Kính thưa quý Cổ đông,
Đến thời điểm này, chúng ta có thể tự tin khẳng định là Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (Mai
Linh) đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, đang trên đà phục hồi và củng cố vị thế của mình. Đây
là thắng lợi bước đầu nhưng có ý nghĩa tinh thần cực kỳ quan trọng đối với chặng đường phát triển
tiếp theo của Mai Linh.
Thay mặt Ban Lãnh đạo, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý cổ đông, quý nhà đầu tư, quý khách
hàng đã đồng hành cùng Mai Linh suốt chặng đường gian khó vừa qua; cám ơn các Công ty PwC,
KPMG, Deloitte đã tư vấn giúp Mai Linh tái cấu trúc doanh nghiệp một cách hiệu quả, nhanh chóng
vượt qua khủng hoảng, ổn định hoạt động kinh doanh.
Xin chân thành cám ơn toàn thể 26.000 cán bộ nhân viên, bởi trong những lúc nguy nan nhất, tất cả
anh chị em vẫn kiên cường, bền bỉ lao động, vẫn đoàn kết giúp đỡ nhau và gắn bó, tận tâm với
Công ty.

2015 là năm bản lề của quá trình phục hồi sau khủng hoảng, Mai Linh cam kết sẽ cải tổ mạnh mẽ
trên mọi phương diện, nhằm mục tiêu hoạt động hiệu quả, giữ vị trí hàng đầu về an toàn, chất lượng
dịch vụ, thị phần, uy tín thương hiệu và văn hóa kinh doanh, vì lợi ích của CBNV và quý cổ đông.
Cụ thể, Mai Linh sẽ tiếp tục tái cấu trúc bộ máy nhân sự với tiêu chí “Một Mai Linh” để tiết giảm chi
phí quản lý, phát huy năng lực và năng suất lao động của mỗi CBNV. Với sự tư vấn của Công ty
PwC và ứng dụng giải pháp quản lý điều hành ERP (Enterprise Resource Planning) của công ty
KPMG, mọi hoạt động của Mai Linh sẽ mang tính hệ thống, thông suốt, chuyên nghiệp và hiệu quả.
Xác định vận tải taxi là lĩnh vực chủ chốt, Mai Linh sẽ tập trung phát triển phương tiện, đầu tư
phương tiện mới thay thế phương tiện cũ, song song với nâng cao chất lượng dịch vụ, chiếm lĩnh thị
phần ở các thị trường quan trọng. Để đạt được điều này, văn hóa doanh nghiệp cũng sẽ tiếp tục
được củng cố và hoàn thiện, đặc biệt chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lái xe theo tiêu chí
chuyên nghiệp, lịch sự, tận tâm và trung thực với khách hàng, đồng thời phát huy truyền thống dũng
cảm đấu tranh chống tội phạm của lái xe Mai Linh.
Trong năm 2015, Mai Linh tiếp tục nỗ lực thu xếp giãn nợ và trả dần các khoản nợ như thuế, bảo hiểm
xã hội, nợ vay cá nhân, nợ nhà cung cấp…; minh bạch tài chính thông qua việc sử dụng dịch vụ tư vấn
thuế và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Deloitte.
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Ban Điều hành đặt mục tiêu phấn đấu là chậm nhất trong vòng 3-5 năm nữa, các cổ đông sẽ được
chia cổ tức với mức 10%/năm; đồng thời quan tâm thích đáng đến chế độ tiền lương và phúc lợi xã
hội, cải thiện đời sống cho CBNV.
Tin tưởng rằng, với chiến lược đúng đắn và những bước cải tổ bài bản, quyết liệt, với sự năng động
và quyết tâm của Ban Điều hành và sự đồng lòng, nỗ lực của toàn thể CBNV, năm 2015 sẽ mở ra
một thời kỳ phát triển mới của Mai Linh. Tất cả chúng ta hãy làm hết sức mình vì Công ty, vì lợi ích
của CBNV, của quý cổ đông, của khách hàng và cộng đồng xã hội.
Một lần nữa, cho phép tôi gửi lời cám ơn sâu sắc đến quý cổ đông, nhà đầu tư, các cơ quan chính
quyền, ban ngành từ trung ương đến địa phương đã chia sẻ, ủng hộ và tạo điều kiện giúp đỡ Mai
Linh trên đường phục hồi và phát triển.

HỒ HUY- Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Mai Linh
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I.

THÔNG TIN CHUNG

1.

Thông tin khái quát
Tên giao dịch
Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp số

0 3 0 0 9 3 8 0 3 7 thay đổi lần thứ 24 ngày
31/07/2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp

Vốn điều lệ

1.016.716.630.000 đồng

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.016.716.630.000 đồng

Địa chỉ

64 – 68 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1,
TP.HCM.

Số điện thoại

(8)-3829 8888

Số fax

(8)-3822 5999

Website
Mã chứng khoán

2.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh

www.mailinh.vn
MLG

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

2.1.

Ngành nghề kinh doanh

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0 3 0 0 9 3 8 0 3 7 thay đổi lần thứ 24 ngày
31/07/2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp.
2.2.

Địa bàn kinh doanh

Mai Linh có hoạt động vận tải (chủ lực là taxi) trải dài tại 50 tỉnh thành trong cả nước, cụ thể:

3.
3.1.

-

Miền Bắc :

17 tỉnh

-

Miền Trung :

15 tỉnh

-

Miền Nam :

18 tỉnh

Quá trình hình thành và phát triển
Ngày thành lập Công ty
Ngày 12/07/1993, Công ty TNHH Du lịch – Thương mại – Vận tải Hành khách Mai Linh được
thành lập với số vốn ban đầu 300 triệu đồng.

3.2.

Chuyển đổi loại hình Công ty
Ngày 06/06/2002, Công ty được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Mai Linh.
Ngày 01/11/2007, Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh.

3.3.

Một số nét chính về Công ty

Thương hiệu Mai Linh đã liên tục được bình chọn là thương hiệu được ưa thích từ 2005 đến nay,
khẳng định vị trí thương hiệu hàng đầu trong ngành vận tải Việt Nam.
Mai Linh tự hào là nhà cung cấp dịch vụ vận tải bằng ô tô hàng đầu Việt Nam cho nhiều khách hàng
với những yêu cầu nghiêm ngặt, những sự kiện quan trọng của quốc gia như đưa đón đoàn Tổng
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Thống Pháp Francois, Mitterrand, đón đoàn Tổng thống Mỹ Bill Clinton, đón đoàn Tổng Thống Mỹ
George Bush, Tổng thống Slovakia, Hội nghị cấp cao ASEM 5, cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2008…
3.4.

Các mốc sự kiện

Đến năm 2014, qua 21 năm hoạt động, Mai Linh đã đạt được sự tăng trưởng qua các năm:
-

Thành lập các đơn vị kinh doanh vận tải:
07/1993

Khi mới thành lập, công ty hoạt động trong lĩnh vực: Du lịch, xe cho thuê, bán vé máy bay

04/1995

Thành lập Xí nghiệp Sài Gòn Taxi; Khai sinh dịch vụ Taxi Mai Linh

08/1995

Thành lập Xí nghiệp Chợ Lớn Taxi

09/1995

Thành lập Xí nghiệp Gia Định Taxi

10/1997

Thành lập Xí nghiệp M Taxi

11/2000

Thành lập Xí nghiệp BM Taxi

06/2001

Thành lập Xí nghiệp Deluxe Taxi

05/2003

Thành lập Xí nghiệp VN Taxi

12/2004

Chi nhánh Vận tải Tốc hành Mai Linh được thành lập - Khai sinh dịch vụ vận chuyển
hành khách liên tỉnh bằng xe chất lượng cao theo tuyến cố định (Mai Linh Express)

07/2005

Thành lập Công ty Sài Gòn Bình Minh

07/2006

Thành lập Công ty Cổ phần Vận tải Tốc hành Mai Linh

12/2007

Trung tâm Chuyển phát nhanh Mai Linh được thành lập
PHÁT TRIỂN ĐỊA BÀN KINH DOANH

07/1993

Thành lập Công ty TNHH Mai Linh

- Khu vực TP.HCM

10/1997

Thành lập Mai Linh tại Hà Nội

- Khu vực Bắc Bộ

10/1999

Thành lập Mai Linh Đồng Nai

- Khu vực Đông Nam Bộ

09/2000

Thành lập Mai Linh Cần Thơ

- Khu vực Tây Nam Bộ

01/2001

Thành lập Mai Linh Đà Nẵng

- Khu vực Bắc Trung Bộ

01/07/03

Thành lập Mai Linh Nha Trang

- Khu vực NTB &TN

08/2007

Thành lập Công ty hoạt động tại Mỹ

10/2007

Thành lập Công ty hoạt động tại Cambodia; Lào

3.5.

Thành tích đạt được
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-

Năm 2003, nhận Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

-

Năm 2004 – 2006, đạt danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu.

-

Năm 2005, đạt giải thưởng Chất lượng Việt Nam do Bộ Khoa học và Công Nghệ - Tổng cục
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam tổ chức.

-

Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam xác nhận là doanh nghiệp có nhiều xe taxi nhất Việt Nam. Hiện
nay số lượng đầu xe taxi Mai Linh trên toàn quốc khoảng 11.000 chiếc, 400 xe du lịch + xe cho
thuê + phục vụ văn phòng, 100 xe tốc hành chất lượng cao Mai Linh Express.

-

Năm 2005 và 2008, nhận giải thưởng “Sao Vàng Đất Việt” do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng.

-

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ với CBNV Công ty do thành tích tổ chức đoàn Cựu Chiến
binh về thăm Điện Biên Phủ, nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

-

Năm 2006, Cúp vàng “Vì Sự Phát Triển Cộng Đồng” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ
chức trao tặng năm 2006, 2008 và 2009.

-

Năm 2007, đạt Cúp Thánh Gióng (doanh nhân tiêu biểu).

-

Ngày 28/01/2007, nhận Huân chương Lao động Hạng 3 do Chủ tịch Nước trao tặng vì thành
tích xuất sắc từ năm 2001 đến 2005, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

-

Tháng 07/2008, UBND Thành Phố Hồ Chí Minh tặng bằng khen đơn vị thực hiện tốt mô hình
xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong nhiều năm qua 2005 – 2007.

-

Năm 2008, đạt “Dịch vụ xe khách được hài lòng nhất” do báo Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức bình chọn.

-

Năm 2009, Chứng nhận Thương hiệu nổi tiếng đứng đầu ngành GTVT cho thương hiệu taxi Mai
Linh do VCCI trao tặng.

-

Ngày 20/04/2009, đạt “Thương hiệu nổi tiếng Việt Nam 2008” do Phòng Công Nghiệp và
Thương mại Việt Nam VCCI phối hợp cùng Công ty Nghiên cứu thị trường Nielsen bình chọn.

-

Ngày 25/11/2010, đạt vị trí 232 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam do Do Công ty Cổ
Phần báo cáo đánh giá Việt nam phối hợp với báo Vietnamnet tổ chức xếp hạng.

-

Năm 2010, Thương hiệu nổi tiếng quốc gia do Bộ Công thương chủ trì triển khai và Hội Sở hữu
Trí tuệ Việt Nam, Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam, Mạng nhãn hiệu Việt trao tặng.

-

Năm 2013, Thương hiệu Việt yêu thích nhất 5 năm liền được bạn đọc báo SGGP bình chọn.

-

Ngày 24/07/ 2014, Thương hiệu phát triển bền vững và sản phẩm chất lượng cao Việt Nam do
Báo Thương hiệu và Công luận bình chọn.

-

Năm 2014 đón nhận bằng khen “Sản phẩm, dịch vụ Việt Nam được tin dùng 2014” do Bộ Thông
tin & Truyền thông, Bộ Văn hóa TT&DL trao tặng.

-

Cúp Doanh nhân văn hóa xuất sắc thời kỳ đổi mới & Doanh nghiệp mạnh và phát triển bền vững
do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI & Trung tâm Văn hóa Doanh nhân Việt
Nam tổ chức ngày 26/9/2014.
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3.6.

Mười sự kiện nổi bật trong năm 2014

1) Mai Linh tiếp tục tái cấu trúc kiện toàn bộ máy "Một MAI
LINH": Sát nhập các công ty tại vùng TP.HCM về Công ty
mẹ, chuyển đổi mô hình của Mai Linh Miền Nam từ Công
ty mẹ - Công ty con sang mô hình Công ty và các Chi
nhánh; thoái vốn tất cả các đơn vị hoạt động kinh doanh
ngoài ngành kinh doanh vận tải khỏi hệ thống MLG.
2) Mai Linh tiếp tục tổ chức đào tạo lại toàn bộ lái xe đặc biệt tại Tp.HCM về kỹ năng phục vụ
khách hàng và quán triệt tư tưởng để kinh doanh an toàn. Tiếp tục thực hiện chương trình
"Mai Linh với An toàn giao thông và văn hóa văn minh đô thị" tại ba thành phố lớn là Hà Nội Đà Nẵng - Hồ Chí Minh. Đây là chương trình huấn luyện đào tạo đạo đức và tôn vinh gương lái xe
điển hình tiên tiến của Mai Linh được tổ chức thường xuyên hàng năm.

3) Bên cạnh đào tạo lại đội ngũ lái xe, Mai Linh cũng đã triển khai quy chế điều hành hoạt động
taxi trong cả nước và tổ chức huấn luyện về kỹ năng quản lý đến các đội ngũ cán bộ: Giám
đốc, Phó Giám đốc, Kế toán Trưởng và Trưởng phòng các đơn vị. Tổ chức rà soát điều chỉnh
quy chế tiền lương đối với các bộ phận trực tiếp, lương theo hiệu quả công việc để động viên
CBVN nỗ lực làm việc.

4) Năm 2014 cũng đánh dấu mạnh mẽ sự sâu sát tới từng đơn vị kinh doanh địa phương, cụ thể:
Mai Linh tổ chức đoàn công tác, trực tiếp là ông Hồ Huy - Chủ tịch HĐQT làm trưởng đoàn xuống
làm việc tại đơn vị, gặp gỡ anh em lái xe và kiểm soát toàn diện hoạt động đơn vị như Cần Thơ,
An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Bình Thuận, Vũng Tàu, Tây Ninh,...
5) Năm 2014 cũng là năm đánh giá lại hoạt động, quan tâm sâu sắc đến tâm tư, nguyện vọng
của đội ngũ anh em lái xe; cụ thể: Triển khai chính sách và thực hiện nhiều chương trình thu
hút lái xe; duy trì các buổi sinh hoạt định kỳ đối với lái xe kết hợp với đào tạo nâng cao chất
lượng dịch vụ taxi.
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6) Mai Linh có Tổng Giám đốc mới từ 01/09/2014 đồng thời Mai Linh cũng ký kết với Công ty Tư
vấn tài chính KPMG; bước đầu hoàn chỉnh dự án: phần mền taxi online v.v... đánh dấu cột
mốc thay đổi nhân lực, trí lực một cách toàn diện từ trước đến nay nhằm mục đích đưa Mai
Linh vực dậy sau đợt khủng hoảng chung của nền tinh tế toàn cầu kéo dài từ năm 2008.

7) Toàn hệ thống thay đổi giảm giá cước 2 lần trong năm 2014. Tại một số thị trường tỉnh phía
Bắc như Thanh Hóa, Nghệ An, Hạ Long và tại các tỉnh phía Nam như Đăk Lăk, Đăk Nông,
Phú Yên, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Lâm Đồng thì Mai Linh còn điều chỉnh giảm sâu từ 1.700 ~
3.000 đ/km để kích thích nhu cầu thị trường.
8) Mai Linh tham gia các hoạt động vì cộng đồng như: Tham gia lễ ra quân An toàn giao thông,
Chương trình Đi bộ từ thiện Phú Mỹ Hưng; tham gia đóng góp cho chương trình "Tất cả vì
Biển đảo thân yêu". Hỗ trợ nuôi dưỡng ca sinh 5 gia đình lái xe Nguyễn Thanh Hiếu, nhận
nuôi dưỡng và đỡ đầu con của phóng viên Nguyễn Thị Hồng Sen tử nạn trong trên đường đi
tác nghiệp, gia đình lái xe Nguyễn Đức Tuấn – thuộc Mai Linh Hạ Long bị bọn cướp hành
hung, gia đình chị Đới Thị Thu – nhân viên bị tai nạn trên đường đi làm,...
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9) Mai Linh kết hợp với Quỹ ATGT & PTCĐ tổ chức các chương trình: “Ký Ức Điện Biên” đưa 60
Cựu Chiến Binh về thăm lại chiến trường Điện Biên nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng “Điện
Biên Phủ”; Trao tặng 200 suất học bổng cho bà con nghèo tại huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị, là
nhà tài trợ vận chuyển cho chương trình "60 năm Lưu học sinh miền Nam trên đất Bắc".

10) Mai Linh với những câu chuyện về “Người tử tế” đã trả lại cho khách hàng nhiều vật dụng để
quên trên xe taxi có trị giá tài sản lên đến nhiều tỷ đồng. Đặc biệt là các trường hợp: anh Trần
Văn Kiên – lái xe ML Hà Nam trả lại cho khách số tiền 500 triệu đồng, anh Nguyễn Văn Bắc –
lái xe ML Hà Nội trả lại cho khách số tiền 120 triệu đồng, anh Mã Văn Tuyến – lái xe ML KV
TP.HCM trả lại cho khách 100 triệu đồng, anh Tưởng Văn Quang – lái xe ML Quảng Trị trả lại
cho khách số tiền 330 triệu đồng,... Trong năm 2014, toàn hệ thống Mai Linh đã trả lại cho
khách hàng tổng cộng 14.603 lượt hành lý có giá trị. Bên cạnh đó, còn có hình ảnh các anh tài
xế đỡ đẻ trên xe như gương sáng của anh Lưu Văn Chiến, anh Trần Trung Dũng…
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4.
4.1.

Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
Cơ cấu bộ máy quản lý
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VĂN PHÒNG HĐQT

TỔNG GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC KHỐI
TÀI CHÍNH

BAN
KẾ TOÁN

BAN
TÀI CHÍNH

GIÁM ĐỐC KHỐI
KINH DOANH

GIÁM ĐỐC KHỐI
VẬN HÀNH

BAN
VẬN TẢI
BAN
AN TOÀN

BAN
MUA SẮM

BAN
KS NỘI BỘ

GIÁM ĐỐC KHỐI
NỘI VỤ

BAN HTKD

BAN KDTT

BAN
KỸ THUẬT

TT MCC

TT ĐH
TỔNG ĐÀI TAXI

NGHIÊN CỨU,
PHÁT TRIỂN

BAN
HÀNH CHÍNH
BAN
NHÂN SỰ
BAN
CNTT
PHÁP CHẾ
TTDN
MAI LINH

TT VẬN HÀNH
TAXI KV HCM
CÔNG TY CON/CHI NHÁNH MIỀN NAM TRỰC TIẾP
TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH
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4.2.

Các công ty con trực tiếp
Tên công ty con
trực tiếp

1

Công ty CP Mai Linh
Miền Trung

92 đường 2/9, P. Bình Thuận, Q.Hải
Châu, TP.Đà Nẵng

Dịch
vụTaxi

47,79%

58,79%

Công ty CP Mai Linh
Miền Bắc

Lô C2C, Cụm Sản xuất Tiểu Thủ công
nghiệp và Công nghiệp nhỏ, phường
Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Dịch
vụTaxi

47,86%

59,03%

3

Công ty Cổ phần Mai
Linh Nam Trung Bộ
và Tây Nguyên

Lô số 1, Đường Cao Văn Bé, Tổ 23,
Hòn Chồng, P. Vĩnh Phước, TP.Nha
Trang, tỉnh Khánh Hòa

Dịch
vụTaxi

27,97%

51,14%

4

Công ty TNHH Đầu tư
Kinh doanh Vận tải
Du lịch và Nhà hàng
Mai Linh

506 H Street NE, Washington D.C.,
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Dịch
vụTaxi

100%

100%

5

Công ty CP Sản xuất &
Thương mại Mai Linh

1691/3N QL 1A, KP 03, P. An Phú
Đông, Q. 12, TP.HCM

Dịch
vụTaxi

91,58%

91,58%

6

Công ty CP Mai Linh
Miền Nam

Số 68 Hai bà Trưng, P. Bến Nghé, Q.
1, TP.HCM

Dịch
vụTaxi

91,30%

91,30%

7

Công ty TNHH TM –
DV Vận tải Sài Gòn
Bình Minh

Số 68 Hai bà Trưng, P. Bến Nghé, Q.
1, TP.HCM

Dịch
vụTaxi

69,86%

69,86%

8

Công ty TNHH Chợ
Lớn Taxi

Số 68 Hai bà Trưng, P. Bến Nghé, Q.
1, TP.HCM

Dịch
vụTaxi

51,00%

51,00%

2

4.3.
TT

Lĩnh vực Tỷ lệ lợi
kinh doanh
ích

Quyền
biểu
quyết

TT

Địa chỉ

Các công ty con trực tiếp đã thoái vốn trong năm 2014
Tên công ty con trực tiếp

Địa chỉ

1

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải
Hàng không Mai Linh

Số 64 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé,
Quận 1, TP.HCM

2

Công ty TNHH Địa Ốc Mai Linh

Tầng 2, 3 và 4, Số 96 Đinh Tiên
Hoàng, P. 1, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Lĩnh vực kinh doanh

Đại lý bán vé máy bay

Xây dựng
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5.

Định hướng phát triển giai đoạn 2015 – 2020
-

Các năm 2015-2017 tập trung nguồn lực thực hiện
phương án “Một Mai Linh”.
- Thực hiện dự án chuyển đổi công nghệ thông tin, triển
khai hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP).
- Tận dụng phát triển công nghệ để đáp ứng cao nhất tiện
ích cho khách hàng.
- Đào tạo lại nhân lực nhằm đáp ứng quá trình chuyển đổi
chiến lược kinh doanh. Phân công bố trí hợp lý nhân sự
theo cơ cấu tổ chức mới, nâng cao năng suất lao động.
- Đầu tư phương tiện để đảm bảo nắm thị phần trong lĩnh vực taxi.
- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội Cổ đông giao mỗi năm.
- Giải quyết toàn bộ những tồn đọng về thuế; các chế độ, chính sách của người lao động. Xử lý
dứt điểm các khoản nợ cá nhân.
- Đảm bảo lợi ích của nhà nước khách hàng, người lao động và các cổ đông.
5.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty trong 5 năm tới
5.1.1. Hiệu quả
+ Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu cao hơn lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại.
+ Bắt đầu chia cổ tức cho cổ đông kể từ năm 2018.
5.1.2. Chất lượng sản phẩm dịch vụ
+ Chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp là tốt nhất tại mọi thị trường mà Mai Linh có mặt.
5.1.3. Thị phần
+ Thị phần chi phối tại địa phương Mai Linh có mặt.
5.1.4. Thương hiệu
+ Quản lý chặt chẽ Thương hiệu Mai Linh đồng nhất trên cả nước
5.1.5. Thu nhập người lao động
+
5.2.
-

5.3.
-

Thu nhập của người lao động trên mức trung bình so thu bình quân chung tại địa phương Mai
Linh kinh doanh. Đảm bảo đầy đủ chế độ phúc lợi cho người lao động.
Chiến lược phát triển trung và dài hạn
Tập trung mọi nguồn lực để Mai Linh nắm giữ vị trí hàng đầu trong ngành kinh doanh dịch vụ
taxi tại Việt Nam;
Tăng trưởng nhằm đem lại sự lớn mạnh cho cả hệ thống bằng nhiều hình thức: thanh lý
phương tiện cũ để tạo nguồn vốn đối ứng cho việc đầu tư; tăng cường các hình thức hợp tác
kinh doanh nhằm phù hợp với xu thế kinh doanh taxi hiện đại;
Tăng cường doanh thu từ các giá trị gia tăng của ngành dịch vụ taxi;
Quyết liệt phân loại, thanh lý các tài sản không sinh lời. Thoái vốn, thu hồi vốn từ các lĩnh vực
hoạt động không hiệu quả;
Kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, lành mạnh tình trạng tài chính, cắt giảm mạnh mẽ chi phí quản lý.
Kiểm soát đầu tư hiệu quả, tối ưu chi phí vốn vay trong toàn hệ thống;
Luôn đi đầu trong lĩnh vực áp dụng công nghệ quản lý: đảm bảo hệ thống GPS, các hình thức
thanh toán linh hoạt, phù hợp với xu thế hiện đại.
Công tác cộng đồng, môi trường, xã hội
Xác định mục tiêu an toàn giao thông là mục tiêu hàng đầu. Tăng cường huấn luyện đào tạo
nhân viên lái xe để đảm bảo an toàn giao thông. Tham gia các hoạt động tuyên truyền.
Lưu tâm đầu tư các phương tiện sử dụng năng lượng sạch.
Đóng góp nguồn thu cho Quỹ an toàn giao thông & phát triển cộng đồng, phối hợp thực hiện
đúng mục tiêu, tôn chỉ Quỹ.
Chăm lo đời sống của cán bộ công nhân viên, quan tâm đóng góp giúp đỡ các hoàn cảnh khó
khăn trong Công ty và trong cộng đồng. Đặc biệt là giúp đỡ các nạn nhân tai nạn giao thông.
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II.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NĂM 2014

1.

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1.

Tình hình kinh tế xã hội

Năm 2014, tình hình kinh tế xã hội nước ta diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới hồi phục chậm và
không đồng đều giữa các nền kinh tế sau suy thoái toàn cầu. Ở trong nước, sản xuất kinh doanh chịu
áp lực từ những bất ổn về kinh tế, chính trị của thị trường thế giới và khu vực, cùng với những khó
khăn từ những năm trước chưa được giải quyết triệt để như khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế
chưa cao; sức ép nợ xấu còn nặng nề; hàng hóa trong nước tiêu thụ chậm; năng lực quản lý và cạnh
tranh của doanh nghiệp thấp...
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2014 ước tính tăng 5,98% so với năm 2013. Mức tăng
trưởng năm nay cao hơn mức tăng 5,25% của năm 2012 và mức tăng 5,42% của năm 2013 cho thấy
dấu hiệu tích cực của nền kinh tế.

a) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):
CPI bình quân năm 2014 tăng 4,09% so với bình quân năm 2013, mức tăng khá thấp trong 10 năm
trở lại đây.
Chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất năm 2014 tăng 3,39% so với năm 2013, trong đó
chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất của một số ngành tăng cao là: điện, khí đốt,
nước nóng, hơi nước và điều hòa.
Chỉ số giá cước vận tải năm 2014 tăng 3,13% so với năm trước, trong đó giá cước vận tải hành
khách tăng 2,43%; vận tải hàng hóa tăng 4,06%. Riêng chỉ số giá cước dịch vụ vận tải đường bộ và
xe buýt tăng 5,52%.
b) Giá xăng A92:
Trong năm 2014, xăng dầu đã có tới 24 lần điều chỉnh, trong đó 5 lần điều chỉnh tăng và 19 lần điều
chỉnh giảm, đưa xăng Ron 92 xuống mức giá 17.880 đồng/lít vào thời điểm cuối năm. Đây cũng là
năm có sự thay đổi về giá xăng dầu nhiều nhất từ trước tới nay.

1.2.

Hoạt động Giao thông Vận tải

Năm 2014, vận tải hành khách ước tính đạt 3.058,5 triệu lượt khách, tăng 7,6% và 134,8 tỷ lượt
khách.km, tăng 6,9% so với năm 2013. Trong đó, vận tải hành khách đường bộ cả năm ước tính đạt
2.875,7 triệu lượt khách, tăng 7,8% và 98,5 tỷ lượt khách.km, tăng 7,7% so với năm trước.
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a) Tình hình tai nạn giao thông:
Tính chung năm 2014, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 25.322 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 10.601
vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 14.721 vụ va chạm giao thông, làm 8.996 người
chết; 6.265 người bị thương và 18.152 người bị thương nhẹ.

So với năm 2013, số vụ tai nạn giao thông giảm 13,8% (số vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng
trở lên giảm 4,1%; số vụ va chạm giao thông giảm 19,7%); số người chết giảm 4%; số người bị
thương giảm 8,6% và số người bị thương nhẹ giảm 19,9%.
b) Công tác đăng kiểm phương tiện
Năm 2014, công tác đăng kiểm phương tiện được chú trọng và tăng cường; kết quả đã loại bỏ
16.488 xe hết niên hạn sử dụng.
c) Công tác giảm ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn
Tại các thành phố lớn, đặc biệt là tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, công tác giảm ùn tắc giao thông
được đẩy mạnh với nhiều giải pháp đồng bộ như: đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường sắt đô thị,
đẩy mạnh xã hội hóa xe buýt, chú trọng quy hoạch hạ tầng giao thông tĩnh, …
2.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và so sánh kế hoạch 2014

2.1.

Riêng – Công ty CP Tập đoàn Mai Linh

CHỈ TIÊU

DOANH THU THUẦN

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

LỢI NHUẬN SAU THUẾ

EPS

GIÁ TRỊ

950,90

3,99

3,99

39,2

TỶ ĐỒNG

TỶ ĐỒNG

TỶ ĐỒNG

ĐỒNG

SO KẾ HOẠCH

117,5%

TĂNG
TRƯỞNG

+7,5%

2.2.

102,3%
-12,8%

-12,8%

Hợp nhất –Tập đoàn Mai Linh

CHỈ TIÊU

DOANH THU THUẦN

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

LỢI NHUẬN SAU THUẾ

EPS

GIÁ TRỊ

2.740,75

61,18

33,71

321

TỶ ĐỒNG

TỶ ĐỒNG

TỶ ĐỒNG

ĐỒNG

SO KẾ HOẠCH

97,9%

TĂNG
TRƯỞNG

-0,6%

86,4%
+2,9%

+16,1%
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3.
3.1.

Tình hình nhân sự
Danh sách Ban điều hành

(Danh sách, tóm tắt lý lịch và tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công
ty phát hành của Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán Trưởng và các cán bộ quản lý khác).
Thành viên và cơ cấu Ban Tổng giám đốc: Năm (5) người gồm một Tổng Giám đốc, Kế toán
Trưởng và 3 Giám đốc Khối chức năng
TT

Họ và tên

Chức vụ

CP sở hữu

Tỷ lệ (%)

0

0%

Ban điều hành
1

Ông Đỗ Văn Thắng

Tổng Giám đốc

2

Bà Phạm Thị Thanh Phương

Kế toán trưởng

3

Ông Ngô Hữu Hùng

Giám đốc Khối Tài chính

4

Ông Phạm Minh Sương

Giám đốc Khối Vận hành

5

Bà Huỳnh Thị Thu Thủy

Giám đốc Khối Nội vụ

a)

Thay đổi
trong năm
2014

x

x

x

Những thay đổi trong ban điều hành:
Trong năm 2014 có sự thay đổi trong Ban Điều hành:
b.1) Thay đổi Tổng Giám đốc điều hành từ ngày 01/09/2014:
 Ông Đỗ Văn Thắng – bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Mai Linh.
b.2) Thay đổi thành viên Ban Điều hành từ ngày 01/09/2014:
 Ông Ngô Hữu Hùng – bổ nhiệm chức danh Giám đốc Khối Tài chính.
 Bà Huỳnh Thị Thu Thủy – bổ nhiệm chức danh Giám đốc Khối Nội vụ.
 Ông Hồ Chương thôi kiêm nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách đầu tư phương tiện
vận tải. Tiếp tục vai trò Phó Chủ tịch Tập đoàn phụ trách Miền Bắc / Tổng Giám đốc CTCP Mai
Linh Miền Bắc.
 Bà Hồ Thị Giang thôi chức danh Phó Tổng Giám đốc thường trực. Tiếp tục vai trò Phó Chủ
tịch Tập đoàn phụ trách KSNB/Trưởng Ban KSNB.
 Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn thôi chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nội vụ. Tiếp tục vai
trò Phó Chủ tịch Tập đoàn phụ trách Nội vụ/Chánh văn phòng HĐQT CTCP Tập đoàn Mai
Linh.
 Ông Mai Hà Thanh Hùng thôi chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính.
 Bà Trần Thị Hồng Hạnh thôi chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đối ngoại.

3.2.

Số lượng cán bộ, nhân viên.

Tính đến 31/12/2014, Công ty CP Tập đoàn Mai Linh có tổng số cán bộ nhân viên là 5.530 người.
Tổng nhân sự tăng do chuyển toàn bộ lao động từ Công ty CP Mai Linh Miền Nam & các đơn vị taxi
khu vực TP.Hồ Chí Minh trong tiến trình tái cấu trúc Mai Linh về từ ngày 01/4/2014.
3.3.
a)

Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động.
Chính sách lương

Định hướng thực hiện công tác tiền lương theo công việc, trên cơ sở kiến thức, kỹ năng, thái độ và
kết quả công việc của người lao động, vận dụng nhiều hình thức như: lương thời gian, lương sản
phẩm, lương khoán, lương thời gian kết hợp doanh số, …
Đặc biệt trong năm 2014, Công ty đã thực hiện xây dựng hệ thống CĐCS và điều chỉnh lương.
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b)

Chế độ phụ cấp

Tùy theo từng vị trí công việc thực hiện, ngoài tiền lương thì cán bộ nhân viên sẽ được hưởng các
phụ cấp: phụ cấp tiền cơm, phụ cấp trách nhiệm cộng thêm, …
c)

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Tất cả cán bộ nhân viên hiện nay đều được đảm bảo tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội,
bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo qui định của pháp luật hiện hành.
d)

Chế độ khen thưởng

Thưởng đột xuất: áp dụng đối với các trường hợp cán bộ nhân viên có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật
nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, tiết kiệm chi phí hoặc mang lại hiệu quả tốt cho Công ty.
Đối với đội ngũ lái xe taxi: biểu dương và tôn vinh thành tích lái xe an toàn – doanh thu cao, phục vụ khách
hàng nhanh chóng – mọi lúc mọi nơi, trả lại hành lý khách hàng, đội ngũ lái xe tử tế và ứng xử có văn hóa.
Thưởng theo đánh giá kết quả hoàn thành công việc
e)

Chế độ phúc lợi

Đối với các trường hợp cán bộ nhân viên có thời gian nghỉ ốm, nghỉ thai sản thì ngoài các chế độ do
Cơ quan BHXH chi trả, cán bộ nhân viên còn được Công ty chi trả một mức lương phù hợp theo qui
định để hỗ trợ, chia sẻ và thể hiện sự quan tâm đến mỗi cán bộ nhân viên.
4.

Các công ty con trực tiếp

4.1.

Công ty cổ phần Mai Linh Miền Bắc

Tỷ lệ lợi ích của Công ty CP Tập đoàn Mai Linh là 47,86% và quyền biểu quyết 59,03% (theo báo cáo
tài chính hợp nhất).
4.2.

Công ty cổ phần Mai Linh Miền Trung

Tỷ lệ lợi ích của Công ty CP Tập đoàn Mai Linh là 47,79% và quyền biểu quyết 58,79% (theo báo cáo
tài chính hợp nhất).
4.3.

Công ty cổ phần Mai Linh Nam Trung bộ và Tây nguyên

Tỷ lệ lợi ích của Công ty CP Tập đoàn Mai Linh là 27,97% và quyền biểu quyết 51,14% (theo báo cáo
tài chính hợp nhất).
4.4.

Công ty cổ phần Mai Linh Miền Nam

Tỷ lệ lợi ích của Công ty CP Tập đoàn Mai Linh là 91,30% và quyền biểu quyết 91,30% (theo báo cáo
tài chính hợp nhất).
4.5.

Công ty TNHH TM – DV Vận tải Sài Gòn Bình Minh

Tỷ lệ lợi ích của Công ty CP Tập đoàn Mai Linh là 69,86% và quyền biểu quyết 69,86% (theo báo cáo
tài chính hợp nhất).
4.6.

Công ty cổ phần sản xuất và thương Mại Mai Linh (MTC)

Tỷ lệ lợi ích của Công ty CPTĐ Mai Linh là 91,58% và quyền biểu quyết 91,58% (theo báo cáo tài
chính hợp nhất).
5.

Tình hình tài chính

5.1.

Tình hình tài chính
Đơn vị: triệu đồng
Công ty mẹ

Hợp nhất

Chỉ tiêu
2013

2014

% + (-)

2013

2014

% + (-)

Tổng giá trị tài sản

2.545.382

2.544.754

(0,02%)

5.460.856

5.632.567

3,24%

Doanh thu thuần

889.187

950.898

6,94%

2.757.520

2.740.748

(0,61%)

Lợi nhuận từ hoạt động
kinh doanh

24.312

(21.488)

(188,38%)

6.810

(66.697)

(1.541,16%)
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Lợi nhuận khác

(19.737)

25.476

229,08%

52.645

127.874

142,90%

Lợi nhuận trước thuế

4.574

3.988

(12,81%)

59.455

61.176

6,82%

Lợi nhuận sau thuế

4.574

3.988

(12,81%)

29.047

33.712

25,49%

Doanh thu thuần hợp nhất của Công ty năm 2014 là 2.740 tỷ đồng, giảm 0,61% so với cùng kỳ năm
2013. Tổng tài sản hợp nhất của Công ty vào ngày 31/12/2014 là 5.632 tỷ đồng, tăng 3,24% so với
cùng kỳ năm 2013 chủ yếu do mua sắm đầu tư và thay mới phương tiện vận tải.
Các chỉ tiêu khác
Doanh thu hợp nhất từ hoạt động Taxi /
Tổng doanh thu 2014 là 74,98%. Tỷ lệ
này tăng so với năm 2013 (68,19%) cho
thấy hoạt động taxi tiếp tục đóng vai trò là
hoạt động kinh doanh chủ lực.

5.2.

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Phân
loại

Riêng

Hợp nhất
2013
2014

STT

Chỉ số

1

ROA (HĐ kinh doanh không kể chi phí lãi vay)

4,45%

2,83%

6,21%

4,97%

2

ROE (HĐ kinh doanh không kể chi phí lãi vay)

19,88%

15,57%

87,66%

89,17%

3

ROS (HĐ kinh doanh không kể chi phí lãi vay)

13,83%

7,58%

12,36%

10,07%

3

ROA (tổng hợp)

0,17%

0,16%

1,04%

1,10%

4

ROE (tổng hợp)

0,74%

0,86%

14,73%

19,77%

5

ROS (tổng hợp)

0,51%

0,42%

2,08%

2,23%

6

Thanh toán hiện thời

0,65 lần

0,61 lần

0,46 lần

0,55 lần

7
8
9
10
12
13
14
15
16
17

Thanh toán nhanh
Tổng nợ trên tổng tài sản
Tổng nợ trên vốn chủ
Thanh toán lãi vay (EBIT/lãi vay)
Vòng quay TS ngắn hạn
Vòng quay TS dài hạn
Vòng quay Tổng tài sản
Số ngày tồn kho
Số ngày phải thu
Số ngày phải trả

0,65 lần
81,90%
4,52 lần
1,04 lần
0,96 vòng
0,41vòng
0,10 vòng
1 ngày
101 ngày
17 ngày

0,60 lần
81,74%
4,48 lần
1,06 lần
1,19 vòng
0,46 vòng
0,06 vòng
1 ngày
94 ngày
21 ngày

0,45 lần
86,98%
15,72 lần
1,20 lần
2,21 vòng
0,66 vòng
0,51 vòng
7 ngày
46 ngày
26 ngày

0,54 lần
87,72%
15,60 lần
1,28 lần
2,21vòng
0,64 vòng
0,50 vòng
6 ngày
48 ngày
26 ngày

Hiệu
quả
hoạt
động

Rủi
ro tài
chính

Quản
lý tài
sản

2013

2014

Khả năng thanh toán
Chỉ số thanh toán lãi vay liên tục tăng
từ 2011 đến 2014 do Mai Linh chủ
động tìm kiếm các nguồn tài trợ mới
với chi phí lãi vay thấp, đồng thời
thương lượng điều chỉnh giảm lãi suất
của các khoản vay hiện hữu của
nhiều đối tượng. Kết quả là tổng chi
phí lãi vay 2014 giảm 24,28% so với
2013 và khả năng thanh toán luôn
được đảm bảo.
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6.
6.1.

Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
Cổ phần
-

6.2.

Tên tổ chức phát hành
0Vốn thực góp
Tổng số cổ phần
Mã chứng khoán
Loại cổ phần
Cổ phiếu quỹ
Cổ phần tự do chuyển nhượng

: Công ty CP Tập đoàn Mai Linh
: 1.016.716.630.000 đồng
: 101.671.663 cổ phiếu
: MLG
: Cổ phần phổ thông
: 92.240 cổ phiếu
: 101.579.423 cổ phiếu

Cơ cấu cổ đông
Cổ Đông
Cổ đông trong nước
Cổ đông nước ngoài
Tổng cộng

SL Cổ Đông
6.586
48
6.634

SL Cổ Phần
83.176.238
18.495.425
106.671.663

Tỷ lệ (%)
81,81%
18,19%
100%

6.2.1. Cổ đông/thành viên góp vốn trong nước:
-

Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn trong nước:
Cổ Đông

SL Cổ Đông

Tổ chức
Cá nhân
Tổng Cộng

-

SL Cổ Phần

14
6.572
6.586

Tỷ lệ (%)

52.090.025
31.086.213
83.176.238

51,23%
30,58%
81,81%

Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn (sở hữu từ 5% vốn cổ phần)
Cổ đông

SL Cổ Phần

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ HỒ HUY
Địa chỉ: 62 Cô Bắc, P. Cầu Ông Lãnh, Q.1, Tp.HCM
Tổng cộng

Tỷ lệ (%)

41.402.725

40,72%

41.402.725

40,72%

6.2.2. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài:
-

Thông tin chi tiết về cơ cấu Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài
Cổ Đông

-

SL Cổ Đông

SL Cổ Phần

Tổ chức

9

17.713.850

17,42%

Cá nhân
Tổng cộng

39
48

781.575
18.495.425

0,77%
18,19%

Thông tin chi tiết về cổ đông lớn (TRÊN 5%)
Cổ Đông

VOF Investment Ltd.
Phòng 1703 tòa nhà Sunwar Tower 115 Nguyễn Huệ, Quận
1, TP.HCM
Tổng Cộng

6.3.

Tỷ lệ (%)

SL Cổ Phần

Tỷ lệ (%)

14.081.525

13,85%

14.081.525

13,85%

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
Không có

6.4.

Giao dịch cổ phiếu quỹ
Cổ phiếu quỹ: 92.240 CP. Không có giao dịch phát sinh trong năm.

6.5.

Các chứng khoán khác
Không có.
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III. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN
KIỂM SOÁT
1.

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích
Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 về việc chi trả thù lao cho Hội
đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014, tổng thù lao và các chi phí được thông qua là 3 tỷ
đồng, thực tế chi trả như sau:
-

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

:

680.000.000 đồng/năm

-

Phó Chủ tịch

:

382.400.000 đồng/năm

-

Thành viên HĐQT

:

144.000.000 đồng/năm

-

Trưởng Ban Kiểm soát

:

390.000.000 đồng/năm

-

Thành viên Ban Kiểm soát

:

348.000.000 đồng/năm

Tính ra:

+ Hội đồng Quản trị
+ Ban Kiểm soát
Tổng cộng

2.

:

1.206.400.000 đồng/ năm/ 05 người

:

:

738.000.000 đồng/ năm/ 05 người
1.944.400.000 đồng/năm

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Trong năm có ông Hồ Huy là Chủ tịch HĐQT thực hiện giao dịch cổ phiếu với công ty TNHH MTV
Đầu tư Hồ Huy, chi tiết như sau:
TT

Người giao dịch

Số lượng
CP bán

Tỷ lệ bán

Số lượng
CP hiện tại

Tỷ lệ sở hữu
hiện tại

1

Hồ Huy

41.402.725

40,72%

0

0%

3.

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ
Không có
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IV. BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
1.

Thành viên của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2014, Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh gồm có 5 thành viên:
-

Ông Hồ Huy - Chủ Tịch HĐQT

-

Ông Mai Hà Thanh Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT

-

Ông Hồ Quốc Phi – Thành viên Hội đồng Quản trị

-

Ông Hà Đăng Luyện – Thành viên HĐQT

-

Bà Nguyễn Việt Anh – Thành viên HĐQT.

2.

Những nét nổi bật ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh trong năm

Trong năm 2014, tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam diễn ra trước bối cảnh thế giới tiếp tục có nhiều
diễn biến phức tạp. Kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn so với dự báo sau suy thoái toàn cầu. Xung
đột mâu thuẫn xảy ra ở nhiều nơi đặc biệt căng thẳng trên biển Đông. Trước tình hình đó, mặc dù
thống kê cho thấy kinh tế Việt Nam đã xuất hiện dấu hiệu phục hồi, nhưng năng suất và sức cạnh
tranh của nền kinh tế vẫn chưa mấy được cải thiện.
Mức tăng GDP có tăng nhưng chưa cao, Lạm phát cả năm được kiểm soát ở mức thấp, lãi suất cho
vay duy trì ở mức ổn định. Giá xăng dầu thay đổi nhiều lần trong năm, tăng cao ở những tháng đầu
năm và giảm ở những tháng cuối năm. Mức lương tối thiểu tăng, BHXH, BHYT, BHTN, chi phí đều
tăng làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của đơn vị.
Thị trường một số địa phương giảm do tình hình kinh tế khó khăn; cạnh tranh ngày càng khốc liệt
giữa Công ty, các đơn vị thành viên của công ty và các đơn vị kinh doanh Taxi tại địa phương.
3.

Những thay đổi chủ yếu và các quyết định chiến lược trong năm

Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội của cả nước và khu vực, Hội đồng Quản trị trong năm 2014 đã có
những quyết định chiến lược cho hoạt động kinh doanh của Công ty; theo dõi công tác quản lý điều
hành của Ban Tổng Giám đốc; kịp thời ổn định động viên người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao và đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất theo định hướng “Một Mai Linh”:
Tiếp tục xác định vận tải là lĩnh vực kinh doanh chủ lực của Mai Linh. Tập trung vào lĩnh vực kinh
doanh chính của Mai Linh dựa trên thế mạnh của vận tải và lấy hiệu quả làm trọng tâm.
Điều tiết cơ cấu dòng xe, tăng tỷ trọng dòng xe có xuất xứ đầu tư trung bình để phù hợp với thị
trường dòng xe giá rẻ.
Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ theo hướng đầu tư vào con người bằng việc duy trì
công tác huấn luyện nghiệp vụ kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp, bồi dưỡng ý thức, kiến thức, kỹ
năng lái xe an toàn cho đội ngũ lái xe.
4.

Đánh giá tình hình hoạt động của công ty kết quả kinh doanh năm 2014
NỘI DUNG

Doanh thu thuần của riêng Cty CP TĐ Mai Linh (MLC)
Lợi nhuận sau thuế của riêng MLC
Doanh thu thuần hợp nhất MLG
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của MLG

KẾ HOẠCH

% đạt
KH

THỰC HIỆN

809.000.000.000

950.898.410.554 117,5%

3.900.000.000

3.988.059.638 102,3%

2.800.000.000.000 2.740.748.069.310
39.000.000.000

33.712.646.427

97,9%
86,4%

Doanh thu thuần hợp nhất của Công ty năm 2014 là 2.740,75 tỷ đồng tỷ đồng, so với chỉ tiêu kế
hoạch đạt 97,9%. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 33,71 tỷ đồng, so với kế hoạch đạt 86,4%.
So doanh thu thuần hợp nhất năm 2014 với năm 2013 giảm 0,6%; lợi nhuận sau thuế năm 2014 so
với năm 2013 tăng 25,5%.
Đầu tư tăng: 1.713 xe, thanh lý rút ra khỏi hệ thống 1.507 xe.
HĐQT chưa tìm được đối tác để phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHCĐ 2013.
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5.

Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên HĐQT

Thù lao HĐQT, chi phí cho hoạt động của HĐQT thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHCĐ ngày 20/5/2014.
Tất cả các khoản chi phí của HĐQT, BKS và TKCT không quá 3.000.000.000 VNĐ (Ba tỷ đồng)
Tương ứng:

6.



Chủ tịch Hội đồng Quản trị

:

680.000.000 đồng/năm



Phó Chủ tịch

:

382.400.000 đồng/năm



Thành viên HĐQT

:

144.000.000 đồng/năm

Tổng cộng (05 người)

:

1.206.400.000 đồng/ năm

Tổng kết các cuộc họp HĐQT và các quyết định của HĐQT

Trong năm 2014, HĐQT đã họp và thông qua 30 (ba mươi) Nghị quyết bằng văn bản.
7.

Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban TGĐ và cán bộ quản lý

Các qui trình hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc tuân thủ theo yêu cầu của hệ thống quản
trị nội bộ. Hội đồng Quản trị đã duy trì tham gia đều đặn các cuộc họp định kỳ và có ý kiến chỉ đạo
cho hoạt động của Công ty.
Ban điều hành Công ty đã rất nỗ lực tìm kiếm các nguồn tài chính để đảm bảo cho hoạt động của
Công ty được thông suốt.
Bộ máy kế toán của Công ty đã đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ tài chính ban
hành, công tác lập báo cáo tài chính hoàn thành đúng thời gian qui định.
Trong năm qua, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát đã cùng với Ban Tổng Giám đốc phối hợp nắm bắt
tình hình hoạt động của Công ty trên cơ sở đó đã có những đề xuất, trao đổi, tham gia ý kiến nhằm
mục đích đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp với pháp luật.
8.

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng Quản trị

8.1. Định hướng chung
Tiếp tục kiện toàn bộ máy, đẩy mạnh công tác thực hiện phương án “Một Mai Linh”; nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của Công ty, hướng tới mục tiêu:
 Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Đại hội Cổ đông giao.
 Giảm chi phí quản lý và các khoản chi phí khác không cần thiết; cải thiện các chính sách tiền
lương, các chính sách đãi ngộ mang tính cạnh tranh; thực hiện tốt các quy định của Pháp luật
về chế độ, chính sách đối với người lao động để đảm bảo thu hút nhân lực trong toàn hệ thống;
 Định hướng, chỉ đạo Ban Điều hành xây dựng chiến lược phát triển trung và dài hạn, đảm bảo
những bước tiến cho năm 2015 và những năm tiếp theo.
8.2. Các chỉ tiêu kế hoạch 2015
 Tổng doanh thu thuần MLC

: 1.327 tỷ đồng

 Lợi nhuận sau thuế MLC

: 20 tỷ đồng

 Tổng doanh thu thuần hợp nhất

: 2.790 tỷ đồng

 Lợi nhuận sau thuế hợp nhất

: 68 tỷ đồng

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Mai Linh
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V.

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1.

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1 Riêng – Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh
CHỈ TIÊU
NĂM 2013
KẾ HOẠCH 2014
THỰC HIỆN 2014

1.2

LỢI NHUẬN
TRƯỚC THUẾ

LỢI NHUẬN
SAU THUẾ

889,19

4,57

4,57

TỶ ĐỒNG

TỶ ĐỒNG

TỶ ĐỒNG

809

3,9

TỶ ĐỒNG

TỶ ĐỒNG

EPS

950,90

3,99

3,99

39,2

TỶ ĐỒNG

TỶ ĐỒNG

TỶ ĐỒNG

ĐỒNG

SO KẾ HOẠCH

117,5%

TĂNG TRƯỞNG

+7,5%

102,3%
-12,8%

-12,8%

DOANH THU
THUẦN

LỢI NHUẬN
TRƯỚC THUẾ

LỢI NHUẬN
SAU THUẾ

2.757,52

59,46

29,05

TỶ ĐỒNG

TỶ ĐỒNG

TỶ ĐỒNG

Hợp nhất – Tập đoàn Mai Linh
CHỈ TIÊU
NĂM 2013
KẾ HOẠCH 2014
THỰC HIỆN 2014

1.3

DOANH THU
THUẦN

2.800

39

TỶ ĐỒNG

TỶ ĐỒNG

EPS

2.740,75

61,18

33,71

321

TỶ ĐỒNG

TỶ ĐỒNG

TỶ ĐỒNG

ĐỒNG

SO KẾ HOẠCH

97,9 %

TĂNG TRƯỞNG

-0,6 %

86,4 %
+2,9 %

+16,1 %

Doanh thu theo bộ phận

MAI LINH MẸ (MLC)

DOANH THU THUẦN 2014
(Tỷ đồng)
950,90

MAI LINH MIỀN BẮC

1.084,85

ĐƠN VỊ

MAI LINH MIỀN TRUNG

459,60

MAI LINH NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN

335,65

MAI LINH MIỀN NAM

395,45

CÔNG TY TNHH TM-DV VẬN TẢI SÀI GÒN BÌNH MINH
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MAI LINH

138,36

CÔNG TY CP VẬN TẢI HÀNH KHÔNG MAI LINH

2,99

CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC MAI LINH

12,33
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Biểu đồ doanh thu theo lĩnh vực kinh doanh năm 2014
CƠ CẤU DOANH THU

Dịch vụ sửa
chữa
2,0%

DV khách
sạn, đào tạo
0,1%

Quản lý xe
hợp tác
4,0%

DV bán xe,
phụ tùng,
may mặc,
chăn nuôi
9,9%

DV cho thuê
xe, mặt bằng
3,4%
DV xe cho
thuê
7,0% DV bán vé, du
lịch
DV xe tuyến
0,7%
1,8%

Bán BĐS
0,1%
DV khác
2,9%

DV taxi
68,2%

Năm 2013

Năm 2014

Các hệ số ROA, ROE, ROS của năm 2014 lần lượt là 1,11%; 19,77%; 2,23% đều tăng rất cao so với
cùng kỳ các năm trước đó chủ yếu là do phần lợi nhuận tăng đột biến chứng tỏ hiệu quả hoạt động
của Công ty xét ở góc độ tài chính đã cải thiện và tốt hơn trước rất nhiều góp phần gia tăng giá trị cho
Công ty.
1.4 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu khai thác taxi năm 2014
THỰC HIỆN
2013

THỰC HIỆN
2014

TĂNG / GIẢM

Số lượng xe có cuối năm

10.446

11.029

5,6%

Giá cước thực tế bình quân/km

14.720

13.653

-7,25%

Hệ số lợi dụng quãng đường

53,42%

53,90%

0,90%

1.344.495

1.344.905

0,03%

CHỈ TIÊU

Doanh thu kinh doanh bình quân/ngày/xe
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1.5 Hoạt động đầu tư, thanh lý phương tiện trong năm 2014
Trong năm 2014, Mai Linh đã đầu tư thêm 1.713 xe và thanh lý tổng cộng 1.507 xe, tổng số xe của toàn hệ
thống tính đến ngày 31/12/2014 là 11.491 xe, trong đó có 11.029 xe taxi, chủ yếu là dòng xe Toyota,
Hyundai và Kia.

1.6 Tình hình an toàn trong kinh doanh
−

Năm 2014, toàn hệ thống đã xảy ra 668 vụ tại nạn. Trong đó, lỗi chủ quan chiếm 51,7%; lỗi
khách quan chiếm 36,3% và 12% lỗi hỗn hợp; giảm 40% so với năm 2013. Trung bình cứ mỗi
752.312 km có một vụ tại nạn.

−

Khu vực Tây Nam Bộ là vùng có hệ số an toàn giao thông cao nhất.

−

Số vụ va chạm tai nạn giảm có thể chủ yếu là do hạ tầng giao thông, đặc biệt là tại TP.HCM đã
cải thiện đáng kể cũng như việc tổ chức chương trình Hội nghị triển khai Chỉ thị 12/CT-TTg của
Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 10/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải đã bắt đầu phát huy
tác dụng, tạo tâm lý tức thời cho lái xe nên sau chương trình, số vụ có giảm.
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2.

Tình hình nhân sự

2.1. Tình hình đội ngũ nhân sự
Số liệu nhân sự trong toàn hệ thống MLG tính đến 31/12/2014 là: 26.092 người (không bao gồm khu
vực nước ngoài và đơn vị Isuzu, các đơn vị liên kết: Trường Mai Linh, công ty đầu tư quốc tế ML,
Công ty Sao Mai). Trong đó:
2.1.1. Số lượng nhân sự theo miền, ngành, đơn vị:

So với cùng kỳ năm 2013, tổng số nhân sự MLG đã tăng 1.058 người tương ứng tỷ lệ tăng khoảng
4,0% (số liệu nhân sự MLG tháng 12/2013 là 25.034 người), tăng chủ yếu ở bộ phận trực tiếp (số liệu
nhân sự MLG tháng 12/2013: Lao động gián tiếp là 1.211 người; lao động trực tiếp là 23.823 người).
2.1.2. Số liệu nhân sự theo nghiệp vụ chức năng
Hiện nay với 26.092 người, số lượng nhân sự bộ phận trực tiếp chiếm tỷ lệ 95,42 % và đội ngũ văn
phòng gián tiếp chiếm 4,58%. So với cùng kỳ năm 2013, tỷ trọng đội ngũ gián tiếp đã giảm tương ứng
0,2% và tăng tương ứng đối với bộ phận trực tiếp (số liệu năm 2013: bộ phận trực tiếp chiếm tỷ trọng
95,2% và bộ phận gián tiếp chiếm tỷ trọng 4,8%). Chi tiết như sau:
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3.

Tình hình tài chính

3.1.

Tình hình tài sản

Tài sản (hợp nhất)
Tổng tài sản cuối năm 2014 là 5.632.567 triệu đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 1.325.962 triệu
đồng chiếm 23,54% và tài sản dài hạn là 4.306.605 triệu đồng chiếm 76,46% trong cơ cấu tổng tài
sản. Như vậy, quy mô tài sản của Công ty đã tăng 3,14% so với năm 2013.
Nhờ quản lý tốt danh mục đầu tư, thanh lý các loại hình tài sản, kết quả là hiệu suất sử dụng tài sản
ROA tăng.

3.2.

Tình hình vay nợ và các khoản phải trả

Tổng nợ phải trả của Công ty cuối năm 2014 là 4.941.108 triệu đồng tăng 4,03% so với năm 2013,
Trong đó tổng nợ ngắn hạn là 2.467.568 triệu đồng chiếm 49,94% trong nợ phải trả, tổng nợ dài hạn
là 2.473.540 triệu đồng chiếm 50,06% trong nợ phải trả,
Theo chiến lược tái cấu trúc, Công ty sẽ tiến hành nâng cấp mối quan hệ ngân hàng thông tăng vay
nợ dài hạn ngân hàng, giảm nợ vay ngắn hạn ngân hàng để tiến đến trạng thái an toàn tài chính.

TRANG 26/34

4.

Công tác chính trị xã hội

4.1.

Công tác chính trị tư tưởng:

Trong năm, Đảng ủy đã tập trung tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, Đảng viên về quan điểm lập
trường trong tình hình hiện nay của đất nước, nhất là vấn đề Biển đảo.
-

Phát động phong trào thi đua kỷ niệm các ngày lễ lớn, kỷ niệm ngày thành lập công ty, phát huy
sáng kiến về chất lượng quản lý trong kiểm soát để ngăn chặn thất thoát, rò rỉ tài chính, bám sát
chỉ tiêu kế hoạch tăng xe mới, thanh lý xe cũ.

-

Tổ chức cho các công ty thành viên học tập tài liệu “văn hóa doanh nghiệp thời hội nhập”, nhằm
nâng cao chất lượng dịch vụ Taxi phục vụ khách hàng, kết hợp quán triệt về tình hình Biển đảo
của tổ quốc hiện nay và đã tổ chức 4 buổi cho hơn 4.000 lái xe tham gia, từ ngày 21/4/2014 đến
ngày 24/4/2014.

-

Huấn luyện lái xe mới về nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, phòng
chống diễn biến hòa bình và giữ vững đoàn kết nội bộ” cho 853 lái xe mới.

-

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về
“nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

-

Vận động CBNV thực hiện các chính sách của đơn vị đề ra: Phát huy nội lực, thực hành tiết kiệm,
xây dựng nề nếp quản lý quỹ ATGT&PTCĐ, nhanh chóng hoàn thiện quản lý theo Hệ thống.

4.2.

Công tác tổ chức, lãnh đạo đoàn thể.

-

Phối hợp chính quyền: Trong năm 2014 chỉ đạo các tổ chức Đoàn thể (Công Đoàn, Đoàn Thanh
Niên, Hội CCB) trong hệ thống Mai Linh cùng kết hợp hài hòa, nhịp nhàng để đưa các phong trào
lan rộng vào các đơn vị trong Công ty.

-

Trong năm đã tổ chức cho các Chi hội CCB họp mặt chào mừng các ngày lễ 30/4, 1/5, 19/5, 22/7
và 22/12.

-

Tổ chức cho 60 CCB Điện Biên Phủ tại TP.HCM về thăm chiến trường xưa nhân dịp kỷ niệm 60
năm giải phóng Điện Biên Phủ.

-

Trong tháng 6/2014, Công đoàn cùng các đoàn thể CTXH đã tổ chức cho các cháu thiếu nhi kỷ
niệm ngày Quốc tế Thiếu Nhi - 1/6 tại Nhà văn hóa Hữu Nghị TP.Hồ Chí Minh.

-

Tặng quà cho các cháu thiếu nhi, với tổng trị giá 500 triệu đồng.

-

Tặng quà cho chị em phụ nữ, với tổng trị giá 70 triệu đồng.

-

Tham gia giải bóng đá Thanh niên công nhân thành phố.

-

Tổ chức Công đoàn cùng các Tổ chức xã hội các đơn vị tổ chức chăm lo cho Người lao động,
phát động các phong trào thi đua: Lái xe an toàn, doanh thu cao, trung thực.

-

Động viện khen thưởng kịp thời các gương người tốt việc tốt. Hàng trăm trường hợp lái xe trung
thực trả lại khách bỏ quên.

-

Các trường hợp hiếu hỷ, ốm đau... được Công đoàn cùng Tổ chức xã hội các đơn vị thăm hỏi kịp
thời. Tổng số tiền chi cho các trường hợp này gần 1 tỷ đồng.

-

Dịp tết năm 2015, có 95 trường hợp gia đình người lao động gặp khó khăn được lãnh đạo Công
ty và tổ chức Công đoàn cùng TCXH đến thăm và tặng quà mỗi gia đình 1,5 triệu đồng.

-

Hoạt động Công đoàn cùng các tổ chức xã hội đã làm tốt vai trò động viên người lao động đoàn
kết, chung sức chung lòng để vượt qua khó khăn.
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5.

Kế hoạch phát triển trong năm 2015

5.1.

Triển vọng chung của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2015

Theo nhiều dự báo quốc tế, năm 2015, Việt Nam sẽ đạt tăng trưởng GDP từ 5,8 - 6,2 %; CPI cả năm
dưới 7% và các ngành kinh tế xuất khẩu sẽ có nhiều bứt phá quan trọng do nhận được nhiều xung
lực phát triển mới từ những FTA mà Việt Nam tham gia, tiêu biểu là Cộng đồng kinh tế ASEAN, TPP,
FTA Việt Nam - Hàn Quốc và Việt Nam - Liên minh hải quan Nga - Bê-la-rút-Ca-zắc-xtan…
Về tổng thể, kinh tế Việt
Nam năm 2015 sẽ chuyển
sáng đậm nét và vững
chắc hơn năm 2014. Cải
cách trong khu vực doanh
nghiệp nhà nước sẽ được
đẩy nhanh hơn, cải cách
khu vực ngân hàng vẫn
tiếp tục là một ưu tiên. Lãi
suất huy động ngân hàng
khó giảm thêm, nhưng
tăng trưởng tín dụng sẽ
nhanh hơn, nhờ đó hỗ trợ
tăng trưởng kinh tế. Nợ
xấu được kiểm soát và
từng bước xử lý linh hoạt.
Những ngành nghề dự
báo sẽ tăng trưởng mạnh
là bất động sản, vật liệu
và dịch vụ xây dựng, dịch
vụ tiêu dùng, hàng tiêu
dùng, nông - lâm sản.
Nhận định về giá dầu, theo Reuters, phần lớn các nhà phân tích hàng đầu thế giới cho rằng giá dầu
sẽ đi vào ổn định từ nửa cuối năm 2015 và sau đó sẽ tăng trong 2 năm tiếp theo do nhu cầu về dầu
mỏ của thế giới trong thời gian tới sẽ tăng mạnh, chủ yếu từ thị trường Mỹ, Trung Quốc và các nền
kinh tế đang nổi lên ở châu Á.
Việc biến động giá nhiên liệu chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đời sống của người dân cũng như đến
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải như Mai Linh.
5.2.

Mục tiêu phát triển năm 2015

Trong năm 2015, Công ty CP Tập đoàn Mai Linh quyết tâm phần đấu thực hiện các mục tiêu lớn như sau:
a. Đạt mục tiêu doanh thu 2.790 tỷ đồng, lợi nhuận 68 tỷ đồng, lợi nhuận bình quân 12,5 triệu/xe;
đầu tư 3.000 xe và thanh lý 1.110 xe; xe cuối kỳ đạt 12.919 xe.
b. Kết hợp cùng KPMG triển khai thành công dự án ERP để tăng cường công tác quản trị, giám sát
và điều hành hiệu quả. Đặc biệt đến ngày 1/6/2015 phấn đấu 100% xe taxi Mai Linh được lắp
thiết bị giám sát hành trình theo qui định của thông tư 86. Chuyển đổi hình thức thanh toán MCC
từ ofline sang online để cung cấp tiện ích theo yêu cầu của khách.
c. Về Pháp lý: Rà soát, giải thể các pháp nhân không còn hoạt động, xử lý triệt để các quan hệ
pháp lý đảm bảo an toàn cho hệ thống.
d. Về thị trường và kinh doanh: Xây dựng chiến lược giá phù hợp. Thay đổi hình ảnh nhận dạng
thương hiệu. Kiểm soát và nâng cao chất lượng dịch vụ taxi đặt biệt là các vấn đề có nguy cơ
đang làm ảnh hưởng uy tín thương hiệu và làm ”sói mòn” thương hiệu ML trong tâm trí khách
hàng như: từ chối cuốc khách ngắn, lấy quá tiền đồng hồ cước, thất lạc hành lý không tìm lại
được, gian lận thanh toán MCC. Giảm thiểu va chạm tại nạn giao thông khoản 20% so năm 2014.
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e. Về nguồn lực: Xây dựng chiến lược nguồn lực phù hợp từng địa phương, từng thời điểm để đảm
bảo đủ nguồn lực lái xe đáp ứng yêu cầu kinh doanh và đầu tư phương tiện đặc biệt là Hà Nội và
Tp.HCM. Đào tạo năng cao năng lực quản lý, phân tích đánh giá cho cán bộ tại ML địa phương
nhất là đội ngũ kinh doanh. Xây dựng áp dụng thành công KPI cho MLG và 18 Chi nhánh, kiểm
soát lái xe lên ca và cập nhật lý lịch BDSC phương tiện theo Thông tư 63 đặc biệt là xe HTKD.
Xây dựng tiêu chí phục vụ khách hàng nội bộ bên trong lấy lái xe là đối tượng trọng tâm nhằm
‘thỏa mãn’ các yêu cầu thiết thực của lái xe để anh em an tâm công tác phục vụ tốt khách hàng.
nâng cao ‘giá trị niềm tin’ cho đội ngũ lái xe về hình ảnh Công ty.
f. Về tài chính: Cơ cấu lại nguồn vốn kinh doanh bao gồm cả nguồn vốn lưu động, nguồn vốn trung
dài hạn và nguồn vốn đầu tư phương tiện mới, xây dựng lịch thanh toán các khoản nợ cũ cho
Nhà đầu tư bên ngoài, nhà Cung cấp, nợ bảo hiểm xã hội, nợ thuế.. ”Khơi thông dòng chảy”
nguồn vốn giữa đơn vị thành viên/Miền và MLG tạo sức mạnh cho cả hệ thống Mai Linh đặc biệt
là vấn đề doanh số và công nợ MCC của các ML địa phương.
5.3.

Một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015

5.3.1. Đầu tư và thanh lý phương tiện năm 2015
Tiếp tục đầu tư mới tăng thêm 3.000 xe và thanh lý 1.110 xe cũ cho toàn hệ thống trên cơ sở các đơn
vị Mai Linh Miền tự cân đối nguồn vốn đầu tư từ thanh lý xe, vốn tự có và vốn vay.
5.3.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2015
Chỉ tiêu

Kế hoạch năm 2015

RIÊNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH
Doanh thu

1.327 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế

20 tỷ đồng

HỢP NHẤT – TẬP ĐOÀN MAI LINH
Doanh thu

2.790 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế

68 tỷ đồng

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MAI LINH

ĐỖ VĂN THẮNG
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VI. BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
1.

Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát

Trong niên độ tài chính 2014, Ban kiểm soát đã tiến hành các cuộc họp định kỳ hàng quý theo đúng
qui định với đầy đủ thành phần để thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình; đồng thời Ban kiểm soát
cũng tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty.
Trong 6 tháng đầu năm 2014, ngoài vai trò Ban kiểm soát do Đại hội cổ đông bầu, Trưởng ban kiểm
soát còn có vai trò là Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ của Công ty CP Tập Đoàn Mai Linh. Sau đó,
Công ty đã thực hiện cơ chế chuyên trách đối với một số thành viên Ban Kiểm soát, trong đó có
Trưởng ban Kiểm soát. Chính vì thế, Ban Kiểm soát đã phát huy tốt hơn các chức năng kiểm soát đối
với Công ty cũng như các đơn vị thành viên trực thuộc hệ thống Mai Linh.
Dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát Công ty CP Tập Đoàn Mai Linh nhất trí với các nội
dung trong Báo cáo Thường niên về việc đánh giá công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2014 của
HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty.
Thù lao của Ban kiểm soát được thực hiện theo đúng Nghị Quyết đại hội cổ đông.
2.

Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra tình hình hoạt động của Ban Điều hành, hoạt động của các
Ban chức năng, sơ kết đánh giá tình hình thực hiện kế hoach đã nêu trong Nghị quyết của đại hội cổ
đông năm 2014.
Đồng thời, thực hiện việc xem xét các báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và năm của Công ty, tham
gia các cuộc họp và đóng góp ý kiến cho HĐQT và Ban Điều hành Công ty.
Ban Kiểm soát cũng đã tham gia các cuộc họp giao ban của Công ty Mai Linh, giao ban nội bộ tuần,
tháng , quý, năm của Công ty CP TĐ Mai Linh, cũng như các cuộc họp có liên quan đến việc giao kế
hoạch và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.
3.

Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Ban Kiểm soát thống nhất với các số liệu chỉ tiêu tài chính được trình bày tại Báo cáo Thường niên
năm 2014 của Ban Tổng Giám Đốc Công ty CP Tập Đoàn Mai Linh và thông tin tại Báo cáo tài chính
hợp nhất năm 2014 của Công ty Mai Linh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
Ban Kiểm soát đồng ý với ý kiến của Kiểm toán viên Công ty Deloitte Việt Nam được ghi trong báo
cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn Mai Linh và báo cáo tài chính (báo cáo riêng) của Công ty CP
Tập Đoàn Mai Linh được lập cho năm tài chính 2014, kết thúc ngày 31/12/2014 và đã hoàn tất việc
kiểm toán, một số kết quả cơ bản như sau:
CHỈ TIÊU

4.

BÁO CÁO RIÊNG (VNĐ)

BCTC HỢP NHẤT (VNĐ)

Tổng doanh thu

965.207.662.472

2.759.454.427.807

Doanh thu thuần

950.898.410.554

2.740.748.069.310

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

3.988.059.638

61.176.564.173

Lợi nhuận sau thuế TNDN

3.988.059.638

33.712.646.427

Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và
cán bộ quản lý

Các qui trình hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc tuân thủ theo yêu cầu của hệ thống quản
trị Công ty đại chúng.
Hội đồng quản trị đã duy trì đều đặn các cuộc họp định kỳ và có ý kiến chỉ đạo cho hoạt động của Công ty.
Trong năm qua, Ban kiểm soát đã cùng với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc phối hợp nắm bắt
tình hình hoạt động của Công ty trên cơ sở đó đã có những đề xuất, trao đổi, tham gia ý kiến nhằm mục
đích đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp với pháp luật và Nghị quyết của ĐHCĐ.
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Trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ, Ban Kiểm soát nhận thấy trong năm qua Ban Điều
hành Công ty đã thực hiện tốt hơn việc nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD thông qua việc kiên
quyết thực hiện mục tiêu kinh doanh vận tải là chức năng chính, HĐQT Công ty đã có chủ trương
thực hiện triệt để việc thoái vốn tất cả các ngành nghề kinh doanh ngoài ngành vận tải; đồng thời
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách “Một Mai Linh” để giảm bộ máy quản lý trung gian và tiết
kiệm giảm chi phí.
5.

Các kiến nghị

Qua các đánh giá nêu trên và qua Bản báo cáo thường niên năm 2014, Ban kiểm sóat ghi nhận sự
quan tâm chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực rất lớn của Ban Điều hành Công ty trong
quá trình quản lí điều hành. Năm 2014, chỉ tiêu lợi nhuận của Tập Đoàn Mai Linh đã tăng so với năm
trước và bước đầu mang lại lợi nhuận, mặc dù còn khiêm tốn nhưng đã thể hiện nổ lực của toàn thể
CBNV Tập Đoàn Mai Linh về nhiều mặt.
Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông về việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn một Công ty kiểm
toán độc lập được Bộ Tài chính công nhận để thực hiện kiểm toán cho Công ty Cổ phần Tập Đoàn
Mai Linh trong năm tài chính 2015.
Ban Kiểm soát đề nghị Ban Điều Hành tiếp tục kiên quyết thực hiện phương án “Một Mai Linh” nhằm
thực hiện mạnh mẻ việc tiết giảm chi phí, đặc biệt là chi phí quản lý.
Phải có biện pháp tăng cường hơn nữa trong việc giải quyết tốt đòn cân nợ trong tổng tài sản của
Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh và trong cả hệ thống Tập Đoàn Mai Linh nhằm làm cho tài chính
của Công ty từng bước vững mạnh.
Kiên quyết thực hiện định hướng chiến lược là chỉ tập trung vào kinh doanh vận tải và các hoạt động
phụ trợ, trong đó kinh doanh vận tải taxi là cốt lõi.
Quán triệt trong toàn hệ thống Tập Đoàn Mai Linh thực hành tiết kiệm, giảm chi phí, tăng doanh thu
dựa trên các báo cáo quản trị.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát nội bộ để thực hiện nghiêm túc các quy định, quy
chế đã ban hành, nâng cao chất lượng dịch vụ toàn hệ thống.
Thực hiện tích cực những ý kiến của kiểm toán viên trong báo cáo tài chính đã kiểm toán.
Tôi chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các phòng ban nghiệp vụ của Công ty đã giúp
Ban kiểm soát chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.
Kính chúc Quý vị đại biểu, Quý cổ đông & toàn thể Đại hội sức khỏe và thành đạt.
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp !
Trân trọng kính chào.
TM. Ban Kiểm soát Công ty CP TĐ Mai Linh
Trưởng Ban

TIÊU VĂN HÒA
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VII. Báo cáo tài chính
1.

Ý kiến kiểm toán

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm
toán ngoại trừ”, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh
trọng yếu, tình hình tài chính của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 cũng như kết quả hoạt
động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với
chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến
việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
2.

Báo cáo tài chính được kiểm toán

2.1. Báo cáo tài chính riêng Công ty CP Tập đoàn Mai Linh
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4. Thur5 vd c6c khoin phii n6p Nhd nudc
5. Phai tra ngudi lao d6ng
6. Chi phi phii trii
7. C6c khoiin phii trii, phii nQp ng[n han kh6c

312

1.292.508.950.928
574.765.692.099
54.700.434.858
3.729.834.181
16.49t.307.889
21.049.986.696

NGUON VON

A. Nq PHAr TRA

I.

(300=310+330)

3lr

II. N9'dii h4n
1. Phei tri ddi

313

314

23

315

316

24

319

25

338

787.472.153.399
328.201.264.967
456.6t5.288.432
2.655.600.000

H[rU (400:410)

400

464.773.788.102

JJJ

26

J JZ+

11

788.2s3.660.026
33.603.609.78.1
316.149.124
31.280.302.539
4.068.438.368
102.854.045.395
329.212.147.620

I 18.418.935.856
503.352.7 59.349

330

han kh6c
2. Yay vd no ddi han
3. Doanh thu chua thUc hiQn

B. VON CHU So

Thuy6t
minh

'i{}zes.oor. 4s3.6io

jll,oi irn rliiri

'/*+[

iq/

+oz .+ts.7 1 5. r e5

3.ooo.ooo

460.785.728.464

I. V5n cht s6'hii'u

410

1. V6n c6 phAn
,.4
^z. Lo
^A pnleu
quy

4tt

1.016.716.630.000

414

3. Qu} dAu tu ph6t tri6n
4. Qu! du phdng tii chinh
5. Loi nhudn chua ph6n ph6i

417

418
420

(922.400.000)
67 6.213.946
1.128.959.893
(553.425.61s.731)

440

2.544.754.892.429 2.545.382.535.590

TONG CQNG NGUON VON (440:300+400)

464.773.788.102

cAc cHi TrEU NGoAr BANG cAN o6r KE ToAN

3t/12/2014

460.785.728.464
1.016.716.630.000

(922.400.000)

i

676.213.946
1.728.959.893
(557 .413 .61 s.37 s)

#

3ul2t20t3

l. Ngoai t€
- E6la My ("USD")

1+}H
10.3

{a;{
+r*;/
,'ii

cot'lo
J
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iY
.r

l3

T

\S\I

C0 PliAt.{ \
*LlA$l D;-1,AN /
[,i
Pc\=[sAI
-'o.T.tiiu=;q

hT/

I

Trdn Th!HOng Minh

D6 VIn ThIng
T6ng Gi6m tl6c
Ngdy 06 thdngl ndm

Ngud'i l$p bi6u

I

201 5

t

I

Cdc thuy€t minh tir trang

l0 diln trang 44 td bQ phdn hqp thimrh cria bao cdo tdi chinh ri€ng
6

I

cONc rY co pnAN

rdr

ooAN MAr LrNH

I
Nam

64-68 Hai.Bd.Trung, Phudng B6n Ngh6, Qu0n
Thanh ph6 HO Chi Minh, CHXHCN ViCt

Cho nam tai chinh k6t

thfc

B6o c6o tii chinh ri6ng
ngay 3l th6ng 12 nam 201;

BAO CAo KET QUA Ho4T DQNG KINH DoANH
Cho ndm tdi chinh k€t thric ngdy 3l thdng l2 ndm 2014

li

MAU So B O2-DN

ti

Don vi:VND

cui

Mi

rdu

sii

Doanh thu brin hdng vd cung c6p dich
C6c khodn gi6m tru doanh thu

1.

2.

w

Thuy6t
minh

0l

10

29

4.

dich vu (10=01-02)
Gi6 v6n hdng b6n vd dich vu cung c6p

5,

11

30

Lo-i nhudn gQp vC b6n

dich vu (20=10-l

c6p

l)

21

32

L/,

JJ

23

9.
10.

G6ylqi nhu6n thuAn tir ho4t

30

7.

8,

(3 0=2

0+(2

I 22)-(2 4 +2
-

24
25

dQng kinh doanh

.

Loi nhufln/(16) kh6c (40=3 I -32)
14. T6ng loi nhudn ki5 to6n tru6'c thu6 (50=30+40)
1 5. Chi phi thu6 thu nhflp doanh nghiCp hiQn hinh
16. Loi nhu$n sau thu6 (60=50-51-52)
3

58.229.067.891

35

901.067.934.181
11

.880.440.616

889.187 .494.171

718.868.185.311

J
fl
,t

170.319.308.8i0
s0.237.444.052

132.985.028.242

127.068.634.914

68.084.s67.812

118.379.258.770

35.772.995.489
89.133.16s,409
(21.488.205.834)

34

(Trinh bny bi)

fi.736.150.389
57.438.841.924
24.312.525.655

5))

1. Thu nhdp kh6c
12. Chi phikhric
I

1

712.724.495.139
178.113.915.415

20

tii chinh
phi
Chi
tdi chinh
- Trong d6: Chi phi ldi yay
Chi phi b6n hdng
Chi phi quAn l;f doanh nghiCp

Doanh thu hoat d6ng

6.

965.207.662.472
14.309.251.918
950.898.410.554

02

Doanh thu thuAn vC b6n hdng vd cung c6p

hing vi cung

2013
2014

31
32
40

83.831.448.402
58.355.182,930
25.476.265.472

36
36
36

50

5t

69.824.380.88s
(19

.7 37 .97 8

.432)

3.988.0s9,63 8

4.574.547.223

3.988.059.638

4.57

37

60

VW

50.086.402.4s3

4.547.223

fc.tcCo 3$h

,/aZ-<i).
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Trf,n Thi Hdng Minh

Phgm T.hflThanh Phuo'ng

Ngud'i I$p bi6u

Xii todn trurfng

D6 VIn ThIng
T6ng Gi6m tl6c
Ngdy 06 thdng 4 ndm 201 5

HAr$ll

1
l

il

tl

Cdc thuyiit minh tir trang

l0 d€n trang 44 ld b6 phQn hop thdnh
7

"r;iiiio

cdo tdi chinh riang

I

cONc rY co pnAN TAp DoAN MAr LrNH

1
vi6lNam

64-68 Hai Bd.Trung, phudng B6n Ngh6, eufln

rnann pn6 go ctri vtintr,

CflxucN

86o crto tii chinh ri6ng
t th6ng t2 ndm2014

Cho ndm tdi chinh k6t thric ngay :

rn

BAo CAo LTTU CHUYnN rrnN
Cho ndm tdi chfnh kh thric ngdy 3 I thdng t 2 ndm 20 t 4
MAU SO B O3-DN
Don vi: VND
MA

CHi TIOU

2013

I. LUU CHUYEN TIBN

(Trinh bhy lai)

2014

so

I. Lqi nhuSn trrdc thu€
2. Di€u chinh clto ctic khoiin:

3.988.0s9.638

01

'.t

4.574.547.223

tl

KhAu hao tdi s6n cO Ointr
C6c khodn dU phdng
Ldi chenh lCch ti,gi6 h6i do6i chua thuc hiQn
Ldi tu hoat d6ng dAu tu

05

24.356.101.939
58.251.993.391
(870.484.221)
(84.126.89s.141)

06

68.084.s67.8r2

08

69.683.349.418

09

20

3 .367 .011 .s4s
(4.662.3s2.88s)
339.386.292.602
(10s.897.350.143)
(61.420.731.223)
2.276.955.234
(4s.22s.634.000)
197.507.600.s48

2t

(s6.283.11s.716)

02
03

04

Chi phf l6i vay
3. L-oi nhu$n til ho4t rlQng kinh doanh tru6c thay tl6i

31.442.468.47

-?

(t.091.129.471)
(13.602.189.886)
1t8.379.258.170
139.702.955.t06

viin luu tlQng
Thay d6i cdc khodn phdi rhu
Thay dOi hdng tdn kho
Thay <l6i c6c khodn ph6i tr6
Thay il6i chi phi trii rruo-c
Ti6n lai vay rl5 tri
Ti6n thu kh6c ttr hoat dQng kinh doanh
Ti6n chi kh6c cho hoat dQng kinh doanh
Lnu chaydn fiin thuin tt hoqt et6ng kinh doanh

10

l1
12

l3
15

16

188.466.s67.2s2

801.95t.224
232.517.820.366

(142.126.r01.685)
(123 .498.493 .s7 4)

5.504.830.908

(2.sls.7 4s.638)
298.853.783.959

II. Lt/U

CHUYEN TIEN TU'HOAT DQNG DAU TU'
L Ti6n chi d,5 mua sim, xdy dqng tdi san cd dinh

2. Ti6n thu tir thanh ljz, nhuo. ng U,i, tai san c6 dinh
3. Ti6n chi cho vay, mua c6ng cu no cua don vi khiic
4. Ti6n thu l6i cho vay, c6 tuc vd loi nhudn duo-c chia
'
Lwu chuyiin tiin thudn tt hoqt it\ng itd'u tu

22

3

8.980.019.8s

(349.361.s43)
45.123.908.94s
(200.000.000)

1

23

27

30

4.lss.237.99s
(t 3.r47.8s7.870)

2.119.240.41

46.6s3.7s7.s15q

rrr. LU'u cHUyEN TrEN Tt'HOAT DONG TAr CHINH
1.

Ti€n vay nghnhan, ddi han nhdn

duo-c

33

2. Ti€n chi h6 no g6c vay
3. Ti€n chi tri no thu6 tdi chinh
4. C6 tri'c, loi nhudn da tra cho chri s6'hftu

Lnu chuydn tidn thuiin tir hogt

etQng

34

u}{)E
214.898.990.732
(3 80.994.302.000)

35

':.':::,'::^Y. /-;,

(66s.552.17 s.477 ) /s\
(34.8e3.0e3.0 zz.lY

36

tdi chinh

40

Lu-u chuy6n ti6n thu6n trong nim (50:20+30+40)
Tidn tl6u nlm
Ti6n cu6i nam (70=50+60)

(8.188.7s0)
(166.0es.31 1.268)

(348.s03.72t.381)

50
60

18.264.431.410
9.180.426.322

70

27.444.857.732

(2.9s6.149.607)
12.136.57s.929
9.180.426.322

Ti6n chi trd ng g6c vay trong n6m kh6ng bao g6m 198.644.560.177 d6ng (ndm 2013: 0 d6ng), la s6 ti6n chi trd no
vay bang c6ch c6n tru c6ng no vdi cdc c6ng ty con vd c6c td chric rurac IAn luot v6.i s6 tlcn "l'4g.g4g.1g0.297 d6ng
vd' 48.696.379.880 ddng.
thu.

Cdc thuyiit minh

4
1!

TU'HOAT DQNG KINH DOANH

Vi vfly, m6t khoAn ti6n tuong ring dE clugc rli6u chinh tr6n phAn thay il6i c6c khoan phni

ti trang l0 diin trang +4 17 65 ohQn hqp thdnh ctia oao un anninn
8

rieng

.-,1

, li

CONG TY Co PHAN T4P DOAN MAI LINH
64-68 Hai Bd Trung, Phudng B6n Ngh6, Qufln
Thanh ph6 HO Chi Minh, CHXHCN ViQt Nam

86o crio

1

Cho n[m tdi chinh kt5t thfc ngdy

tii

chfnh ri6ng

3l th6ng 12ndm2014

sAo cAo Lt u CHUYIDN rIsN Tp $i6p theo)
3 t thdng l2 ndm 20I4

Cho ndm tdi chinh k€t thtic ngdy

Ti6n chi tu ddu tu cdng ty con trong ndm kh6ng bao g6m 13.770.000.000 d6ng (nim 2013: 0 il6ng). ld s6 t6n mua
C6ng Ty TNHH Chg-l6n Taxi. Vi vdy, mQt [t',oan1i6, tuong ring dd tlugc rli6u chinh tr6n phAn thay d6i cdc
khodn phiii tra.

Ti6n thu

tt

nhugng biin c6ng

ty con vd c6c khoin dAu tu tdi chinh ddi.h4n

trong n6m kh6ng bao g6m

3.311.600.000 d6nglnam ZOt:: O-dOng), ld s6 ti6n nhugng b6n C6ng ty C6 phAn Dai 1! Vfln

Linh, C6ng ty TNHH. Dia 6c Mai Linh vd C6ng ty TNHH Vina Taxi chua nhfln dugc.
tuong img di dugc di6u chinh tr6n phAn thay d6i cac khoin phdi thu.

tii

Hdng kh6ng Mai

Vi vfly, mQt khoan ti6n

Ti€n thu cO tric tir hoqt ilQng g6p v6n trong n6m kh6ng bao gdm 7.020.000.000 ddng (ndm 2013: 0 dong) rd
3.854.928.000 d6ng (ndm 2013: 1.928.166.000 d6ng), tAn tuqt ti s6 tien c6 tri'c dugc chia tir C6ng ty C6 ph6n Mai
Linh Mi6n Bdc vd b6ng ty C6 phAn Mai Linh Mi6nTrung cho ndm tdi chinh k6t,thric ngdy 31 th6ng 12 ndm 201i
dd dugc Ban T6ng Ciam tl6c .-t 6p ttlr6n cho viQc phdn chia c6 tric bang c6ch cAn trir vdo khodn phAi trd khac r a
vay. Vi vQy, mQt tinoan ti6n tuong ri'ng dd dugc di6u chinh tr6n phAn,thay d6i cac khoiin phii trd.
Ti6n chi mua tdi san c6 dinh vd chi phi xdy dung co ban dd dang trong ndm khong bao g6m 9.183.524.T1 ddng
(t4i ngdy 3 1 th6ng 12 n[m 2013: 12.736.17 6.22, d6ng), ld s6 ti6n dnng d6 mua sim tdi sdn c6 dinh.va xdy dgng
co ban dO dung trong nam md chua tlugc thanh to6n. Vi vfly, mQt kholn ti6n tuong img dd dugc di6u chinh tr6n
phAn thay d6i cac khoiin phai tr6.
Ti6n thu ttl thanh ly tdi sdn c6 Ointr trong ndm kh6ng bao g6m 3 1.917.5 91 .1ll d6ng (ndm 2013: 0 cl6ng), ld s5 ti6n
thu dugc tir thanh ly tdi sdn cO Alnn qua hinh thric c6n trir c6ng ng phai thu vd phii trd. Vi vpy, mQt khoin ti6n
tuong (mg dd dugc di6u chinh tr6n phAn thay <l6i c6c khodn phii thu vd ph6i tri.

Trin Th!H6ng Minh

Ph4m Th! Thanh Phuong
x6 toln tru'6'ng

Ngud'i l$p bi6u

Ngdy 06 thdng4 ndm 2015

:R

[C l+

0

(t

Cdc thuyiit minh ti.r trang

l0

ddn trang 44 ld b0 phdn hctp thdnh cua bdo cdo titi chinh riAng
9

CONG TY CO PHAN TAP DoAN MAI LIIYH
64 -68 Hgi
{a Tnmg, Phuong B6n Ngh6, eu0n
rnann pn5 }Io crri uinrr, cHxncN viet

I
Nam

B6o c6o

cho n6m tai chinh k6t

tti chfnh hgp nh6t

thic;;;t i I th6ng 12 na;2014

BANG cAN o6r Kf roAN Hgp NHAr
Tqingqy 3l thdng 12 ndm 2014
VTAU S6 B OI-DN/HN

Don vi: VITID

Me

s5

rAT sAN
A.

rAr sAN NcAN uAx

Thuy5t
minh

100

3UnnoB
3ut2t20t4

(Trinh biy lei)

1.325.962.825.573

l.l6'5.sr0.07r.sr9

(100=1 10+120+130+140+150)

I. Tidn

l.

vi

110
lll

cdc khoin tuong tluong ti6n

I ren

2. C6c khodn tuong duong tidn

II. C{c khoin
1. DAu

tIAu tu t}ri chinh

112

120

ngin h4n

2. Dg phdng gi6m gi6 dAu

tu ngln han

129

III. Cic khoin phf,i thu ngin hgn
l. Phii thu kh6ch hdng

130

131

cho nguoi b6n

135
140

150

hi

ts2

minhtitrang

12

trang 54 ld

bQ

(49.879.2s7.718)

32.764.962.771
33.149.916.538

38.305.194.897
38.699.564,585
(394.36e.688)

10

154

t2

974.492.059.438

68.105.408.383

84.165.189.069

26.240.827.78s

26.723.260.706
21.573.241.725
2.719.049.990

12.931.302.437

2.072.02r.971
26.861.256.190

phQn hqp thdnh cfia bdo cdo tdi chinh hqp
6

8.994.876.610

(s.773.319.468)

(82.4s0.862.772)

ll

158

3.221.557.142

9

(354.es3.767)

l5l

gia ting du-o. c kh6u tru
3. Thuri vd c6c khoin kh6c ph6i thu Nhd nu6c
4. Tdi san ngin h4n khac

70.429.583.342
7l .891 .852.810
(1.462.269.468)

9.04t.995.668

355.624.282.534
s8.514.090.494
610.232.944.128

149';

V. Tiri sf,n ngin h4n khic
l. Chi phi tre tru6c ngin h4n

56.584.075.605

61.918.956.4s5
700.062.382.771

l4l

2. Dg phdng gi6m gi6 hdng tdn kho

65.626.071.273

108.385.416.61I
1.000.000.000

1.045.277.454.466
36s.746.978.012

t39

IV. Hing tdn kho
L Hdng tdn kho

109.385.416.611

8

132

3. C6c khoan phii thu kh6c
4. Ds phdng phii thu ngin h4n kh6 ddi

2. Thu6 gi6

7

t2t

tu ng6n han

2.TrAfitOc

6

33.149.636.648

I

Ee

L

E
l.{

h
h
h
h
L
l4l
L
tr{
L
t+l
L
t{
h
L
g
L

r
LJ

L:
t-I

t:
Lt{
L
l-.4

1-{

1L.a

L:
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ttL{
l{

L:
LJa
LL,.a

I
I

CONG TY Co PHAN TAP DOAN MAI LIIYH
64 - 68 Hai Bd Tnmg, Phudng B6n Nghd, Qufln I
ttranh ptr6 ttO Chi Vt-intr, CttXttCN Viet Nam

BANG cAN

u6r

rf

Tqi ngay

B6o c6o thi chinh hqp nh6t
Cho nam tdi chinh k6t thric ngdy 3l th6ng 12 ndm 2014

roAN HQ" NHAr gi6p
3l thdng l2 ndm 2014

theo)

MAU SO B OI.DN/HN
Don vi: VNID

B.

so

SAN

rAr sAN oAt u4N

3lll2l20l3

Thuy5t
minh

ME

rAI

200

4.306.605.084.927

4.295.04f..309.196

I. Cdc khoin phii thu dhi hgn
l. Phei thu ddi h4n kh6c

210
218

127.383.900
r 27.383.900

6.494.95/..711
6.494.9s4.711

II. Tlri sfrn c5 eirn
l. Tdi sin c5 ai*r hffu hinh

3.007.708.790.041

3.064.608.720.778

221

(200=2 10+220+2 40 +250+2 60+2 69)

220

- Nguy2n gid
- Gid tri hao mdn liiy la!
2. Tdi s6n cO Alnn thu6 tdi chinh

Bdt dQng sin tliu
- NguyAn gid
- Gid tri hao mdn liiy

(1.548.3

224
225

l4

I

'

3.371.987)

52.114.574.668

227
228
229

l5

240.274.504.622

230

l6

244.277.500.374
(4.002.99s.7s2)
147.398.775.206

240

t7

24t

ki

3

fi

li

2.516.081.893.333
3.906.721.163.464
(1.390.6s9.270. t 3I)

84.524.098.608
(i2.409,523.940)

226

tu

2.567.920.935.545
4.116.254.307.532

222
223

- NguyAn gid
- Gid tri hao mdn lily lai
i,..,
3. Tdi san cO dinh v0 hinh
- Nguyan gii
- Gid tri hao mdn lily hi
4. Chi phi xdy dpg co bin do dang

III.

l3

182.447,977.647

88.999.842.654
146.939.742.028
(57.939.899,374)
253.958.551.344
2 s7.691.902.05 3

(3.733.3s0.709)
205.568.433.447
186.414.238.035
198.313.019.200

242

198.313.0r9.200
(1s.86s.041.s53)

(11.898.781. t 6s)

250

t53.457.208.787

188.800.109.920

281.964.867

7.631.964.867

t

k
v
l(

d,ttl
;h
'(
't
*
I

IV. C{c khoin tl0u tu tiri chinh d}ri hgn
1. DAu tu vdo c6ng

252

ty li6n k6t

2. DAu tu ddi han kh6c
3. Dy phdng gi6m gi6 dAu tu

tii

chinh

dii

h4n

V. Tiri sin diri hgn kh{c
1. Chi phi trir tru6c ddi h4n
2. Tdi sin thui5 thu nh{p hodn l4i
3. Tii sin ddi han kh6c

18

258

t9
20

192.007.401.920
(38.832.1s8.000)

190.403.437,053

259

2t

934.105.893.099
863.567.216.519

807.910.111.695

261
262

22

16.654.858.614

268

23

53.883.817.966

260

VI. Loi th5 thuong m4i

269

TONG CQNG TAI SAN (270=100+200)

210

24

28.757.831.453

5.632.s67.910.500

L-{

Llr.I
LLra
L_
H.

L

l-ra

[.:
L.{

lLl
lhra
lJ-
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64 - 68 Hai Bi Tnmg, Phudng B6n Ngh6, Qufln
Thanh ph6 HO Chi Minh, CHXHCN Viet

Bdo crlo
Cho ndm tai chinh k6t

tii

chinh hgp nh6t

thfc ngAy 3l thang

12 nam 2014

BANG cAN o6r rn roAN HgP NHAr (ri6p theo)
Tqingqy 3l thdng 12 ndm 2014
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minh

ME
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NGUdNY6N

so

A. Nq PHAI TRA (300=310+33o)
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I. Nqnsinhan
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l. Vay vir ng ngin h4n
2.Phditrd ngudi b6n
3. Nguoi mua tr6 tidn tru6c
5. PhAi
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II. Nq dii han
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2.473.540.204.984
6.473.023.431
t.549.704.442.121
81s.041.074.761
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19.810.313.831
14.219.076
82.497.131.764
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1.364.702.699.087
84s.202.775.159
16.029.248.582
16.593.157

s.254.840.400

316.646.843.385

302.114.970.323

316.646.843.385
1.015.716.630.000
30.248.557.252
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1.016.716.630.000
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(30.922.400.000)
10.744.725.656
6.s99.424.24
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12.421.866.s30
I1.191.634.866
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374.812.119.781
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Brio c6o tii chinh hqp nh6t
Cho ndm tai chinh k6t thtc ngay 3l th6ng 12 nim 2014

64 - 68 Hai Bi Tnmg, Phuong Bi5n Ngh6, Quilr
Thdnh phi5 Hd Chi Minh, CHXHCN Viet

BAo cAo

rfr

quA Ho+r E9NG KrNH DoANH Hqp NHAr

Cho ndm tdi chfnh k€t thtic ngdy 31 thdng 12 ndm 2014
VTAU SO B O2-DN/HN

Don vi: VNID

Mfl

Thuyiit

CHi TITU

s5

1. Doanh thu b6n hdng vd cung c6p dich vu
2. C6c kho6n giim tnr doanh thu
3. Doanhthuthudn ve b6nhdngvd

0l 35
02 35
10

cung c6p dich

2013

minh
2.7 59 .454.427

2014

(Trinh bny hi)

.807

2.773.598.797 .762

18.706.358.497

16.078.765.865

2.740.748J69310

2.757.520.031.897

2.227 .551.861.733

2.171.819.885.319

4r (10:01-02)

4. Gi6v6nhdngb6nvddichyucungc6p ll
5. Lgi nhuQn gQp vd ban hdng vd cung c6p 20

36

513.196.207.577

dich vu (20:10-l l)
6. Doanh thu ho4t tlQng tdi chinh
7. Chi phi tdi chinh
- Trong d6: Chi phi ldi vay
8.
Chi phi bdn hdng
9. Chi phi quan ly doanh nghiQp
10. (L6ylqi nhudn thuAn tu ho4t dQng
kinh do anh (3 0 :20 + (2 I -22) - (2 4+2 5))
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24

11. Thunhflpkh6c
12. Chiphlkh6c
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32

13. Lqi nhufln kh6c (40:31-32)
14. T6ng lqi nhuQn k6 toan trudc
(50:30+40)
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15. Chi phi thuti thu nhQp hiQn hanh
16. Chi phi thu6 thu nh6p hodn lpi
17. Lgi nhufln sau thu6 (60:50-51-52)
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76.402.970.392
270.449,489.429
214.696.864.833
97.710.000.982
288.137.486.273
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(66.697.798.7rs)
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455.465.699.987

327.591.337.099
127.874.362.888
61.176.564.173

585.700.146.578
56.649.469.273

299.323.096.144
283.546.022.780
80.984.071.829

255.232.182.950
6.810.264.928
356.383.898.498
303.738.809.000

25.728.775.899
| .735.r4r .847
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33.712.646.427
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2.086.649.929
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3t.625.996.498

52.645.089.498
59.455.354.426

22.801.448.379
7,606.270.788
29.047.635.259

Phdn phSi cho:

Lqi nhufln cria c6

cl6ng thi6u s6

Loi nhuQn cira c6 cl6ng COng ty m9

28.977.836.163
69.799.096
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Thdnh ph6 HO Chf Minh,
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Brto c6o tii chinh hsp nh6t
Cho n6m tdi chinh ki5t thric ngdy 3l thang 12 nam 2014

crilryrN rrnN

Th6ng tin b6 sung cho cfc khoin phi ti6n

NsAr [i6p theo)
thdng t2 ndm 20j4

TE HOp

Cho ndm tdi chinh k€t thilc ngdy

3l

tQ:

Ti6n thu tir nhuqng b6n c6ng ty con vd cdc khodn dAu tu tdi chinh ddi
-hpn trong n6m kh6ng bao g6m
t1690_ q0_0.a9nq (1|m zot:: o ddng), ld s6 tidn nhuqng b6n C6ng ty C6 phAn oai iv'va, iai, C6ng ty TNHH
|.]
Dia oc Mai Linh vd COng ty TNHH Vina Taxi chua nhfln tlugc. Vi vQy, mQi khoAn ti6n tuong rtng tli'ttl_ry. c dieu
chinh tr6n phAn thay d6i c6cktoan

phii thu.

Cp trtc, loi nhudn dd tr6 trong nf,m kh0ng bao g6m 4.410.492.500 tl6ng (nlm 2013 la 3.885.316.140 rt6ng), ld s6
c6 tfc chua tluo. c thanh to6n. vi vfly, mQi knoai tiAn nrong img da d;;. .'iid; rnr1r, i.c, prra. irr"v jai.?7ior"a"
phni h6.
TiAn chi mua tdi san c6 tlinh vd chi phi xdy dpg co ban dd d.anq trong nf,m kh6ng bao gdm 12.74g.024.737
rl6ng
(taingdy 3l th6ng 12 ndm2013:25.992.535.312 tl6ng), ld sti tien dung de *uu rla* tdi-san c6 ainn vd xdy
dune
.g.bq dO dang trong nf,m mdr chua duqc thanh to5n. Vi vfly, mQt khoan tiAn tucrng rmg 116 tlugc didu cfri* trei
phdn thay tl6i cric khoan phii trd.

Ti6n thu ttr thanh lf tdi s6n c6 ointr rrong n[m kh6ng bao g6m 31.917.5 97.ttl d6ng (n[m 2013:0 tl6ng), ld s5
ti6n
thu du-o. c tt thanh lf tdi san c5 ainn qua hlnh thric-c6n tril c6ng no ph6i thu yA!.nhii{R. Vi vfly, mQr kho6n
ti6n
hrong ring dE clugc didu chinh tr6n phAn thay d6i c6c kho6n phaithu iapnaya

66ruc
/l

\l,TW--

ri

cd px.4r,l
t*F ooAnr

,/
Trin Th!H0ng Minh
Ngudi l$p bi6u
Ngdy

minht*trang I2

l3 thdng4

trong 54 ld b0 phdn hgp thdnh cila bdo cdo tdi chinh hqp

ndm 2015

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
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