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I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CHỨNG KHOÁN

NIÊM YẾT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

1. Rủi ro kinh tế

Thông thường, những diễn biến chung của nền kinh tế luôn ảnh hưởng đến sự

phát triển của các thành phần kinh tế. Khi nền kinh tế trong chu kỳ tăng trưởng, các

yếu tố vĩ mô được kiểm soát tốt, sức cầu tăng mạnh là động lực thúc đẩy các doanh

nghiệp, ngược lại khi kinh tế suy thoái, lãi suất, lạm phát sẽ tăng cao... là lực cản

không nhỏ tác động đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Trong hai năm 2012 - 2013, với sự áp dụng quyết liệt các biện pháp đồng bộ

trong điều hành kinh tế của chính phủ nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát,

xử lý nợ xấu và tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, giải quyết hàng tồn kho, tình hình

kinh tế - xã hội đã có bước chuyển biến tích cực. Năm 2014, dấu hiệu phục hồi của nền

kinh tế Việt Nam trở nên rõ rệt hơn khi GDP năm 2014 của Việt Nam tăng 5,98%1 so với

năm 2013.. Cũng như các doanh nghiệp khác, hoạt động của CTCP Cảng Hải Phòng

cũng chịu tác động trực tiếp bởi tình hình sản xuất công nghiệp và thương mại trong

nước.

2. Rủi ro luật pháp

Là doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ

phần, mô hình tổ chức, hoạt động kinh doanh của CTCP Cảng Hải Phòng sẽ không

còn được điều chỉnh bởi các quy định liên quan về tổ chức, quản lý tài chính áp dụng

cho công ty Nhà nước. CTCP Cảng Hải Phòng sẽ hoạt động theo Luật Doanh nghiệp,

Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan. Ngoài ra, sau khi chào bán

cổ phần lần đầu ra công chúng, CTCP Cảng Hải Phòng trở thành Công ty đại chúng,

tiến tới là công ty niêm yết, sẽ chịu sự điều chỉnh sâu sắc của các văn bản pháp luật về

chứng khoán, kiểm toán và các  nghĩa  vụ thuế, kể cả của cổ đông. Luật và các văn

bản dưới luật trong lĩnh vực này đang trong quá trình hoàn thiện, một số quy định

chưa rõ ràng và còn lệ thuộc nhiều vào các văn bản hướng dẫn thi hành, cũng như một

số vấn đề pháp lý phát sinh khác vẫn ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh

doanh của doanh nghiệp.
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3. Rủi ro đặc thù

3.1. Rủi ro quy hoạch

Theo quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hải Phòng đến năm 2025 và tầm

nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số

1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009 thì khu vực Hoàng Diệu - Lê Thánh Tông thuộc khu

dân cư đô thị hạn chế phát triển và từng bước sẽ phải di dời các nhà máy, xí nghiệp,

kho tàng, cảng biển để dành đất xây dựng dịch vụ, công cộng và bổ sung cây xanh.

Đất phần cảng ven sông Cấm sẽ di dời sẽ dành cho phát triển khu chức năng đô thị,

ưu tiên công trình dịch vụ công cộng, cây xanh, văn phòng, thương mại. Cảng Hoàng

Diệu, vốn là cảng làm hàng rời lớn nhất của Công ty, nằm trong khu quy hoạch trên

và trong tương lai sẽ phải di dời hoạt động khai thác. CTCP Cảng Hải Phòng đã có

chiến lược và kế hoạch kinh doanh tương ứng đối với quy hoạch trên là từng bước di

dời tài sản tại Cảng Hoàng Diệu sang phục vụ khai thác tại các khu cảng khác như

Tân Cảng, Cảng Chùa Vẽ. Tuy nhiên, quy hoạch này mang tính dài hạn, đi vào thực tế

sẽ để lại rủi ro cho hoạt động kinh doanh của CTCP Cảng Hải Phòng

3.2. Rủi ro biến động giá đầu vào cho sản xuất

Xăng dầu đóng vai trò là nguyên vật liệu chính cho đầu vào sản xuất kinh doanh

của ngành khai thác cảng. Mặt khác, xăng dầu cũng là nhân tố quan trọng hoạt động

kinh doanh của các hãng tàu, hãng vận tải. Vì vậy, mọi biến động giá xăng dầu nội địa

và trên toàn thế giới cũng đều có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất và kinh doanh

của Cảng Hải Phòng. Trước tình hình ngày một khan hiếm của tài nguyên này và

những bất ổn kinh tế - chính trị trên thế giới, giá nguyên vật liệu được dự báo sẽ dao

động mạnh trong tương lại, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các doanh nghiệp liên quan bao

gồm cả doanh nghiệp khai thác cảng và các khách hàng/ đối tác của họ.

3.3. Rủi ro thay đổi công nghệ

Đặc thù ngành khai thác cảng là sử dụng các thiết bị nâng, đỡ quy mô lớn. Tốc

độ thay đổi công nghệ đối với những thiết bị này không cao, vì vậy, các doanh nghiệp

khai thác cảng không chịu nhiều rủi ro do sự thay đổi liên tục của công nghệ mới. Tuy

nhiên, do việc đầu tư cho các thiết bị trên yêu cầu mức đầu tư lớn, doanh nghiệp sẽ

cần chú ý tới hiệu quả trong sử dụng nhằm đảm bảo tính kinh tế của các khoản đầu tư
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vào máy móc thiết bị này

3.4. Rủi ro cạnh tranh

CTCP Cảng Hải Phòng chịu sự cạnh tranh của hơn 30 cảng lớn nhỏ khác trong

vùng về hai mặt chủ yếu: nguồn khách hàng và giá cước, tác động trực tiếp đến thị

phần của doanh nghiệp trên thị trường. Chi nhánh Cảng Tân Vũ nằm tại vị trí cửa ngõ

quan trọng, có nhiều thuận lợi trong thu hút tàu đến làm hàng, mặt khác, các cảng như

Chùa Vẽ hay Hoàng Diệu nằm sâu trong nội địa nên không có lợi thế này, chịu nhiều

rủi ro cạnh tranh hơn. Một số cảng đối thủ cạnh tranh có năng lực bốc xếp hiệu quả,

năng động trong thu hút khách hàng mới. Mặt khác, CTCP Cảng Hải Phòng còn bị

cạnh tranh bởi các cảng lớn không nằm trong khu vực, ví dụ như Cảng Cái Lân, có

thể thu hút tàu hàng từ khu vực Hải Phòng nói chung.

4. Rủi ro khác

Bên cạnh các rủi ro mang tính đặc thù trong hoạt động khai thác cảng, CTCP

Cảng Hải Phòng cũng như các đơn vị kinh tế khác cũng sẽ bị ảnh hưởng và bị tổn thất

nếu xảy ra các rủi ro bất khả kháng. Các rủi ro như thiên tai, địch họa ... là những rủi

ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt

động chung của CTCP Cảng Hải Phòng cũng như các doanh nghiệp khác trong nền

kinh tế.

II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG

BẢN CÁO BẠCH

1. Tổ chức niêm yết

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù

hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.

Ông Phùng Xuân Hà Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Hùng Việt Chức vụ: Tổng giám đốc

Ông Cao Trung Ngoan Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Ông Trương Văn Thái Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Ông Bùi Chiến Thắng Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Bà Trần Thị Thanh Hải Chức vụ: Kế toán trưởng

Ông Trịnh Hữu Lương Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát
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2. Tổ chức tư vấn

Đại diện tổ chức tư vấn : Bà Nguyễn Thị Thanh

Chức vụ : Giám đốc Tư vấn Đầu tư

Giấy UQ : Số 189/2012/GUQ-HPC ngày 4/7/2012

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký niêm yết do Công ty Cổ Phần

Chứng Khoán Hải Phòng  tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ

Phần Cảng Hải Phòng. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn

ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa

trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ Phần Cảng Hải Phòng cung cấp.

III. CÁC KHÁI NIỆM

Công ty Công ty Cổ Phần Cảng Hải Phòng
Cảng Hải Phòng Công ty Cổ Phần Cảng Hải Phòng
TNHH Trách nhiệm hữu hạn
MTV Một thành viên
ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông
HĐQT Hội đồng quản trị
BKS Ban kiểm soát
TGĐ Tổng Giám đốc
BĐH Ban Điều hành
CBCNV Cán bộ công nhân viên
UBND Uỷ ban Nhân dân
QĐ Quyết định
SXKD Sản xuất kinh doanh
SGDCK HN Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI

PHÒNG

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển:

1.1. Giới thiệu chung về Công ty

 Tên công ty: Công ty Cổ Phần Cảng Hải Phòng

 Tên giao dịch : Port of Hai Phong Joint stock company

 Tên viết tắt: Cảng Hải Phòng/ Port of Hai Phong

 Địa chỉ: Số 8A Trần Phú, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

 Số điện thoại: 031.3859 945

 Fax: 031.3859 973
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 Website: haiphongport.com.vn

 Mã số thuế: 0200236845

 Vốn điều lệ đăng ký: 3.269.600.000.000 đồng

 Vốn điều lệ thực góp: 3.269.600.000.000 đồng

 Mã chứng khoán: PHP

 Logo công ty:

 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0200236845 do Sở Kế hoạch và Đầu

tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 02/6/2008, đăng ký thay đổi lần 6

ngày 18/7/2014

 Ngành nghề kinh doanh:

 Bốc xếp hàng hóa

 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: Môi giới thuê tàu biển;

dịch vụ đại lý tàu biện; dịch vụ đại lý vận tải đường biển; dịch vụ giao nhận,

kiểm đếm, nâng hạ hàng hóa, …

 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy: lai dắt và hỗ trợ

tàu biển.

 Kho bãi và lưu trữ hàng hóa.

 Một số hình ảnh về hoạt động kinh doanh chính của Công ty

Hình 1: Hoạt động xếp dỡ hàng hóa
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Hình 2: Kho bãi của Công ty

1.2. Lịch sử hình thành và phát triển
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Cảng Hải Phòng do Pháp xây dựng từ năm 1874 và chuyển giao lại cho chính

quyền cách mạng năm 1955 sau khi Hải Phòng hoàn toàn được giải phóng.

Ngày 21/03/1956, Bộ trưởng Bộ Giao thông và Bưu điện (Nay là Bộ Giao thông

vận tải) Nguyễn Trân đã ký Nghị định số 17/NĐ về việc đặt Cảng Hải Phòng trực

thuộc ngành vận tải thủy để phụ trách, quản lý Cảng Hải Phòng.

Ngày 25/6/1965, Cục đường biển Việt Nam có Quyết định số 162/QĐ về việc

quy định chức năng, nhiệm vụ và phạm vi họat động của Cảng Hải Phòng.

Từ những năm 1960, Cảng Hải Phòng bắt đầu được xây dựng và cải tạo lại theo

thiết kế quy hoạch nâng cấp Cảng Hải Phòng do Liên Xô giúp đỡ. Đến năm 1982,

việc xây dựng cải tạo Cảng cơ bản hoàn thành với 11 cầu tàu có tổng chiều dài

khoảng 1.750 m tại khu vực Cảng chính, có thể đón tàu 10.000DWT ra vào để xếp dỡ

hàng hóa. Từ năm 1960 đến năm 1985, Cảng Hải Phòng còn hình thành thêm khu vực

Cảng Vật Cách, khu vực Cảng Đoạn Xá và Cảng Chùa Vẽ.

Ngày 11/03/1993, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số

376QĐ/TCCB-LĐ thành lập lại Doanh nghiệp Nhà nước Cảng Hải Phòng.

Tháng 6 năm 2008, Cảng Hải Phòng chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động

thành Công ty TNHH một thành viên 100% vốn Nhà nước theo Quyết định số

3088/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2007 của Bộ Giao thông vận tải.

Ngày 04/02/2013, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 276/QĐ-TTg về việc

phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2012-2015.

Ngày 15/03/2013, Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam ra

quyết định số 103/QĐ-HHVN về việc phê duyệt danh sách các đơn vị thuộc Tổng

công ty Hàng hải Việc Nam thực hiện cổ phần hóa trong đó có Công ty TNHH một

thành viên Cảng Hải Phòng.

Ngày 08/04/2014, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam ra quyết định số 118/QĐ-

HHVN về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH một thành viên Cảng

Hải Phòng thành công ty cổ phần.

Ngày 14/5/2014, Công ty đã thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công

chúng tại Sở Giao dịch chứng khoán  Hà Nội
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Ngày 01/7/2014, Cảng Hải Phòng đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố
Hải Phòng cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 5, hoàn tất việc
chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng sang hình thức công ty
cổ phần với số vốn điều lệ là 3.269.600.000.000 đồng. Từ khi chuyển thành CTCP
đến nay Công ty chưa thực hiện tăng vốn điều lệ.

Ngày 25/12/2014, công ty được UBCKNN chấp thuận đăng ký công ty đại
chúng.
2. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty

Sơ đồ 1: Cơ cấu bộ máy quản lý của Cảng Hải Phòng

Phòng Kế hoạch
Thống kê

Phòng
Kinh doanh

Phòng Đại lý & Môi
giới Hàng HảiPhòng

Khai thác

Văn phòng công ty

Phòng
Tổ chức nhân sựPhòng Lao động

Tiền lương

Phòng
Tài chính kế toán

Chi nhánh
Cảng Bạch Đằng

Trung tâm
Y tế Cảng

Trung tâm
Điện Lực

Trường trung cấp
nghề KTNV cảng

BAN KIỂM SOÁT

Phòng Kỹ thuật
Công nghệ

Phòng Kỹ thuật
Công trình

Phòng An toàn &
Quản lý chất

lượngPhòng Quân sự -
Bảo vệ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÁC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Chi nhánh
Cảng Chùa Vẽ

Chi nhánh
Cảng Tân Vũ

Chi nhánh
Cảng Hoàng Diệu
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Mối quan hệ chỉ đạo

Mối quan hệ hỗ trợ

 Đại hội đồng cổ đông

Gồm tất cả các cổ đông có vốn góp và quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm

quyền cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được luật pháp và điều lệ Công

ty quy định.

 Hội đồng quản trị

Do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các

quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông. Hội

đồng quản trị (HĐQT) có trách nhiệm giám sát Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý

khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty.

 Ban kiểm soát

Do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát (BKS) có nhiệm vụ kiểm tra tính

hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của công ty.

 Tổng Giám đốc

Là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty, chịu sự giám

sát của HĐQT, BKS. Chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc thực

hiện các quyền, nhiệm vụ được giao. Giúp việc cho Tổng Giám Đốc là các Phó Tổng

Giám Đốc, Kế Toán Trưởng và các đơn vị, phòng nghiệp vụ.

 Phó Tổng giám đốc

Các Phó Tổng giám đốc giúp việc cho Tổng giám đốc chỉ đạo, điều hành và thực

hiện từng lĩnh vực quản lý theo phân công, ủy quyền của Tổng giám đốc. Thực hiện

các nhiệm vụ khác khi có nhu cầu bổ sung. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nhiệm

vụ được phân công hoặc được ủy quyền.

 Phòng kinh doanh

Tham mưu giúp HĐQT, Tổng giám đốc công ty trong việc lập kế hoạch kinh

doanh hàng năm, theo dõi tình hình thực hiện các chỉ tiêu hàng tháng, quý, năm. Đồng

thời xây dựng, quản lý các hợp đồng kinh tế. Đề xuất các biện pháp nâng cao công tác

tiếp thị, thị trường, phương án kinh doanh của Công ty.

 Phòng Đại lý và Môi giới hàng hải
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Là đơn vị thực hiện chức năng kinh doanh thuộc lĩnh vực Đại lý và Môi giới

hàng hải, giao dịch làm đại lý cho các chủ tàu, chủ hàng để ký kết các hợp đồng Đại lý

tàu biển, môi giới hàng hải, tư vấn cho tàu ra vào Cảng xếp dỡ giao nhận theo đúng

quy định.

 Phòng Khai thác

Tham mưu giúp HĐQT và Tổng giám đốc trong lĩnh vực quản lý, tổ chức và

khai thác cầu cảng, bến bãi, khu vực chuyển tải, phương tiện, thiết bị đảm bảo an toàn,

hiệu quả. Thực hiện điều động, bố trí tàu và các phương tiện vận tải, kế hoạch xếp dỡ,

rút hàng ở kho bãi, chỉ đạo và kiểm tra sản xuất ở hiện trường.

 Văn Phòng Công ty

Tham mưu, tổng hợp giúp việc HĐQT và Tổng giám đốc Công ty trong việc lập

kế hoạch công tác, tổ chức điều hành công tác quản trị theo chương trình và lịch công

tác đã được lãnh đạo Công ty phê duyệt, đồng thời thực hiện công tác văn thư, lưu trữ,

tổ chức các công việc thuộc lĩnh vực hành chính, quản trị, tuyên truyền, thi đua, khen

thưởng theo quy định.

 Phòng Tổ chức nhân sự

Tham mưu giúp HĐQT và Tổng giám đốc Công ty trên các lĩnh vực tổ chức cán

bộ, quản lý lao động, công tác đào tạo, thanh tra, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện

các chế độ chính sách BHXH của Nhà nước đối với người lao động của Công ty.

 Phòng Lao động tiền lương

Tham mưu giúp HĐQT và Tổng giám đốc trong lĩnh vực quản lý tổ chức lao

động, sử dụng lao động và tiền lương; hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện chế độ chính

sách của nhà nước đối với người lao động; nội quy, quy chế tiền lương và thu nhập

theo quy định.

 Phòng Kế hoạch thống kê

Tham mưu giúp HĐQT và Tổng giám đốc điều hành, quản lý công việc trong

lĩnh vực lập, giao kế hoạch sản xuất kinh doanh; thống kê phân tích hoạt động kinh tế,

quản lý khai thác hệ thống tin học và hệ thống mạng thông tin của Công ty.

 Phòng Tài chính kế toán
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Tham mưu giúp HĐQT và Tổng giám đốc quản lý, điều hành việc tổ chức thực

hiện các chế độ chính sách của Nhà nước về lĩnh vực tài chính, nghiên cứu đề xuất các

hình thức huy động vốn và sử dụng vốn, xây dựng kế hoạch tài chính, thực hiện công

tác thu chi, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Công ty thực hiện công tác thu chi theo

quy định.

 Phòng Kỹ thuật công nghệ

Tham mưu giúp HĐQT và Tổng giám đốc trong lĩnh vực quản lý, xây dựng kế

hoạch đầu tư, đổi mới công nghệ, kế hoạch sửa chữa. Bảo quản, sửa chữa các phương

tiện, máy móc, thiết bị, công cụ xếp dỡ. Định mức tiêu hao vật tư, nhiên liệu trong vận

hành.

 Phòng Kỹ thuật công trình

Tham mưu giúp HĐQT và Tổng giám đốc Công ty quản lý, điều hành công việc

thuộc lĩnh vực quản lý vùng đất, vùng nước của Cảng; giám sát kỹ thuật việc sửa

chữa, bảo dưỡng, cải tạo, gia công, thay thế làm mới, vv... các công trình Cảng, nhằm

đảm bảo tuổi thọ các công trình đã có, nâng cao chất lượng của cơ sở hạ tầng; xây

dựng quy hoạch phát triển Cảng, khảo sát và lập hồ sơ thiết kế các công trình đầu tư

theo quy định.

 Phòng An toàn và quản lý chất lượng

Tham mưu cho HĐQT và Tổng giám đốc về lĩnh vực an toàn lao động; bảo vệ

môi trường; phòng chống cháy nổ tại công ty; tham mưu ứng dụng Hệ thống quản lý

chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008, Hệ thống quản lý môi trường ISO

14001:2004 phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; tổ chức thực hiện

các công việc liên quan đến nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của công

ty.

 Phòng Quân sự - Bảo vệ

Tham mưu cho HĐQT, Tổng giám đốc và trực tiếp đảm nhận công tác bảo vệ

trật tự an toàn của công ty, công tác quân sự quốc phòng địa phương.

 Trung tâm Y tế cảng

Tham mưu cho HĐQT và Tổng giám đốc về công tác y tế doanh nghiệp, quản lư

sức khỏe CBCNV, theo dơi bệnh nghề nghiệp; dịch vụ khám chữa bệnh, công tác vệ
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sinh, pḥng bệnh tại công ty; y tế dự pḥng, sơ cấp cứu cho bệnh nhân tại hiện trường

sản xuất.

 Trung tâm điện lực

Xây dựng kế hoạch quản lý, quy hoạch, vận hành, tiêu thụ điện năng; tổ chức

sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ theo quy định của ngành điện và theo kế hoạch; phối

hợp giải quyết các sự cố về điện trong toàn hệ thống điện của công ty.

 Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật nghiệp vụ Cảng

Có nhiệm vụ đào tạo công nhân các ngành, nghề đặc thù của Công ty; bổ túc tay

nghề cho công nhân; huấn luyện quy trình công nghệ cho công nhân, quản lý các lớp

bổ túc và bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho CBCNV.

 Các chi nhánh gồm:

Cảng Hoàng Diệu, Cảng Chùa Vẽ, Cảng Tân Vũ, Cảng Bạch Đằng là những đơn

vị hạch toán phụ thuộc, có nhiệm vụ quản lý, thực hiện công việc xếp dỡ, nâng hạ,

giao nhận, bảo quản hàng hóa, dịch vụ kho bãi và các dịch vụ khác tại các khu vực

bến cảng của Công ty.

3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách

cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; cơ cấu cổ đông.

3.1 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5%

Bảng 1: Danh sách cổ đông năm giữ từ 5% VĐL trở lên tại ngày 10/6/2015

Cổ đông Địa chỉ Số
CMND/ĐKKD

Số CP
nắm giữ

Tỷ lệ
(%)

Tổng Công ty Hàng

Hải Việt Nam

Tòa nhà TTTMHHQT

(Ocean Park), Số 1 Đào

Duy Anh, Phương Mai,

Đống Đa, Hà Nội

0100104595 309.581.400 94,68

(Nguồn : Danh sách cổ đông Công ty Cổ Phần Cảng Hải phòng tại ngày 10/6/2015)

3.2 Danh sách cổ đông sáng lập

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng được chuyển đổi cổ phần hóa từ Công ty

TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng. Công ty không có cổ đông sáng lập.

3.3 Cơ cấu cổ đông
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Bảng 2: Cơ cấu cổ đông tại ngày 10/6/2015:

Số lượng Số lượng Giá trị
STT Danh mục

cổ đông cổ phiếu Triệu đồng
Tỷ lệ (%)

I
CỔ ĐÔNG TRONG
NƯỚC 3.185 326.900.000 3.269.000 100,00

1 Tổ chức 3 311.021.400 3.110.214 95,13

2 Cá nhân 3.182 15.938.600 159.386 4,87

II
CỔ ĐÔNG NƯỚC
NGOÀI

1 Tổ chức 0 0 0 0

2 Cá nhân 0 0 0 0

(Nguồn : Danh sách cổ đông Công ty Cổ Phần Cảng Hải phòng tại ngày 10/6/2015)

Biểu đồ 1: Cơ cấu sở hữu cổ đông của Cảng Hải Phòng

4. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký niêm yết,

những công ty mà tổ chức đăng ký niêm yết đang nắm giữ quyền kiểm soát

hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần

chi phối đối với tổ chức đăng ký niêm yết

4.1 Công ty mẹ

Tên Công ty Địa chỉ
Ngành nghề kinh

doanh

Số CP

nắm giữ

Tỷ lệ

(%)

Tổng Công ty

Hàng Hải Việt

Nam

Tòa nhà

TTTMHHQT

(Ocean Park),

Số 1 Đào Duy

Anh, Phương

Kinh doanh vận tải

đường biển, đường thủy,

đường bộ, đa phương

thức; Khai thác cảng

biển, cảng sông; Kinh

309.581.400 94,68
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Mai, Đống Đa,

Hà Nội

doanh kho, bãi, dịch vụ

Logistics; Đại lý môi

giới cung ứng dịch vụ

hàng hải; cung ứng tàu

biển; Dịch vụ lai dắt tàu

biển, tàu sông, đưa đón

thuyền viên và các dịch

vụ hỗ trợ hoạt động

đường thủy.

(Nguồn : Công ty Cổ Phần Cảng Hải phòng)

4.2. Công ty con

Bảng 3: Danh sách Công ty con của Công ty Cảng Hải phòng tại 31/12/2014

Tên Công ty Địa chỉ
Ngành nghề kinh

doanh chính

VĐL

Tr

(đồng)

Số CP

nắm giữ

Tỷ lệ

(%)

Công ty Cổ

Phần Lai dắt và

vận tải Cảng Hải

Phòng

Số 4 Lý Tự

Trọng, Minh

Khai, Hồng

Bàng, Hải

Phòng

- Bốc xếp hàng hóa,
bảo quản, giao nhận

hàng hóa
- Dịch vụ chuyển

tải hàng hóa
- Cho thuê tàu lai

- Hoạt động cứu hộ
phương tiện vận tải

thủy
- Hoạt động tàu lai

đưa tàu cập bến
cảng

- Trục vớt tàu
thuyền

- Kinh doanh kho
bãi

27.000 1.620.000 60

Công ty Cổ

Phần Đầu tư và

Phát triển Cảng

Đình Vũ

Cảng Đình Vũ,

Đông Hải, Hải

An, Hải Phòng

- Dịch vụ xếp dỡ
hàng hóa; Kinh
doanh kho, bãi;

Vận tải hàng hóa đa
phương thức. Dịch
vụ hàng hải; Dịch
vụ   kho vận, dịch
vụ kho ngoại quan

400.000 20.400.000 51
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và dịch vụ hàng
chuyển khẩu, quá

cảnh.
(Nguồn : Công ty Cổ Phần Cảng Hải phòng)

4.3. Danh sách những Công ty liên doanh, liên kết

Bảng 4: Danh sách Công ty mà Cảng Hải Phòng liên doanh, liên kết thông qua
công ty con là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ tại
31/12/2014:

Tên Công ty Địa chỉ
Ngành nghề
kinh doanh

chính

VĐL
đăng ký
Tr.đồng

VĐL
thực góp
Tr.đồng

Tỷ lệ
năm giữ
gián tiếp

thông
qua công

ty con
(%)

Công ty Cổ
Phần Tiếp Vận

Đình Vũ

KCN Đình
Vũ, Đông Hải

2, Hải An,
Hải Phòng

Kho bãi, bốc
xếp, lưu kho,
vận tải hang

30.000 30.000 23,26

Công ty TNHH
Tiếp nhận

SITC – Đình
Vũ

Cảng Đình
Vũ, Đông

Hải, Hải An,
Hải Phòng

Kho bãi, bốc
xếp, lưu kho,
vận tải hang

252.241 252.241 26,01

(Nguồn : Công ty Cổ Phần Cảng Hải phòng)

6. Hoạt động kinh doanh

6.1. Hoạt động kinh doanh của Cảng Hải Phòng

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty bao gồm: Bốc xếp dỡ hàng, kinh

doanh kho bãi, khai thác cầu cảng (xếp dỡ hàng hoá từ tầu vào kho bãi cảng và ngược

lại), giao nhận, bảo quản hàng hoá; lai dắt, hỗ trợ tàu biển.

Kinh doanh khai thác cầu cảng: Khi tầu cập cảng phải có tàu hỗ trợ và công nhân

buộc, cởi dây để neo tầu và giúp tàu dời bến cảng. Công nhân tiến hành xếp dỡ hàng

hoá từ tầu vào kho bãi cảng, bãi ngoài cảng theo yêu cầu dịch vụ của đại lý tàu biển.

Kinh doanh kho bãi và giao nhận, bảo quản hàng hoá: Hàng hoá được lưu tại

kho hoặc bãi theo yêu cầu của đại lý tàu biển hoặc chủ hàng. Đội giao nhận phải chịu

trách nhiệm trông coi, bảo quản hàng hoá đến khi chủ hàng đến lấy hàng.

6.1.1. Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ qua các năm (tỷ lệ từng loại sản

phẩm/dịch vụ trong doanh thu, lợi nhuận).
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Bảng 5: Cơ cấu theo sản lượng hàng hóa

Năm Đơn vị tính 2013 2014

Sản lượng hàng hóa thông qua Tấn 24.447.000 26.026.000

- Hàng container Tấn 1.552.244 1.577.635

- Hàng ngoài container Tấn 5.820.000 7.094.000

(Nguồn : Công ty Cổ Phần Cảng Hải phòng)

Biểu đồ 2: So sánh sản lượng hàng hóa năm 2013, 2014

6.1.1.1 Cơ cấu doanh thu thuần

Bảng 6 : Cơ cấu doanh thu thuần (BCTC riêng)

ĐVT: Tỷ đồng
Năm 2014

Năm 2013
01/1/2014-
30/6/2014
(Công ty

TNHH 1TV )

01/7/2014 -
31/12/2014

(CTCP)

6 tháng đầu
năm 2015

Stt Chỉ tiêu

Giá trị

Tỷ
trọng/
DTT
(%)

Giá trị

Tỷ
trọng/
DTT
(%)

Giá
trị

Tỷ
trọng/
DTT
(%)

Giá
trị

Tỷ
trọng

/
DTT
(%)

1
Doanh thu hoạt
động bốc xếp 1.112,50 81,91 532,87 78,43 546,53 76,90 597,18 72,54
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2

Doanh thu hoạt
động kiểm đếm,
giao nhận, cân
hàng

9,76 0,72 4,97 0,73 3,87 0,55 5,6 0,68

3
Doanh thu hoạt
động lưu kho bãi

164,35 12,10 82,14 12,09 109,80 15,45 166,65 20,24

4
Doanh thu hoạt
động chuyển tải 1,11 0,08 7,05 1,04 0,51 0,07 -

5
Doanh thu hoạt
động lai dắt, hỗ
trợ

40,11 2,95 19,02 2,80 18,70 2,63 21,6 2,62

6
Doanh thu hoạt
động kinh doanh
dịch vụ

30,42 2,24 33,37 4,91 31,29 4,40 32,22 3,92

TỔNG CỘNG 1.358,25 100 679,42 100 710,71 100 823,26 100

 (Nguồn: BCTC riêng năm 2013, 2014, Q2/2015)

Doanh thu hoạt động bốc xếp hàng hóa có tỷ trọng cao nhất, chiếm 76,9% doanh

thu thuần 6 tháng cuối năm 2014 do hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty là

hoạt động bốc xếp dỡ hàng hóa với nhiều hệ thống cầu cảng hiện đại như Cảng Hoàng

Diệu, Cảng Chùa Vẽ, Cảng Tân Vũ, và hệ thống cầu trục đã góp phần làm cho Công

ty luôn có chính sách chăm sóc khách hàng có giá trị hợp đồng lớn như: Công ty CP

Vận Tải I Traco, Công ty TNHH Mearsk Việt Nam…

Doanh thu hoạt động lưu kho bãi có tỷ trọng cao thứ 2, chiếm 15,45% doanh thu

thuần 6 tháng cuối năm 2014 do công ty có lợi thế diện tích kho bãi khoảng 521.570

m2

Doanh thu hoạt động lai dắt, hỗ trợ và hoạt động kinh doanh dịch vụ chiếm tỷ

trọng không lớn xung quanh mức từ 2-4% doanh thu thuần các năm.

Bảng 7: Cơ cấu doanh thu thuần (BCTC hợp nhất)

ĐVT: Tỷ đồng

Năm 2014

Năm 2013
01/1/2014-
30/6/2014
(Công ty

TNHH 1TV )

01/7/2014 -
31/12/2014

(CTCP)

6 tháng đầu
năm 2015

Stt Chỉ tiêu

Giá trị

Tỷ
trọng/
DTT
(%)

Giá trị

Tỷ
trọng/
DTT
(%)

Giá trị

Tỷ
trọng

/
DTT

Giá trị
Tỷ

trọng/
DTT
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(%)

I
Doanh thu
thuần dịch vụ 1.939,10 100 951,02 100 1.000,31 100 1.154,57 100

(Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2013, 2014, Q2/2015)

Trong 6 tháng cuối năm 2014, doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.000,31 tỷ đồng

trong đó doanh thu công ty mẹ là 710,71 tỷ đồng chiếm  71,05%. Cơ cấu doanh thu

thuần trong giai đoạn này của các hoạt động chính như sau: Hoạt động bốc xếp (759

tỷ đồng), Hoạt động lưu kho bãi (121 tỷ đồng), hoạt động kinh doanh dịch vụ (59,6 tỷ

đồng), Hoạt động lai dắt hỗ trợ (49 tỷ đồng), hoạt động kiểm đếm, chuyển tải (11,2 tỷ

đồng).

6.1.1.2 Cơ cấu tổng doanh thu

Bảng 8: Cơ cấu theo Tổng doanh thu (BCTC riêng)

ĐVT: Tỷ đồng
Năm 2014

Năm 2013
01/1/2014-
30/6/2014
(Công ty

TNHH 1TV)

01/7/2014 -
31/12/2014

(CTCP)

6 tháng đầu
năm 2015

St
t

Chỉ tiêu

Giá trị

Tỷ
trọng/
TDT
(%)

Giá trị

Tỷ
trọng/
TDT
(%)

Giá trị

Tỷ
trọng/
TDT
(%)

Giá trị

Tỷ
trọng/
TDT
(%)

1
Doanh thu bán
hàng và cung
cấp dịch vụ

1.358,25 86,83 679,42 81,15 710,71 85,52 823,26 98,36

2
Doanh thu
hoạt động tài
chính

169,31 10,82 155,14 18,53 118,53 14,26 12,62 1,51

3 Thu nhập khác 36,74 2,35 2,66 0,32 1,79 0,22 1,08 0,13

TỔNG CỘNG 1.564,29 100 837,22 100 831,03 100 836,96 100

(Nguồn: BCTC riêng năm 2013, 2014, Q2/2015)
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Bảng 9:  Cơ cấu theo Tổng doanh thu (BCTC hợp nhất)

ĐVT: Tỷ đồng
Năm 2014

Năm 2013
01/1/2014-
30/6/2014
(Công ty

TNHH 1TV)

01/7/2014 -
31/12/2014

CTCP)

6 tháng đầu
năm 2015

St
t Chỉ tiêu

Giá trị

Tỷ
trọng/
TDT
(%)

Giá trị

Tỷ
trọng/
TDT
(%)

Giá trị

Tỷ
trọng/
TDT
(%)

Giá trị

Tỷ
trọng

/
TDT
(%)

1
Doanh thu bán
hàng và cung
cấp dịch vụ

1.939,10 89,52 951,02 97,23 1.000,31 89,14 1.154,57 97,5

2
Doanh thu
hoạt động tài
chính

176,88 8,17 23,76 2,43 112,42 10,02 27,97 2,36

3 Thu nhập khác 50,21 2,32 3,30 0,34 9,49 0,85 1,68 0,14

TỔNG CỘNG 2.166,19 100 978,09 100 1.122,22 100 1.184,22 100
(Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2013, 2014, QI1/2015)

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của CTCP Cảng Hải Phòng là hoạt

động kinh doanh chủ đạo chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu tổng doanh thu, đạt 89,14%

trong 6 tháng cuối năm 2014. Doanh thu hoạt động tài chính của công ty chiếm

10,02% là các khoản lãi tiền gửi, tiền cho vay, cổ tức, lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá

tỷ giá cuối kỳ các khoản Nợ phải trả vốn vay ODA và số dư tiền gửi bằng ngoại tệ, nợ

phải trả vốn vay bằng ngoại tệ, phải thu khách hàng bằng ngoại tệ. Thu nhập khác là

các khoản thu về bán phế liệu, thanh lý tài sản.

6.1.1.3. Cơ cấu Lợi nhuân gộp

Bảng 10: Cơ cấu lợi nhuận gộp (BCTC riêng)

Đơn vị tính: tỷ đồng
Năm 2014

Năm 2013
01/1/2014-
30/6/2014
(Công ty

TNHH 1TV )

01/7/2014 -
31/12/2014

(CTCP)

6 tháng đầu
năm 2015

Stt Chỉ tiêu

Giá trị
Tỷ

trọng/
DTT

Giá trị
Tỷ

trọng/
DTT

Giá trị
Tỷ

trọng/
DTT

Giá trị
Tỷ

trọng/
DTT
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% % % %

1 Hoạt động
bốc xếp

105,13 7,74 146,17 21,51 84,24 11,85 158,22 19,22

2

Hoạt động
kiểm đếm,
giao nhận,
cân hàng

-28,26 -2,08 -0,47 -0,07 -0,60 -0,08 0,53 0,06

3
Hoạt động
lưu kho bãi

89,71 6,60 39,08 5,75 52,79 7,43 91,82 11,15

4
Hoạt động
chuyển tải -9,85 -0,73 -0,86 -0,13 0,33 0,05 - -

5
Hoạt động lai
dắt, hỗ trợ 2,63 0,19 0,88 0,13 0,78 0,11 1,59 0,19

6
Hoạt động
kinh doanh
dịch vụ

-1,66 -0,12 4,75 0,70 3,21 0,45 7,13 0,87

TỔNG CỘNG 157,70 11,61 189,56 27,90 140,76 19,81 259,29 31,49

(Nguồn: BCTC riêng năm 2013, 2014, QII/2015)

Tương ứng theo cơ cấu doanh thu, hoạt động bốc xếp và hoạt động lưu kho bãi
có tỷ trọng lợi nhuận gộp cao nhất, tương ứng 11,85% và 7,43% lợi nhuận gộp trong 6
tháng cuối năm 2014. Các hoạt động khác như kiểm đếm, giao nhận, cân hàng; hoạt
động chuyển tải có tỷ suất lợi nhuận nhỏ.

Bảng 11: Cơ cấu theo lợi nhuận (BCTC hợp nhất)

Năm 2014

Năm 2013
01/1/2014-
30/6/2014
(Công ty

TNHH 1TV )

01/7/2014 -
31/12/2014

(CTCP)

6 tháng đầu
2015

Stt Chỉ tiêu

Giá trị

Tỷ
trọng/
DTT
(%)

Giá trị

Tỷ
trọng/
DTT
(%)

Giá trị

Tỷ
trọng/
DTT
(%)

Giá trị

Tỷ
trọng/
DTT
(%)

I Dịch vụ 390,98 20,16 308,25 32,41 264,23 26,41 420,62 36,43

(Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2013, 2014, QII/2015)

Tỷ trọng lợi nhuận gộp/doanh thu thuần có xu hướng tăng qua các năm do công

ty đã thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí, giảm giá vốn hàng bán để tăng hiệu

quả hoạt động. Cơ cấu lợi nhuận gộp theo số liệu tại BCTC hợp nhất tương tự số liệu

tại BCTC công ty mẹ.
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6.1.2. Nguyên vật liệu

 Nguồn nguyên vật liệu

Là Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bốc xếp dỡ hàng, dịch vụ hỗ trợ tại

cảng và kho bãi nên chi phí nguyên liệu đầu vào, dịch vụ thuê và mua ngoài chiếm tỷ

trọng khá cao trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh. Chi phí nguyên vật liệu phát

sinh bao gồm: chi phí xăng dầu, chi phí điện,... chiếm tỷ lệ 11% trong chi phí sản xuất

kinh doanh. Mặc dù chiếm tỷ trọng thấp nhưng sự biến động giá cả nguyên vật liệu về

xăng, dầu...và các nguyên liệu khác trong thời gian gần đây đã ảnh hưởng đến lợi

nhuận của Công ty.

Các nguyên vật liệu và phụ tùng thay thế khác gồm: ắc quy, săm lốp ô tô, săm

lốp xe nâng hàng, cần trục RTG, và các thiết bị khác được cân đối giữa việc ký hợp

đồng dài hạn nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và đấu thầu chào giá cạnh tranh để

đàm phán mức chi phí hợp lý.

 Ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu tới lợi nhuận

Trong vài năm trở lại đây, tỷ lệ lạm phát cao đã ảnh hưởng đến tất cả các thành

phần kinh tế, Cảng Hải Phòng cũng không ngoại lệ. Giá nguyên vật liệu được đẩy lên

cao khi nguồn cung không đủ đáp ứng cầu. Do chi phí nguyên vật liệu chiếm 11%

trong chi phí sản xuất kinh doanh nên sự biến động về giá cả nguyên vật liệu tuy làm

gia tăng tỷ trọng chi phí nguyên vật liệu trong tổng chi phí. Tuy nhiên việc biến động

này không ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Cảng Hải Phòng. Sự gia tăng chi phí

nguyên vật liệu cũng xuất phát từ việc đầu tư thêm máy móc, thiết bị phục vụ cho

hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhằm hạn chế sự biến động giá cả nguyên vật liệu tới doanh thu và lợi nhuận,

Công ty luôn chủ động đẩy mạnh các biện pháp tiết kiệm chi phí đồng thời luôn theo

dõi và cập nhật những biến động về giá cả để đưa ra chính sách mua bán kịp thời, chủ

động.

 Sự ổn định của các nguồn cung cấp này

Các nguồn nguyên liệu được cung cấp từ các nhà cung cấp trong nước nên

nguồn cung tương đối ổn định.

6.1.2. Chi phí sản xuất
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Bảng 12: Chi phí sản xuất (BCTC riêng)

ĐVT: Tỷ đồng
Năm 2014

Năm 2013
01/1/2014-
30/6/2014
(Công ty

TNHH 1TV )

01/7/2014 -
31/12/2014

(CTCP)

6 tháng đầu
năm 2015

St
t

Chỉ tiêu

Giá trị

Tỷ
trọng/
DTT
(%)

Giá trị

Tỷ
trọng/
DTT
(%)

Giá trị

Tỷ
trọng/
DTT
(%)

Giá trị

Tỷ
trọng/
DTT
(%)

1
Giá vốn bán
hàng

1.200,56 88,39 489,86 72,10 569,96 80,20 563,96 68,50

2
Chi phí quản
lý doanh
nghiệp

96,32 7,09 45,46 6,69 48,56 6,83 40,50 4,92

3
Chi phí tài
chính

10,56 0,78 21,69 3,19 13,65 1,92 41,57 5,05

4
Chi phí bán
hàng

- - - - - -

TỔNG CỘNG 1.307,44 96,26 557,01 81,98 632,16 88,95 646,03 78,47
(Nguồn: BCTC riêng năm 2013, 2014, QII/2015)

Bảng 13: Chi phí sản xuất (BCTC hợp nhất)

ĐVT: Tỷ đồng
Năm 2014

Năm 2013
01/1/2014-
30/6/2014

(Công ty TNHH
1TV )

01/7/2014 -
31/12/2014

(CTCP)

6 tháng đầu năm
2015

St
t Chỉ tiêu

Giá trị

Tỷ
trọng/
DTT
(%)

Giá trị

Tỷ
trọng/
DTT
(%)

Giá trị

Tỷ
trọng/
DTT
(%)

Giá trị

Tỷ
trọng/
DTT
(%)

1
Giá vốn bán
hàng

1.548,12 79,84 642,77 67,59 736,08 73,58 733,95 63,57

2
Chi phí quản lý
doanh nghiệp 125,89 6,49 59,31 6,24 94,44 9,44 92,21 7,99

3
Chi phí tài
chính

23,24 1,20 27,45 2,89 18,05 1,80 46,69 4,04

4
Chi phí bán
hàng

- - - - - - -

TỔNG CỘNG 1.697,24 87,53 729,53 76,71 848,57 84,83 872,85 75,6

(Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2013, 2014, QII/2015)



BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ Phần Chứng khoán Hải Phòng (HPC) Trang | 23

Tỷ trọng chi phí sản xuất trên doanh thu thuần có xu hướng giảm qua các năm,

từ 87,53% năm 2013 xuống còn 84,83% năm 2014 (giai đoạn CTCP) và 73,45% trong

quý I/2015.

Trong cơ cấu chi phí, giá vốn bán hàng chiếm tỷ trọng cao, ảnh hưởng nhiều

nhất đến lợi nhuận của Công ty. Trong năm 2013 giá vốn bán hàng là 1.548,12 tỷ

đồng chiếm 79,84% doanh thu thuần. Với những biện pháp và chính sách quản lý hợp

lý chi phí đầu vào đã làm cho tổng giá vốn bán hàng năm 2014 giảm xuống, cụ thể 6

tháng cuối năm là 736,08 tỷ đồng chiếm 73,58% doanh thu thuần. Đến thời điểm 6

tháng đầu năm 2015 tỷ trọng giá vốn bán hàng tiếp tục giảm chỉ còn 63,57% doanh

thu thuần. Chi phí quản lý, chi phí tài chính chiếm tỷ trọng tương đối ổn định. Chi phí

bán hàng của Công ty không phát sinh là do cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty

không có bộ phận thực hiện việc bán các dịch vụ của Công ty.

6.1.3. Trình độ công nghệ

 Cơ sở hạ tầng

Hiện nay, với mục tiêu trở thành Cảng Container chuyên dụng lớn tại Miền Bắc,

Cảng Hải Phòng đã chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất kinh

doanh của Cảng. Cụ thể như sau:

Cảng Hải Phòng có tổng cộng 21 cầu trong đó 13 cầu làm hàng container và 8

cầu là hàng bách hóa, hàng rời với tổng chiều dài hơn 3,5 km. Tại đây, Cảng Hải

Phòng trang bị 08 chiếc trục giàn QC xếp dỡ container sức nâng đến 40 tấn, 16 cần

trục giàn RTG xếp dỡ hàng container có hệ thống lái tự động và định vị container trên

bãi bằng công nghệ DGPS và nhiều xe nâng hàng Reachstacker, Sidelift, Forklift và

nhiều cần trục chân đế, khung cẩu container. Để tận dụng tối đa năng lực khai thác,

Cảng Hải Phòng đã và đang tiếp tục trang bị hệ thống công nghệ thông đồng bộ để

quản lý, khai thác hiệu quả bến bãi.

 Hệ thống cầu bến

Bảng 14: Danh sách hệ thống cầu bến của Cảng Hải Phòng

Cảng/Khu chuyển tải Dài Độ sâu Số lượng Loại hàng

Chi nhánh Cảng Hoàng Diệu 1.717 m - 8.4m 11 cầu Bách hoá, rời,
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bao, Container

Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ 848 m - 8.5m 5 cầu
Bách hoá,

Container

Chi nhánh Cảng Tân Vũ 1.002 m - 8.7m 5 cầu
Bách hoá,

Container

Vùng neo Hạ Long - 14m 7 điểm neo
Bách hoá,

Container

Bến nổi Bạch Đằng - 7.5m 3 bến phao
Bách hoá,

Container

(Nguồn : Công ty Cổ Phần Cảng Hải phòng)

Hình 3: Hệ thống cầu trục

 Hệ thống kho bãi

Bảng 15: Danh sách hệ thống kho bãi của Cảng Hải Phòng

Loại kho/bãi
Số

lượng
Diện tích (m2) Ghi chú

Kho CFS 2 6.498
Phục vụ khai thác hàng lẻ

Container
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Kho hàng bách hoá 10 30.052 Các loại hàng hoá

Bãi Container 3 343.565

Bãi hàng bách hoá 20 141.455

(Nguồn : Công ty Cổ Phần Cảng Hải phòng)

Hình 4: Hệ thống kho bãi Cảng Chùa vẽ

 Phương tiện, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh

Để phục vụ cho hoạt động khai thác cảng, Cảng Hải Phòng đã đầu tư hệ thống

phương tiện, thiết bị xếp dỡ đồng bộ, hiện đại bao gồm:

Bảng 16: Danh sách phương tiện, thiết bị

Tên tài sản
Số

lượng
Năm sử dụng

Nguyên giá (xác định lại)

(nghìn đồng)

Cần trục chân đế Tukan sức
nâng 40 ÷ 45 tấn 12 2005-2012           682.596.570.185
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Cần trục chân đế Kirop sức
nâng 05 ÷ 16 tấn

21
1971-1990             93.877.104.770

Cần trục chân đế Kondo sức
nâng 40 tấn

2
1990           107.073.971.794

Cần trục chân đế Sokol sức
nâng 32 tấn

4
2000-2002           171.318.354.870

Xe nâng hàng Forklift sức
nâng 04 ÷ 30 tấn

41
1996-2011             68.529.338.905

Xe nâng vỏ sidelift
2

2004               5.982.859.105

Xe nâng hàng Reachstacker
sức nâng 42 ÷ 45 tấn 12 2005-2012 132.600.000.000

Cần trục bánh lốp sức nâng 25
÷ 70 tấn 7 1999-2009 25.378.504.435

Cần trục giàn cầu tàu QC sức
nâng 35,6 ÷ 40 tấn 8 2001-2009 528.398.314.423

Cần trục giàn RTG sức nâng
35,6 ÷ 40 tấn 28 2001-2014 605.037.350.488

Xe đầu kéo 79 1997-2012 70.816.311.174

(Nguồn : Công ty Cổ Phần Cảng Hải phòng)

Hình 5: Cần trục giàn QC tại Cảng Chùa Vẽ

Hình 6: Cần trục giàn RTG
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 Công nghệ thông tin

Khi khoa học kỹ thuật ngày một phát triển, công nghệ thông tin càng khẳng định

vai trò quan trọng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh

doanh sẽ giúp cho Ban lãnh đạo Công ty trong việc quản lý, điều hành, giám sát hoạt

động sản xuất kinh doanh ngày một thuận lợi hơn.

 Công nghệ - thiết bị

 Trung tâm dữ liệu (Datacenter): 01 máy chủ Song sinh (HP Server TC

4100) với hệ thống lưu trữ HP External Storage 12x18=218 GB RAID-5.

 Máy tính và các trang thiết bị mạng: 06 máy chủ (Server), 300 máy trạm

(PC), thiết bị mạng CISCO (Switch/Router).

 Phần mềm hệ thống dựa trên Microsoft : SQL2000 Entperise Server,

Window2000 Advanced Server, Visual Studio 6.0, Visual Basic.NET,

Crystal Report 9.0.

 Mô hình tính toán: Khách/Chủ, Cơ sở dữ liệu tập trung. Giao diện đồ hoạ

trên hệ điều hành Window 9x/ME/2000/XP.

 Hệ thống camera
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 Quy mô: 4 hệ thống thiết bị xử lý và lưu trữ tại Văn Phòng Cảng, các Chi

nhánh Cảng Hoàng Diệu, Cảng Chùa Vẽ, Cảng Tân Vũ. Với tổng số lượng

184 camera được lắp đặt.

 Sử dụng đồng thời hai loại công nghệ: Analog và công nghệ IP (sử dụng

thông qua mạng máy vi tính)

 Phạm vi: Ứng dụng trong công tác quản lý, điều hành khai thác, sản xuất và

bảo vệ an ninh của cảng.

 Hệ thống quản lý container tại Chi nhánh Cảng Chùa vẽ  (CTMS)

 Phân hệ lập kế hoạch giải phóng tàu

 Phân hệ lập kế hoạch quản lý bãi

 Phân hệ giao nhận container

 Hệ thống thông tin quản lý (MIS-G1)

 Phân hệ Khai thác: Khai thác - bốc xếp tàu và tình hình cầu/bến.

 Phân hệ Tính cước: Quản lý hợp đồng; Quản lý ấn chỉ hóa đơn; Tính cước

và phát hành hóa đơn.

 Phân hệ Kế toán: Kiểm tra - điều chỉnh và hạch toán doanh thu, hạch toán

nội bộ, thuế VAT đầu ra; Quản lý, hạch toán công nợ phải thu khách hàng;

Luân chuyển kiểm tra và chấp nhận hóa đơn phát hành.

 Hệ thống quản lý nhân sự - tiền lương (MIS-G3)

 Phân hệ quản lý nhân sự: Quản lý hồ sơ về CBCNV, điều động lao động,

xây dựng kế hoạch đào tạo, tra cứu thông tin nhân sự.

 Phân hệ quản lý tiền lương: Theo dõi, quản lý việc trả lương cho các khối

như: Khối gián tiếp quản lý, khối xếp dỡ thủ công, khối xếp dỡ cõ giới, khối

kho hàng, khối khoán sản phẩm các xí nghiệp xếp dỡ (thợ sửa chữa, khối lao

động phổ thông, khối thủy thủ thuyền viên), khối khoán sản phẩm trung

tâm điện lực, ban chỉ đạo điều hành sản xuất.

 Hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử EDI

Tạo lập các báo cáo điện tử EDI theo chuẩn EDIFACT quốc tế gửi cho hãng tàu

theo các phân hệ:

 COARRI: Khai thác tàu
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 CODECO: Khai thác bãi

 Hệ thống quản lý cấp phép, kiểm soát người và phương tiện ra vào cảng

 Phân hệ cấp giấy phép: Cấp phép cho CBCNV của Cảng ra vào làm việc,

cấp giấy phép vào cảng định kỳ, đột xuất cho khách hàng trong nước và

quốc tế. Quản lý theo dõi, kiểm tra hạn sử dụng và tình hình giấy phép.

 Phân hệ kiểm soát: Kiểm soát người, phương tiện và hàng hóa ra vào cảng.

Đối chiếu, kiểm soát các dữ liệu về tàu, kho bãi và tình hình giao nhận, kiểm

soát tàu hỏa theo chi tiết từng toa, từng loại hàng, thông báo trên toàn hệ

thống người và các phương tiện vi phạm.

 Hệ thống quản lý văn thư và điều hành qua mạng

 Quản lý văn thư: Cho phép ghi nhận, tìm kiếm, định quyền truy nhập văn

bản, nối văn bản với việc giải quyết các công việc có liên quan.

 Quản lý hồ sơ công việc: Giải quyết các công việc trên mạng: lập hồ sơ công

việc, theo dõi quá trình giải quyết công việc.

 Quản lý chất lượng ISO 9001:2008 mà cảng đang áp dụng

 Cung cấp tiện ích cần thiết trong hoạt động hành chính như: lịch công tác

tuần, danh bạ điện thoại, thông báo kết quả giao ban...

6.1.4. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới

Cảng Hải Phòng xác định việc đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng đồng bộ là điều

kiện tiên quyết để Công ty có thể nâng cao chất lượng dịch vụ cảng. Bên cạnh đó, việc

ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử trong quản lý, khai

thác Cảng được Công ty tập trung đầu tư. Công ty hiện đang đầu tư hệ thống tin học

đồng bộ với phương tiện thiết bị để quản lý và khai thác bến container tại Xí nghiệp

xếp dỡ Tân Cảng, và dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trong năm 2015.

6.1.5. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ

 Hệ thống quản lý chất lượng

Hiện nay, Cảng Hải Phòng đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phiên bản

ISO 9001:2008 (Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn QUACERT - Việt Nam và

tập đoàn SGS của Thụy Sỹ cấp ngày 09/06/2004).

Chính sách chất lượng của Công ty là luôn luôn cung ứng các dịch vụ với chất
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lượng cao nhất nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách hàng.

Đồng thời không ngừng cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng và đầu tư trang thiết bị hiện

đại để nâng cao chất lượng dịch vụ đảm bảo các yêu cầu chính đáng của khách hàng

với các phương châm:

 NĂNG SUẤT

 CHẤT LƯỢNG

 AN TOÀN

 HIỆU QUẢ

Để đạt những điều này Công ty cam kết:

 Đảm bảo phục vụ khách hàng một các tốt nhất và ngày càng nâng cao chất

lượng dịch vụ.

 Giữ liên hệ chặt chẽ với khách hàng nhằm đảm bảo sản phẩm dịch vụ của mình

luôn thỏa mãn yêu cầu của khách hàng.

 Thường xuyên giáo dục, đào tạo cán bộ, nhân viên; tổ chức cho cán bộ công

nhân viên đi tập huấn, đào tạo nghiệp vụ, tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn

nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và hoàn thiện về chất lượng

công việc.

 Duy trì hệ thống chất lượng luôn phù hợp và có hiệu quả, phát triển sự hợp tác

của mọi thành viên trong Công ty đảm bảo tuân thủ mọi yêu cầu của tiêu chuẩn

các Bộ luật an toàn hàng hải và an ninh tàu, bến cảng.

 Công ty đề cao vấn đề chất lượng dịch vụ, coi đó là trọng tâm hàng đầu. Vì thế

Công ty đã đề ra các biện pháp cũng như đầu tư trang bị các thiết bị hiện đại,

ứng dụng những công nghệ quản lý tiên tiến nhằm đảm bảo các cam kết với

khách hàng về chất lượng dịch vụ theo đúng các tiêu chuẩn quy định trong lĩnh

vực kinh doanh.

Bộ phận kiểm tra chất lượng của công ty

Hiện tại, Phòng An toàn và Quản lý chất lượng của Công ty chịu trách nhiệm

kiểm soát việc thi hành hệ thống chất lượng để đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp

theo đúng quy chuẩn.
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Sơ đồ 2: Hệ thống quản lý chất lượng của Cảng Hải Phòng

6.1.6. Hoạt động Marketing

Công ty chú trọng đến hoạt động marketing để chăm sóc khách hàng hiện tại,

TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐẠI DIỆN LÃNH DẠO PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN ISO

CHI NHÁNH
 THÀNH VIÊN BỘ PHẬN HỖ TRỢ

Điều hành Đội xếp dỡ PTTB xếp dỡ
Quy trình

CNXD PT vận tải

DỊCH VỤ
Bốc xếp , vận chuyển,
giao nhận , kiểm đếm,
và bảo quản hàng hóa,

Đại lý tàu biển

Hàng hóa Hàng  hóaCẢNG

KHÁCH HÀNG

PHÒNG BAN CHỨC
NĂNG
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đồng thời mở rộng đối tượng khách hàng mới, khách hàng tiềm năng. Công ty xác

định chất lượng dịch vụ là nhân tố quan trọng nhất để thu hút khách hàng. Do đó, bên

cạnh việc liên tục đầu tư thêm phương tiện mới, cải tiến công nghệ nhằm nâng cao

năng suất lao động cũng như chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn hàng hóa cho

khách hàng, Công ty còn tập trung tăng cường hoàn thiện quy trình quản lý chất lượng

ISO, cải tiến tinh giản các thủ tục hành chính để tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng

thời giúp quản lý điều hành được thông suốt, nâng cao uy tính với khách hàng. Công

ty thường xuyên tổ chức việc đối thoại với khách hàng lớn và lắng nghe các ý kiến

phản hồi của khách hàng. Công ty còn áp dụng chính sách giá ưu đãi giá đối với

những khách hàng thân thiết.

6.1.7. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền

Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu theo Quyết định số

21202/QĐ-SHTT ngày 16/10/2008 của Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công

nghệ và Giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu số 111500 cấp ngày 16/10/2008.

Ý nghĩa của logo: Logo Công ty được thiết kế từ ý tưởng tên viết tắt của Công

ty: Cảng Hải Phòng. Nhìn tổng thể, logo mô phỏng hình dáng con tàu tiến về phía

trước với hình tượng chữ P là đầu tàu với cần tàu ở đầu, chữ C là móc cần cẩu.

6.1.8. Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết

Với đặc thù là đơn vị cung cấp dịch vụ cảng, Công ty thường ký 2 loại hợp đồng

với khách hàng gồm hợp đồng chuyến và hợp đồng năm. Theo đó, hợp đồng chuyến

được tính theo lô hàng được chuyên chở trên tàu biển, áp dụng cho các khách hàng là

những khách hàng mới, không thường xuyên, khối lượng hàng hóa không nhiều và

chưa có tín nhiệm trên thanh toán. Trong quá trình thực hiện, Công ty làm phiếu báo

giá và yêu cầu khách hàng ứng trước 70 - 100% giá trị dự kiến của hợp đồng kinh tế.

Sau khi lấy hết hàng từ 5 - 7 ngày, Công ty và khách hàng thanh lý hợp đồng. Hợp
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đồng năm áp dụng cho các khách hàng thực hiện tốt các yêu cầu của Công ty về thời

hạn thanh toán, khối lượng hàng hóa, vv…

Bảng 17: Danh sách các hợp đồng  bán hàng và cung cấp dịch vụ lớn đang thực
hiện và đã ký kết

Stt Đối tác Loại hàng/ dịch
vụ

Giá trị
hợp đồng
(tr.đồng)

Thời hạn
hoàn
thành

I HỢP ĐỒNG ĐÃ HOÀN THÀNH

1 CTCP DABACO Việt Nam Vận chuyển
thức ăn gia súc 1.530 31/12/2014

2
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại
Sao Mai

Vận chuyển
Thức ăn gia súc 6.568

31/12/2014

3
Công ty TNHH Thương mại và Vận tải
Trung Thành

Vận chuyển
Thức ăn gia súc 7.907

31/12/2014

4
Chi nhánh CTCP sản xuất thức ăn gia súc
PROCONCO

Vận chuyển
Thức ăn gia súc 10.814

31/12/2014

5 CTCP hóa chất công nghiệp Tân Long Vận chuyển
Thức ăn gia súc 1.493

31/12/2014

6 CTCP Vận tải I TRACO Bách hóa 27.836 31/12/2014

7 Công ty liên doanh Canxi Cacbonat
Vận chuyển Bột

đá 8.735
31/12/2014

8 CTCP dịch vụ đường sắt Hải Phòng Quặng 8.070 31/12/2014

9
Chi nhánh Công ty TNHH ống thép Hòa
Phát

Sắt thép 4.356
31/12/2014

10
Công ty TNHH MTV Vật tư và Vận tải
ITASCO

Sắt thép 552
31/12/2014

11
Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất
Nam Phát

Sắt thép 2.005
31/12/2014

12 Công ty TNHH Vận tải Ðại Việt Logistics Thiết bị 65
31/12/2014

13
Chi nhánh CTCP Vận tải đa phương thức -
Công ty vận tải đa phương thức 1 Thiết bị 2.646

31/12/2014

14 NORTHFREIGHT Ðại lý tàu 2.800 31/12/2014

15 VOSA Ðại lý tàu 10.594 31/12/2014

16 VIETFRACHT Ðại lý tàu 20.464 31/12/2014

17 AGELINES Ðại lý tàu 44.912 31/12/2014

18 THORASEN VINAMA Ðại lý tàu 5.043 31/12/2014

19 Cty TNHH Mearsk Việt Nam Ltd Container 1.050.242 31/12/2014

20 WHI Container 77.226 31/12/2014

21 RCL Container 28.550 31/12/2014

22 HA Container 45.720 31/12/2014
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23 Công ty Cổ phần vận tải Vinafco Container 2.006 31/12/2014

24 CMA Container 18.757 31/12/2014

25 Công ty Vận tải Biển Đông Container 22.345 31/12/2014

26 VTB Nam Triệu Container 16.327 31/12/2014

II HỢP ĐỒNG ĐANG THỰC HIỆN

1 CTCP DABACO Việt Nam Vận chuyển
thức ăn gia súc 31/12/2015

2
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại
Sao Mai

Vận chuyển
Thức ăn gia súc

31/12/2015

3
Công ty TNHH Thương mại và Vận tải
Trung Thành

Vận chuyển
Thức ăn gia súc

31/12/2015

4
Chi nhánh CTCP sản xuất thức ăn gia súc
PROCONCO

Vận chuyển
Thức ăn gia súc

31/12/2015

5 CTCP hóa chất công nghiệp Tân Long Vận chuyển
Thức ăn gia súc

31/12/2015

6 CTCP Vận tải I TRACO Bách hóa 31/12/2015

7 Công ty liên doanh Canxi Cacbonat
Vận chuyển Bột

đá
31/12/2015

8 CTCP dịch vụ đường sắt Hải Phòng Quặng 31/12/2015

9
Chi nhánh Công ty TNHH ống thép Hòa
Phát

Sắt thép 31/12/2015

10
Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất
Nam Phát

Sắt thép 31/12/2015

11 VOSA Ðại lý tàu 31/12/2015

12 VIETFRACHT Ðại lý tàu 31/12/2015

13 AGELINES Ðại lý tàu 31/12/2015

14 THORASEN VINAMA Ðại lý tàu 31/12/2015

15 Cty TNHH Mearsk Việt Nam Ltd Container 31/12/2015

16 WHI Container 31/12/2015

17 RCL Container 31/12/2015

18 HA Container 31/12/2015

19 Công ty Cổ phần vận tải Vinafco Container 31/12/2015

20 CMA Container 31/12/2015

21 Công ty Vận tải Biển Đông Container 31/12/2015

22 VTB Nam Triệu Container

Cảng Hải
Phòng tiến

hành ký
hợp đồng

khung
theo từng
năm với
các đối

tác, khách
hàng lớn
về việc

cung cấp
dịch vụ.
Sau đó

công ty sẽ
tiến hành
quyết toán

theo số
lượng thực
hiện thực

tế của
công việc

hoàn thành

31/12/2015

(Nguồn: Công ty Cổ Phần Cảng Hải Phòng)

7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

7.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong

năm gần nhất và quý gần nhất

Bảng 18: Kết quả hoạt động kinh doanh (BCTC riêng)



BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ Phần Chứng khoán Hải Phòng (HPC) Trang | 35

ĐVT: Tỷ đồng
Năm 2014

Stt Chỉ tiêu Năm 2013
01/1/2014-
30/6/2014
(Công ty
TNHH
1TV )

01/7/2014 -
31/12/2014

(CTCP)

%+/-
2014/2013

(%) *

6 tháng
đầu năm

2015

1 Tổng tài sản 4.352,98 4.432,14 4.616,09 - 4.844,86

2 Vốn chủ sở hữu 3.328,36 3.439,98 3.431,57 - 3.559,97

3 Doanh thu thuần 1.358,25 679,42 710,71 - 823,26

4 Lợi nhuận từ hoạt
động kinh doanh

220,11 277,55 197,07 - 189,84

5 Lợi nhuận khác 32,04 (0,07) 1,57 - 0,86

6 Lợi nhuận trước thuế 252,15 277,48 198,65 - 190,70

7 Lợi nhuận sau thuế 191,17 247,27 161,86 - 148,56

8 Tỷ lệ Lợi nhuận trả cổ
tức

- - 50,48% - -

9 Tỷ lệ
LNST/VCSHBQ

8,61% 11,88%

(Nguồn: BCTC riêng năm 2013, 2014, QI1/2015)

Bảng 19: Kết quả hoạt động kinh doanh (BCTC hợp nhất)

ĐVT: Tỷ đồng
Năm 2014

Stt Chỉ tiêu Năm 2013
01/1/2014-
30/6/2014
(Công ty
TNHH
1TV )

01/7/2014 -
31/12/2014

(CTCP)

%+/-
2014/2013

(%) *

6 tháng
đầu năm

2015

1 Tổng tài sản 5.217,18 5.273,91 5.388,00 - 5.671,48
2 Vốn chủ sở hữu 3.609,55 3.627,18 3.625,80 - 4.202,88
3 Doanh thu thuần 1.939,10 951,02 1.000,31 - 1.154,57
4 Lợi nhuận từ hoạt

động kinh doanh 418,74 245,26 264,16 - 309,71

5 Lợi nhuận khác 32,87 0,44 4,26 - 1,37
6 Lợi nhuận trước thuế 459,57 250,58 274,04 - 317,58
7 Lợi nhuận sau thuế 385,17 213,56 229,60 259,99
- Lợi nhuận sau thuế

công ty mẹ 287,91 162,33 169,02 - 193,84

- Lợi nhuận sau thuế
của cổ đông thiểu số 97,26 51,23 60,58 66,15
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8 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ
tức - - 40,34 - -

9 Tỷ lệ
LNST/VCSHBQ

11,74 9,06 - -

(Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2013, 2014, QII/2015)Khôngh hông tính

(*) Không tính cột số liệu % tăng/giảm năm 2014/2013 do năm 2014, công ty hoạt

động dưới 2 hình thức là công ty TNHH 1 thành viên và CTCP.2014Không /2013 (%) *

Hoạt động kinh doanh của công ty đang trên đà giữ vững và phát triển. Năm

2014, kết quả kinh doanh hợp nhất giai đoạn hoạt động CTCP trong 6 tháng cuối năm

tăng trưởng với kết quả giai đoạn 6 tháng đầu năm 2014.

* Ý kiến kiểm toán tại BCTC kiểm toán năm 2014

- BCTC kiểm toán giai đoạn 01/1/2014-30/6/2014 (TNHH 1 TV):

Ý kiến kiểm toán tại BCTC giai đoạn này liên quan đến việc Công ty con

Công ty CP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng, CTCP tiếp vận Đình Vũ và BCTC

của Công ty TNHH Tiếp vận SITC Đình Vũ là khoản đầu tư gián tiếp chưa được

kiểm toán.

Theo đánh giá của công ty, ngoại trừ này là không trọng yếu bởi kết quả của

công ty con và các công ty liên kết chưa được kiểm toán chỉ chiếm 2,3% lợi nhuận sau

thuế của công ty mẹ trên BCTC hợp nhất giai đoạn này.

Ngoài ra, tại thời điểm 31/12/2014, các công ty này đã tiến hành kiểm toán đầy

đủ, số liệu đã phản ánh chính xác và chi tiết trong BCTC hợp nhất giai đoạn

01/7/2014-31/12/2014 của CTCP Cảng Hải Phòng và báo cáo kiểm toán đã không

còn ý kiến ngoại trừ nói trên.

- Báo cáo tài chính kiểm toán giai đoạn 01/7/2014- 31/12/2014 (CTCP):

Ý kiến kiểm toán tại BCTC giai đoạn này liên quan đến việc quyết toán vốn

Nhà nước để chuyển sang công ty cổ phần chưa được phê duyệt, việc bàn giao này

chưa được thực hiện.

Theo đánh giá của công ty, có ý kiến nêu trên bởi lý do sau:

Ngày 30/06/2014, Bộ Giao thông vận tải phê duyệt quyết toán vốn đầu tư Dự án

hoàn thành đối với Dự án cải tạo, nâng cấp Cảng Hải Phòng- Giai đoạn II tại Quyết

định số 2484/QĐ-BGTVT, giá trị quyết toán cầu cảng số 4, số 5 và bãi container Chùa

Vẽ là 338.340.575.038 đồng.
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Ngày 25/04/2015, Bộ Giao thông vận tải đã có công văn số 5260/BGTVT-

QLDN gửi Bộ Tài chính về phương án trả nợ vay cầu cảng số 4, số 5 và bãi container

Chùa Vẽ- Cảng Hải Phòng với giá trị 338.340.575.038 đồng.

Hiện tại, Bộ Tài chính đang thẩm định phương án này và Cảng Hải Phòng đang

chờ Quyết định phê duyệt chính thức.

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng cam kết sau khi cơ quan có thẩm quyền phê

duyệt giá trị quyết toán tài sản cầu số 4, số 5 bãi Container Chùa Vẽ, CTCP Cảng Hải

Phòng sẽ có nghĩa vụ trả khoản nợ vay theo giá trị được các cơ quan có thẩm quyền

phê duyệt và Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam cam kết đảm bảo giữ nguyên phần

vốn góp của Nhà nước tại CTCP Cảng Hải Phòng khi bàn giao vốn nhà nước sang

CTCP.

7.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công

ty trong năm báo cáo

 Những thuận lợi

CTCP Cảng Hải Phòng có thuận lợi lớn từ lợi thế là Cảng biển cửa ngõ  khu vực

phía Bắc với bề dày 128 năm hình thành và phát triển, là doanh nghiệp giàu kinh

nghiệm nhất trong ngành khai thác cảng. Đồng thời, CTCP Cảng Hải Phòng cũng là

Cảng lớn nhất miền Bắc với công suất khai thác lớn. Về cầu cảng, Cảng Hải Phòng có

13 cầu cảng làm hàng containers trong tổng số 24 cầu cảng làm hàng containers trong

khu vực Hải Phòng. Trong số các Cảng biển nằm dọc cửa sông Cấm, Chi nhánh Cảng

Hoàng Diệu – Cảng Hải Phòng là cảng lớn nhất có đủ cơ sở vật chất và nhân lực để

khai thác hàng tổng hợp. Chi nhánh Cảng Tân Vũ – Cảng Hải Phòng tại khu vực Đình

Vũ là cảng biển đầu tiên tại thành phố Hải Phòng có đủ điều kiện kỹ thuật cho phép

tàu 2 vạn tấn đầy tải ra vào làm hàng, là sự nối dài và vươn ra biển của hệ thống Cảng

Hải Phòng, là tiền đề phát triển Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện. Đây

là những nhân tố quan trọng giúp Cảng Hải Phòng duy trì uy tín, có nguồn khách hàng

ổn định và lâu dài.

CTCP Cảng Hải Phòng quyết liệt đẩy mạnh những dự án đầu tư cơ sở hạ tầng,

thiết bị đưa vào khai thác nâng cao quy mô và năng suất khai thác.

Công tác xây dựng giá cước, theo dõi giá thành đã được tiến hành thường xuyên
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và có những điều chỉnh kịp thời, nhằm đảm bảo tính cạnh tranh của Cảng Hải Phòng

trên thị trường.

Việt Nam là một nước đang trong giai đoạn phát triển với một thể chế chính trị

được đánh giá ổn định và hệ thống cơ sở hạ tầng chưa được hoàn thiện và đang trong

quá trình đầu tư xây dựng. Trong những năm gần đây, tuy chịu tác động mạnh của

tình hình kinh tế khó khăn làm ảnh hưởng lớn đến tốc độ tăng trưởng GDP, thu nhập

bình quân trên đầu người, Chính phủ Việt Nam đã kịp thời thực hiện các chính sách

đồng bộ nhằm tháo gỡ những khó khăn đang diễn ra, đặc biệt chú trọng vào việc thúc

đẩy hoạt động sản xuất, tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, kiểm soát chặt chẽ những

biến động về lãi suất và cho vay để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong

một báo cáo đầu năm 2014 của Ngân hàng ANZ, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt

Nam dự kiến sẽ đạt 5,6%, tăng 0,16% so với tốc độ tăng trưởng năm 2013. Theo báo

cáo Tổng cục Thống kê, năm 2013, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 264,26 tỷ USD,

tăng 16% so với năm 2012. Sang năm 2014, tính lũy kế 2 tháng đầu năm, tổng kim

ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 41,4 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ

năm 2013. Đây là nguồn phát triển lớn cho các doanh nghiệp lĩnh vực xuất nhập

khẩu, vận tải và đặc biệt là cảng biển.

Bảng 20: Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam giai đoạn 2012 – 2014

Đơn vị: Tỷ USD
Chỉ tiêu 2012 2013 2014

Kim ngạch xuất khẩu 114,57 132,13 150,19

Kim ngạch nhập khẩu 113,79 132,13 148,05

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 228,36 264,26 298,24

% tăng trưởng 12% 16% 12,86%

(Nguồn: Tổng cục Hải Quan)

 Yếu tố bất lợi

Khu vực Hải Phòng hiện có trên 40 bến tàu, bến cảng với quy mô khác nhau

đang cạnh tranh với Công ty, trong đó nhiều cảng có cơ sở vật chất và trang thiết bị

hiện đại. Một số cảng có vốn góp của các công ty vận tải, đại lý tàu biển, vì vậy có

nhiều lợi thế thu hút nguồn khách hàng thông qua các công ty vận tải, đại lý tàu biển.
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Trong cơ chế thị trường, những bến cảng quy mô nhỏ sẵn sàng cạnh tranh bằng chính

sách giá thấp, gây nhiều sức ép lên giá cước và doanh thu của CTCP Cảng Hải Phòng

Là một doanh nghiệp do Nhà nước nắm vốn chi phối, CTCP Cảng Hải Phòng

có trách nhiệm phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - chính trị, an ninh quốc phòng khi

phải tổ chức tiếp nhận các loại tàu, mặt hàng không có doanh thu hoặc chi phí khai

thác cao nhưng giá cước thấp như tàu chở thiết bị quân sự, tàu khách ngoại giao,vv...

Các hoạt động này không mang lại hiệu quả kinh tế cao cho Công ty nhưng có ý

nghĩa chính trị - xã hội, thúc đẩy sự phát triển chung của nền kinh tế thành phố và

toàn khu vực. Đồng thời việc duy trì khai thác loại hàng bách hóa có giá cước thấp

nhưng chi phí sản xuất cao là gánh nặng không nhỏ đối với hoạt động SXKD của

CTCP Cảng Hải Phòng.

8. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

8.1. Vị thế của công ty trong ngành

Cảng Hải Phòng là doanh nghiệp đứng đầu về quy mô và năng lực khai thác

trong các doanh nghiệp khai thác cảng đang hoạt động dọc sông Cấm, có nhiều lợi thế

trong ngành nhờ vị trí, quy mô, kinh nghiệm, thương hiệu, vv…

 Vị trí cửa ngõ, đầu mối giao thông quan trọng của cả nước

Hải Phòng là thành phố cảng, cửa ngõ giao thông đường biển lớn nhất miền Bắc.

Cảng Hải Phòng là cảng tổng hợp quốc gia, cửa ngõ quốc tế loại IA. Có vị trí thuận

lợi để đón tàu vào xếp dỡ.

Hệ thống đường bộ kết nối đến Cảng có vai trò quan trọng trong việc lưu thông

hàng hóa giữa Cảng Hải Phòng và vùng hậu phương miền Bắc Việt Nam.

Về kết nối đường sắt, Cảng Hải Phòng là cảng duy nhất tại Việt Nam có hệ

thống đường sắt kết nối trực tiếp đến Cảng. Hiện tại, Tổng Công ty đường sắt Việt

Nam khai thác các chuyến đường sắt với lịch chạy hàng ngày tuyến Hải Phòng - Hà

Nội và 2 ngày một chuyến vận chuyển hàng hóa giữa Hải Phòng và Lào Cai (sát biên

giới Vân Nam - Trung Quốc).

Về kết nối đường thủy nội địa, phương tiện vận tải thủy nội địa có thể vận

chuyển hàng hóa thông qua mạng lưới đường sông giữa Hải Phòng, Quảng Ninh và
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vận chuyển ngược lên thượng lưu đến các tỉnh nằm sâu trong đất liền như Hải Dương,

Bắc Ninh, vv….

 Dẫn đầu về năng lực sản xuất và thị phần

Cảng Hải Phòng giữ vai trò là cảng có thị phần trong khu vực ở mức 30-35%.

Dự kiến đến hết năm 2015, các cảng khu vực Hải Phòng đạt trên 73 triệu tấn với mức

tăng trưởng đạt 12% ÷ 13%/năm thì thị phần của Cảng Hải Phòng đạt 33% tương

đương 23,5 triệu tấn hàng thông qua Cảng (tăng trên 19%).

Về năng lực cảng, Cảng Hải Phòng là duy nhất còn khả năng mở rộng để đón

khách hàng mới.

 Thương hiệu lâu năm trên thị trường

Cảng Hải Phòng với quá trình hình thành và phát triển đã tạo dựng tên tuổi vững

chắc trong ngành khai thác cảng biển và là đối tác quan trọng của các hãng vận tải

lớn. Cảng Hoàng Diệu là một trong những cảng duy nhất còn thực hiện làm hàng rời,

hàng bách hóa với công suất lớn. Tuy lợi nhuận từ họat động kinh doanh này còn hạn

chế nhưng có đóng góp tích cực trong việc mở rộng ảnh hưởng của Công ty trên thị

trường, duy trì những khách hàng lớn và xây dựng hình ảnh Công ty năng động, cung

cấp dịch vụ trọn gói về ngành khai thác cảng.

 Cơ sở hạ tầng và thiết bị kỹ thuật hoàn chỉnh

Về cầu cảng, Cảng Hải Phòng có tổng cộng 21 cầu trong đó 13 cầu làm hàng

container và 8 cầu là hàng bách hóa, hàng rời với tổng chiều dài hơn 3,5 km. Tại đây,

Cảng Hải Phòng trang bị 08 chiếc trục giàn QC xếp dỡ container sức nâng đến 40 tấn,

16 cần trục giàn RTG xếp dỡ hàng container có hệ thống lái tự động và định vị

container trên bãi bằng công nghệ DGPS và nhiều xe nâng hàng Reachstacker,

Sidelift, Forklift và nhiều cần trục chân đế, khung cẩu container. Để tận dụng tối đa

năng lực khai thác, Cảng Hải Phòng đã và đang tiếp tục trang bị hệ thống công nghệ

thông tin đồng bộ để quản lý, khai thác hiệu quả.

 Lực lượng lao động

Với quy mô lao động khoảng 3.500 người, Cảng Hải Phòng có số lượng lao

động lớn nhất trong khu vực. Đội ngũ nhân sự của Cảng Hải Phòng được đào tạo bài
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bản về nghiệp vụ, với 29% có trình độ đại học và trên đại học. Cảng Hải Phòng có

trường Trung cấp đào tạo nghiệp vụ riêng cho công nhân viên kỹ thuật.

 Đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm trong nghề

Cảng Hải Phòng là đơn vị có thâm niên nhất trong ngành. Các lãnh đạo chủ chốt

tại Cảng Hải Phòng đều có ít nhất 20 năm làm việc trong lĩnh vực cảng biển và vận tải

biển. Đội ngũ quản lý ở cấp độ trưởng phòng trở lên hầu hết đều có trên 15 năm kinh

nghiệm. Với năng lực và kinh nghiệm của mình, lãnh đạo Cảng Hải Phòng đóng vai

trò chủ chốt trong sự phát triển và lớn mạnh của doanh nghiệp.

8.2. Triển vọng phát triển của ngành

Cảng Hải Phòng là cảng tổng hợp quốc gia, cảng cửa ngõ quốc tế (IA) trong

tương lai sẽ đẩy mạnh phát triển tại 2 khu vực như:

 Khu vực Lạch Huyện: sẽ được sử dụng làm hàng tổng hợp, container xuất nhập

khẩu cho tàu trọng tải tới 100.000 DWT, 4.000 ÷ 6.000 TEU.

Khu vực Đình Vũ: chủ yếu làm hàng tổng hợp, container có các tàu 20.000 ÷

30.000 DWT (giảm tải).

Trong đó, Dự án Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện là một trong

những dự án trọng điểm được ưu tiên đầu tư trong giai đoạn sắp tới.

Thực tế cho thấy, dù trong giai đoạn kinh tế có nhiều biến động, nhiều ngành bị

ảnh hưởng nặng nề nhưng khai thác và dịch vụ cảng vẫn là một trong những ngành có

tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định nhất.

Bảng 21: Dự kiến lượng hàng thông qua cảng biển đến năm 2030

Sản lượng (triệu tấn) 2015 2020 2030

Toàn hệ thống (cả nước) 500 – 600 900 - 1.000 1.600 - 2.100

Nhóm Cảng biển phía Bắc (Quảng

Ninh - Ninh Bình)
86 – 90 118 - 163 242 – 313

8.3. Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty với định hướng

của ngành, chính sách của Nhà nước và xu thế chung trên thế giới.

Sự ổn định về chính trị, chính sách thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài của
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Chính phủ đã tạo động lực cho các doanh nghiệp cảng biển trong đó có Cảng Hải

Phòng.

Nhận thức được vai trò quan trọng của ngành cảng biển trong tương lai, Công ty

đã có kế hoạch đầu tư chiều sâu giai đoạn 2 và giai đoạn 3 tại Chi nhánh Cảng Tân

Vũ, dự án mở rộng tại khu vực Lạch Huyện - Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng. Ngoài

ra, Cảng Hải Phòng sẽ tích cực tìm kiếm các cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp họat

động trong cùng lĩnh vực để mở rộng khả năng khai thác cảng. Các cảng tư nhân trong

khu vực Hải Phòng hiện nay đã khai thác gần hết công suất. Vì vậy, các kế hoạch đầu

tư, mở rộng của Cảng Hải Phòng là phù hợp với dự báo tăng trưởng kinh tế, giao

thương trong tương lai và phù hợp với định hướng phát triển cảng biển đã được Chính

phủ phê duyệt.

9. Chính sách đối với người lao động

9.1. Số lượng người lao động trong công ty

Bảng 22: Tình hình lao động của Công ty tại ngày 31/12/2014

Tiêu chí phân loại Số lượng (người) Tỷ lệ (%)

PHÂN THEO TRÌNH ĐỘ 3.668

Trên Đại học 36 1

Đại học, Cao đẳng 1.026 28

Trung cấp 93 3

Phổ thông trung học 771 21

Sơ cấp/Công nhân kỹ thuật 1.742 47

PHÂN THEO GIỚI TÍNH 3.668

Nam 2.700 74

Nữ 968 26

Biểu đồ 3: Tình hình lao động theo trình độ
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Biểu đồ 4: Tình hình lao động theo giới tính

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

 Chính sách lương: Công ty xây dựng chính sách tiền lương riêng thông qua

Quy chế trả lương phù hợp với ngành nghề hoạt động và đảm bảo cho người

lao động hưởng đầy đủ các chế độ theo Quy định của nhà nước. Hệ số lương được

xác định dựa trên trình độ, cấp bậc và tay nghề của người lao động, đảm bảo phù

hợp với năng lực và công việc của từng người, khuyến khích cán bộ công nhân

viên của công ty làm việc hăng say, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh

của công ty.

 Chính  sách  thưởng: Cuối mỗi năm, công ty đều tiến hành tổng kết đánh giá để

thưởng cho những bộ phận, phòng ban, cá nhân có những thành tích xuất sắc, sáng

kiến cải tiến kỹ thuật, làm tốt công tác thực hành tiết kiệm trong sản xuất.

 Bảo hiểm và phúc lợi: Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được công

ty trích nộp theo đúng  quy định  hiện hành.

 Chính sách đào tạo: Hàng năm, tuỳ theo yêu cầu công việc, công ty có kế hoạch

đào tạo CBCNV học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao trình độ và tay nghề.

10. Chính sách cổ tức
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Bảng 23: Thực tế tình hình chi trả cổ tức và dự kiến tỷ lệ cổ tức cho các năm tới:

Thực hiện Kế hoạch

Năm 6 tháng
cuối năm

2014
2015 2016 2017 2018

Tỷ lệ cổ tức
(%)

2,5 6 7 8 9

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ

đông hàng năm thông qua, chính sách phân phối cổ tức do Hội đồng quản trị Công ty

đề nghị và Đại hội đồng cổ đông quyết định như sau:

Công ty chỉ trả cổ tức khi kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và

các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của Pháp luật và ngay khi trả hết số cổ tức

đã định. Công ty vẫn đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác

đến hạn phải trả.

Việc phân chia cổ tức cho các cổ đông, trích lập các quỹ: Quỹ Khen thưởng,

Phúc lợi, Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ khoa học công nghệ, vv… do Đại hội đồng cổ

đông quyết định và thực hiện theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

11. Tình hình hoạt động tài chính

11.1. Các chỉ tiêu cơ bản

 Trích khấu hao TSCĐ:

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc.

Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản vô hinh được ghi nhận theo

nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Phương pháp khấu hao áp dụng: TSCĐ khấu hao theo đường thằng đề trừ dần

nguyên giá tài sản cố định theo thời gian hữu dụng ước tính, phù hợp theo Thông tư

45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính.

Khung thời gian khấu hao đối với mỗi nhóm TSCĐ như sau:
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Thời gian khấu hao TSCĐ
STT Tên nhóm tài sản

Thấp nhất Cao nhất

1 Nhà cửa, vật kiến trúc 3 40

2 Máy móc, thiết bị 5 25

3 Phương tiện vận tải, truyền dẫn 4 20

4 Thiết bị dụng cụ quản lý 3 20

 Mức lương bình quân: 11.000.000 đồng/tháng

Bảng 24: Mức lương bình quân của một số doanh nghiệp cùng ngành, cùng địa
bàn năm 2014.

Stt Doanh nghiệp Mức lương BQ
đồng/tháng

% So sánh mức lương
BQ với PHP

1 Công ty Cổ Phần Cảng Đoạn Xá 9.000.000 81,82

2
Công ty Cổ Phần Container Việt
Nam

10.827.418 98,45

 Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Căn cứ vào Báo cáo tài chính  hợp nhất cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2014 đến

31/12/2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt

Nam thì Công ty luôn thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản nợ và khoản vay, không

có nợ quá hạn.

 Các khoản phải nộp theo luật định: Công ty luôn thực hiện tính, thanh toán

đầy đủ và đúng hạn các khoản thuế, lệ phí và các khoản bảo hiểm xã hội, bảo

hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp… theo đúng quy định, và không có các khoản

phải nộp quá hạn

Bảng 25: Chi tiết các khoản phải nộp cho Nhà nước  (theo BCTC hợp nhất)

ĐVT: tỷ đồng

Stt Loại thuế 31/12/2013 30/6/2014 31/12/2014 30/6/2015

1 Thuế GTGT 0,28 0,08 0,17 5,78

2 Tiền thuê đất 10,93 10,93 0,06 -
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3 Thuế TNDN 44,24 8,58 31,97 28,22

4 Thuế TNCN 3,43 3,63 0,01 0,04

5 Các loại thuế khác 1,28 2,58 - -

Tổng cộng 60,17 25,79 32,21 34,04

(Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2013, 2014, QI1/2015)

 Trích lập các quỹ theo luật định

Việc trích lập các quỹ tại Công ty được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ

Công ty và các văn bản luật pháp hiện hành.

Bảng 26: Số dư các quỹ (theo BCTC hợp nhất)

ĐVT: Tỷ đồng

Stt Chỉ tiêu 31/12/2013 30/6/2014 31/12/2014 30/6/2015

1 Quỹ đầu tư phát triển 1,04 20,98 14,41 95,52

2 Quỹ dự phòng tài chính 22,64 22,64 22,74 -

3 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 73,98 50,86 168,27 130,25

(Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2013, 2014, QII/2015)

 Tổng dư nợ vay

Bảng 27: Các khoản dư nợ vay (BCTC riêng)

ĐVT: Tỷ đồng

STT Chỉ tiêu 31/12/2013 30/6/2014 31/12/2014 30/6//2015

1 Vay và nợ ngắn hạn 31,62 16,36 35,80 14,02

2 Vay và nợ dài hạn 474,26 677,19 718,70 872,39

(Nguồn: BCTC riêng năm 2013, 2014, QII/2015)

- Vay và nợ ngắn hạn của công ty mẹ là các khoản nợ dài hạn đến hạn trả, số
dư tại ngày 31/12/2014 là  35,8 tỷ đồng, bao gồm: Ngân hàng TMCP Quân đội và
Nguồn vốn ODA;

- Vay và nợ dài hạn của công ty mẹ gồm các khoản vay dài hạn của Ngân hàng
TMCP Quân đội và nguồn vốn ODA , số dư tại ngày tại ngày 31/12/2014 là 718,7 tỷ
đồng, bao gồm:

Vay dài hạn của Ngân hàng TMCP Quân đội: 6.536.842 USD (tương đương
139,71 tỷ đồng theo tỷ giá 21.373 đồng/USD) theo hợp đồng tín dụng số
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105.14.263.1861211 .TD ngày 26/11/2014. Hạn mức tín dụng theo hợp đồng là
7.294.320 USD. Giá trị đã giải ngân là 6,9 triệu USD. Thời hạn vay 120 tháng; Lãi
suất cố định 3,5% cho năm đầu tiên, trong các năm tiếp theo lãi suất có điều chỉnh; Lãi
suất quá hạn bằng 150% lãi suất đang áp dụng tại thời điểm chuyển nợ quá hạn; mục
đích khoản vay là đầu tư mua sắm sắm cần trục giàn để bốc xếp vận chuyển container
12 RTG. Tài sản đảm bảo 12 RTG được đầu tư bằng nguồn vốn này. Nợ đến hạn trả
năm 2015 là 363.158 USD.

Nguồn vốn ODA là 2.195.993.800 JPY (tương đương 392,47 tỷ đồng theo tỷ
giá 178,72 đồng/JPY), căn cứ Hợp đồng tín dụng vốn ODA số 02/2004/TNDN ký
ngày 21/12/2004 và Hợp đồng kế thừa quyền và nghĩa vụ số 02-01/2010/HĐ-NHPT
ký ngày 06/10/2010. Hạn mức vốn vay là 4.105.000.000 JPY, nợ gốc được trả đều
trong 20 năm làm thành 20 bán niên. Lãi suất 1,5%/năm tính trên số dư nợ (trong đó
phí cho vay lại 0,2%/năm). Lãi suất quá hạn bằng 3,5%/năm tính trên số nợ gốc. Mục
đích của khoản vay là để đầu tư cải tạo nâng cấp Cảng Hải Phòng giai đoạn II.Quyết
toán vốn ODA với Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam là 186,52 tỷ đồng Tại thời điểm
01/07/2014 khi chuyển sang mô hình Công ty cổ phần, để có số liệu lập Báo cáo tài
chính, Cảng Hải Phòng đã tạm thực hiện việc ghi nhận chuyển nguồn hình thành giá
trị tài sản cầu cảng số 4, số 5 và bãi Container Chùa Vẽ từ nguồn vốn Nhà nước sang
nguồn vốn vay ( Theo giá trị đánh giá lại của Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá
ATC).

Bảng 28: Các khoản dư nợ vay (BCTC hợp nhất)

ĐVT: Tỷ đồng
Stt Chỉ tiêu 31/12/2013 30/6/2014 31/12/2014 30/6/2015

1 Vay và nợ ngắn hạn 77,96 38,27 69,39 48,34

2 Vay và nợ dài hạn 604,15 808,29 809,54 948,05
(Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2013, 2014, QII/2015)

- Vay và nợ ngắn hạn theo BCTC hợp nhất tại ngày 31/12/2014 là 69,39 tỷ đồng,
bao gồm: khoản nợ dài hạn đến hạn trả của công ty mẹ là 35,8 tỷ đồng như đã đề cập ở
trên và khoản vay ngắn hạn Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Hải Phòng của
công ty con là 33,59 tỷ đồng

-  Vay và nợ dài hạn theo BCTC hợp nhất tại ngày 31/12/2014 là 809,54 tỷ đồng,
bao gồm:

+ Các khoản vay và nợ dài hạn của công ty mẹ (Vay ngân hàng TMCP Quân đội:
139,71 tỷ đồng; Nguồn vốn ODA: 392,47 tỷ đồng; Quyết toán vốn ODA với Tổng
Công ty Hàng hải Việt Nam: 186,52 tỷ đồng) như đã đề cập ở trên;
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+ Khoản vay của công ty con tại Ngân hàng TMCP Á Châu- Chi nhánh Hải Phòng:
90,84 tỷ đồng đây là các khoản vay theo các hợp đồng tín dụng:

 Hợp đồng tín dụng số HAP.DN.040250111/DH ngày 17/02/2011. Hạn mức vay
6.577.200 USD. Mục đích vay là mua sắm 02 cẩu trục giàn QC. Thời hạn vay từ
16/3/2012 đến 10/11/2018. Lãi suất cho vay theo từng khế ước nhận nợ, lãi suất
quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn. Tài sản đảm bảo là 02 Cẩu trục giàn
QC;

  Hợp đồng tín dụng số HAP.DN.02131012/TH ngày 10/1/2013. Hạn mức vay
3.528.000USD. Mục đích vay là mua sắm 04 Cẩu trục RTG loại khung nâng di
động bánh lốp. Thời hạn vay 54 tháng kể từ ngày giải ngân lần đầu. Tài sản đảm
bảo là 04 Cẩu mua về.

 Tình hình công nợ
Bảng 29: Tình hình công nợ (BCTC riêng)

ĐVT: tỷ đồng
Stt Chỉ tiêu 31/12/2013 30/6/2014 31/12/2014 30/6/2015

A Các khoản phải thu 209,31 299,26 199,21 416,16

I Các khoản phải thu ngắn hạn 209,31 299,26 199,21 412,39
1 Phải thu của khách hàng 193,61 200,53 177,64 179,33

2 Trả trước cho người bán - 0,33 21,37 106,92

3 Các khoản phải thu khác 16,08 105,09 12,41 126,14

4
Dự phòng các khoản phải thu
khó đòi

(0,39) (6,69) (12,21) -

5 Thuế GTGT được khấu trừ 25,80 -

6
Thuế và các khoản khác phải thu
Nhà nước 1,99 1,31 3,16 -

II Các khoản phải thu dài hạn - - - 3,77
1 Phải thu dài hạn của khách hàng 15,30

2 Trả trước cho người bán dài hạn
3 Phải thu về cho vay dài hạn 1,95

4 Phải thu dài hạn khác - - - 0,30

5
Dự phòng phải thu dài hạn khó
đòi

(12,21)

B Các khoản phải trả 1.024,62 992,16 1.184,52 1.284,89

I Các khoản phải trả ngắn hạn 550,36 314,97 465,82 379,22
1 Vay và nợ ngắn hạn 31,62 16,36 35,80 14,02

2 Phải trả người bán 32,43 49,66 43,30 33,45

3 Người mua trả tiền trước 2,97 2,55 13,76 10,12

4 Thuế và các khoản khác phải nộp 55,95 21,26 26,93 25,39
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Nhà nước
5 Phải trả công nhân viên 163,69 107,18 105,06 128,12

6 Chi phí phải trả 107,98 1,80 36,88

7
Các khoản phải trả, phải nộp
khác

84,46 71,19 39,61 5,27

8 Quỹ Khen thưởng, phúc lợi 71,25 44,97 164,47 123,13

II Các khoản phải trả dài hạn 474,26 677,19 718,70 905,67
1 Phải trả người bán dài hạn - -

2 Vay và nợ dài hạn 474,26 677,19 718,7 872,39

3 Dự phòng phải trả dài hạn - - 33,28

(Nguồn: BCTC riêng năm 2013, 2014, QII/2015)

Bảng 30: Tình hình công nợ (BCTC hợp nhất)

ĐVT: tỷ đồng
STT Chỉ tiêu 31/12/2013 30/6/2014 31/12/2014 30/6/2015

A Các khoản phải thu 276,01 392,84 267,07 534,87

I Các khoản phải thu
ngắn hạn 275,25 392,16 266,45 530,86

1
Phải thu của khách
hàng

273,46 282,70 241,89 272,53

2
Trả trước cho người
bán

2,41 15,37 24,51 125,88

3
Các khoản phải thu
khác

14,76 105,28 14,23 133,20

4
Dự phòng các khoản
phải thu khó đòi

(5,39) (11,19) (14,18) (0,76)

5
Tài sản thiếu chờ xử
lý

II Các khoản phải thu
dài hạn 0,76 0,68 0,62 4,01

1
Phải thu dài hạn của
khách hàng

15,30

2
Trả trước cho người
bán dài hạn

3
Phải thu về cho vay
dài hạn 0,09

4 Phải thu dài hạn khác 0,76 0,68 0,62

5
Dự phòng phải thu dài
hạn khó đòi

(12,21)

B Các khoản phải trả 1.243,73 1.273,01 1.357,82 1.468,61

I Các khoản phải trả
ngắn hạn 639,58 464,73 548,27 482,78

1 Vay và nợ ngắn hạn 77,96 38,27 69,39 48,34
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2 Phải trả người bán 49,77 68,86 56,14 43,29

3
Người mua trả tiền
trước 3,12 2,72 14,09 10,19

4
Thuế và các khoản
khác phải nộp Nhà
nước

60,17 25,79 32,21 34,04

5
Phải trả công nhân
viên

176,93 120,74 126,79 151,28

6 Chi phí phải trả 111,16 4,60 38,47 56,84
Các khoản phải trả
phải nộp khác 86,49 152,89 42,91 8,56

7
Quỹ khen thưởng
phúc lợi 73,98 50,86 168,27 130,25

II Các khoản phải trả
dài hạn 604,15 808,29 809,54 985,83

1
Phải trả người bán dài
hạn - - - 3,3

2 Vay và nợ dài hạn 604,15 808,29 809,54 948,05

3
Dự phòng phải trả dài
hạn - - - 34,48

(Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2013, 2014, QII/2015)

- Về các khoản phải thu khách hàng: Trong năm 2014, Công ty đã thực hiện

các biện pháp thu tiền, và chính sách bán hàng thu tiền ngay đã làm cho khoản phải

thu của khách hàng cuối năm 2014 là  241,89 tỷ đồng giảm tương đương 88,45% so

với cuối năm 2013. Ngoài ra, công ty cũng đã thực hiện việc trả trước tiền cho người

bán nhằm đảm bảo nguồn cung ứng đầu vào ổn định cho hoạt động kinh doanh của

Công ty một cách liên tục và được ưu đãi về giá trị đầu vào làm giảm chi phí đầu vào

cho công ty. Cuối năm 2014 trả trước cho người bán là 24,51 tỷ đồng, tăng 22,1 tỷ

đồng so với cuối năm 2013..

- Về các khoản phải trả người bán: Cuối năm 2014 phải trả người bán là 56,14

tỷ đồng tăng 6,37 tỷ đồng so với năm 2013. Người mua trả tiền trước cuối năm 2014

là 14,09 tỷ đồng, tăng 10,97 tương ứng 351,34% so với năm 2013. Cho thấy Công ty

đã có những biện pháp mềm dẻo trong công tác bán hàng thu tiền ngay góp phần đáng

kể trong việc huy động vốn để đầu tư.

Các khoản phải trả phải nộp khác tại ngày 31/12/2014 là 42,91 tỷ đồng, bao gồm:

Khoản phải trả khác số tiền là 12.880.152.485 đồng, đây là các khoản phải trả kinh phí

công đoàn, tiền ăn ca phải trả CBCNV, các khoản khách hàng chuyển thừa hoặc
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chuyển nhầm tài khoản phải trả lại,...; Khoản phải trả Tổng công ty về cổ phần hóa là

29.068.619.853 đồng, số tiền này được Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng xác định bù

trừ các khoản phải thu và phải trả Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

 Tình hình hàng tồn kho

Bảng 31: Hàng tồn kho (BCTC hợp nhất)

ĐVT: Tỷ đồng
STT Chỉ tiêu 31/12/2013 30/6/2014 31/12/2014 30/6/2015

1 Nguyên liệu, vật liệu 35,33 37,34 34,90 31,05

2 Công cụ, dụng cụ 3,94 4,51 3,33 13,88

3
Chi phí sản xuất kinh
doanh dở dang

0,03 - - -

4 Hàng hóa 0,14 0,11 0,15 0,095

Tổng Cộng 39,44 41,96 38,38 45,02
(Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2013, 2014, QII/2015)

Giá trị hàng tồn kho chủ yếu là nguyên liệu, vật liệu được sử dụng thường xuyên

nên không phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

 Các khoản đầu tư tài chính

Bảng 32: Tình hình đầu tư (BCTC riêng)

ĐVT: Tỷ đồng

STT Chỉ tiêu 31/12/2013 30/6/2014 31/12/2014 30/6/2015

I Đầu tư ngắn hạn 371,55 367,57 453,43 602

II Đầu tư dài hạn 775,77 928,80 922,5 922,5

1 Đầu tư vào công ty con 680,5 833,50 833,50 833,50

2 Đầu tư dài hạn khác 95,27 95,30 95,30 95,30

3
Dự phòng giảm giá đầu tư
dài hạn (6,31) (6,31)

(Nguồn: BCTC riêng năm 2013, 2014, QII/2015)

Bảng 33: Tình hình đầu tư (BCTC hợp nhất)

ĐVT: Tỷ đồng

STT Chỉ tiêu 31/12/2013 30/6/2014 31/12/2014 30/6/2015

I Đầu tư ngắn hạn 599,55 673,57 839,43 1.058
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II Đầu tư dài hạn 234,52 237,50 250,32 254,98

1
Đầu tư vào công ty
liên kết, liên doanh

139,25 142,20 161,33 165,99

2 Đầu tư dài hạn khác 95,27 95,30 95,30 95,30

3
Dự phòng giảm giá
chứng khoán đầu tư
dài hạn

- - (6,31) (6,31)

(Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2013, 2014, QII/2015)

Chi tiết các khoản đầu tư dài hạn khác tại 31/12/2014:

Tên đơn vị Giá trị
( tr. Đồng)

Ngân hàng Hàng hải Việt Nam 15.3307

CTCP Tin học và Công nghệ Hàng hải 138

CTCP Chứng khoán Hải Phòng 123

CTCP Vinalines Logistics 2.181

CTCP Vinalines Đông Bắc 5.518

CTCP vận tải container Đông Đô -Cảng Hải Phòng 6.300

CTCP Đầu tư phát triển dịch vụ Cảng Hải Phòng 31.440

CTCP Logistics Cảng Sài Gòn 3.000

CTCP Đầu tư và thương mại Hàng hải Hải Phòng 25.289

Trường cao đẳng nghề Hàng hải Vinalines 6.003

Tổng cộng 95.300

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán  giai đoạn 01/7/2014-31/12/2014)

11.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng 34: Chỉ tiêu tài chính chủ yếu (BCTC hợp nhất)

2014
Stt Các chỉ tiêu

Đơn
vị

tính
2013

01/01/2014
- 30/6/2014

01/7/2014 -
31/12/2014

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh
toán
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+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:
TSLĐ/Nợ ngắn hạn Lần 1,80 2,71 2,26

+ Hệ số thanh toán nhanh:
(TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn
hạn

Lần 1,74 2,62 2,19

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản Lần 0,41 0,24 0,25

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 0,86 0,35 0,37

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
+ Vòng quay hàng tồn kho:
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho
bình quân

Lần 39,31 15,79 18,32

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản
bình quân

Lần 0,66 0,18 0,19

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
+ Hệ số Lợi nhuận sau
thuế/Doanh thu thuần % 14,85 17,07 16,90

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn
chủ sở hữu bình quân

% 11,74 9,06

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng
tài sản bình quân

% 7,18 3,10 3,13

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động
kinh doanh/Doanh thu thuần % 21,59 25,79 26,41

(Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2013, 2014, Q1/2015)

12. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng

12.1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

Bảng 35: Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị hiện tại

Họ và tên Chức vụ
Ông Phùng Xuân Hà Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Hùng Việt Thành viên HĐQT kiêm
Tổng giám đốc

Ông Bùi Chiến Thắng Thành viên HĐQT kiêm
Phó Tổng giám đốc

Ông Trương Văn Thái Thành viên HĐQT kiêm
Phó Tổng giám đốc

Ông Cao Trung Ngoan Thành viên HĐQT kiêm
Phó Tổng giám đốc

Bà Trần Thị Thanh Hải Thành viên HĐQT kiêm
Kế toán trưởng

Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh Thành viên HĐQT
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Ông Nguyễn Quang Dũng Thành viên HĐQT

12.1.1. Ông Phùng Xuân Hà – Chủ tịch HĐQT

 Họ và tên : Phùng Xuân Hà

 Giới tính : Nam

 Sinh ngày : 28/03/1961

 Quốc tịch : Việt Nam

 Dân tộc : Kinh

 CMND/Hộ chiếu : 030.991.897   Ngày cấp: 13/12/2010  Nơi cấp: CA HP

 Quê quán : Xã Đập Đá, Huyện An Nhơn, Bình Định

 Nơi ở hiện nay : Số 64/81, Phố Nguyễn Trãi - Ngô Quyền - TP. Hải

Phòng

 Điện thoại liên hệ : 0313 552 519

 Trình độ văn hóa : 12/12.

 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy xây dựng

 Quá trình công tác:

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ

10/1977 ÷ 04/1987
Cục kỹ thuật, đặc khu

Quảng Ninh
Thượng úy

05/1987 ÷ 12/1987 Cảng Hải Phòng Nhân viên Đội công trình

12/1987 ÷ 01/1990
XN kinh doanh DV

Tổng hợp
Trưởng Ban kỹ thuật

01/1990 ÷ 02/1995 Cảng Hải Phòng
Chuyên viên phòng Kỹ thuật

cơ khí

02/1995 ÷ 06/1996 Cảng Hải Phòng
Chuyên viên phòng Kế hoạch

đầu tư

06/1996 ÷ 02/2004 Cảng Hải Phòng
Phó Trưởng phòng Kế hoạch

đầu tư

02/2004 ÷ 12/2004 Cảng Hải Phòng Trưởng phòng Đầu tư & đổi
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mới công nghệ

12/2004 ÷ 05/2011 Cảng Hải Phòng
Trưởng phòng Kỹ thuật công

nghệ

05/2011 ÷ 06/2014 Cảng Hải Phòng Phó Tổng giám đốc

07/2014 ÷ đến nay
Công ty cổ phần Cảng

Hải Phòng
Chủ tịch Hội đồng quản trị

 Chức vụ hiện nay tại Công ty:

 Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Cảng

Hải Phòng

 Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không

 Số cổ phiếu nắm giữ tại 31/12/2014:

 Sở hữu: 3.600  cổ phiếu

 Đại hiện sở hữu: 64.361.400 cổ phiếu (Đại điện cổ

phần của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam)

 Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2014

STT Họ và tên Quan hệ với người với
người khai

Số CP
nắm giữ (CP)

1 Nguyễn Bích Thủy Vợ 3.200

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

 Các khoản nợ với Công ty: Không có

 Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty :

 Thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ

phần Cảng Hải Phòng

 Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

12.1.2. Ông Nguyễn Hùng Việt – Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc

 Họ và tên : Nguyễn Hùng Việt

 Giới tính : Nam

 Sinh ngày : 24/08/1958
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 Quốc tịch : Việt Nam

 Dân tộc : Kinh

 CMND/Hộ chiếu : 013.053.794     Ngày cấp: 8/4/2008 Nơi cấp: CA Hà

Nội

 Quê quán : Xã Minh Quân, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

 Nơi ở hiện nay : Số 37B/2 Nguyễn Ngọc Nại - Thanh Xuân - Hà Nội

 Điện thoại liên hệ : 0313 859 953

 Trình độ văn hóa : 12/12.

 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế vận tải biển

 Quá trình công tác:

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ

12/1978 ÷ 06/1987 Cảng Hải Phòng Công nhân lái cần trục đế

07/1987 ÷ 03/2000 Cảng Hải Phòng Cán bộ đoàn chuyên trách

04/2000 ÷ 10/2003
Tổng Công ty Hàng hải

Việt Nam Chánh Văn phòng Công đoàn

11/2003 ÷ 10/2005
Tổng Công ty xây
dựng đường thủy

Trưởng phòng, trợ lý Tổng
Giám đốc

10/2005 ÷ 06/2009
Tổng Công ty Hàng hải

Việt Nam

Phó Trưởng ban Tổ chức tiền
lương, trợ lý Chủ tịch Hội đồng
thành viên

07/2005 ÷ 03/2011
Tổng Công ty Hàng hải

Việt Nam
Phó Tổng Giám đốc kiêm
Trưởng ban Tổ chức tiền lương

04/2011 ÷ 10/2013 Cảng Hải Phòng
Thành viên Hội đồng thành
viên, Tổng Giám đốc Công ty

10/2013 ÷ 06/2014 Cảng Hải Phòng
Chủ tịch Hội đồng thành viên,
Tổng Giám đốc Công ty

07/2014 ÷ đến nay Công ty cổ phần Cảng
Hải Phòng

Ủy viên Hội đồng quản trị,
Tổng Giám đốc Công ty

 Chức vụ hiện nay tại Công ty:

 Thành viên Hội đồng quản trị,  Tổng giám đốc

Thành viên điều hành Công ty Cổ Phần Cảng Hải

Phòng

 Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
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 Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư

và Phát triển Cảng Đình Vũ

 Số cổ phiếu nắm giữ tại 31/12/2014:

 Sở hữu: 25.500 cổ phiếu

 Đại hiện sở hữu: 29.426.400 cổ phiếu (Đại điện cổ

phần của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam)

 Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2014

STT Họ và tên Quan hệ với người với
người khai

Số CP
nắm giữ (CP)

1 Nguyễn Hùng Cường Con 600

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

 Các khoản nợ với Công ty: Không có

 Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty :

 Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng

giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

 Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

12.1.3. Ông Bùi Chiến Thắng -Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc

 Họ và tên : Bùi Chiến Thắng

 Giới tính : Nam

 Sinh ngày : 23/08/1956

 Quốc tịch : Việt Nam

 Dân tộc : Kinh

 CMND/Hộ chiếu : 030085393    Ngày cấp: 20/9/2010   Nơi cấp: CA Hải

phòng

 Quê quán : Xã Tân Thành, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định

 Nơi ở hiện nay : Số 12/67 Phố Cát Cụt,  Lê Chân, Hải Phòng

 Điện thoại liên hệ : 0313 797 699

 Trình độ văn hóa : 12/12.

 Trình độ chuyên môn: Kỹ  sư Kinh tế vận tải biển; Cử nhân Luật

 Quá trình công tác:
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Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ

10/1976 ÷ 04/1979 Xí nghiệp xếp dỡ III Công nhân, nhân viên nghiệp
vụ

05/1979 ÷ 08/1997 Cảng Hải Phòng
Chuyên viên phòng Lao động
tiền lương

08/1997 ÷ 09/1998 Cảng Hải Phòng
Phó Trưởng phòng Lao động
tiền lương

09/1998 ÷ 10/2007 Cảng Hải Phòng
Trưởng phòng Lao động tiền
lương

10/2007 ÷ 06/2014 Cảng Hải Phòng Phó Tổng Giám đốc

07/2014 ÷ đến nay Công ty cổ phần Cảng
Hải Phòng

Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó
Tổng Giám đốc

 Chức vụ hiện nay tại Công ty:

 Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc -

Thành viên điều hành Công ty Cổ Phần Cảng Hải

Phòng

 Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu

tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

 Số cổ phiếu nắm giữ tại 31/12/2014:

 Sở hữu: 13.700 cổ phiếu

 Đại hiện sở hữu: 29.426.400 cổ phiếu (Đại điện cổ

phần của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam)

 Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2014

STT Họ và tên
Quan hệ với người với

người khai

Số CP

nắm giữ (CP)

1 Bùi Thị Thu Hoài Con 300

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

 Các khoản nợ với Công ty: Không có

 Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty :
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 Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị - Phó

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

 Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

12.1.4. Ông Trương Văn Thái -Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc

 Họ và tên : Trương Văn Thái

 Giới tính : Nam

 Sinh ngày : 25/05/1958

 Quốc tịch : Việt Nam

 Dân tộc : Kinh

 CMND/Hộ chiếu :  030670404     Ngày cấp: 02/6/2004 Nơi cấp: CA Hải

Phòng

 Quê quán : Xã Nghĩa Thịnh, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định

 Nơi ở hiện nay : Lô A1-2, Dự án 8A Đường Lê Hồng Phong,  Ngô Quyền

Hải Phòng

 Điện thoại liên hệ : 0313 551 845

 Trình độ văn hóa : 12/12

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý và Điều hành cảng biển,

Kỹ sư Kinh tế vận tải biển, Cử nhân Anh Văn

 Quá trình công tác:

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ

08/1979 ÷ 12/1989 Cảng Hải Phòng Cán bộ điều hành sản xuất

01/1990 ÷ 12/1993 Cảng Hải Phòng Thư ký Tổng hợp

01/1993 ÷ 05/1995
Ban quản lý dự án
Cảng Hải Phòng

Phó Chủ nhiệm điều hành

05/1995 ÷ 03/1998
Ban quản lý dự án
Cảng Hải Phòng

Phó Chủ nhiệm điều hành

03/1998 ÷ 05/2003
Ban quản lý dự án
Cảng Hải Phòng

Chủ nhiệm điều hành dự án

05/2003 ÷ 06/2014 Cảng Hải Phòng Phó Tổng Giám đốc

07/2014 ÷ đến nay Công ty cổ phần Cảng
Hải Phòng

Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó
Tổng Giám đốc
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 Chức vụ hiện nay tại Công ty:

 Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc -

Thành viên điều hành Công ty Cổ Phần Cảng Hải

Phòng

 Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần

Vinalines Logistics Việt Nam.

 Số cổ phiếu nắm giữ tại 31/12/2014:

 Sở hữu: 3.400 cổ phiếu

 Đại hiện sở hữu: 29.426.400 cổ phiếu (Đại điện cổ

phần của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam)

 Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2014: Không có

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

 Các khoản nợ với Công ty: Không có

 Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty :

 Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị - Phó

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

 Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

12.1.5. Ông Cao Trung Ngoan -Thành viên Hội đồng quản trị- Phó Tổng giám đốc

 Họ và tên : Cao Trung Ngoan

 Giới tính : Nam

 Sinh ngày : 01/01/1960

 Quốc tịch : Việt Nam

 Dân tộc : Kinh

 CMND/Hộ chiếu : 030880925    Ngày cấp: 27/9/2014  Nơi cấp: CA Hải

Phòng

 Quê quán : Thái Thuỷ - Thái Thuỵ - Thái Bình

 Nơi ở hiện nay : Số 316 Đường Lê Lợi, Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại liên hệ : 0313 859 168

 Trình độ văn hóa : 12/12.

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
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Kỹ sư Kinh tế vận tải biển; Cử nhân Nga văn.

 Quá trình công tác:

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ

11/1981 ÷ 06/2001 Cảng Hải Phòng Cán bộ nhiệp vụ

06/2001 ÷ 01/2003 Cảng Hải Phòng
Phó Giám đốc Xí nghiệp xếp
dỡ & Vận tải Đình Vũ

01/2003 ÷ 02/2006 Cảng Hải Phòng
Phó Giám đốc Xí nghiệp xếp
dỡ & Vận tải Bạch Đằng

02/2006 ÷ 01/2007 Cảng Hải Phòng
Phó Trưởng phòng Lao động
tiền lương

02/2007 ÷ 11/2008 Cảng Hải Phòng
Trưởng phòng Hành chính
quản trị

11/2008 ÷ 04/2011 Cảng Hải Phòng Trưởng phòng Khai thác

04/2011 ÷ 06/2014 Cảng Hải Phòng Phó Tổng Giám đốc

07/2014 ÷ đến nay Công ty cổ phần Cảng
Hải Phòng

Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó
Tổng Giám đốc

 Chức vụ hiện nay tại Công ty:

 Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc -

Thành viên điều hành Công ty Cổ Phần Cảng Hải

Phòng

 Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần

Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng.

 Số cổ phiếu nắm giữ tại 31/12/2014:

 Sở hữu: 12.600 cổ phiếu

 Đại hiện sở hữu: 29.426.400 cổ phiếu (Đại điện cổ

phần của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam)

 Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2014: Không có

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

 Các khoản nợ với Công ty: Không có

 Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty :
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 Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị - Phó

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

 Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

12.1.6. Bà Trần Thị Thanh Hải- Thành viên Hội đồng quản trị - Kế toán trưởng

 Họ và tên : Trần Thị Thanh Hải

 Giới tính : Nữ

 Sinh ngày : 27/12/1970

 Quốc tịch : Việt Nam

 Dân tộc : Kinh

 CMND/Hộ chiếu : 030771307   Ngày cấp:4/7/2012  Nơi cấp: CA Hải

Phòng

 Quê quán  : Xã Bình Minh, Huyện Nam Trực, Nam Định

 Nơi ở hiện nay : Số 1B A12 An Đà, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại liên hệ : 0313 859 902

 Trình độ văn hóa : 12/12

 Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế - Ngành kế toán

 Quá trình công tác:

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ

08/1993 ÷ 01/1998 Ban TCKT, XNXD & Vận
tải thủy - Cảng Hải Phòng

Nhân viên kế toán,

02/1996 ÷ 06/1999 Phòng kiểm toán nội bộ -
Cảng Hải Phòng

Kiểm toán viên

07/1999 ÷ 04/2002 XNXD & Vận tải thủy -
Cảng Hải Phòng

Phó Trưởng Ban TCKT

05/2002 ÷ 12/2002 XN sửa chữa cơ khí - Cảng
Hải Phòng

Trưởng Ban TCKT

01/2003 ÷ 03/2004 Phòng TCKT - Cảng Hải
Phòng

Chuyên viên Kế toán tổng
hợp

04/2004 ÷ 11/2013 Cảng Hải Phòng Phó Trưởng phòng TCKT

12/2013 ÷ 06/2014 Cảng Hải Phòng
Thành viên Hội đồng
thành viên, Kế toán
Trưởng

07/2014 ÷ đến nay Công ty cổ phần Cảng Hải
Phòng

Ủy viên Hội đồng quản
trị, Kế toán Trưởng
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 Chức vụ hiện nay tại Công ty:

 Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng

-Thành viên điều hành Công ty Cổ Phần Cảng

Hải Phòng

 Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

 Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và

Phát triển Cảng Hải Phòng

 Số cổ phiếu nắm giữ tại 31/12/2014:

 Sở hữu: 12.000 cổ phiếu

 Đại hiện sở hữu: 29.426.400 cổ phiếu (Đại điện cổ

phần của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam)

 Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2014: Không có

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

 Các khoản nợ với Công ty: Không có

 Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty :

 Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị -Kế toán

trưởng Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

 Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

12.1.7. Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh – Thành viên Hội đồng quản trị

 Họ và tên : Nguyễn Cảnh Tĩnh

 Giới tính : Nam

 Sinh ngày : 01/6/1975

 Quốc tịch : Việt Nam

 Dân tộc : Kinh

 CMND/Hộ chiếu : 011821340   Ngày cấp: 3/11/2012 Nơi cấp: CA Hà Nội

 Quê quán : Xã Lưu Sơn, Đô Lương, Nghệ An

 Nơi ở hiện nay : Phòng 1905, Nhà N09B2, Khu đô thị Dịch Vọng, Cầu

Giấy,  Hà Nội

 Điện thoại liên hệ : 0906.050.909
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 Trình độ văn hóa : 12/12

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài Chính

 Quá trình công tác:

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ

09/1992 ÷ 07/1993 Lữ đoàn 368- Quân đoàn 1 Bộ đội

08/1993 ÷ 07/1997
Trường ĐH Tài chính Kế

toán Hà Nội
Sinh viên

02/1998 ÷ 03/1999 Công ty TNHH Tân Hà Kế toán viên

04/1999 ÷ 02/2000
Chi nhánh Công ty Thương
mại lâm sản Hà Nội tại Bắc
Ninh

Kế toán trưởng

03/2000 ÷ 03/2010 Cục Kiểm lâm Kế toán trưởng

03/2010 ÷ 01/2011
Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ
Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn

Kế toán trưởng

01/2011 ÷ 01/2011 Ban Tài chính Tổng công ty
Hàng hải Việt Nam Cán bộ

01/2011 ÷ 02/2012 Tổng công ty Hàng hải Việt
Nam

Phó Trưởng Ban Tài
chính

02/2012 ÷ đến nay Tổng công ty Hàng hải Việt
Nam

Trưởng Ban Tài chính và
Quản lý vốn góp

07/2014 ÷ đến nay Công ty cổ phần Cảng Hải
Phòng

Ủy viên Hội đồng quản trị

 Chức vụ hiện nay tại Công ty:

 Thành viên Hội đồng quản trị -Thành viên không

điều hành Công ty Cổ Phần Cảng Hải Phòng

 Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

 Trưởng ban Tài chính và quản lý vốn góp của Tổng

Công ty Hàng hải Việt Nam

 Số cổ phiếu nắm giữ tại 31/12/2014:

 Sở hữu: 0 cổ phiếu
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 Đại hiện sở hữu: 39.235.200 cổ phiếu (Đại điện cổ

phần của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam)

 Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2014: Không có

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

 Các khoản nợ với Công ty: Không có

 Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty :

 Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

cổ phần Cảng Hải Phòng

 Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

12.1.8. Ông Nguyễn Quang Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị

 Họ và tên : Nguyễn Quang Dũng

 Giới tính : Nam

 Sinh ngày : 15/12/1974

 Quốc tịch : Việt Nam

 Dân tộc : Kinh

 CMND/Hộ chiếu : 012359471   Ngày cấp: 07/7/2000 Nơi cấp: CA Hà Nội

 Quê quán : Hồng An, Hưng Hà, Thái Bình

 Nơi ở hiện nay : 6G ngõ 92, ngách 22, đường Nguyễn Khánh Toàn,

Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội

 Điện thoại liên hệ : 0913.541.230

 Trình độ văn hóa : 12/12

 Trình độ chuyên môn  : Cử nhân Luật chuyên ngành Luật Kinh tế

 Quá trình công tác:

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ

03/1997 ÷ 09/2002 Tổng công ty Hàng hải Việt
Nam

Cán bộ Ban Pháp chế

09/2002 ÷ 06/2004 Công ty Tư vấn Hàng hải Chuyên viên phòng Tý
vấn dự án

06/2004 ÷ 12/2006 Công ty Tư vấn Hàng hải Trưởng Phòng Tư vấn dự
án

12/2006 ÷ 03/2012 Công ty Tư vấn Hàng hải Phó giám đốc
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03/2012 ÷ 04/2013 Tổng công ty Hàng hải Việt
Nam

Cán bộ Ban Tư vấn và
Đổi mới phát triển doanh
nghiệp

04/2013 ÷ đến nay Tổng công ty Hàng hải Việt
Nam

Phó Trưởng Ban đổi mới
doanh nghiệp

07/2014 ÷ đến nay Công ty cổ phần Cảng Hải
Phòng

Ủy viên Hội đồng quản trị

 Chức vụ hiện nay tại Công ty:

 Thành viên Hội đồng quản trị -Thành viên không

điều hành Công ty Cổ Phần Cảng Hải Phòng

 Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

 Phó Trưởng Ban đổi mới doanh nghiệp – Tổng

Công ty Hàng hải Việt Nam

 Số cổ phiếu nắm giữ tại 31/12/2014:

 Sở hữu: 0 cổ phiếu

 Đại hiện sở hữu: 58.852.800 cổ phiếu (Đại điện cổ

phần của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam)

 Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2014: Không có

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

 Các khoản nợ với Công ty: Không có

 Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty :

 Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

cổ phần Cảng Hải Phòng

 Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

12.2.  Danh sách Ban kiểm soát:

Bảng 36: Danh sách Ban kiểm soát hiện tại

Họ và tên Chức vụ
Ông Trịnh Hữu Lương Trưởng Ban kiểm soát
Ông Nguyễn Văn Thanh Thành viên BKS

Ông Phan Anh Tuấn Thành viên BKS
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12.2.1. Ông Trịnh Hữu Lương – Trưởng Ban kiểm soát

 Họ và tên : Trịnh Hữu Lương

 Giới tính : Nam

 Sinh ngày : 16/7/1977

 Quốc tịch : Việt Nam

 Dân tộc : Kinh

 CMND/Hộ chiếu : 012799708    Ngày cấp: 10/6/2005  Nơi cấp: CA Hà

Nội

 Quê quán : Yên Hồng, Ý Yên, Nam Định

 Nơi ở hiện nay : Số 136 tổ 6A Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

 Điện thoại liên hệ : 0906.195.668

 Trình độ văn hóa : 12/12

 Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Cử nhân kinh tế ngành QTKD - Kế toán kiểm toán.

 Quá trình công tác:

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ

02/2000 ÷ 08/2006 Công ty Vận tải Biển Bắc Chuyên viên Phòng TCKT,
UVBCH Công đoàn

09/2006 ÷ 07/2007 Công ty Vận tải Biển Bắc Phó phòng TCKT, Chủ
nhiệm UBKT Công đoàn

08/2007 ÷ 04/2009 Công ty Vận tải Biển Bắc Ủy viên HĐQT thường trực
kiêm phụ trách tài chính

04/2009 ÷ 11/2010 Công ty Vận tải Biển Bắc Ủy viên HĐQT thường trực
kiêm phụ trách tài chính

11/2010 ÷ 11/2011 Công ty CP TM và Vận
tải Biển Bắc Chủ tịch HĐQT

11/2011 ÷ 08/2012 Tổng công ty Hàng hải
Việt Nam

Trưởng Phòng - Thư ký
Tổng giám đốc

08/2012 ÷ 02/2013 Tổng công ty Hàng hải
Việt Nam

Phó Trưởng Ban Tài chính
kiêm Trợ lý Tổng giám đốc

02/2013 ÷ 01/2014 Tổng công ty Hàng hải
Việt Nam

Phó Trưởng Ban Kiểm toán
nội bộ

01/2014 ÷ đến nay Tổng công ty Hàng hải
Việt Nam Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ
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07/2014 ÷ đến nay Công ty cổ phần Cảng Hải
Phòng

Trưởng Ban kiểm soát

 Chức vụ hiện nay tại Công ty:

 Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Cảng Hải

Phòng

 Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

 Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ - Tổng Công ty

Hàng hải Việt Nam

 Số cổ phiếu nắm giữ tại 31/12/2014:

 Sở hữu: 0 cổ phiếu

 Đại hiện sở hữu: 0 cổ phiếu

 Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2014: Không có

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

 Các khoản nợ với Công ty: Không có

 Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty :

 Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần

Cảng Hải Phòng

 Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

12.2.2. Ông Nguyễn Văn Thanh – Thành viên Ban kiểm soát

 Họ và tên : Nguyễn Văn Thanh

 Giới tính : Nam

 Sinh ngày : 12/12/1971

 Quốc tịch : Việt Nam

 Dân tộc : Kinh

 CMND/Hộ chiếu : 030834027  Ngày cấp: 23/11/2005 Nơi cấp: CA Hải

Phòng

 Quê quán : Xã Minh Đức, Tứ Kỳ, Hải Dương

 Nơi ở hiện nay : Số 32/63 Cấm, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại liên hệ : 0912.643.946
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 Trình độ văn hóa : 12/12

 Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế ngành Kinh doanh Công nghiệp

Cử nhân Luật

 Quá trình công tác:

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ

02/1994 ÷ 09/1995 XNXD Vận Tải thủy -
Cảng Hải Phòng

Nhân viên Ban Kế hoạch
thương vụ

10/1995 ÷ 05/2005 XNXD Lê Thánh Tông -
Cảng Hải Phòng

Cán bộ nghiệp vụ

06/2005 ÷ 07/2008 Cảng Hải Phòng Chuyên viên phòng LĐTL

08/2008 ÷ 05/2010 Cảng Hải Phòng Phó Trưởng phòng LĐTL

06/2010 ÷ 09/2013 Cảng Hải Phòng Phó Trưởng phòng TCNS

10/2013 ÷ 06/2014 Cảng Hải Phòng Trưởng phòng LĐTL

07/2014 ÷ đến nay Công ty cổ phần Cảng Hải
Phòng

Thành viên Ban Kiểm soát
kiêm Trưởng phòng LĐTL

 Chức vụ hiện nay tại Công ty:

 Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Phòng Lao động

tiền lương Công ty Cổ Phần Cảng Hải Phòng

 Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

 Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lai dắt và

Vận tải Cảng Hải Phòng

 Số cổ phiếu nắm giữ tại 31/12/2014:

 Sở hữu: 2.000 cổ phiếu

 Đại hiện sở hữu: 0 cổ phiếu

 Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2014: Không có

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

 Các khoản nợ với Công ty: Không có

 Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty :
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 Thù lao của Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng

phòng Lao động tiền lương Công ty cổ phần Cảng

Hải Phòng

 Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

12.2.3. Ông Phan Anh Tuấn – Thành viên Ban kiểm soát

 Họ và tên : Phan Anh Tuấn

 Giới tính : Nam

 Sinh ngày : 10/11/1969

 Quốc tịch : Việt Nam

 Dân tộc : Kinh

 CMND/Hộ chiếu : 030934956 Ngày cấp:  2/8/2006 Nơi cấp: CA Hải

Phòng

 Quê quán : Xã Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên

 Nơi ở hiện nay : Số 2/107 Hoàng Quý, Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng

 Điện thoại liên hệ : 0912.362.836

 Trình độ văn hóa : 12/12

 Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Kinh tế vận tải biển

 Quá trình công tác:

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ

03/1992 ÷ 06/1993 XNLH Thủy sản Hạ
Long

Quản trị tàu

06/1993 ÷ 05/1999 Cảng Hải Phòng
Nhân viên thống kê, phòng
Điều độ

05/1999 ÷ 01/2007 Cảng Hải Phòng Chuyên viên phòng Kinh doanh

02/2007 ÷ 10/2007 Cảng Hải Phòng Phó Trưởng phòng Kinh doanh

07/2008 ÷ 09/2013 Cảng Hải Phòng Phó Trưởng phòng KHTK

09/2013 ÷ 06/2014 Cảng Hải Phòng
Phó Trưởng phòng phụ trách
phòng KHTK

07/2014 ÷ đến nay Công ty cổ phần Cảng
Hải Phòng

Thành viên Ban Kiểm soát
kiêm Phó Trưởng phòng phụ
trác KHTK
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 Chức vụ hiện nay tại Công ty:

 Thành viên Ban kiểm soát, Phó trưởng phòng phụ

trách Phòng Kết hoạch Thống kê Công ty Cổ

Phần Cảng Hải Phòng

 Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có

 Số cổ phiếu nắm giữ tại 31/12/2014:

 Sở hữu: 10.000 cổ phiếu

 Đại hiện sở hữu: 0 cổ phiếu

 Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2014: Không có

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

 Các khoản nợ với Công ty: Không có

 Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty :

 Thù lao của Thành viên Ban kiểm soát, Phó Trưởng

phòng phụ trách phòng Kế hoạch Thống kê Công

ty cổ phần Cảng Hải Phòng

 Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

13. Tài sản (Những nhà xưởng, tài sản thuộc sở hữu của công ty)

Bảng 37: Giá trị tài sản cố định (BCTC riêng)

ĐVT: tỷ đồng
Năm 2014St

t Chỉ tiêu Năm 2013
30/6/2014 31/12/2014

30/6/2015

1 Tài sản cố định hữu
hình

2.740,904 2.624,575 2.841,578 2.724,373

- Nguyên giá 4.585,151 4.615,370 4.978,488 5.157,394

- Giá trị hao mòn
lũy kế

(1.844,247) (1.990,795) (2.136,910) (2.433,020)

2 Tài sản cố định vô
hình

0,340 0,530 0,669 0,874

- Nguyên giá 27,217 27,505 27,705 27,973

- Giá trị hao mòn
lũy kế

(26,877) (26,975) (27,035) (27,099)

3 Chi phí xây dựng
cơ bản dở dang

88,559 91,233 56,873 64,642

(Nguồn: BCTC riêng  kiểm toán năm 2013, năm 2014 và BCTC QII/2015)

Bảng 38: Giá trị tài sản cố định (BCTC hợp nhất)
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ĐVT: tỷ đồng
Năm 2014

Stt Chỉ tiêu Năm 2013
30/6/2014 31/12/2014

30/6/2015

1 Tài sản cố định hữu
hình

3.121,781 2.957,837 3.174,879 3.020,81

- Nguyên giá 5.454,491 5.486,702 5.937,174 6.123,17

- Giá trị hao mòn
lũy kế

(2.332,709) (2.528,865) (2.762,295) (3.102,36)

2 Tài sản cố định thuê
tài chính

9,561 4,780 - -

- Nguyên giá 47,803 47,803 - -

- Giá trị hao mòn
lũy kế

(38,243) (43,023) - -

3 Tài sản cố định vô
hình

1,913 1,702 2,902 2,42

- Nguyên giá 29,715 30,003 32,014 32,28

- Giá trị hao mòn
lũy kế

(27,802) (28,302) (29,112) (29,86)

4 Chi phí xây dựng cơ
bản dở dang

121,677 149,418 91,424 67,25

(Nguồn: BCTC riêng  kiểm toán năm 2013, năm 2014 và BCTC QII/2015)

Bảng 39: Chi phí xây dựng cơ bản dở dang một số công trình lớn

ĐVT: tỷ đồng
STT Tên công trình 31/12/2014 30/6/2015

1 Nhà cơ giới và Nhà Cầu trục Tân Cảng 26,46 13,76
2 Hệ thống điện Bãi Tiền phương sau Cầu 3,4,5,6 2,87 15,47
3 Đường, bãi hệ thống cấp nước giai đoạn 3 15,87 17,31
4 Đường RTG Bãi Tiền phương sau Bến Tân Cảng 6,52 12,61
5 Hợp đồng giữ đất Bãi Minh Phương 28,14 -
6 Hệ thống điện thuộc dự án Bãi chứa hàng container

KCN Minh Phương
- -

(Nguồn: BCTC hợp nhất  kiểm toán 6 tháng cuối năm 2014, BCTC QII/2015)

Bảng 40: Danh sách tài sản chính có giá trị lớn (nguyên giá từ 30 tỷ đồng trở lên)
của Công ty

TT Tên tài sản cố định
Thẻ

TSCĐ

Bộ phận

quản lý

Nguyên giá

(đồng)
Nguồn vốn

1 Cầu tầu số 3 5587 Tân Vũ 160.950.927.887 Ngân sách

2 Cầu tầu số 7 6039 Tân Vũ 156.771.264.545 Ngân sách

3 Cầu tầu số 5 5837 Tân Vũ 150.656.519.224 TBS
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4 Cầu tầu số 4 5739 Tân Vũ 120.822.549.628 TBS

5 Cầu tầu số 6 5880 Tân Vũ 113.096.427.865 TBS

6 Cầu tầu số 5 5011 Chùa Vẽ 98.218.500.000 ODA2(NS)

7 Cầu tầu số 4 5010 Chùa Vẽ 98.218.500.000 ODA2(NS)

8 Cầu tàu số 3 4254 Chùa Vẽ 84.187.285.714 ODA(NS)

9 Cần trục giàn bánh ray QC7 5713 Tân Vũ 72.256.783.687 TBS

10 Cần trục giàn bánh ray QC8 5714 Tân Vũ 72.256.783.687 TBS

11 Cần trục giàn bánh ray QC6 5117 Tân Vũ 68.820.383.263 Vốn vay

12 Cần trục giàn bánh ray QC5 5114 Tân Vũ 68.820.383.262 Vốn vay

13 Cần trục giàn bánh ray QC3 5115 Chùa Vẽ 68.820.383.262 Vốn vay

14 Cần trục giàn bánh ray QC4 5116 Chùa Vẽ 68.820.383.262 Vốn vay

15 Cầu tầu Chùa Vẽ 3595 Chùa Vẽ 66.951.911.147 Ngân sách

16 Cần trục TUKAN số 8 5746 Hoàng Diệu 60.229.109.134 TBS

17 Cần trục TUKAN số 7 5749 Tân Vũ 60.229.109.134 TBS

18 Cần trục TUKAN số 9 5927 Hoàng Diệu 60.229.109.134 Ngân sách

19 Cần trục TUKAN số 10 5931 Tân Vũ 60.229.109.134 Ngân sách

20 Cần trục TUKAN số 11 5978 Tân Vũ 60.229.109.134 TBS

21 Cần trục TUKAN số 12 5979 Tân Vũ 60.229.109.134 TBS

22 Cần trục giàn cầu tầu  QC1 4406 Chùa Vẽ 54.301.607.000 Vốn vay

23 Cần trục giàn cầu tầu  QC2 4407 Chùa Vẽ 54.301.607.000 Vốn vay

24 Cần trục đế CONDO số 01 3494 Chùa Vẽ 53.536.985.897 Ngân sách

25 Cần trục đế CONDO số 02 3495 Chùa Vẽ 53.536.985.897 Ngân sách

26 Cần trục đế TUKAN số 1 4845 Hoàng Diệu 53.536.985.897 Ngân sách

27 Cần trục đế TUKAN số 2 4846 Chùa Vẽ 53.536.985.897 Ngân sách

28 Cần trục đế TUKAN số 3 5112 Chùa Vẽ 53.536.985.897 Ngân sách

29 Cần trục đế TUKAN số 4 5113 Hoàng Diệu 53.536.985.897 Ngân sách

30 Cần trục TUKAN số 5 5585 Tân Vũ 53.536.985.897 Ngân sách

31 Cần trục TUKAN số 6 5586 Tân Vũ 53.536.985.897 Ngân sách

32 Bãi chứa hàng số 1B 4357 Chùa Vẽ 46.792.847.680 ODA(NS)
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33 Nhà điều hành 8ATrần phú 4042 VP Công Ty 45.770.000.000 Ngân sách

34 Cần trục SOKOL Số 1 4287 Hoàng Diệu 42.829.588.718 TBS

35 Cần trục SOKOL Số 2 4288 Hoàng Diệu 42.829.588.718 TBS

36 Cần trục SOKOL Số 3 4550 Hoàng Diệu 42.829.588.718 Ngân sách

37 Cần trục SOKOL Số 4 4551 Hoàng Diệu 42.829.588.718 Ngân sách

38 Cầu tầu số  8 63 Hoàng Diệu 34.363.687.050 Ngân sách

39 Cầu tầu số  9 64 Hoàng Diệu 34.363.687.050 Ngân sách

40 Cầu tầu số  10 65 Hoàng Diệu 34.363.687.050 Ngân sách

41 Cầu tầu số  11 66 Hoàng Diệu 34.363.687.050 Ngân sách

42 Cầu tầu số  7 2683 Hoàng Diệu 34.363.687.050 Ngân sách

43 Cầu tầu số  6 2721 Hoàng Diệu 34.363.687.050 Ngân sách

44 Cầu tầu số  5 2862 Hoàng Diệu 34.363.687.050 Ngân sách

45 Cầu tầu số  3 3279 Hoàng Diệu 33.322.363.200 Ngân sách

(Nguồn: Trích dẫn 1 phần trong danh sách TSCĐ của Cảng Hải Phòng)

Hình 7: Một số hình ảnh về tài sản cố định của Cảng Hải Phòng
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14.  Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức trong năm tiếp theo

14.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức trong các năm tiếp theo

Bảng 41: Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức

Thực hiện Kế hoạch *

Stt Chỉ tiêu

01/1/2014-
30/6/2014
(Công ty

TNHH Nhà
nước MTV )

01/7/2014 -
31/12/2014

(CTCP)
2015

% tăng/
giảm
2015/
2014

1 Doanh thu thuần
(tỷ đồng) 679.42 1.000,31 1.720 -

2 Lợi nhuận trước thuế
(tỷ đồng) 277.48 274,04 380 -

3
Lợi nhuận sau thuế
(tỷ đồng) 247.27 169,02 - -

4 Tỷ lệ LNST/Doanh
thu thuần 36,39% 16,89% - -

5
Tỷ lệ
LNST/VCSHBQ

11,88 - -

6 Cổ tức (%) - 2,5% 6,0% -
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(Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và BCTC kiếm toán năm 2014 của Công ty mẹ)

(*): Số liệu thực hiện 2014 và số liệu kế hoạch của công ty mẹ, chưa tính kết quả hợp

nhất các công ty con và công ty liên kết

Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

 Cảng Hải Phòng là cảng biển lớn nhất khu vực phía bắc, là doanh nghiệp giàu

kinh nghiệm nhất trong ngành khai thác cảng. Với công suất khai thác lớn, có đủ

cơ sở vật chất và đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề phục vụ cho công tác

khai thác.

 Cảng Hải Phòng có uy tín, lượng khách hàng ổn định, lâu dài và mối quan hệ tốt

với các đối tác, bạn hàng nên doanh thu đến từ những khách hàng cũ rất ổn định.

 Trong tương lai, Cảng Hải Phòng đẩy mạnh những dự án đầu tư cơ sở hạ tầng,

thiết bị đưa vào khai thác nâng cao quy mô và năng suất khai thác tạo điều kiện

cho công ty tăng doanh thu, sản lượng và lợi nhuận.

 Công tác xây dựng giá cước, theo dõi giá thành đã được tiến hành thuờng xuyên

và có những điều chỉnh kịp thời, nhằm đảm bảo tính cạnh tranh của Cảng Hải

Phòng trên thị trường.

 Việt Nam là một nước đang trong giai đoạn phát triển, tốc độ tăng trưởng GDP

hàng năm dự kiến khoàng từ 5-7% năm, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả

nước tăng trưởng đều đặn khoảng trên 13% năm, sản lượng hàng hóa lưu thông

bằng đường biển liên tục tăng trưởng mạnh và ổn định khoảng 15-20% tạo điều

kiện cho Cảng Hải Phòng mở rộng quy mô và tăng trưởng trong tương lai

 Sau cổ phần hóa Công ty tiếp tục hoàn thiện kế hoạch đầu tư mở rộng cơ sở hạ

tầng và thiết bị công nghệ ở khu vực Cảng Tân Vũ nhằm phát huy tối đa lợi thế

tại khu vực này và nâng cao khả năng bốc xếp. Việc đầu tư này là thiết yếu và

tiên quyết khi trong dài hạn xu hướng và tiềm năng khai thác của các cảng khu

vực thượng lưu bị thu hẹp. Sau khi hoàn thành công tác đầu tư mở rộng này,

năng lực bốc xếp của Công ty có thể đạt mức 25 triệu tấn/năm sau năm 2018.

 Đã ký được các hợp đồng lớn, dài hạn với các khách hàng để đảm bảo doanh

thu và tiến độ thực hiện.
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 HĐQT, Ban lãnh đạo công ty cùng toàn thể CBCNV luôn quyết tâm phấn đấu,

gắn kết với doanh nghiệp, thu gọn bộ máy, áp dụng công nghệ hiện đại vào sản

xuất, đồng thời nhận được sự tạo điều kiện của cấp trên và ban ngành trên địa

bàn thành phố Hải Phòng nên sẽ là cơ sở vững chắc để Công ty Cổ phần Cảng

Hải Phòng càng phát triển mở rộng.

 Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015: Doanh thu thuần của công ty mẹ

đạt 823,26 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 148,56 tỷ

đồng, bằng 47,86% kế hoạch doanh thu và 39,09% kế hoạch lợi nhuận công ty

mẹ năm 2015.

14.2. Kế hoạch đầu tư, dự án

Bảng 42: Kế hoạch đầu tư, dự án đã được HĐQT, ĐHĐCĐ thông qua.

ĐVT: Triệu đồng

Năm
STT Tên dự án

2014 2015 2016 2017 2018

I. Cơ sở hạ tầng 209.300 262.609 73.684 11.000 26.000

1 Hoàn thiện Cảng Ðình Vũ giai
đoạn II

10.000 20.000

2 Cảng Ðình Vũ giai đoạn III 50.000 20.000

3 Gói 5B-Hệ thống điện sau bến
7

20.000

4 Gói 5C-Ðường, bãi, hệ thống
cấp thoát nước

30.000

5 Nhà đội cơ giới, cần trục và
bãi hậu phương 3,4 giai đoạn 2
Chi nhánh Cảng Tân Vũ.

25.000 21.066

6 Gói XL1 - Nhà đội cơ giới 10.000

7 Gói XL2 - Nhà đội cần trục 10.000

8 Hệ thống cấp điện và bãi hậu
phương cầu 3,4 giai đoạn II.

5.000

9 Bãi hậu phương bến 5,6 Chi
nhánh Cảng Tân Vũ

27.000 50.000 43.000

10 Nhà điều hành 5 tầng 15.000

11 Kho CFS 6.000

12 Bãi hậu phương cầu 5 6.000
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13 Cải tạo kéo dài bến phụ, Chùa
Vẽ về thượng lưu

500 86.654 9.684

14 Nâng cấp cải tạo Hệ thống
điện Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ

25.800

15 Dự án đường RTG các bãi 3-6
Chi nhánh Cảng Tân Vũ

30.000 10.000

16 Hệ thống cấp điện Chi nhánh
Cảng Tân Vũ

30.000 30.000 10.000 10.000 25.000

17 Các công trình đầu tư nhỏ 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

18 Nạo vét vũng quay tàu 10.000 3.889

19 Dự án đường RTG 3-6 Chi
nhánh Cảng Tân Vũ giai đoạn
II

20.000 10.000

II. Thiết bị 374.489 344.380 0 0 0

1 Thiết bị xếp dỡ hàng rời (Xe
xúc lật thủy lực)

3.519

2 Hoán cải RTG tại Chùa Vẽ sử
dụng điện

3.280

3 Cần trục giàn RTG nâng cao
năng lực cho Chi nhánh Cảng
Tân Vũ

309.870

4 Cần trục giàn QC cho Chi
nhánh Cảng Tân Vũ (phục vụ
xếp dỡ tại cầu 7)

20.600 185.400

5 Dự án đầu tư tăng sức nâng
của 04 chiếc cần trục giàn QC
tại Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ

15.000

6 Dự án đầu tư cần trục giàn
RTG

17.220 154.980

7 Dự án đầu tư xe khách 41-45
chỗ

4.000

8 Các dự án đầu tý nhỏ 5.000

III. Công nghệ thông tin 42.558 34.057 0 0 0

1 Hệ thống công nghệ thông tin
tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ

34.058 34.057

2 Nâng cấp hệ thống máy chủ,
hệ thống cơ sở hạ tầng mạng
MIS

3.000

3 Nâng cấp cải tiến phần mềm
hệ thống thông tin quản lý
MIS

4.000

4 Xây dựng phần mềm quản lý
khối kỹ thuật

1.500

IV. Ðầu tư góp vốn vào công ty 50.700 27.300
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liên kết

V. Dự án đầu tư xây dựng các
bến tàu tại Cảng cửa ngõ
quốc tế Hải Phòng - Cảng
Hải Phòng

1.000 5.000 14.000 350.000 350.000

Tổng cộng đầu tư 678.047 673.346 87.684 361.000 376.000

(Nguồn: Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng)

15. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Dưới góc độ của một tổ chức tư vấn, Công ty Cổ Phần Chứng khoán Hải Phòng

đã thu thập các thông tin, tiến hành các nghiên cứu phân tích và đánh giá cần thiết về

hoạt động kinh doanh của Cảng Hải Phòng cũng như lĩnh vực kinh doanh mà  Công ty

đang hoạt động. Căn cứ vào tốc độ phục hồi và tăng trưởng trở lại của kinh tế thế giới

cũng như Việt Nam, chúng tôi nhận thấy rằng sự phát triển của nền kinh tế nói chung,

của ngành cảng biển nói riêng rất khả quan. Tốc độ tăng trương kinh tế kéo theo quá

trình mở rộng giao thương diễn ra nhanh, và nhu cầu về vận chuyển hàng hoá trong

nước cũng như xuất khẩu tăng mạnh. Trong 5-10 năm tới, dưới sự chỉ đạo theo hướng

ngày càng hoàn thiện và phát triển Ngành Hàng hải Việt Nam của Chính phủ, có thể

thấy một ngành Cảng biển được trang bị đầy đủ về nguồn lực, nhân lực và tăng cường

vị thế cạnh tranh trên thị trường thế giới. Trước xu thế đó, Cảng Hải Phòng đã mạnh

dạn tiến hành đầu tư cơ sở hạ tầng, trang bị kỹ thuật công nghệ hiện đại, xây dựng

thương hiệu và từng bước hoàn thiện chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp đặc biệt

chú trọng và lĩnh vực khai thác cầu cảng, kho bãi và các lĩnh vực khác cũng hứa hẹn

đem lại lợi nhuận lớn trong thời gian tới.

Như vậy, nếu không có những biến động bất thường ảnh hưởng tới hoạt động

của doanh nghiệp thì kế hoạch lợi nhuận, cổ tức mà Cảng Hải Phòng đã đề ra là khả

thi và kết quả SXKD có thể thực hiện cao hơn. Kế hoạch chi trả cổ tức hàng năm

Công ty đề ra nhằm đảm bảo được mức lợi tức cho các cổ đông cũng như mục tiêu tái

đầu tư phát triển của Cảng Hải Phòng.

Chúng tôi xin lưu ý rằng, mọi ý kiến đánh giá trên đây được đưa ra dưới góc độ

tư vấn, trên cơ sở nghiên cứu về chứng khoán và thị trường chứng khoán, triển vọng
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của nền kinh tế, ngành kinh doanh của Cảng Hải Phòng mà hoàn toàn không đảm bảo

giá trị của chứng khoán niêm yết cũng như sự chắc chắn của số liệu dự báo.

Những đánh giá này chỉ có tính chất tham khảo với nhà đầu tư.

16. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty

Không có

17. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh

hưởng đến giá cả chứng khoán niêm yết

Không có

V. CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT

1. Loại chứng khoán : Cổ phần phổ thông

2. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần

3. Mã chứng khoán                            : PHP

4. Tổng số chứng khoán niêm yết : 326.960.000 cổ phiếu

5. Số lượng cổ phiếu, trái phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của

pháp luật hoặc của tổ chức phát hành

Theo quy định của Phát luật và điều lệ tổ chức của Cảng Hải Phòng, số lượng cổ

phiếu hạn chế chuyển nhượng là 82.800 cổ phiếu, cụ thể :

Cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc
(Giám đốc), Giám đốc tài chính và Kế toán trýởng; cổ đông lớn là người có liên quan

đến thành viên trên: cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu 82.800 cổ
phần, chiếm 0,03% vốn điều lệ trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số
cổ phiếu này (tương đương 41.400 cổ phiếu) trong thời gian 06 tháng tiếp theo.

6. Phương pháp tính giá

5.1. Giá trị sổ sách

Giá trị sổ sách  = Vốn chủ sở hữu/SLCP đang lưu hành

Giá trị sổ sách của cổ phiếu PHP tại thời điểm 31/12/2014 như sau:

TT Chỉ tiêu Giá trị

1 Vốn chủ sở hữu (đồng) 3.625.796.494.963

2 Số lượng cổ phiếu lưu hành (CP) 326.960.000

3 Giá trị cổ sách trên 1 cổ phiếu
(VNĐ/CP)

11.089



BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ Phần Chứng khoán Hải Phòng (HPC) Trang | 81

(Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất giai đoạn 1/7/2014-31/12/2014

5.2. Phương pháp tính giá:

* Định giá cổ phiếu theo  P/B bình quân của một cố Công ty cùng ngành

Giá một cổ phiếu được tính theo công thức sau:

P1=BVS*P/Bbq

Trong đó:

- P1 : Giá cổ phiếu dự kiến (theo phương pháp P/B)

- BVS : Giá trị sổ sách trên một cổ phiếu

- P/Bbp : Giá chia cho giá trị sổ sách bình quân được tham chiếu từ các Công ty

cùng ngành mà Công ty có cùng điều kiện và quy mô kinh doanh tương ứng với

Công ty đang niêm yết tên Sở giao dịch Chứng khoán

* Định giá cổ phiếu theo % giá biến động trên thị trường chứng khoán của

các cổ phiếu có nhóm ngành liên quan

Giá một cổ phiếu được tính theo công thức sau:

P2=Pbq giá đấu giá *% giá biến động bình quân

Trong đó:

- P2 : Giá cổ phiếu dự kiến (theo phương pháp % giá biến động)

- Pbq giá đấu giá : Giá cổ phiếu đấu giá bình quân của Công ty

- % giá biến động bình quân : là % biến động giá bình quân được tham chiếu từ

các Công ty cùng ngành mà Công ty có cùng điều kiện và quy mô kinh doanh

tương ứng với Công ty đang niêm yết tên Sở giao dịch Chứng khoán

* Định giá cổ phiếu theo P/E bình quân của một Công ty cùng ngành

Giá một cổ phiếu dự kiến được tính theo công thức sau:

P2=EPS*P/Ebq

Trong đó:

- P3 : Giá cổ phiếu dự kiến (theo phương pháp P/E)

- EPS : Thu nhập bình quân trên một cổ phiếu của Công ty

- P/Ebq : Giá chia cho thu nhập cơ bản bình quân được tham chiếu từ các Công

ty cùng ngành mà Công ty có cùng điều kiện và quy mô kinh doanh tương ứng

với Công ty đang niêm yết tên Sở giao dịch Chứng khoán
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Trên cơ sở kết hợp một số phương pháp định giá nêu trên và các phương pháp định

giá phù hợp khác, mức giá dự kiến trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu PHP sẽ

do Hội đồng quả trị thông báo bằng văn bản phù hợp với quy định của pháp luật tại

thời điểm niêm yết.

7. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài (theo quy định của pháp

luật về chứng khoán và pháp luật chuyên ngành nếu có)

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cảng Hải Phòng không quy định cụ thể giới

hạn tỷ lệ nắm giữ đối với người đầu tư nước ngoài. Khi cổ phiếu được niêm yết trên

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tỷ lệ nắm giữ của các nhà đầu tư nước ngoài theo

quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam hiện

hành. Tỷ lệ nắm giữ của các cổ đông nước ngoài có thể thay đổi theo các quy định của

pháp luật tại thời điểm tương ứng.

Tỷ lệ nắm giữ của các cổ đông nước ngoài tính đến 31/12/2014 là : 0%

8. Các loại thuế có liên quan (thuế thu nhập và các thuế khác liên quan đến

chứng khoán niêm yết)

Từ ngày 1/1/2014, Công ty có nghĩa vụ nộp thuế TNDN với mức thuế suất 22%

theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN số 32/2013/QH13 ngày

19/06/2013. Ngoài ra, Công ty cũng thực hiện nghĩa vụ thuế khác như: thuế giá trị gia

tăng, thuế sử dụng đất, thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu…

VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT

1. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 14 Tòa nhà SUDICO, Mễ Trì, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà

Nội

Điện thoại: 04 38689 566/88 Fax:  04 38686 248

Web: kiemtoanava.com.vn

2. TỔ CHỨC TƯ VẤN:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG

Địa chỉ:  Số 24, Cù Chính Lan, Hồng Bàng, Hải Phòng
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Điện thoại: 031.3842.335

Fax: 031.3746.266

Website:  www.haseco.vn

VII. PHỤ LỤC

Phục lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Phục lục II: Điều lệ công ty phù hợp với Điều lệ mẫu công ty niêm yết

Phục lục III: BCTC kiểm toán giai đoạn 1/1/2014-30/6/2014, BCTC kiểm toán giai

đoạn 1/7/2014-31/12/2014 và BCTC Quý II/2015 (Riêng và hợp nhất)

Phục lục IV: Giới thiệu văn bản pháp luật có liên

www.haseco.vn
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Hải phòng, ngày……. tháng…….năm………

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

PHÙNG XUÂN HÀ

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HÙNG VIỆT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

CAO TRUNG NGOAN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

BÙI CHIẾN THẮNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

TRƯƠNG VĂN THÁI

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TRẦN THỊ THANH HẢI

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

TRỊNH HỮU LƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN

NGUYỄN THỊ THANH
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