. Dự báo biến động giá trong tương lai để ký kết các hợp đồng cung cấp và tạm trữ
nguyên vật liệu một cách hợp lý.

Giải pháp thị trường:

 Lập và phân bổ kế hoạch doanh thu – chi phí – lợi nhuận cho từ chi nhánh, từng bộ phận theo quí. Thực hiện
việc thưởng cao cho những cá nhân, chi nhánh đạt và vượt doanh thu – lợi nhuận đề ra.

 Cơ cấu lại sản phẩm, tập trung vào những sản phẩm container có chất lượng tốt, mẫu mã phù hợp thị hiếu nhu
cầu của khách hàng.

 Tăng cường hoạt động tiếp thị, sự kiện quảng bá thương hiệu: tham gia triển lãm, hội chợ, các họat động xúc
tiến thương mại tại địa phương; tham gia các diễn đàn thương mại, mua bán, các blog chuyên ngành.

 Tiếp tục thăm dò và mở rộng thì phần tại thị trường Campuchia.
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Kế Hoạch Phát Triển

Dự kiến đầu tư

Trong năm 2013, Ban điều hành đã đề xuất thực hiện chiến lược đầu tư như sau:

 Tập trung đầu tư khai thác ngành kinh doanh cốt lõi: sản xuất – mua bán và cho thuê container, dịch vụ
container

 Bổ sung ngành kinh doanh vận tải biển container vào ngành kinh doanh cốt lõi để tận dụng tối đa các tiềm lực
sẵn có.

Vận tải Container đường biển hứa hẹn sẽ giúp HDO khai thác tốt hơn năng lực SXKD hiện nay



BÁO CÁO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

• ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KINH

DOANH 2012

• ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

• ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN



HUNG DAO CONTAINER - ANNUAL REPORT 2012 36

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh Giá Kết Quả Kinh Doanh Năm 2012

Năm vừa qua đánh dấu một thời kỳ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất

hàng hóa đặc thù như Công ty Hưng Đạo Container. Nền kinh tế Việt Nam chậm hồi phục, các vấn đề vĩ mô như

năng lực sản xuất và nhu cầu tiêu dùng giảm, lượng hàng tồn kho cao khiến doanh nghiệp khó khăn trong việc tiêu

thụ hàng hóa. Trong năm, bất ổn kinh tế khiến chi phí đầu vào tăng như giá điện, giá nhiên liệu,.. tạo thử thách

không nhỏ đến doanh nghiệp sản xuất Container vốn tiêu thụ lượng lớn nguyên nhiên liệu. Trong bối cảnh đó, Hội

Đồng Quản Trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc của công ty, nắm sát tình hình thực tế nhằm đề ra

những chủ trương, chính sách và các giải pháp linh hoạt trong kế hoạch kinh doanh để đảm bảo dùy trì khả năng

cạnh tranh cũng như s ự ổn định của Công ty.

Tuy hoạt động kinh doanh năm 2012 chưa đạt được kì vọng của Hội đồng quản trị cũng như yêu cầu của Đại hội

đồng cổ đông, nhưng kết quả lợi nhuận dương có thể xem là nỗ lực vượt bậc trong bối cảnh kinh tế nói chung,

ngành sản xuất nói riêng. Hội đồng quản trị tin rằng qua năm 2013, Công ty có thể hoạt động hiệu quả hơn.
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh Giá Ban Tổng Giám Đốc và Định Hướng Phát Triển

Đánh giá Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2012, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được

giao. Thông qua các cuộc họp Hội đồng, Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, đề ra

những giải pháp cho các vấn đề liên quan nhằm cải thiện hiệu quả kinh doanh của Công ty. Tuy kế hoạch đề ra cho

năm 2012 không đạt được, nhưng theo đánh giá của HĐQT thì Ban Tổng Giám đốc đã rất nỗ lực trong việc cải thiện

kết quả kinh doanh và vẫn đạt được lợi nhuận trong năm.Việc thực hiện các Quyết định, Nghị quyết của Đại hội đồng

cổ đông và Hội đồng quản trị đã được Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt.

Định hướng phát triển

• Cơ cấu, kiện toàn lại bộ máy nhân sự các chi nhánh;

• Củng cố giữ vững vị thế nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ container hàng đầu tại Việt Nam;

• Giao chỉ tiêu doanh thu – lợi nhuận cho từng chi nhánh và đảm bảo duy trì hiệu quả kinh và lợi nhuận;

• Đẩy mạnh việc sản xuất, mua bán, cho thuê container;

• Đẩy mạnh dịch vụ shipping, dịch vụ vận chuyển logistic;

• Đẩy mạnh mua bán xe đầu kéo, rơ móoc;

• Tăng cường xuất khẩu các sản phẩm sang Campuchia;

• Thu hồi container của các Hãng tàu chậm thanh toán để bán thanh lý;

• Đặt mục tiêu tiết kiệm, giảm chi phí cho các chi nhánh.



• HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

• BAN KIỂM SOÁT

• CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO

VÀ NHỮNG LỢI ÍCH KHÁC

QUẢN TRỊ CÔNG TY



HUNG DAO CONTAINER - ANNUAL REPORT 2012 39

QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hội Đồng Quản Trị

Danh sách Hội Đồng Quản Trị

STT Họ và tên Chức vụ Tỷ lệ sở hữu
/Vốn điều lệ

Thành viên
điều hành/
Thành viên

độc lập

Số lượng chức
danh thành

viên HĐQT tại
các công ty

khác

1 Ông Trần Văn Hùng
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng
Giám đốc

31,78% TV điều hành 0

2 Ông Dương Công Phùng
Thành viên HĐQT kiêm Phó
Tổng Giám đốc Công ty

0,90% TV điều hành 01

3 Ông Phan Văn Hiếu
Thành viên HĐQT HĐQT kiêm
Phó Tổng Giám đốc

0,28% TV điều hành 0

4 Bà Trần Thị Xuân Thảo Thành viên HĐQT 0,70% TV điều hành 0

5 Bà Dương Thị Hằng Thành viên HĐQT 5,58% TV độc lập 01

6 Bà Dương Thị Hà Thành viên HĐQT - TV điều hành 0

Tính đến ngày 31/12/2012

Hoạt động của Hội đồng quản trị

STT Họ và tên Chức vụ Số buổi họp tham dự Lý do

1 Ông Trần Văn Hùng
Chủ tịch HĐQT kiêm
Tổng Giám đốc 1 100%

2 Ông Dương Công Phùng
Thành viên HĐQT
kiêm Phó Tổng Giám
đốc

1 100%

3 Ông Phan Văn Hiếu
Thành viên HĐQT
kiêm Phó Tổng Giám
đốc

1 100%

4 Bà Trần Thị Xuân Thảo Thành viên HĐQT 1 100%

5 Bà Dương Thị Hằng Thành viên HĐQT 1 100%

6 Bà Dương Thị Hà Thành viên HĐQT 1 100%
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Hoạt động của Hội đồng quản trị độc lập, không điều hành và các tiểu ban

Các thành viên HĐQT độc lập, không điều hành thường xuyên kết hợp cùng Ban kiểm soát đi kiểm tra thực tế hoạt

động kinh doanh tại các chi nhánh và đề xuất áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát tăng tính minh bạch trong các

hoạt động.

Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị có chứng chỉ quản trị Công ty trong năm 2012

Không có

Trong năm 2012, HĐQT đã tổ chức 1 buổi họp thường kì với nội dung bàn luận về các vấn đề liên quan đến điều hành

doanh nghiệp của Ban Giám đốc, kết quả kinh doanh so với chỉ tiêu và chi trả cổ tức 2011. Ngoài ra, HĐQT cũng đề ra

những định hướng và điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình kinh tế chung.

STT Số nghị

quyểt

Ngày Nội dung

01 01/NQ-HĐQT 30/01/2012
Nghị quyết của hội đồng quản trị công ty Cổ Phần Hưng Đạo

Container (Về việc: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 01 năm 2011).

Hội Đồng Quản Trị



HUNG DAO CONTAINER - ANNUAL REPORT 2012 41

QUẢN TRỊ CÔNG TY

Ban Kiểm Soát

Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị có chứng chỉ Quản trị Công ty

STT Thành viên Chức vụ Số lượng cổ phần

1 Bà Trần Thị Thu Trưởng Ban Kiểm soát -

2 Bà Trần Thị Nguồn Thành viên -

3 Lê Thị Ngọc Mai Thành viên 73

4 Nguyễn Văn Công Thành viên -

Tính đến ngày 31/12/2012

Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2012

 Tham gia đầy đủ vào các cuộc họp của HĐQT và Ban lãnh đạo nhằm duy trì  kiểm tra giám sát việc  triển khai các

nghị quyết của Đại hội Cổ Đông và đưa ra các ý kiến đóng góp trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

 BKS cũng thường xuyên trao đổi, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty dựa trên việc phân tích Báo Cáo Tài

chính để đưa ra các định hướng kiểm soát nhằm cải tiến và hoàn thiện công tác quản lý, điều hành của Công ty.

Xem xét đánh giá những công việc mà BKS đã thực hiện và lập kế hoạch công tác cho thời gian tiếp theo.

 Cập nhật và phân tích các Báo cáo nội bộ định kỳ hàng tháng do Ban Giám Đốc Công ty lập và quy định, đồng thời

kiểm soát chi phí hợp lý hợp lệ.

 Xem xét Báo cáo tài chính hàng quý và thẩm định báo cáo tài chính cả năm 2012

 Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư

Các cuộc họp của Ban Kiểm soát trong năm

Lần 1: Lên kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2012.

Lần 2: Thực hiện công tác soát xét 6 tháng đầu năm 2012

Lần 3: Thực hiện công tác soát xét cả năm 2012.
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QUẢN TRỊ CÔNG TY

Về sự phối hợp hoạt động giữa các Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Tổng Giám

đốc

Đại diện Ban Kiểm Soát tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng của Công ty. Hơn nữa, kết hợp với HĐQT, BGĐ

trong các cuộc họp định kì để lập ra các phương án kiểm tra, kiểm soát đưa quá trình SXKD đi theo đúng đ ịnh hướng.

Ban Kiểm soát đã được Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện tiếp cận các tài liệu kinh doanh để chứng thực các thông tin.

Các thành viên được cung cấp đẩy đủ các báo cáo quan trọng như báo cáo tình hình SXKD cũng như quá trình th ực

hiện những việc liên quan đến nội dung trong cuộc họp HĐQT.

Đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty:

Về thực hiện chế độ báo cáo kế toán

 Sổ sách, chứng từ được ghi chép và lưu trữ đầy đủ, hợp lệ.

 Chấp hành đúng chế độ hạch toán kế toán theo các quy định pháp lý  hiện hành;

 Chấp hành đúng việc chế độ công bố thông tin của công ty đại chúng, đặc biệt là đối với công ty niêm yết theo các

quy định của pháp luật

Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012

Doanh thu thực hiện đạt 137.09 tỷ đồng, giảm 22,14% so với năm 2011, lợi nhuận trước thuế đạt được 666 triệu

đồng, giảm 93,13% so với năm 2011. Ban Kiểm soát nhất trí với nhận xét của Hội đồng quản trị về tình hình kinh

doanh của Công ty. Tuy có nhiều cố gắng trong việc giảm chi phí sản xuất nhưng kết quả kinh doanh vẫn không đạt

như kế hoạch đề ra nguyên nhân chính là do sức cầu của nền kinh tế sụt giảm nghiêm trọng nhất là nhu cầu mua

container cho các dự án xây dựng, vận tải thủy bộ. Ngoài ra, chi phí nguyên vật liệu đầu vào và gánh nặng lãi vay cũng

góp phần làm cho lợi nhuận giảm

Ban Kiểm Soát
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Đánh giá của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2012, Ban Giám đốc toàn Công ty đã có sự nỗ lực trong việc quản lý điều hành, tập trung duy trì sản xuất

kinh doanh, tiết giảm chi phí , nâng cao hiệu quả hoạt động.

Ban Giám đốc đã tham gia đầy đủ các các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng. Các vướng mắc trong việc điều

hành quản lý, được đưa ra các biện pháp giải quyết ngay trong mỗi cuộc họp. Phân công nhiệm vụ và tổ chức phối hợp

thực hiện công tác quản lý một cách có hiệu quả.Chấp hành đầy đủ việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật

đối với mô hình Công ty Đại chúng.

Đánh giá của Ban kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị

HĐQT đã theo dõi sát tình hình hoạt động kinh doanh trong năm, qua đó thực hiện những quyết định mang tính chiến

lược phù hợp với tình hình thực tế. Nội dung các cuộc họp chủ yếu bàn về thực hiện nghị quyết của Đại Hội Cổ Đông,

thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2011, chiến lược phát triển công ty.

HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và

hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị đã tạo điều kiện để Ban Kiểm soát có thể tham gia vào các cuộc họp và đưa

ý kiến đóng góp trong phạm vi quyền hạn của mình.

Thay đổi thành viên BKS trong năm 2012

Trong năm 2012, HĐQT không có thay đổi. Tuy nhiên, Ban Kiểm soát có tiến hành bầu bổ sung thành viên theo Nghị

quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

STT Họ Tên Chức vụ cũ Chức vụ mới Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm

1 Nguyễn Văn Công - Thành viên 17/03/2012

Ban Kiểm Soát
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Các Giao Dịch, Thù Lao Và Lợi Ích Khác

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn trong năm 2012

STT Người thực hiện
giao dịch

Quan hệ với
CĐNB/CĐ

lớn

Số cổ phiếu sở hữu
đầu kì

Số cổ phiếu sỡ hữu cuối
kì Lý do tăng,

giảmSố cổ
phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ

1 Trần Văn Hùng Chủ tịch
HĐQT 2.947.660 31,63% 3.006.060 32,25% Mua cổ

phiếu

2 Dương Thị Hằng Thành viên
HĐQT 610.000 6,55% 528.000 5,67% Bán cổ

phiếu

3 Jun Takagi Cổ đông lớn 470.700 5,05% 1.109.200 11,9% Mua cổ
phiếu

Lương, thưởng, thù lao trong năm 2012 của HĐQT, BTGĐ, BKS

STT Họ và tên Chức vụ Lương Thường Thù lao,lợi
ích khác

Hội đồng quản trị

1 Ông Trần Văn Hùng Chủ tịch kiêm Tổng
giám đốc 482.400.000 0 0

2 Ông Dương Công Phùng Thành viên kiêm Phó
Tổng giám đốc 411.586.313 0 0

3 Ông Phan Văn Hiếu Thành viên kiêm Phó
Tổng giám đốc

235.980.000 0 0

4 Bà Trần Thị Xuân Thảo Thành viên 331.884.000 0 0

5 Bà Dương Thị Hằng Thành viên - 0 0

6 Bà Dương Thị Hà Thành viên 331.736.254 0 0

Ban Điều hành

1 Ông Trần Văn Hùng Nt Nt Nt Nt

2 Ông Dương Công Phùng Nt Nt Nt Nt

5 Ông Mai Hoàng Tuấn Kế Toán Trưởng 209.625.000 0 0
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Ban kiểm soát

1 Bà Trần Thị Thu Trưởng Ban 151.342.708 0 10.000.000

2 Bà Trần Thị Nguồn Thành viên 0 0 5.000.000

3 Lê Thị Ngọc Mai Thành viên 136.761.884 0 5.000.000

4 Nguyễn Văn Công Thành viên 0 0 5.000.000

Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

Trong năm 2012, Công ty đã tuân thủ và thực hiện tốt việc quản trị công ty theo qui định của pháp luật, của cơ quan

quản lý nhà nước đối với công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Các Giao Dịch, Thù Lao Và Lợi Ích Khác
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• BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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Ý Kiến Kiểm Toán
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Ý Kiến Kiểm Toán
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Báo Cáo Tài Chính 2012
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Báo Cáo Tài Chính 2012
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Báo Cáo Tài Chính 2012
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Báo Cáo Tài Chính 2012
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Báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2012 của Công ty được
đăng tải trên Website Công ty

http://www.hungdaocontainer.com.vn/trangchu.php?mod=vn_financial

Báo Cáo Tài Chính 2012

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG ĐẠO CONTAINER

Nguyễn Công Lý
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