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Kính gửi các Quý vị Cổ đông!
Năm tài chính đầy biến động 2009 kết thúc cũng là dịp để
chúng ta điểm lại một năm hoạt động và hướng về một chặng đường
phát triển mới, giai đoạn 2010 - 2015.
Những báo cáo kết thúc năm tài chính 2009 của nhiều hãng tàu
lớn trên thế giới cho thấy hầu hết đều lâm vào tình trạng khó khăn
về tài chính do bị lỗ lớn, một số lớn các công ty hàng hải trong nước
cũng tiếp tục có những số liệu kém phấn khởi về doanh thu và lợi
nhuận trong năm 2009. Trong bối cảnh ấy, chúng ta đã có những nỗ
lực cố gắng phấn đấu để đạt được những con số khả quan, thể hiện
sự phát triển bền vững.
Năm qua, mặc dù thị trường hàng hải đang trên đỉnh điểm
khủng hoảng, Gemadept vẫn đạt được hệ số sử dụng tàu ở mức 75%
với 51 triệu USD doanh số vận tải, đặc biệt chúng ta đã cố gắng
không để bị lâm vào tình trạng tàu phải neo đậu chờ hàng như đa
phần các hãng tàu khác. Trong lĩnh vực khai thác cảng, hai cảng
chính của Gemadept đã khai thác được 709 lượt chuyến tàu cho 9
hãng tàu container lớn, với 490 ngàn Teu sản lượng thông qua.
Các mảng kinh doanh chính của công ty đã mang lại doanh thu
1.774 tỷ đồng. Con số lợi nhuận cũng đạt ở một mức cao mới là 323
tỷ đồng, trong đó mảng sản xuất kinh doanh chính đã đạt và vượt chỉ
tiêu của Đại hội đồng Cổ đông giao cho. Kết quả này đã phản ánh tầm
nhìn của Đại hội đồng Cổ đông, thể hiện những phản ứng nhanh
nhạy, điều chỉnh chiến lược kịp thời của Ban lãnh đạo để đối phó với
những biến động kinh tế. Ba giải pháp tổng thể gồm điều chỉnh kế
hoạch sản xuất, triển khai mạnh chương trình cắt giảm chi phí, cải
tiến công tác quản trị đã được triển khai tới tất cả các cấp và công ty
con thuộc Gemadept ngay từ tháng 1 năm 2009 và đã có tác dụng
tích cực đến kết quả kinh doanh.
Bước qua năm 2010, mặc dù thị trường trong và ngoài nước vẫn
còn nhiều khó khăn, nhưng Gemadept đã và đang phát triển dựa trên
nền tảng vững chắc và từ những thành quả đầu tiên của chiến lược
đa đạng hóa ngành nghề sản xuất kinh doanh có chọn lọc. Nhờ có
định hướng đúng đắn và triển khai kịp thời, Gemadept đã có thêm
những trụ cột mới để duy trì và tăng doanh thu và lợi nhuận. Năm
2010 cũng là năm quan trọng, khởi đầu cho một tầm nhìn mới với
việc khởi công các dự án lớn nằm trong chiến lược phát triển dài hạn
giai đoạn 2010 - 2015.
Nhìn lại chặng đường đã qua, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng
giám đốc công ty trân trọng cảm ơn các quý vị Cổ đông, các đối tác,
khách hàng; các bộ, ngành, cơ quan hữu quan và tập thể cán bộ công
nhân viên đã sát cánh ủng hộ, hợp tác, giúp đỡ, chia sẻ khó khăn.
Hướng tới tương lai, chúng ta sẽ cùng đóng góp trí tuệ và công sức để
công ty tiếp tục phát triển nhanh, mạnh và bền vững, mang lại thịnh
vượng cho đất nước và mọi người đồng hành cùng Gemadept.
Xin trân trọng cám ơn!
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Đỗ Văn Nhân

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
Thành lập năm 1990, GEMADEPT là một trong 3 doanh nghiệp đầu tiên được Chính
phủ lựa chọn thí điểm chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần.
Qua 19 năm phát triển, ngày nay Gemadept trở thành một doanh nghiệp lớn, thuộc
nhóm hàng đầu Việt Nam về khai thác cảng, vận tải hàng hoá, logistics. Trong chiến
lược đa dạng hóa, Gemadept đã thành công về bất động sản cao ốc văn phòng và một số
lĩnh vực mới. Hiện tại Gemadept có mạng lưới nhiều công ty con, công ty liên kết, đại
lý tại nhiều tỉnh thành trong cả nước và 7 quốc gia trong khu vực.

Những cột mốc quan trọng
1990…. Thành lập công ty, trực thuộc Liên Hiệp Hàng hải Việt Nam.
1993…. Chuyển đổi thành công ty Cổ phần với vốn điều lệ 6,2 tỷ đồng.
1995…. Thành lập ICD Phước Long, loại hình Cảng Cạn đầu tiên tại Việt Nam.
1997…. Áp dụng công nghệ vận tải Midstream, vận tải container bằng đường thủy.
2000…. Đạt vị trí thứ 2 trong cả nước về sản lượng xếp dỡ container.
2001…. Nâng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng.
2002…. Niêm yết cổ phiếu GMD trên TTCK.
2003…. Khai trương các tuyến vận tải container chuyên tuyến.
2004…. Thành lập 2 công ty 100% vốn Gemadept tại Singapore và Malaysia.
2006…. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 475 tỷ đồng.
2007…. Đầu tư mua 3 tàu container viễn dương, mở 4 tuyến vận tải đường biển,
thành lập 3 công ty liên doanh với các đối tác quốc tế lớn.
2008…. Đưa vào khai thác 3 công trình quan trọng: Cao ốc Gemadept
và 2 Cảng tại Dung Quất, Hải Phòng.
2009…. Đạt được mức lợi nhuận mới. Khởi công nhà ga hàng hóa hàng không
Tân Sơn Nhất.
Báo Cáo Thường Niên
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
KHAI THÁC CẢNG & LOGISTICS
Khai thác cảng tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Vũng Tàu & Hải Phòng.
Liên doanh với các hãng Schenker, MBN cung cấp các dịch vụ logistics.
VẬN TẢI HÀNG HOÁ
Vận tải container chuyên tuyến; vận tải hàng siêu trường siêu trọng; vận tải đa phương thức
QUẢN LÝ TÀU
Mua, bán, cho thuê, khai thác, quản lý tàu; quản lý thuyền viên.
ĐẠI LÝ HÀNG HẢI
Liên doanh, hợp tác với các hãng OOCL, Hyundai, Sinokor, Inchcape, MISC và hơn 40 hãng
giao nhận quốc tế để cung cấp dịch vụ đại lý hàng hải và giao nhận.
BẤT ĐỘNG SẢN
Xây dựng & cho thuê cao ốc văn phòng tại Tp.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Quy Nhơn.
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
Đầu tư tài chính dài hạn vào các doanh nghiệp Potraco, Ngân hàng Hàng hải, Cty CP Nước
Khoáng Vĩnh Hảo, Navibank, Thương cảng Vũng Tàu.
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BAN LÃNH ĐẠO
CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT
Cao ốc Gemadept, 6 Lê Thánh Tôn, Quận1.
Tp. Hồ Chi Minh, Việt Nam.
Tel : (848) 38 236 236; Fax: 38 235 236
Email : info@gemadept.com.vn;
Website : www.gemadept.vn

Hội đồng quản trị gồm 9 thành viên và Ban kiểm soát gồm 5 thành viên được
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gemadept bầu chọn tại kỳ họp ngày
19/5/2008.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC

Chủ tịch - Đỗ Văn Nhân

Tổng giám đốc – Đỗ Văn Minh

Phó Chủ tịch – Chu Đức Khang

Phó tổng giám đốc – Chu Đức Khang

Thành viên – Đỗ Văn Minh

Phó tổng giám đốc – Lê Ngọc Quang

Thành viên – Nguyễn Quốc Khánh
Thành viên - Vũ Ninh
Thành viên – Nguyễn Minh Nguyệt
Thành viên – Phạm Hồng Hải
Thành viên - Tô Hải
Thành viên – Phạm Tiến Tịnh

BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban – Lưu Tường Giai
Thành viên – Bùi Thị Thu Hương
Thành viên – Vũ Thị Hoàng Bắc
Thành viên – Nguyễn Viết Quảng
Thành viên –Trần Đức Thuận

Báo Cáo Thường Niên

2009

5

TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2009

2007

2008

2009

1,171,917,283,023

1,912,924,716,291

1.774.449.482.248

Lợi Nhuận gộp

228,201,606,305

326.149.811.757

255.868.826.855

Lợi nhuận trước thuế

264,605,819,809

138.893.365.890

360.399.950.726

Lợi nhuận sau thuế

202,684,620,310

31.807.374.325

323.085.833.277

Vốn chủ sở hữu

2.270.888.375.106

2.229.086.653.191

2.470.626.397.025

Tổng tài sản

3.286.536.819.606

4.140.927.549.619

4.511.256.068.185

32

156 202

1913

135

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

1171

94

45

1212

340

93

30

824

288

570

18

253

500

14

419

3

196

86

121

68

73

40

66

101

1102

113

97

323

06

07

08

1774

Doanh thu

09

Năm 2008, lợi nhuận sau thuế được ghi nhận lại là 31,8 tỷ đồng thay vì -166 tỷ đồng.
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KHAI THÁC CẢNG
Đầu tư, xây dựng và khai thác hệ thống cảng biển
và cơ sở dịch vụ hàng hải dọc bờ biển đất nước,
tại các vùng kinh tế trọng điểm.

Báo Cáo Thường Niên
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CẢNG PHƯỚC LONG ICD - Tp.HCM

Hoạt động của các cảng phản ánh
rõ nét tình hình sản xuất và xuất nhập
khẩu của một đất nước. Tác động của
khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008
- 2009 đã làm nhiều tàu không có hàng
buộc phải ngừng khai thác, neo đậu tại
chỗ. Các cảng biển Việt Nam cũng đã bị
giảm mạnh sản lượng trong những
tháng đầu năm 2009.
Trong bối cảnh đó, Cảng Phước
Long – ICD (viết tắt PIP) đạt được con số
345 ngàn Teu thông qua, tăng 7% so với
kế hoạch là một cố gắng lớn. Mặc dù tình
hình cạnh tranh cao, nhiều hãng tàu thu
hẹp tuyến và tàu, nhưng Cảng PIP vẫn
khai thác được 509 lượt tàu ra vào cho 9
hãng tàu container lớn, trong đó có 177
chuyến của Gemadept Shipping.

Cơ cấu sản lượng & thị phần
ÐVT : TEU

321.860

KH 2009

TH 2009

344.772
290.265

266.903

242.778

TỔNG SẢN LƯỢNG
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2009

233.039

MID - STREAM

Gặp gỡ Chủ tịch DP world và lãnh đạo SPCT nhằm
tăng cường sự hợp tác khai thác cảng tại Tp. HCM

Tuy chỉ là một cảng cạn ICD, nhưng nhờ
những thuận lợi từ hệ thống dịch vụ liên hoàn
của Gemadept, mà Cảng PIP chiếm được vị thế
vượt trội hơn các ICD khác trong cả nước và có
thị phần được xếp vào nhóm đầu cùng với
những cảng hiện đại được đầu tư lớn.
Sản lượng và thị phần của PIP trong năm
2009 là kết quả từ sự phối hợp giữa các công ty
con thuộc Gemadept và những thay đổi lớn về
quản trị sản xuất tại PIP. Những yếu tố quan
trọng này đã giúp cảng vượt qua được những tác
động tiêu cực của cuộc khủng hoảng và chuẩn
bị tốt cho kế hoạch sản xuất năm 2010.
Cuối năm 2009, một số cảng lớn tại Cái
Mép–Thị Vải đã hoạt động, thu hút nhiều hãng
tàu lớn đưa tàu mẹ trực tiếp vào Việt Nam. Tính
chất cạnh tranh và thị phần các cảng tại khu
vực Tp. HCM đang có sự thay đổi lớn. Để tiếp tục
tăng trưởng và thực hiện tốt chiến lược chung
của Gemadept, năm 2010 cảng PIP đang đẩy
mạnh đầu tư mở rộng cho ICD 3, tăng cường hợp
tác với một số cảng và hãng tàu, mở rộng hoạt
động Midstream và nâng cao chất lượng dịch vụ
đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của khách hàng.
Đó là cơ sở để Cảng đặt mục tiêu tăng trưởng về
sản lượng, doanh thu và lợi nhuận trong năm
2010.

CẢNG NAM HẢI - HẢI PHÒNG

Tận dụng, tìm kiếm cơ hội phát triển

Năm 2009 Cảng đã đón được gần 200

ngay trong khủng hoảng, khai thác tốt các

chuyến tàu với sản lượng container thông

mảng dịch vụ cốt lõi như: khai thác cảng, vận

qua đạt 145.000 Teus vượt mức công suất

tải...là một trong 8 trọng tâm kế hoạch sản

dự kiến cho năm đầu tiên khai thác. Với

xuất kinh doanh được Đại Hội đồng cổ đông

những lợi thế về vị trí và có các dịch vụ

vạch ra tại kỳ họp trước. Cảng Nam Hải đã

khép kín Cảng – Vận tải – Logistic, Cảng

hoàn thành xuất sắc mục tiêu này trong năm

Nam Hải đã phục vụ một cách chuyên

2009.

nghiệp cho các hãng tàu Zim-GSL, China

Cảng Nam Hải đã chính thức được đưa

Shipping, Gemadept Shipping và các chủ

vào khai thác làm hàng cho tàu container từ

hàng xuất nhập khẩu, các doanh nghiệp

ngày 29 tháng 02 năm 2009. Vừa khai thác,

tại khu vực Hải phòng và phía Bắc.

vừa tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trang

Năm 2010, cảng Nam Hải sẽ mở rộng

thiết bị và nguồn nhân lực, giữa năm 2009 lại

hợp tác kinh doanh với các cảng trong khu

phải đối phó với đợt tắc nghẽn hàng hóa tại

vực Hải Phòng, phát triển mạng lưới vận

khu vực biên giới nhưng cảng Nam Hải đã

tải, dịch vụ Depot, kho bãi, điện lạnh để có

vượt qua khó khăn để đạt được con số ấn

thể đưa thêm tàu vào Cảng, đa dạng hóa

tượng về sản lượng và doanh thu.

phạm vi phục vụ và đối tượng khách hàng.
Cảng đặt mục tiêu tăng sản lượng và
doanh thu 25 % so với năm 2009.

Báo Cáo Thường Niên

2009

9

CẢNG DUNG QUẤT - QUẢNG NGÃI
Được đưa vào khai thác từ cuối
năm 2008, Cảng quốc tế Gemadept
Dung Quất được đánh giá là một cảng
thương mại hiện đại, là hạ tầng hàng
hải thiết yếu trong khu vực, đã và
đang góp phần quan trọng để thu hút
đầu tư vào khu kinh tế tổng hợp
Dung Quất, khu kinh tế mở Chu Lai
và các khu công nghiệp lân cận.
Do ảnh hưởng của suy thoái
kinh tế toàn cầu, nhiều dự án trong
TT Các hạng mục công trình

Đơn vị

Giai đoạn 1

m

85 x 225

khu vực chậm triển khai, lượng hàng
hóa tại các tỉnh miền Trung còn chưa

1

Phạm vi khu nước trước bến

2

Tải trọng bến

DWT

20.000

Chiều dài bến

năm 2009 chỉ đạt 214 ngàn tấn, thấp

3

m

145

hơn công suất thiết kế trong năm đầu

4

Độ sâu trước bến

m

-9.50

tiên khai thác.

5

Độ sâu vũng quay trước bến

m

-8.50

6

Đường kính khu quay trở tàu

m

Tuy nhiên, Cảng có vị trí thuận

300

Chiều rộng cầu cảng

lợi, nằm ở trung điểm của Việt Nam

7

m

33.5

và được kết nối trực tiếp với các

8

Diện tích khu tiền phương

Ha

11,6

tuyến giao thông quan trọng: Quốc lộ

nhiều nên sản lượng thông qua cảng

1A, đường sắt Bắc - Nam, tuyến
đường xuyên Á nối với Lào, Campuchia và Thái Lan. Cảng Quốc tế
Gemadept Dung Quất sẽ là đầu mối
quan trọng để hàng hóa tại khu kinh
tế và các vùng lân cận được vận
chuyển đến và đi tới các miền trong
cả nước và kết nối vào mạng lưới vận
tải toàn cầu.
Với việc triển khai mạnh hơn
dịch vụ hàng hóa container, hàng dự
án và mở rộng liên kết, hợp tác đầu tư
vào khu dịch vụ hậu cần 18ha, Cảng
quốc tế Gemadept Dung Quất đặt
mục tiêu nửa triệu tấn hàng hóa

10
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thông qua cho năm 2010.

VẬN TẢI HÀNG HÓA
Phát triển hãng tàu viễn
dương tầm cỡ khu vực mang
thương hiệu Gemadept.
Đầu tư vào các lĩnh vực vận
tải mũi nhọn như hàng không,
vận tải siêu trường, siêu trọng...

Báo Cáo Thường Niên
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SHIPPING - VẬN TẢI CONTAINER QUỐC TẾ

Năm 2009 là một năm đặc biệt khó
khăn cho các hãng tàu trong nước. Báo cáo
tài chính hàng quý của nhiều công ty niêm
yết trong nhóm vận tải đã có con sỗ lỗ khá
lớn. Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã
gây nên: hàng hóa sụt giảm, giá nhiên liệu
tăng nhanh vào cuối năm 2009; giá cước

Các cảng tới của tàu Gemadept

tiếp tục hạ ở một số tuyến, tình trạng dư

1 – Tp. Hồ Chí Minh
2 - Hải Phòng
3 - Đà Nẵng
4 - Qui Nhơn
5 - Cần thơ
6 - Singapore
7 - Taiwan
8- Malaysia
9- Hong Kong
10- Bangkok
11- Philippine
12 - Phnompenh

thừa tải trọng có chiều hướng tăng ở một số
tuyến ngắn…Đây là những tác nhân chủ
yếu tác động tới kết quả kinh doanh của
hoạt động vận tải của GMD.
Mặc dù có khó khăn chung của thị
trường, nhưng do thế mạnh của GMD và sự
điều tiết phân phối tốt các nguồn lực nên
Gemadept đã không phải neo đậu tàu tại
chỗ ngừng khai thác, chấp nhận mức cước
rất thấp…mà nhiều hãng tàu đã phải làm.
Cụ thể về mảng vận tải trong năm 2009,
Gemadept đã duy trì được hệ số sử dụng
tàu ở mức 75%, sản lượng vận tải chung các
tuyến đạt 214 ngàn Teu chỉ giảm 8.5%,
doanh số cũng đạt 51 triệu USD giảm 4,5%
so với năm 2008.

Với dự báo thị trường năm 2010 vẫn còn tiếp
tục xấu, xu thế khó khăn và giảm cước đang dịch
chuyển từ các tuyến vận tải đường dài sang hầu
hết tuyến ngắn, nên GMD Shipping đã xác lập kế
hoạch năm 2010 theo hướng thận trọng với sản
lượng 251 ngàn Teu, doanh số cước vận tải 55

7000

triệu USD và đảm bảo mục tiêu lợi nhuận cho

6000

hoạt động này.

5000
4000

Là một doanh nghiệp vận tải container

3000

chuyên tuyến nối các cảng của Việt Nam với Đài

2000

Loan, Hongkong, Singapore, Malaysia, Philipine,

1000

Indonesia, Thailand, Campuchia…

0
1 3 5 7 9 11131517192123252729313335373941434547495153

Shipping là một trong những đơn vị vận tải chủ

Actual allocation

lực của Việt Nam và sẽ đóng góp phần quan trọng

Actual Lifting

Budget allocation in 2009

Hệ số sử dụng tàu 2009
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vào kết quả kinh doanh của GMD trong năm
2010.

SHIPPING - VẬN TẢI CONTAINER NỘI THỦY & CAMPUCHIA

Vận tải container nội thủy trên các tuyến
Bắc - Trung - Nam và đồng bằng sông Cửu Long,
Campuchia là một trong những thế mạnh của
Gemadept.
Do tình hình sụt giảm vận tải trên thị
trường quốc tế và khu vực nên nhiều hãng tàu
đã tập trung tái chiếm lĩnh thị trường nội địa.
Năm 2009 đã xuất hiện thêm nhiều tàu chạy
tuyến nội địa, song cũng chứng kiến một số

Thị phần vận tải tuyến nội địa

công ty phải ngừng dịch vụ trên tuyến này sau
vài tháng hoạt động.
Do những nỗ lực và lợi thế của mạng lưới
vận tải nội thủy kết hợp vận tải quốc tế mà
Gemadept đã duy trì được mức sản lượng đáng
kể trên 50 ngàn TEU. Tuyến Bắc – Trung - Nam
vượt 7% sản lượng, tuyến Cần Thơ tiếp tục đạt
thị phần dẫn đầu.
Cũng như Việt Nam, kim ngạch xuất nhập
khẩu của Campuchia cũng bị ảnh hưởng mạnh.
Sản lượng hàng hóa thông qua cảng Phnompenh năm 2009 ước chỉ đạt 42,293 Teus, bằng
89.25% so với cả năm 2008. Từ quý 3/2009, thị
trường này đã có những dấu hiệu hồi phục sản
lượng.

Các cảng nước sâu tại Cái Mép-Thị Vải
đi vào hoạt động đã thu hút thêm hàng hóa
Phnompenh, thêm tàu, thêm hãng vận
chuyển. Năm 2009, Gemadept vẫn duy trì
được vị trí dẫn đầu về thị phần trên tuyến
nhưng sản lượng có sụt giảm, chỉ đạt được
trên 15 ngàn Teu.
Với sự chủ động về tải trọng tàu, kể cả
lượng tàu S1, S2 dồi dào và sự ủng hộ của
các khách hàng truyền thống, Gemadept
Shipping đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn
về cả 4 chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi
nhuận và thị phần trên tuyến Campuchia
trong năm 2010.

Báo Cáo Thường Niên
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VẬN TẢI SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG

Do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài

Những năm gần đây, lĩnh vực vận tải

chính, nhiều dự án lớn ở Việt Nam đã bị chậm

hàng siêu trường siêu trọng đã có sự cạnh

hoặc ngừng triển khai trong năm 2009. Tình

tranh mạnh, nhất là phân khúc vận tải hàng

hình đó khiến mảng vận tải hàng siêu trường

nặng dưới 100 tấn. Nhiều công ty mới được

siêu trọng của Gemadept năm qua chủ yếu tập

thành lập và chấp nhận mức giá thấp để cạnh

trung vào thực hiện các hợp đồng và dự án cũ.

tranh với các doanh nghiệp lớn là Gemadept,

Năm 2009 Gemadept đã thực hiện vận
chuyển thiết bị hạng nặng cho 18 công trình
lớn. Trong đó có những dự án đòi hỏi trình độ

những nguyên nhân chính khiến tỷ suất lợi
nhuận của nhóm ngành này không cao.

kỹ thuật, thiết bị và tính chuyên nghiệp cao

Với những dấu hiệu hồi phục kinh tế và

như: di dời hệ thống dây chuyền thiết bị nhà

việc tái khởi động nhiều công trình lớn trong

máy bánh kẹo Kinh Đô từ Tp.HCM ra Hải

năm 2010, Gemadept sẽ tiếp tục đầu tư, nâng

Dương, vận chuyển các thiết bị máy móc siêu

cao tính chuyên nghiệp và cạnh tranh để có

trường siêu trọng gia công tại nhà máy thép

các hợp đồng vận chuyển cho các công trình

Nam Vang, nhà máy Viglacera Bắc Ninh, nhà

thuộc lĩnh vực điện, đạm, xi măng, công

máy đóng tàu Sài Gòn, nhà máy Phân Đạm Ninh

nghiệp nặng, giao thông.

Bình, Nhiệt điện Hải Phòng, và 10 máy phát
điện nặng 220T/máy của Nhà máy điện Diesel
Cam Ranh được vận chuyển vượt qua mọi bất
lợi về thời tiết, các địa hình phức tạp chuyển
đến nơi lắp đặt an toàn tuyệt đối.
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Tăng hiệu quả sử dụng thiết bị đặc
chủng; giữ vững vị trí hàng đầu; gia tăng lợi
nhuận là những mục tiêu chính của Gemadept
về lĩnh vực vận tải hàng siêu trường siêu
trọng trong năm 2010.

ĐẦU TƯ - QUẢN LÝ ĐỘI TÀU

Để đảm bảo chủ động trong hoạt động

Thị trường tàu năm 2009 được đánh giá ở

vận tải container, trong những năm qua

tình trạng khó khăn, có lợi cho người đi thuê

Gemadept đã lựa chọn những thời điểm thích

và vẫn bất lợi cho chủ tàu. Nhưng do sự linh

hợp để đầu tư phát triển đội tàu. Hiện tại,

hoạt và liên kết chặt chẽ giữa các đơn vị thuộc

Gemadept đang sở hữu một đội tàu gồm 18

Gemadept nên suốt năm 2009, toàn bộ đội tàu

chiếc bao gồm 6 tàu biển và 12 tàu cấp S1, S2.

của GMD không ngày nào phải lay-up (neo

Việc quản lý đội tàu trước đây phải thuê

đậu ngừng khai thác).

nước ngoài, nay đã được phòng SMC của

Năm 2010, Gemadept đặt mục tiêu khai

Gemadept trực tiếp đảm nhận. Với cách tổ

thác hiệu quả đội tàu, đồng thời luôn theo dõi

chức gọn nhẹ, nhưng có các chuyên gia giỏi,

sát thị trường tàu, nắm bắt các thông tin, để

thuyền trưởng, máy trưởng giàu kinh nghiệm,

chào thuê tàu với mức giá tốt, tìm kiếm thuê

phòng SMC đã trực tiếp quản lý, giám sát các

tàu phù hợp cho Gemadept Shipping. Tìm

khâu sửa chữa, vật tư, nhiên liệu, thuyền viên,

kiếm cơ hội để đầu tư nâng cao trọng tải và trẻ

bảo hiểm…giảm được chi phí vận hành tàu.

hóa đội tàu.

Danh sách các tàu thuộc sở hữu GMD
Pacific Grace
Pacific Express
Pacific Pearl
Pacific Gloria
Stellar Pacific
Great Pride
Phước Long 02
Phước Long 04
Phước Long 06
Phước Long 08
Phước Long 10
Phước Long 12
Phước Long 16
Phước Long 18
Phuớc long 20
Phước Long 22
Phước Long 24
Phước Long 26

Báo Cáo Thường Niên
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ĐẠI LÝ VẬN TẢI CONTAINER
MISC Việt Nam
Từ năm 2008, GMD là đại lý cho hãng tàu
MISC Berhard -một công ty vận tải biển thuộc tập
đoàn dầu khí quốc gia Petronas của Malaysia.
Năm 2009, MISC Việt Nam đã duy trì được mục
tiêu sản lượng trong điều kiện số chỗ trên các tàu
mẹ bị cắt giảm. Năm 2010, với sự hồi phục của
kinh tế thế giới và trong khu vực, hãng tàu MISC
đã quyết định mở thêm tuyến nối Tp. Hồ Chí Minh
với các cảng tại khu vực Đông Bắc Á, Đông Nam Á.
Với một đội tàu 5 chiếc sức chở 1750 Teu cập cảng

CÁC CẢNG GHÉ CỦA TÀU MISC VIỆT NAM
TOKYO > YOKOHAMA > NAGOYA >
SHANGHAI > KAOHSIUNG > SHEKOU >

Việt Nam 2 lần trong một tuần, hãng tàu MISC sẽ

HOCHIMINH CITY > PARISGUIDANG >

đáp ứng các nhu cầu vận chuyển container cho các

SINGAPORE > JAKARTA>

khách hàng đi và tới các cảng khác nhau trong khu
vực châu Á và trên thế giới.
OOCL Việt Nam
Là liên doanh giữa tập đoàn OOCL (Hongkong)

Là liên doanh giữa Gemadept và hãng

và GMD. Với tình tình suy giảm tương đối mạnh cả

tàu Sinokor Hàn Quốc. Năm 2009, Công ty

xuất và nhập khẩu trong năm 2009, hãng đã phải cắt

đã duy trì được sản lượng và thị phần trên

bớt một tuyến tàu từ HCM đi Hong Kong và Nhật.

các tuyến chính từ TPHCM đi Hàn Quốc,

Tuy nhiên sản lượng hai chiều cả năm 181 ngàn Teu

Singapore, Malaysia và có sự tăng trưởng

(trong đó hàng xuất tăng 4.3% so với năm 2008) của

trên các tuyến mới đi Nga, Myanma. Vì vậy,

OOCL Việt nam là một con số đáng khích lệ.

tổng sản lượng hàng xuất nhập đạt trên 31

Với dự đoán sẽ có sự phục hồi xuất khẩu hàng

ngàn Teu, tăng đáng kể so với năm trước.

thủy sản, nông sản, hàng đồ gỗ xuất khẩu sang Mỹ,

Nhận thấy khả năng phục hồi của thị trường

Châu Âu, OOCL và các hãng tàu lớn trong Grand

sau khủng hoảng, Sinokor H/O đã chủ động

Alliance đã đưa tàu vào Việt Nam từ đầu năm 2010

liên kết với một số hãng khác mở tuyến mới

để khai thác tuyến Việt Nam (Cái Mép) --Thái Lan --

từ TPHCM đi Hàn Quốc & Indonesia từ cuối

Singapore -- Colombo -- USA. Đó cũng là cơ sở để

tháng 10 / 2009 và đặt mục tiêu tăng nhanh

OOCL Việt Nam đặt mục tiêu tăng sản lượng xuất

sản lượng trong năm 2010.

nhập bình quân trên 20%.
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ĐẠI LÝ TÀU BIỂN
ISS-Gemadept
Tập đoàn Inchcape Shipping Services –
ISS (Vương quốc Anh) đã chọn Gemadept làm
đối tác liên doanh tại Việt Nam để thực hiện
chức năng đại lý tàu biển. Nhờ có mạng lưới
hoạt động rộng và hữu hiệu của ISS trên toàn
cầu, hệ thống chương trình quản lý chặt chẽ;
đội ngũ lãnh đạo và nhân viên giỏi, năng
động mà trong năm 2009 công ty ISS-GMD đã
thực hiện thành công 321 chuyến tàu (tăng
gấp đôi năm 2008) cho các tàu lớn của BP,
Exxon Mobile, tàu du lịch, tàu hàng…Cuối
năm 2009, tàu The World một tàu khách
sang trọng bậc nhất ghé cảng Việt Nam. Mặc
dù tàu có kích thước 196.35m - khá dài so với
vùng xoay trở ở khu vực Mỹ Cảnh (hình dưới)
nhưng Công ty ISS-Gemadept đã thu xếp cho
tàu cập và rời bến an toàn, đúng theo lịch
trình. Năm 2010, công ty đặt mục tiêu tăng
26% về số lượng tàu.

Đại lý tàu biển Gemadept.
Là một ngành nghề được triển khai
từ khi công ty mới thành lập, mảng đại lý
tàu biển của Gemadept có một vị thế cao
trong nhóm dẫn đầu thị trường với uy tín
và chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp.
Với xu thế thị trường ngày càng thu
hẹp, cạnh tranh gay gắt, nhưng do lượng
tàu gạo xuất khẩu và hàng nông sản nhập
vào nước ta tăng lên và Đại lý tàu biển
Gemadept đã có nhiều biện pháp khắc
phục, trực tiếp làm các dịch vụ đại lý ở
cảng ngoài như Phú Mỹ, thép Phú Mỹ, Gò
Dầu nên đã hoàn thành vượt mức 56% kế
hoạch. Mặc dù số lượng nhân lực chuyên
trách mỏng nhưng năm 2009 đã làm được
188 tàu, tương đương với doanh số và quy
mô của cả một công ty chuyên làm đại lý.

Tàu The World đóng
năm 2002, trị giá 266 triệu
Mỹ Kim gồm khoảng 200
cư dân sở hữu apartment
trên tàu và thủy thủ đoàn
262 người.
Tàu The World do Công
ty ISS-Gemadept làm đại
lý đã tới Sài Gòn ngày 2931 tháng 10 năm 2009.
Báo Cáo Thường Niên
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LOGISTICS

Gemadept Logistics
Gemadept Logistics đang khai thác 2 kho
hàng ngoại quan tại tỉnh Bình Dương với diện
tích hơn 60 ngàn mét vuông. Các dịch vụ chính
là: gia công chế biến hàng hóa, café, bốc xếp, lưu
kho, đóng gói, phân loại, sắp xếp, giao nhận, vận
chuyển xuất nhập khẩu cho các khách hàng
trong ngoài nước.
Dịch vụ Logistics cho hàng cà phê xuất
khẩu năm 2009 đạt sản lượng thông qua kho
trên 55.000 tấn, chủ yếu là các hợp đồng với
những công ty buôn bán cafe lớn trên thế giới.
Sản lượng hàng có bị giảm do mùa vụ café vừa
qua của cả nước bị ảnh hưởng bởi hạn hán.
Đối với hàng bách hóa, năm 2009 sản lượng
hàng hóa xuất nhập khẩu đã tăng vào những
tháng cuối năm. Kho hàng luôn đạt công suất
khai thác 100% với các mặt hàng chính là

Schenker Gemadept Logistics
Tháng 3 năm 2009, trung tâm tiếp vận
hàng hóa Logistics mang tên Schenker
Gemadept Logistics này đã hoàn thành sau
hơn một năm xây dựng. Với hệ thống kho
hiện đại bậc nhất Việt Nam và quy trình quản
lý chuỗi cung ứng đồng bộ, Công ty đã thu

nguyên liệu công nghiệp, hàng tiêu dùng, cao

hút được nhiều khách hàng lớn của nước

su, đồ gỗ xuất khẩu.

ngoài và trong nước, bắt đầu kinh doanh có

Năm 2010, với việc phục hồi kinh tế trong

lãi từ cuối năm 2009.

nước, các ngân hàng Châu Âu nới lỏng tín dụng
cho vay trữ hàng, kim ngạch xuất nhập khẩu gia
tăng trở lại và sự cố gắng của Gemadept Logis-

Là công ty liên doanh giữa Molenbergna-

tics tìm kiếm thêm khách hàng mới, tăng cường

tie N.V Antwerpt (66%) và Gemadept (34%)

mảng thị trường nội địa, phát triển mảng

được thành lập năm 2000. Công ty là nhà

forwarding Công ty đặt kế hoạch tăng sản lượng
kho café lên thêm 40% và tăng sản lượng kho
hàng bách hóa thêm 12% so với năm 2009.
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cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp về kho nông
lâm sản ngoại quan cho các nhà XNK quốc tế.

CAO ỐC VĂN PHÒNG

Tính đến hết năm 2009, Cao ốc văn phòng Gemadept Tower đã khai thác được 16 tháng. Mặc
dù nguồn cung văn phòng tăng cao do xuất hiện thêm nhiều cao ốc mới nhưng Gemadept Tower
vẫn khai thác kín diện tích với giá thuê trung bình tương đối tốt so với những cao ốc đồng hạng.
Năm 2009, “Bảng khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng”, cho thấy có trên 95% khách
thuê hài lòng với chất lượng dịch vụ của Cao ốc. Ngoài những thuận lợi về vị trí, độ tiện nghi, hiện
đại, khách hàng có thể sử dụng nhiều tiện ích khác như café Vasta, dịch vụ ngân hàng, chứng
khoán, 6 máy ATM của các ngân hàng có tên tuổi.
Cùng với chất lượng dịch vụ cao, công ty đã điều chỉnh giá thuê để giữ khách hàng nên mặc
dù thị trường dư nguồn cung nhưng mảng khai thác cho thuê văn phòng của Gemadept đã đạt
được doanh số trên 100 tỷ đồng.
-

Cao ốc hiện đại 22 tầng, DCM
(Hongkong) thiết kế.
Sàn vuông vức không vướng cột,
thuận tiện bố trí.
Nội thất sang trọng nhập khẩu từ
nước ngoài.
Thang máy Schindler thông minh
tốc độ cao.
Hệ thống M&E tiết kiệm điện.
Dịch vụ tiện ích Ngân hàng,
Restaurant., ATM...

Khách hàng: Đạm Phú Mỹ, Ngân
Hàng Bảo Việt, NKK (Nhật), Orion
Corp., Intesa Sanpaolo bank, Chứng
khoán Bảo Việt, Cơ quan ngoại giao Sứ
quán Bỉ...
The Nomad cung cấp các văn
phòng dịch vụ sử dụng ngay theo tiêu
chuẩn quốc tế cho các cơ quan đại diện,
thương gia, các tập đoàn nước ngoài.

Báo Cáo Thường Niên
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KẾ HOẠCH KINH DOANH 2010

Ngày 05 tháng 04 năm 2010, Công ty đã tổ
chức HỘI NGHỊ SẢN XUẤT KINH DOANH GMD
2010 - TẦM NHÌN 2015 để bàn về kế hoạch năm
2010 và những định hướng cơ bản cho giai đọan tới:
Chỉ tiêu kế hoạch năm 2010: Doanh thu 1.800
tỉ đồng và tăng trưởng lợi nhuận.

• Là một Tập đoàn bao gồm một tập thể
các công ty con và công ty liên kết trong
và ngoài nước, hoạt động trong các lĩnh
vực vận tải biển, khai thác cảng, logistics,

Kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 1000 tỷ đồng
trong năm 2010.

bất động sản, tài chính, đồng thời phát

Những dự án chủ yếu 2010:

nghề có chọn lọc.

- Mở rộng cảng PIP (ICD 3).

• Là doanh nghiệp có văn hóa kinh

- Hoàn thành Ga hàng hóa hàng không TSN.

doanh lành mạnh, đúng đắn, ích nước lợi

- Khởi công Cảng container nước sâu Gemalink
lớn nhất Việt Nam.

nhà, có sức cạnh tranh cao trong các lĩnh

- Khởi công Cảng Quốc tế Hoa Sen – Gemadept.

trọng từ các đối tác và các bên liên quan.

- Chuẩn bị khởi công Dự án Lê Lợi Plaza.

• Là đơn vị có mạng lưới cảng biển trải

Gemadept đang trong quá trình hình thành
một tập đoàn kinh tế, với nhiều công ty thành viên
có quyền tự chủ, nâng cao tính cạnh tranh và khả
năng phát triển. Tập đoàn nắm cổ phần chi phối,
quản lý hệ thống tài chính thống nhất; quản lý
nhân sự cấp cao, điều phối sự hợp tác hiệu quả giữa
các thành viên v.v... Trong quá trình đó Ban giám
đốc tập trung vào hai nhóm nhiệm vụ chính:

dài từ Bắc – Trung – Nam, hoạt động trên

Nhiệm vụ 1- khai thác tốt nhất hoạt động sản
xuất kinh doanh hiện có đảm bảo nguồn lợi nhuận
ổn định cho đến khi các công trình trọng điểm hoạt
động và bắt đầu sinh lời.
Nhiệm vụ 2- nhanh chóng triển khai các dự án
đã chuẩn bị, đồng thời nghiên cứu chuẩn bị cho các
dự án mới.
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Gemadept hướng tới những mục đích:
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triển theo hướng kinh doanh đa nghành

vực tham gia, có được sự hợp tác và tôn

quy mô lớn về vận tải hàng hải, hàng
không, logistics, là chủ sở hữu và khai
thác các công trình tầm cỡ quốc gia
• Phấn đấu là một trong những đơn vị
thuộc top 3 trong ngành về chăm lo đời
sống, bảo hiểm xã hội, y tế, mức thu nhập
cho cán bộ công nhân viên.
( Trích nghị quyết Hội nghị SXKD 2010)
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