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C«ng ty cæ phÇn hîp t¸c lao ®éng víi níc ngoµi

I - LÞch sö ho¹t ®éng cña c«ng ty

Nh÷ng sù kiÖn quan träng

Ngµy 02/02/1991 Tæng Gi¸m ®èc Liªn hiÖp Hµng h¶i ViÖt Nam ra QuyÕt ®Þnh
sè 45/Q§/TCCB vÒ viÖc thµnh lËp C«ng ty Hîp t¸c lao ®éng víi níc ngoµi - ®¬n vÞ
h¹ch to¸n phô thuéc trùc thuéc V¨n phßng Liªn hiÖp Hµng h¶i ViÖt Nam.

Ngµy 29/04/1992 Tæng Gi¸m ®èc Liªn hiÖp Hµng h¶i ViÖt Nam ra QuyÕt ®Þnh
sè 253/Q§-TCCB vÒ viÖc chuyÓn C«ng ty Hîp t¸c lao ®éng víi níc ngoµi thµnh
mét doanh nghiÖp cã ®Çy ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n trùc thuéc Liªn hiÖp Hµng h¶i ViÖt
Nam.

Ngµy 29/06/1993 Bé trëng Bé Giao th«ng th«ng vËn t¶i ra QuyÕt ®Þnh sè
1296/Q§/TCCB-L§ vÒ viÖc thµnh lËp Doanh nghiÖp Nhµ níc : C«ng ty Hîp t¸c
lao ®éng víi níc ngoµi trùc thuéc Côc Hµng h¶i ViÖt nam víi sè vèn kinh doanh
239.000.000 ®ång.

Ngµy 19/05/1998 thùc hiÖn chØ thÞ sè 20/1998/CT-TTg ngµy 21/04/1998 cña Thñ
tíng ChÝnh phñ vÒ ®Èy m¹nh s¾p xÕp vµ ®æi míi doanh nghiÖp Nhµ níc vµ c«ng
v¨n sè 349/TCTL ngµy 06/05/1998 cña Tæng c«ng ty Hµng h¶i h¶i ViÖt Nam vÒ
viÖc ®¸nh gi¸ ph©n lo¹i, s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp Nhµ níc, toµn thÓ c¸n bé chñ
chèt cña C«ng ty Hîp t¸c lao ®éng víi níc ngoµi ®· häp vµ thèng nhÊt ký tªn ®Ò
nghÞ Tæng c«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam cho phÐp ®îc cæ phÇn ho¸ c«ng ty.

Ngµy

07/01/1999 Bé trëng Bé Giao th«ng vËn t¶i ra QuyÕt ®Þnh sè
77/1999/Q§-BGTVT vÒ viÖc chuyÓn C«ng ty Hîp t¸c lao ®éng víi níc ngoµi –
doanh nghiÖp thµnh viªn cña Tæng c«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam thµnh C«ng ty cæ
phÇn.

Ngµy 13/03/1999 tæ chøc §¹i héi ®ång cæ ®«ng thµnh lËp C«ng ty cæ phÇn Hîp
t¸c lao ®éng víi níc ngoµi, §¹i héi ®· bÇu ra Héi ®ång qu¶n trÞ gåm 07 thµnh viªn
do «ng NguyÔn Xu©n Hß nguyªn Gi¸m ®èc c«ng ty Hîp t¸c lao ®éng víi níc
ngoµi lµm Chñ tÞch, Ban kiÓm so¸t c«ng ty gåm 03 thµnh viªn; §¹i héi ®· th«ng qua
§iÒu lÖ Tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty vµ ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh cña
C«ng ty trong nh÷ng n¨m 1999 – 2001.
Khi thµnh lËp, vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty lµ 3.500.000.000®, trong ®ã phÇn vèn Nhµ
níc do Tæng c«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam lµm ®¹i diÖn së h÷u chiÕm tû lÖ 30% vèn
®iÒu lÖ.
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Ngµy 24/03/1999 Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t TP.H¶i Phßng GiÊy chøng nhËn ®¨ng
ký kinh doanh sè 055574 cho C«ng ty cæ phÇn Hîp t¸c lao ®éng víi níc ngoµi.

Ngµy 16/12/2005 Gi¸m ®èc Trung t©m Giao dÞch Chøng kho¸n Hµ Néi cÊp GiÊy
chøng nhËn §¨ng ký giao dÞch cæ phiÕu sè 09/TTGDHN-§KGD cho c«ng ty vµ
ngµy 26/12/2005, cæ phiÕu cña c«ng ty ®· tiÕn hµnh giao dÞch phiªn ®Çu tiªn t¹i
Trung t©m Giao dÞch Chøng kho¸n Hµ Néi víi m· chøng kho¸n lµ ILC.

Ngµy 13 th¸ng 01 n¨m 2007, C«ng ty kh¸nh thµnh vµ ®a vµo sö dông toµ nhµ 5
tÇng trªn diÖn tÝch ®Êt 250m2 t¹i sè 4 NguyÔn Tr·i , quËn Ng« QuyÒn, TP.H¶i
Phßng. Toµ nhµ võa ®îc lµm trô së chÝnh cña C«ng ty võa ®îc c«ng ty sö dông ®Ó
cho thuª v¨n phßng lµm viÖc, lµm t¨ng thªm doanh thu vµ lîi nhuËn hµng n¨m cña
C«ng ty.

Qu¸ tr×nh t¨ng vèn ®iÒu lÖ :
TT

Thêi gian

Vèn ®iÒu lÖ

Néi dung thay ®æi

LÇn 1

13/03/1999

3.500.000.000 Vèn ®iÒu lÖ khi thµnh lËp C«ng ty

LÇn 2

15/08/2004

6.000.000.000 Tr¶ cæ tøc b»ng cæ phiÕu vµ ph¸t hµnh
cho cæ ®«ng hiÖn h÷u.

LÇn 3

19/03/2007

11.390.820.000 Tr¶ cæ tøc b»ng cæ phiÕu

LÇn 4

18/9/2007

40.740.520.000 Chµo b¸n cæ phiÕu ra c«ng chóng

Nh vËy qua c¸c ®ît t¨ng vèn, vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty hiÖn nay lµ : 40.740.520.000
®ång t¬ng øng víi 4.074.052 cæ phÇn, trong ®ã vèn nhµ níc chiÕm tû lÖ 24,85%
vµ do Tæng c«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam ®¹i diÖn.

Giíi thiÖu vÒ c«ng ty
Tªn c«ng ty
Tªn tiÕng Anh
Tªn giao dÞch
Trô së chÝnh
§iÖn tho¹i
Fax
Email
Website
M· sè thuÕ

: C«ng ty cæ phÇn Hîp t¸c lao ®éng víi níc ngoµi
: International Labour and Services Stock Company
: INLACO – HP
: sè 4 NguyÔn Tr·i – quËn Ng« QuyÒn – TP.H¶i Phßng
: 031.3826867/3551652/3826802/ 3826348/3550996
: 031.3826838
: inlacohpg@hn.vnn.vn ; inlacohp@inlacohp.com.vn
: www.inlacohp.com.vn
: 0200344784
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Logo cña c«ng ty



:

I N L A C O - H P

Chi nh¸nh C«ng ty t¹i Hµ Néi
§Þa chØ
§iÖn tho¹i/Fax

: P208, sè 4 TrÇn Hng §¹o, Hoµn KiÕm, Hµ Néi
: 04.39334582

Chi nh¸nh c«ng ty t¹i PT. Hå ChÝ Minh
§Þa chØ
§iÖn tho¹i
Fax
C«ng ty lµ :

: sè 33 TrÞnh V¨n CÊn, quËn 1, TP.Hå ChÝ Minh
: 08.39151032/39151034
: 08. 39151033

Doanh nghiÖp thµnh viªn cña Tæng c«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam – Vinalines
Thµnh viªn HiÖp héi Chñ tµu ViÖt Nam – VSA
Thµnh viªn HiÖp héi §¹i lý vµ m«i giíi hµng h¶i ViÖt Nam - VISABA
Thµnh viªn HiÖp héi XuÊt khÈu lao ®éng ViÖt Nam
LÜnh vùc kinh doanh
GiÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh sè 055574 do Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t TP.H¶i
Phßng cÊp ngµy 24/03/1999 vµ qua 2 lÇn thay ®æi, C«ng ty cã c¸c lÜnh vùc ho¹t
®éng chÝnh nh sau :
 Tæ chøc tuyÓn vµ ®µo t¹o n©ng cao nghiÖp vô chuyªn m«n, ngo¹i ng÷ cho
c¸n bé c«ng nh©n viªn ®i hîp t¸c lao ®éng víi níc ngoµi;
 M«i giíi, ®¹i lý vµ trùc tiÕp xuÊt khÈu lao ®éng;
 VËn t¶i biÓn trong vµ ngoµi níc kÕt hîp víi ®µo t¹o thuyÒn viªn;
 §¹i lý tµu biÓn, ®¹i lý giao nhËn hµng ho¸ vµ m«i giíi hµng h¶i;
 DÞch vô cung øng tµu biÓn vµ söa ch÷a nhá cho tµu biÓn trong vµ ngoµi
níc;
 Kinh doanh kh¸ch s¹n, nhµ hµng, dÞch vô ¨n uèng;
 Kinh doanh bÊt ®éng s¶n, quyÒn sö dông ®Êt thuéc chñ së h÷u, chñ sö
dông hoÆc ®i thuª.
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Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn
C«ng ty cæ phÇn Hîp t¸c lao ®éng víi níc lµ mét doanh nghiÖp ®îc h×nh thµnh
trªn c¬ së cæ phÇn ho¸ c«ng ty Hîp t¸c lao ®éng víi níc ngoµi , ®¬n vÞ thµnh viªn
cña Tæng c«ng ty Hµng h¶i ViÖt nam theo quyÕt ®Þnh sè 77/1999/Q§-BGTVT
ngµy 07/01/1999 cña Bé trëng Bé Giao th«ng vËn t¶i vÒ viÖc chuyÓn c«ng ty Hîp
t¸c lao ®éng víi níc ngoµi (INLACO - HP) - doanh nghiÖp thµnh viªn cña Tæng
c«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam thµnh c«ng ty cæ phÇn
Qua 10 n¨m ho¹t ®éng theo m« h×nh míi, ®îc sù chØ ®¹o thêng xuyªn cña Tæng
c«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam , sù gióp ®ì cña c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc , sù chia
xÎ, hîp t¸c cña c¸c b¹n hµng, sù ñng hé vµ tin tëng cña cæ ®«ng c«ng ty, cïng víi
sù nç lùc phÊn ®Êu cña Héi ®ång qu¶n trÞ , Ban gi¸m ®èc vµ tËp thÓ ngêi lao ®éng,
c«ng ty ®· tõng bíc ph¸t triÓn qua tõng n¨m.
Lµ mét c«ng ty khi cæ phÇn ho¸ víi sè vèn nhá bÐ, c¬ së vËt chÊt kü thuËt nghÌo
nµn : vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty cã 3,50 tû ®ång; c¬ së vËt chÊt lóc ®ã chØ cã tµu Ph¶
l¹i víi träng t¶i 4.375 DWT ®· 38 tuæi chØ khai th¸c ®îc trªn tuyÕn néi ®Þa vµ 4
gian nhµ cÊp 4 lµm v¨n phßng c«ng ty t¹i sè 4 NguyÔn Tr·i, víi 160 c¸n bé nh©n
viªn vµ sÜ quan thuyÒn viªn., doanh thu n¨m ®Çu tiªn chØ ®¹t 9,2 tû ®ång, sau 10
n¨m ®· t¨ng h¬n 14 lÇn , møc ®é t¨ng trëng b×nh qu©n ®¹t h¬n 34%/n¨m.
B»ng nguån vèn tÝch luü vµ vay ng©n hµng th¬ng m¹i, sù ñng hé cña c¸c cæ ®«ng,
tÝnh ®Õn 31/12/2011, c«ng ty ®· ph¸t triÓn ®îc ®éi tµu gåm 04 chiÕc víi tæng sè
tÊn träng t¶i: 32.860DWT, víi ph¹m vi ho¹t ®éng kh¾p ch©u ¸.
§éi ngò sÜ quan thuyÒn viªn cña c«ng ty tõng bíc trëng thµnh , ®· ®îc nhiÒu
chñ tµu trong vµ ngoµi níc biÕt. TÝnh ®Õn 31/12/2011 hiÖn cã h¬n 200 sÜ quan
thuyÒn viªn cña c«ng ty ®ang lµm viÖc trªn c¸c tµu cña c¸c chñ tµu trong níc vµ
chñ tµu níc ngoµi. ThuyÒn viªn cña c«ng ty ®· cã mÆt ë nhiÒu c¶ng cña ch©u Phi,
ch©u Mü , ch©u ¢u vµ ch©u ¸.
Qua tõng n¨m phÊn ®Êu cho ®Õn ngµy h«m nay c«ng ty cæ phÇn Hîp t¸c lao
®éng víi níc ngoµi ®· ®îc nh÷ng thµnh qu¶ nhÊt ®Þnh, ngµy cµng kh¼ng ®Þnh
®îc vÞ thÕ vµ uy tÝn cña c«ng ty trªn th¬ng trêng trong vµ ngoµi níc. Th¬ng
hiÖu INLACO HAIPHONG cµng ngµy cµng ®îc c¸c chñ tµu, c¸c kh¸ch hµng
trong vµ ngoµi níc biÕt ®Õn.
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§Þnh híng ph¸t triÓn
C¸c môc tiªu chñ yÕu cña c«ng ty : ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh,
ph¸t triÓn bÒn v÷ng nh»m tèi ®a ho¸ lîi nhuËn trªn c¬ së ph¸t huy hÕt c«ng suÊt
còng nh c¸c nguån lùc cña c«ng ty
ChiÕn lîc ph¸t triÓn chung vµ dµi h¹n :
 TËp trung vµo lÜnh vùc ®µo t¹o ®Ó t¹o nguån sÜ quan thuyÒn viªn ®ñ tiªu
chuÈn ®¸p øng nhu cÇu thuª thuyÒn viªn ngµy cµng t¨ng cña c¸c chñ tµu
trong vµ ngoµi níc, phÊn ®Êu trë thµnh mét trong nh÷ng c«ng ty cho
thuª “ThuyÒn viªn” hµng ®Çu cña ViÖt Nam, gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn
th¬ng hiÖu “INLACO HAIPHONG”.
 TiÕp tôc ®Çu t vµ ph¸t triÓn ®éi tµu vËn t¶i biÓn ®Ó n©ng cao n¨ng lùc vËn
t¶i cña ®éi tµu còng nh t¨ng thªm ph¬ng tiÖn ®Ó huÊn luyÖn thùc hµnh
cho ®éi ngò sÜ quan thuyÒn viªn cña c«ng ty.
 §a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, ®Æc biÖt lµ lÜnh
vùc xuÊt khÈu lao ®éng, kÕt hîp víi lµm dÞch vô cho thuª v¨n phßng.
II - B¸o c¸o cña Héi ®ång qu¶n trÞ

KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
N¨m 2011 lµ mét n¨m , thÞ trêng vËn t¶i biÓn kÓ c¶ trong níc vµ quèc tÕ vÉn gÆp
rÊt nhiÒu khã kh¨n. ChØ sè BDI (Baltic Dry Index) , mét chØ sè ®o lêng søc khoÎ
cña thÞ trêng thuª tµu vÉn ë møc thÊp. Gi¸ nhiªn liÖu lu«n ë møc t¨ng cao.
LÜnh vùc xuÊt khÈu lao ®éng còng gÆp nhiÒu khã kh¨n do thiÕu nguån nh©n lùc cã
tr×nh ®é ®Ó ®¸p øng nhu cÇu thÞ trêng vµ thÞ trêng cung øng lao ®éng còng cã
nhiÒu biÕn ®éng. Nhng víi tinh thÇn chñ ®éng, vµ khai th¸c tèi u c¸c nguån lùc
cña c«ng ty, c«ng ty ®· ®¹t c¸c chØ tiªu s¶n xuÊt kinh doanh theo NghÞ quyÕt cña
§¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn n¨m 2010 nh sau :
Theo B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2011 ®· ®îc kiÓm to¸n , tæng tµi s¶n cña c«ng ty t¹i
thêi ®iÓm ngµy 31/12/2011 là 425,553 tû ®ång, trong ®ã gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh lµ :
386,652 tû ®ång; nguån vèn chñ së h÷u ®¹t 80,274 tû ®ång.
VÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh , tæng doanh thu tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
n¨m 2011 ®¹t 168,844 tû ®ång b»ng 131,40% so víi kÕ ho¹ch n¨m và t¨ng 22,40%
so víi thùc hiÖn n¨m 2010 , lîi nhuËn tríc thuÕ ©m 31,812 ®ång, trong ®ã lç tõ
ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh : 6,347 tû ®ång.
§Þnh híng n¨m 2012
Trong bèi c¶nh tiÕp tôc ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu th¸ch thøc, n¨m 2012 sÏ lµ mét n¨m
®Çy thö th¸ch ®èi víi ngµnh vËn t¶i biÓn nãi chung vµ ®èi víi c«ng ty nãi riªng, c¸c
chñ tµu ph¶i vËn ®éng ®Ó tån t¹i vµ kh¼ng ®Þnh m×nh.
Trong bèi c¶nh cña thùc tiÔn nh vËy, Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty ®Þnh híng mét sè
chiÕn lîc ph¸t triÓn chÝnh cña c«ng ty trong n¨m 2012 nh sau :
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§¶m b¶o ho¹t ®éng æn ®Þnh vµ phÊn ®Êu hoµn thµnh c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra
Nh»m mang l¹i lîi Ých tèi ®a cho c¸c cæ ®«ng, INLACO HAIPHONG sÏ ®¶m b¶o
ho¹t ®éng æn ®Þnh vµ phÊn ®Êu hoµn thµnh c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra, Héi ®ång
qu¶n trÞ vµ Ban l·nh ®¹o c«ng ty sÏ cè g¾ng vµ phÊn ®Êu ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña
c«ng ty mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt, trong ®ã tËp trung vµo mét sè gi¶i ph¸p sau :
 Khai th¸c c¸c tiÒm n¨ng s½n cã cña c«ng ty mét c¸ch cã hiÖu qu¶, trong ®ã
chó träng vµo viÖc khai th¸c tµi s¶n, ®éi ngò lao ®éng ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ s¶n
xuÊt kinh doanh cña c«ng ty.
 Quan hÖ tèt víi c¸c b¹n hµng truyÒn thèng, ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng khai
th¸c thÞ trêng nh»m t¨ng c¸c nguån thu nhËp cña c«ng ty, chèng lç vµ suy
tho¸i.
 ChØ ®¹o s¸t sao, quyÕt liÖt tµu trong qu¸ tr×nh khai th¸c, qu¶n lý kiÓm tra
gi¸m s¸t viÖc sö dông nhiªn liÖu, vËt t, h¹n chÕ hao hôt, tiÕt kiÖm chi phÝ ,
kiÓm so¸t chÆt chÏ gi¸ thµnh vËt t, söa ch÷a ®Ó lo¹i bá c¸c chi phÝ kh«ng cÇn
thiÕt.
 T¨ng cêng kh©u qu¶n lý vµ tiÕt kiÖm c¸c chi phÝ cña bé m¸y v¨n phßng
c«ng ty vµ c¸c chi nh¸nh.
 TiÕp tôc ®µo t¹o vµ kiÖn toµn ®éi ngò sÜ quan thuyÒn viªn
 TiÕp tôc duy tr× vµ t¨ng sè lîng thuyÒn viªn lµm thuª, ®Æc biÖt lµ lµm thuª
cho c¸c chñ tµu níc ngoµi.
¸p dông c¸c chuÈn mùc qu¶n trÞ tiªn tiÕn, t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý, qu¶n trÞ
doanh nghiÖp :
 Thùc hiÖn tèt Quy chÕ qu¶n trÞ c«ng ty ¸p dông ®èi víi c¸c c«ng ty niªm yÕt
trªn thÞ trêng chøng kho¸n ®Ó viÖc qu¶n lý vµ qu¶n trÞ ®¹t ®îc hiÖu qu¶.
 Thùc hiÖn nghiªm tóc vµ cã hiÖu qu¶ HÖ thèng qu¶n lý an toµn trªn V¨n
phßng c«ng ty còng nh trªn c¸c tµu ®Ó thùc hiÖn tèt Bé luËt ISM code vµ Bé
luËt ISPS.
Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c “Quan hÖ cæ ®«ng”
Trong thêi gian qua h×nh ¶nh cña c«ng ty ®· ®îc mét phÇn bé phËn c¸c nhµ ®Çu t
trªn thÞ trêng quan t©m, sè lîng cæ ®«ng cña c«ng ty ngµy cµng lín, v× vËy ho¹t
®éng IR – Quan hÖ cæ ®«ng sÏ ®îc Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty ®Èy m¹nh nh»m
truyÒn t¶i kÞp thêi, chÝnh x¸c trªn tinh thÇn c«ng khai, c«ng b»ng vµ minh b¹ch c¸c
th«ng tin vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c th«ng tin kh¸c cã liªn quan ®Õn
cæ ®«ng.
T¨ng cêng chÕ ®é ®·i ngé vµ chÝnh s¸ch thu hót ngêi lao ®éng
Trong bÊt kú ®iÒu kiÖn nµo, dï thÞ trêng t¨ng trëng hay suy gi¶m, INLACO
HAIPHONG lu«n quan t©m ®Õn ®éi ngò lao ®éng, cã chÝnh s¸ch ®·i ngé thÝch hîp
®Ó thu hót lùc c¸n bé nh©n viªn, ®Æc biÖt lîng lµ sÜ quan thuyÒn viªn cã tr×nh ®é,
cã kinh nghiÖm ®· lµm viÖc trªn c¸c tµu cña níc ngoµi.
Thùc hiÖn viÖc tr¶ l¬ng vµ thu nhËp cña ngêi lao ®éng g¾n liÒn víi hiÖu qu¶ s¶n
xuÊt kinh doanh vµ theo thÞ trêng.
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C«ng ty cæ phÇn hîp t¸c lao ®éng víi níc ngoµi
III - B¸o c¸o cña Ban gi¸m ®èc
1. B¸o c¸o t×nh h×nh tµi chÝnh
C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh c«ng ty
TT

ChØ tiªu

1

Bè trÝ c¬ cÊu tµi s¶n vµ c¬ cÊu nguån vèn

1.1

1.2

Bè trÝ c¬ cÊu tµi s¶n
Tµi s¶n cè ®Þnh/Tæng tµi s¶n (%)
Tµi s¶n lu ®éng/Tæng tµi s¶n (%)

2.1
2.2
3
3.1

Kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n (lÇn)
Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh (lÇn)

90,86
9,14

77,52
22,48

72,69
27,31

0,77
0.51

0,80
0.67

(18,84)
(18,84)

3,71
3,71

(8,90)
(8,90)

1,20
1,20

(39,62)

4,40

Tû suÊt sinh lêi
Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu

Tû suÊt lîi nhuËn trªn tæng tµi s¶n
Lîi nhuËn tríc thuÕ/Tæng tµi s¶n (%)
Lîi nhuËn sau thuÕ / Tæng tµi s¶n (%)

3.3

85,27
14,73

Kh¶ n¨ng thanh to¸n

Lîi nhuËn tríc thuÕ/Doanh thu (%)
Lîi nhuËn sau thuÕ / Doanh thu (%)
3.2

N¨m 2010

Bè trÝ c¬ cÊu nguån vèn
Nî ph¶i tr¶/Tæng nguån vèn (%)
Vèn chñ së h÷u/Tæng nguån vèn (%)

2

N¨m 2011

Tû suÊt LN trªn nguån vèn chñ së h÷u
Lîi nhuËn sau thuÕ / Vèn chñ së h÷u (%)

Gi¸ trÞ sæ s¸ch t¹i thêi ®iÓm 31/12 cña n¨m 2011 : 19.807,50 ®ång/cæ phiÕu
Nguån vèn chñ së h÷u
Gi¸ trÞ sæ s¸ch 1 cæ phÇn

=

-----------------------------------------------------------

Sè cæ phÇn ®· ph¸t hµnh – Cæ phiÕu quü
3. Nh÷ng thay ®æi vÒ vèn cæ ®«ng
Trong n¨m kh«ng cã sù thay ®æi vÒ vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty.
Tæng sè cæ phiÕu theo tõng lo¹i vµo thêi ®iÓm 31/12/2011 : 4.074.052 cæ phiÕu
 Cæ phiÕu phæ th«ng
 Cæ phiÕu quü

Inlaco Haiphong
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C«ng ty cæ phÇn hîp t¸c lao ®éng víi níc ngoµi
Tr¸i phiÕu : c«ng ty kh«ng ph¸t hµnh bÊt kú lo¹i tr¸i phiÕu nµo.
Cæ tøc : Do s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2011 bÞ lç, nªn c¸c cæ ®«ng cña c«ng ty ®·
kh«ng ®îc tr¶ cæ tøc
4. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2011
4.1 KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2011
§¬n vÞ tÝnh : 1.000®
ChØ tiªu

Doanh thu
- VËn t¶i & dÞch vô hµng h¶i
- Cho thuª L§
- Cho thuª v¨n phßng
Lîi nhuËn tríc thuÕ
Lîi nhuËn sau thuÕ
Tr¶ l·i cæ tøc (®/cæ phÇn)

KÕ ho¹ch

Thùc hiÖn

Tû lÖ
(%)

128.500.000
124.000.000
4.000.000
500.000
5.000.000

168.843.937
163.661.774
4.653,108
529.055
(31.812.212)

131,40
131,98
116,32
105,81

1.000

4.2 KÕt qu¶ t¸i c¬ cÊu tµi s¶n cè ®Þnh n¨m 2011
Thùc hiÖn NghÞ quyÕt cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn c«ng ty n¨m 2011 vÒ
viÖc t¸i c¬ cÊu , trong n¨m 2011 c«ng ty ®· thùc hiÖn lËp c¸c ph¬ng ¸n t¸i c¬ cÊu
tµi s¶n, qua xem xÐt c¸c ph¬ng ¸n, Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty ®· quyÕt ®Þnh viÖc
b¸n tµu Inlaco Glory ®Ó c¬ cÊu l¹i ®éi tµu . KÕt qu¶ nh sau :
 Tªn tµu
 Lo¹i tµu
 Träng t¶i

: Inlaco Glory
: chë hµng kh«
: 6.289 DWT

 Vïng ho¹t ®éng

: ch©u ¸

 Ngµy giao tµu
 Gi¸ b¸n

: 22/08/2011 t¹i Chennai, Ên §é
: usd 1.415.000,00

Tàu Inlaco Glory, được đóng năm 1984 tại Nhật Bản, tuổi tàu cao, việc khai
thác tàu không mang lại hiệu quả, đặc biệt trong lúc tình hình thị trường vận tải biển
suy thoái, hàng hoá vận chuyển khan hiếm, giá cước vận chuyển thấp, các chi phí khai
thác và đặc biệt là giá dầu lại tăng cao.
Do tàu Inlaco Glory, tại thời điểm được bán cho người mua, vẫn chưa được
khấu hao hết, nên việc bán tàu bị lỗ.
Việc bán tàu tuy bị lỗ, nhưng công ty đã thu được một khoản tiền để chủ động
dòng tiền và cũng là một biện pháp để giảm lỗ sản xuất kinh doanh năm 2011 và tăng
hiệu quả sản xuất kinh doanh cho các năm sau.
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C«ng ty cæ phÇn hîp t¸c lao ®éng víi níc ngoµi
T×nh h×nh ®éi tµu cña c«ng ty ®Õn 31/12/2011 nh sau :

N¨m
®ãng

N¬i ®ãng

N¨m sö
dông

Träng t¶i
(TÊn)

Inlaco

1990

NhËt B¶n

08/2002

7.075

39.785.995

ILC Friendship

1992

Hµn Quèc

09/2008

7.740

123.662.700

Inlao Brave

1997

NhËt B¶n

07/2009

9.651

111.255.401

ILC Union

1996

Hµn Quèc

10/2010

8.394

116.714.920

32.860

391.419.017

Tªn tµu

Tæng céng

Vèn ®Çu t
(1.000VN§)

5. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2012
Dù kiÕn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Çu t n¨m 2012, tr×nh §¹i
héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn c«ng ty nh sau :
5.1. C¸c chØ tiªu vÒ s¶n xuÊt kinh doanh
TT

ChØ tiªu c¬ b¶n

§¬n vÞ

KÕ ho¹ch 2012

1
a
b
c

Doanh thu
- VËn t¶i
- Cho thuª lao ®éng
- Cho thuª v¨n phßng

1.000®

133.000.000
128.000.000
4.500.000
500.000

2

Lîi nhuËn tríc thuÕ

1.000®

PhÊn ®Êu c©n b»ng thu
chi

3
a
b

§¬n gi¸ tiÒn l¬ng
Tr¶ cho CBNV
Thï lao H§QT & BKS

%/Doanh thu

15,50
15,00
0,50

5.2. KÕ ho¹ch ®Çu t
- Nghiªn cøu vµ cã ph¬ng ¸n t¸i sö dông khu ®Êt cña c«ng ty t¹i l« 22 ®êng Lª
Hång Phong.
5.3. Tr¶ l·i cæ tøc n¨m 2012
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IV- B¸o c¸o tµi chÝnh
B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2011 cña c«ng ty ®· ®îc kiÓm to¸n bëi C«ng ty TNHH
KiÓm to¸n vµ T vÊn Tµi chÝnh Quèc tÕ (IFC).
KiÓm to¸n ®éc lËp
§¬n vÞ kiÓm to¸n ®éc lËp :
C«ng ty TNHH KiÓm to¸n vµ T vÊn Tµi chÝnh Quèc tÕ (IFC)
International Auditing and Financial Consulting Company Limited






§Þa chØ
Tel
Fax
Email
Website

: P.3203 Tßa nhµ 14T, K§T Trung Hßa - Nh©n ChÝnh - Hµ Néi
:
(84-4) 222 12 891
:
(84-4) 222 12 892
:
ifc@ifcvietnam.com
:
www.ifcvietnam.com.vn
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C«ng ty cæ phÇn hîp t¸c lao ®éng víi níc ngoµi
B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n
T¹i ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2011
§¬n vÞ tÝnh : VN§
Mã số Thuyết
minh

TÀI SẢN

31/12/2011

01/01/2011

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN

100

21.823.559.017

24.221.683.885

I.

110

3.025.404.647

2.596.538.334

3.025.404.647

2.596.538.334

Tiền và các k hoản tương đương tiền

1. Tiền

111

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

130

8.438.347.943

15.078.217.494

1. Phải thu khách hàng

131

9.512.014.877

14.015.034.078

2. Trả trước cho người bán

132

1.030.581.207

1.614.587.000

5. Các khoản phải thu khác

135

32.112.900

20.528.425

6

139

(2.136.361.041)

(571.932.009)

IV. Hàng tồn k ho

140

7.414.483.921

4.133.828.091

1. Hàng tồn kho

141

7.414.483.921

4.133.828.091

V. Tài sản ngắn hạn khác

150

2.945.322.506

2.413.099.966

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

151

457.848.922

418.965.226

2. Thuế GTGT được khấu trừ

152

1.096.009.618

392.329.590

3. Các khoản khác phải thu Nhà nước

154

5.3

428.044.756

286.871.878

4. Tài sản ngắn hạn khác

158

5.4

963.419.210

1.314.933.272

B. TÀI SẢN DÀI HẠN

200

335.370.956.136

401.331.678.632

II. Tài sản cố định

220

304.584.376.663

386.651.821.875

1. Tài sản cố định hữu hình

221

286.360.405.445

366.533.013.570

396.350.128.215

464.881.309.144

Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

5.1

5.2

5.5

- Nguyên giá

222

- Giá trị hao mòn lũy kế

223

(109.989.722.770) (98.348.295.574)

3. Tài sản cố định vô hình

227

-

-

- Nguyên giá

228

97.929.100

97.929.100

- Giá trị hao mòn lũy kế

229

(97.929.100)

(97.929.100)

18.223.971.218

20.118.808.305

30.786.579.473

14.679.856.757

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

230

IV. Tài sản dài hạn khác

260

1. Chi phí trả trước dài hạn

261

5.7

29.632.333.473

13.525.610.757

3. Tài sản dài hạn khác

268

5.8

1.154.246.000

1.154.246.000

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

270

357.194.515.153

425.553.362.517
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B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n
T¹i ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2011 (tiÕp)
§¬n vÞ tÝnh : VN§
NGUỒN VỐN

Mã số

Thuyết
minh

31/12/2011

01/01/2011

A. NỢ PHẢI TRẢ

300

276.920.012.603

309.329.784.539

I.

310

28.241.743.316

30.080.747.439

35.300.000

36.500.000

Nợ ngắn hạn

1. Vay và nợ ngắn hạn

311

5.9

2. Phải trả người bán

312

12.899.406.480

13.078.219.772

3. Người mua trả tiền trước

313

1.137.305.145

1.810.353.451

5. Phải trả người lao động

315

4.888.434.496

6.499.255.015

6. Chi phí phải trả

316

9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

319

11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi
II. Nợ dài hạn

323
330

4. Vay và nợ dài hạn

334

6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

285.937.496

358.102.875

5.832.720.703

5.408.960.002

3.162.638.996
248.678.269.287

2.889.356.324
279.249.037.100

248.492.619.600

279.026.806.400

336

185.649.687

222.230.700

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU

400

80.274.502.550

116.223.577.978

I.

410

80.274.502.550

116.223.577.978

Vốn chủ sở hữu

5.10

5.11

5.12

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

411

40.740.520.000

40.740.520.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

412

67.421.720.000

67.421.720.000

4. Cổ phiếu quỹ

414

(685.057.621)

(685.057.621)

6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

416

922.667.355

(21.489.613)

8. Quỹ dự phòng tài chính

418

2.460.746.162

2.205.051.846

9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

419

10.200.000

10.200.000

10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

420

(30.596.293.346)

6.552.633.366

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

440

357.194.515.153

425.553.362.517

Inlaco Haiphong

B¸o c¸o thêng niªn n¨m 2011

13

C«ng ty cæ phÇn hîp t¸c lao ®éng víi níc ngoµi
KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh
Cho n¨m tµi chÝnh kÕt thóc ngµy 31/12/2011
§¬n vÞ tÝnh : VN§
ChØ tiªu

M· sè

1. Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp
dÞch vô

01

2. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu

02

3. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ
cung cÊp dÞch vô

ThuyÕt
minh

N¨m 2011

N¨m 2010

168.843.936.781

137.939.108.878

10

168.843.936.781

137.939.108.878

4. Gi¸ vèn hµng b¸n

11

134.916.264.181

104.192.946.699

5. Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung
cÊp dÞch vô

20

33.927.672.600

33.746.162.179

6. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh

21

712.796.792

1.296.641.054

7. Chi phÝ tµi chÝnh

22

30.664.396.751

18.438.725.188

23

17.753.486.550

11.833.665,008

9. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp

25

10.323.718.139

10.140.383.103

10. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh
doanh

30

(6.347.645.498)

6,463.694.942

11. Thu nhËp kh¸c

31

30.506.468.636

4.467.437,357

12. Chi phÝ kh¸c

32

55.971.035.641

5,817,245.956

13. Lîi nhuËn kh¸c

40

(25.464.567.005)

(1.349.808.608)

14. Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tríc thuÕ

50

(31.812.212.503)

5.113.886.334

15. Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hµnh

51

0

16. Chi phÝ thuÕ TNDN hoµn l¹i

52

17. Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh
nghiÖp

60

(31.812.212.503)

5.113.886.334

18. L·i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu (*)

70

(7.850)

1.262

- Trong ®ã: Chi phÝ l·i vay
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B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ (Theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011
Chỉ tiêu

Mã số

Năm 2011

Năm 2010

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác

01

188.977.090.799

154.571.501.769

2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ

02

(80.946.908.296)

(75.798.177.307)

3. Tiền chi trả cho người lao động

03

(38.361.744.150)

(34.848.991.263)

4. Tiền chi trả lãi vay

04

(17.825.651.929)

(11.833.665.008)

5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

05

(182.984.782)

-

6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh

06

6.466.693.737

11.300.293.513

7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh

07

(20.802.145.843)

(22.259.878.006)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

20

37.324.349.536

21.131.083.698

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài
hạn khác

21

(4.931.542.713)

(116.736.729.256)

2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài
hạn khác

22

29.432.000.000

143.659.418

3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị
khác

23

(4.400.000.000)

24

4.400.000.000

7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia

27

188.016.118

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

30

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

356.421.468

24.688.473.405 (116.236.648.370)

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được

33

10.212.279.151

116.308.843.700

4. Tiền chi trả nợ gốc vay

34

(67.766.609.931)

(22.278.579.500)

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu

36

(4.050.805.400)

(6.076.077.300)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

40

(61.605.136.180)

87.954.186.900

Lưu chuyển tiền thuần trong năm

50

407.686.761

(7.151.377.772)

Tiền và tương đương tiền đầu năm

60

2.596.538.334

9.552.079.376

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ

61

21.179.552

195.836.730

Tiền và tương đương tiền cuối năm

70

3.025.404.647

2.596.538.334

B¸o c¸o tµi chÝnh ®· ®îc kiÓm to¸n cho n¨m tµi chÝnh kÕt thóc ngµy 31 th¸ng 12
n¨m 2011 ®· ®îc ®¨ng t¶i ®Çy ®ñ trªn website cña c«ng ty t¹i ®Þa chØ :
www.inlacohp.com.vn
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V-B¶n gi¶i tr×nh b¸o c¸o tµi chÝnh vµ b¸o c¸o kiÓm to¸n
ý kiÕn kiÓm to¸n ®éc lËp :
Số: 2706/2012/BCKT-IFC
BÁO CÁO KIỂM TOÁN
Về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011
của Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài

Kính gửi:

Các cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính gồm: Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31
tháng 12 năm 2011, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển
tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng
12 năm 2011 được lập ngày 22 tháng 03 năm 2012 của Công ty Cổ phần Hợp tác
lao động với nước ngoài (gọi tắt là “Công ty”) từ trang 5 đến trang 21 kèm theo.
Báo cáo tài chính kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt
động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế
toán được chấp nhận chung tại các nước khác ngoài Việt Nam.
Trách nhiệm của Ban Giám đốc và Kiểm toán viên
Như đã trình bày trong Báo cáo của Ban Giám đốc tại trang 2 và trang 3, Ban Giám
đốc Công ty có trách nhiệm lập các Báo cáo tài chính. Trách nhiệm của chúng tôi là
đưa ra ý kiến về các Báo cáo tài chính này dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán.
Cơ sở của ý kiến
Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt
Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải lập kế hoạch và thực hiện công
việc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng các Báo cáo tài chính không có
các sai sót trọng yếu. Công việc kiểm toán bao gồm việc kiểm tra, trên cơ sở chọn
mẫu, các bằng chứng xác minh cho các số liệu và các Thuyết minh trên Báo cáo tài
chính. Chúng tôi cũng đồng thời tiến hành đánh giá các nguyên tắc kế toán được áp
dụng và những ước tính quan trọng của Ban Giám đốc cũng như đánh giá về việc
trình bày các thông tin trên Báo cáo tài chính. Chúng tôi tin tưởng rằng công việc
kiểm toán đã cung cấp những cơ sở hợp lý cho ý kiến của chúng tôi.
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Ý kiến
Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực
và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày
31 tháng 12 năm 2011 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu
chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực và
Chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

______________________
Lê Xuân Thắng
Phó Tổng Giám đốc
Chứng chỉ KTV Đ.0043/KTV
Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2012

_______________________
Nguyễn Thị Thanh Hoa
Kiểm toán viên
Chứng chỉ KTV số 1402/KTV

VI - Tæ chøc vµ nh©n sù
C«ng ty Cæ phÇn Hîp t¸c lao ®éng víi níc ngoµi ®îc tæ chøc vµ ho¹t
®éng theo LuËt Doanh nghiÖp sè 60/2005/QH ®· ®îc Quèc héi níc Céng hßa X·
héi Chñ nghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2005, §iÒu lÖ Tæ chøc vµ
Ho¹t ®éng cña C«ng ty vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan. Bé m¸y tæ chøc
cña C«ng ty bao gåm:
§¹i héi ®ång cæ ®«ng
§¹i héi ®ång cæ ®«ng lµ c¬ quan quyÕt ®Þnh cao nhÊt cña C«ng ty gåm tÊt c¶ c¸c cæ
®«ng cã quyÒn biÓu quyÕt, häp Ýt nhÊt mçi n¨m mét lÇn. §H§C§ quyÕt ®Þnh nh÷ng
vÊn ®Ò ®îc LuËt ph¸p vµ §iÒu lÖ C«ng ty ®Þnh. §H§C§ th«ng qua c¸c b¸o c¸o tµi
chÝnh hµng n¨m cña C«ng ty vµ ng©n s¸ch tµi chÝnh cho n¨m tiÕp theo, bÇu miÔn
nhiÖm, b·i nhiÖm thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, thµnh viªn Ban kiÓm so¸t cña Cty.
Héi ®ång qu¶n trÞ
Héi ®ång qu¶n trÞ lµ c¬ quan qu¶n trÞ C«ng ty, cã toµn quyÒn nh©n danh C«ng ty ®Ó
quyÕt ®Þnh, thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña C«ng ty kh«ng thuéc thÈm quyÒn
cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng. Héi ®ång qu¶n trÞ cña C«ng ty cã 07 thµnh viªn, trong
®ã cã 01 thµnh viªn lµ ngêi kh«ng tham gia ®iÒu hµnh trùc tiÕp. NhiÖm kú tèi ®a
cña tõng thµnh viªn lµ 05 n¨m, c¸c thµnh viªn H§QT cã thÓ ®îc bÇu l¹i. Chñ tÞch
Héi ®ång qu¶n trÞ do H§QT bÇu ra.
Ban kiÓm so¸t
Ban kiÓm so¸t lµ c¬ quan cã chøc n¨ng ho¹t ®éng ®éc lËp víi Héi ®ång qu¶n trÞ vµ
Ban gi¸m ®èc, Ban kiÓm so¸t do §H§C§ bÇu ra vµ thay mÆt §H§C§ gi¸m s¸t mäi
mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, b¸o c¸o trùc tiÕp §H§C§. Ban
kiÓm so¸t cña C«ng ty cã 03 thµnh viªn.

Inlaco Haiphong

B¸o c¸o thêng niªn n¨m 2011

17

C«ng ty cæ phÇn hîp t¸c lao ®éng víi níc ngoµi
Ban Gi¸m ®èc
Ban Gi¸m ®èc cña C«ng ty Cæ phÇn Hîp t¸c lao ®éng víi níc ngoµi gåm cã 04
thµnh viªn, trong ®ã cã Gi¸m ®èc vµ 03 Phã gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc lµ ngêi ®iÒu hµnh
vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty theo
NghÞ quyÕt cña §H§C§, quyÕt ®Þnh cña H§QT, §iÒu lÖ C«ng ty. Gi¸m ®èc lµ
ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña C«ng ty.

S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty
®¹i héi ®ång cæ ®«ng

Héi ®ång qu¶n trÞ
Ban kiÓm so¸t
Ban gi¸m ®èc

Phßng
tæ chøc
tiÒn l¬ng

Phßng
Kinh doanh
®èi ngo¹i

Phßng
Tµi chÝnh
kÕ to¸n

Chi nh¸nh
tp. hå chÝ minh

Chi nh¸nh
TP. hµ néi

Phßng
kü thuËt
vËt t

Trung t©m
thuyÒn viªn

®éi tµu vËn t¶i vµ huÊn luyÖn thuyÒn viªn
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1.Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban kiÓm so¸t
Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty khãa IV, ®îc §¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn c«ng
ty bÇu ngµy 24/04/2009, gåm 07 thµnh viªn, trong ®ã cã 01 thµnh viªn ®éc lËp
kh«ng ®iÒu hµnh :








¤ng Lª Trung Hµ
¤ng Ph¹m SÜ Tó
¤ng Hoµng Linh S¬n
¤ng Vò Ngäc Sinh
¤ng NguyÔn V¨n Thao
¤ng Mai Thanh B×nh
¤ng NguyÔn V¨n Biªn

:
:
:
:
:
:
:

Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ
Phã chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ
Uû viªn Héi ®ång qu¶n trÞ
Uû viªn Héi ®ång qu¶n trÞ
Uû viªn Héi ®ång qu¶n trÞ
Uû viªn Héi ®ång qu¶n trÞ
Uû viªn Héi ®ång qu¶n trÞ

Tãm t¾t lý lÞch cña c¸c c¸ nh©n trong Héi ®ång qu¶n trÞ
 ¤ng Lª Trung Hµ - Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ
-

Chøc vô hiÖn t¹i

:

-

Giíi tÝnh
Ngµy sinh
Quèc tÞch
D©n téc
§Þa chØ thêng tró
Tr×nh ®é v¨n ho¸
Tr×nh ®é chuyªn m«n

:
:
:
:
:
:
:

Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ
Gi¸m ®èc c«ng ty Inlaco H¶i Phßng
nam
03/10/1961
ViÖt Nam
Kinh
6/84 Lª Lîi, Ng« QuyÒn, H¶i Phßng
10/10
Kü s Khai th¸c m¸y tµu biÓn
Kü s kinh tÕ vËn t¶i biÓn (t¹i chøc)
Cao cÊp chÝnh trÞ (t¹i chøc)

-

Qu¸ tr×nh c«ng t¸c
:
 C«ng t¸c t¹i c«ng ty cæ phÇn Hîp t¸c lao ®éng víi níc ngoµi tõ n¨m 1992
®Õn nay.
 Tõ 1994 – 2001 : trëng phßng Kü thuËt – VËt t c«ng ty
 Uû viªn Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty kho¸ 1 ( 1999 – 2001), kho¸ 2 ( 20022004) vµ lµ Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty tõ kho¸ 3 ®Õn nay.
 Phã gi¸m ®èc c«ng ty tõ n¨m 2001 vµ lµ Gi¸m ®èc c«ng ty tõ n¨m 2002 ®Õn
nay.
- Sè cæ phÇn së h÷u vµ ®¹i diÖn së h÷u
: 824.353 cæ phÇn
Trong ®ã :
- Cæ phÇn c¸ nh©n
: 136.072 cæ phÇn
- Cæ phÇn ®¹i diÖn Nhµ níc
: 688.281 cæ phÇn
- QuyÒn lîi m©u thuÉn víi c«ng ty
: kh«ng
- Ngêi cã liªn quan
: Anh trai Lª H¶i B×nh n¾m gi÷ 4.356 cæ phÇn.
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 ¤ng Ph¹m SÜ Tó – Phã chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ
-

Chøc vô hiÖn t¹i

:

-

Giíi tÝnh
Ngµy sinh
Quèc tÞch
D©n téc
§Þa chØ thêng tró
Tr×nh ®é v¨n ho¸
Tr×nh ®é chuyªn m«n

:
:
:
:
:
:
:

-

Qu¸ tr×nh c«ng t¸c
:
 C«ng t¸c t¹i c«ng ty cæ phÇn Hîp t¸c lao ®éng víi níc ngoµi tõ n¨m 1994
®Õn nay.
 Phã chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty tõ kho¸ 1 ®Õn nay.
 KÕ to¸n trëng c«ng ty tõ n¨m 1994 ®Õn n¨m 2002 vµ lµ Phã gi¸m ®èc c«ng
ty tõ n¨m 2002 ®Õn nay.
Sè cæ phÇn n¾m gi÷
: 16.400 cæ phÇn
QuyÒn lîi m©u thuÉn víi c«ng ty
: kh«ng
Ngêi cã liªn quan së h÷u cæ phÇn c«ng ty
: kh«ng

-

Phã chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ
Phã Gi¸m ®èc c«ng ty Inlaco H¶i Phßng
nam
08/08/1957
ViÖt Nam
Kinh
9/2 ®êng ChÌ H¬ng, quËn H¶i An, H¶i Phßng
10/10
Kü s Kinh tÕ vËn t¶i biÓn
Cö nh©n chÝnh trÞ (t¹i chøc)

 ¤ng Hoµng Linh S¬n - Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ
-

Chøc vô hiÖn t¹i

:

-

Giíi tÝnh
Ngµy sinh
Quèc tÞch
D©n téc
§Þa chØ thêng tró
Tr×nh ®é v¨n ho¸

:
:
:
:
:
:

-

Tr×nh ®é chuyªn m«n :

-

Qu¸ tr×nh c«ng t¸c

-

 C«ng t¸c t¹i c«ng ty cæ phÇn Hîp t¸c lao ®éng víi níc ngoµi tõ n¨m 1994
®Õn nay.
 Tõ 1994 – 1995 : Chuyªn viªn phßng Khai th¸c - §¹i lý c«ng ty
 Tõ 1995 – 2004 : Trëng phßng Kinh doanh §èi ngo¹i c«ng ty.
 Uû viªn Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty tõ kho¸ 1 ®Õn nay.
 Phã gi¸m ®èc c«ng ty tõ th¸ng 2 n¨m 2005 ®Õn nay.
Sè cæ phÇn së h÷u vµ ®¹i diÖn së h÷u
: 395.919 cæ phÇn
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Uû viªn Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty
Phã Gi¸m ®èc c«ng ty
nam
10/02/1969
ViÖt Nam
Kinh
6/297 T« HiÖu, Lª Ch©n, H¶i Phßng
10/10
Kü s §iÒu khiÓn tµu biÓn
Cö nh©n Qu¶n trÞ kinh doanh (t¹i chøc)
Th¹c sÜ Qu¶n lý tµu biÓn - §¹i häc Hµng h¶i
Quèc tÕ t¹i Thuþ §iÓn

:
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Trong ®ã :
-

- Cæ phÇn c¸ nh©n
- Cæ phÇn ®¹i diÖn Nhµ níc
QuyÒn lîi m©u thuÉn víi c«ng ty
Ngêi cã liªn quan së h÷u cæ phÇn c«ng ty

: 71.700 cæ phÇn
: 324.219 cæ phÇn
: kh«ng
: kh«ng

 ¤ng Vò Ngäc Sinh - Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ
-

Chøc vô hiÖn t¹i

:

-

Giíi tÝnh
Ngµy sinh
Quèc tÞch
D©n téc
§Þa chØ thêng tró
Tr×nh ®é v¨n ho¸
Tr×nh ®é chuyªn m«n

:
:
:
:
:
:
:

-

Qu¸ tr×nh c«ng t¸c
:
 Uû viªn Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty tõ kho¸ 1 ®Õn nay.
Sè cæ phÇn n¾m gi÷
: 43.670 cæ phÇn
QuyÒn lîi m©u thuÉn víi c«ng ty
: kh«ng
Ngêi cã liªn quan së h÷u cæ phÇn c«ng ty
: kh«ng

-

Uû viªn Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty
Gi¸m ®èc Cty TNHH Mª Linh
nam
30/09/1967
ViÖt Nam
Kinh
sè 295A T« HiÖu, Lª Ch©n, H¶i Phßng
10/10
Kü s §iÒu khiÓn tµu biÓn
Cao cÊp chÝnh trÞ (t¹i chøc)

 ¤ng NguyÔn V¨n Thao - Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ
-

Chøc vô hiÖn t¹i

-

Giíi tÝnh
:
Ngµy sinh
:
Quèc tÞch
:
D©n téc
:
§Þa chØ thêng tró
:
Tr×nh ®é v¨n ho¸
:
Tr×nh ®é chuyªn m«n :
Qu¸ tr×nh c«ng t¸c
:
 C«ng t¸c t¹i c«ng ty cæ phÇn Hîp t¸c lao ®éng víi níc ngoµi tõ n¨m 1994
®Õn nay.
 Tõ 1994 – 1999 : Phã gi¸m ®èc chi nh¸nh c«ng ty t¹i Hµ Néi
 Uû viªn Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty tõ kho¸ 1 ®Õn nay.
 Gi¸m ®èc Chi nh¸nh c«ng ty t¹i Hµ Néi tõ n¨m 1999 ®Õn nay.
Sè cæ phÇn n¾m gi÷
: 44.935 cæ phÇn
QuyÒn lîi m©u thuÉn víi c«ng ty
: kh«ng
Ngêi cã liªn quan së h÷u cæ phÇn c«ng ty
: kh«ng

-
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Uû viªn Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty
Gi¸m ®èc Chi nh¸nh c«ng ty t¹i Hµ Néi
nam
10/08/1956
ViÖt Nam
Kinh
TÇng 2 sè 29B NguyÔn Siªu, Ba §×nh, Hµ Néi
10/10
Kü s §iÖn
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 ¤ng Mai Thanh B×nh - Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ
-

Chøc vô hiÖn t¹i

-

Giíi tÝnh
:
Ngµy sinh
:
Quèc tÞch
:
D©n téc
:
§Þa chØ thêng tró
:
Tr×nh ®é v¨n ho¸
:
Tr×nh ®é chuyªn m«n :
Qu¸ tr×nh c«ng t¸c
:
 C«ng t¸c t¹i c«ng ty cæ phÇn Hîp t¸c lao ®éng víi níc ngoµi tõ n¨m 1999
®Õn nay.
 Tõ 1999 – ®Õn nay : Gi¸m ®èc Chi nh¸nh c«ng ty t¹i TP.Hå ChÝ Minh
 Uû viªn Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty tõ kho¸ 3 ®Õn nay.
Sè cæ phÇn n¾m gi÷
: 26.205 cæ phÇn
QuyÒn lîi m©u thuÉn víi c«ng ty
: kh«ng
Ngêi cã liªn quan së h÷u cæ phÇn c«ng ty
: kh«ng

-

:

Uû viªn Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty
Gi¸m ®èc Chi nh¸nh c«ng ty t¹i TP.Hå ChÝ Minh
nam
10/04/1955
ViÖt Nam
Kinh
sè 33 TrÇn Kh¾c Ch©n, quËn 1, TP.Hå ChÝ Minh
10/10
Kü s Kinh tÕ vËn t¶i biÓn

 ¤ng NguyÔn V¨n Biªn - Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ
-

Chøc vô hiÖn t¹i

:

-

Giíi tÝnh
Ngµy sinh
Quèc tÞch
D©n téc
§Þa chØ thêng tró
Tr×nh ®é v¨n ho¸
Tr×nh ®é chuyªn m«n

:
:
:
:
:
:
:

-

Qu¸ tr×nh c«ng t¸c

:

-

 C«ng t¸c t¹i c«ng ty cæ phÇn Hîp t¸c lao ®éng víi níc ngoµi tõ n¨m 1993
®Õn nay.
 Tõ 1993 – 2002 : sÜ quan m¸y tµu biÓn
 Tõ 2003 – 2005 : Trëng phßng Kü thuËt VËt t c«ng ty
 Phã gi¸m ®èc C«ng ty tõ th¸ng 2 n¨m 2005 ®Õn nay.
 Uû viªn Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty kho¸ 4 ( 2010 – 2015).
Sè cæ phÇn n¾m gi÷
: 35.178 cæ phÇn
QuyÒn lîi m©u thuÉn víi c«ng ty
: kh«ng
Ngêi cã liªn quan së h÷u cæ phÇn c«ng ty
: kh«ng

Inlaco Haiphong

Uû viªn Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty
Phã Gi¸m ®èc c«ng ty
nam
24/10/1962
ViÖt Nam
Kinh
56/280 Lª Lîi, Ng« QuyÒn, H¶i Phßng
10/10
Kü s Khai th¸c m¸y tµu biÓn
Kü s Kinh tÕ vËn t¶i biÓn (t¹i chøc)
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C«ng ty cæ phÇn hîp t¸c lao ®éng víi níc ngoµi
Ban KiÓm so¸t c«ng ty khãa IV, ®îc §¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn c«ng ty
bÇu ngµy 24/04/2009 gåm 03 thµnh viªn
 Bµ L¬ng Thu Hoµi
 ¤ng NguyÔn Quèc ChiÕn
 ¤ng Ph¹m Hång H¶i

:
:
:

Trëng Ban kiÓm so¸t
Thµnh viªn Ban kiÓm so¸t
Thµnh viªn Ban kiÓm so¸t

Tãm t¾t lý lÞch thµnh viªn Ban kiÓm so¸t
 Bµ L¬ng Thu Hoµi – Trëng Ban kiÓm so¸t
-

Chøc vô hiÖn nay

-

Giíi tÝnh
:
Ngµy sinh
:
Quèc tÞch
:
D©n téc
:
§Þa chØ thêng tró
:
Tr×nh ®é v¨n ho¸
:
Tr×nh ®é chuyªn m«n :
Qu¸ tr×nh c«ng t¸c
:
 C«ng t¸c t¹i c«ng ty cæ phÇn Hîp t¸c lao ®éng víi níc ngoµi tõ n¨m 1993
®Õn nay.
 Tõ 2 – 12/1993 : KÕ to¸n - C«ng ty Hîp t¸c lao ®éng víi níc ngoµi
 Tõ 1994 – 4/2007 : Phã phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n c«ng ty.
 Tõ 4/2007 ®Õn nay : Phã phßng Tæ chøc TiÒn l¬ng
 Tõ 4/2004 lµ Uû viªn Ban kiÓm so¸t vµ lµ Trëng Ban kiÓm so¸t nhiÖm kú 3
®Õn nay
Sè cæ phÇn n¾m gi÷
: 48.722 cæ phÇn
QuyÒn lîi m©u thuÉn víi c«ng ty
: kh«ng
Ngêi cã liªn quan : Chång : NguyÔn Phan Long n¾m gi÷ 30 cæ phÇn.

-

:

Trëng ban kiÓm so¸t
Chñ tÞch C«ng ®oµn c«ng ty
Phã phßng Tæ chøc - TiÒn l¬ng c«ng ty
n÷
03/11/1959
ViÖt Nam
Tµy
sè 33/5 NguyÔn Tr·i, Ng« QuyÒn, H¶i Phßng
10/10
Kü s Kinh tÕ VËn t¶i biÓn

 ¤ng NguyÔn Quèc ChiÕn – Thµnh viªn Ban kiÓm so¸t
-

Chøc vô hiÖn t¹i

:

-

Giíi tÝnh
Ngµy sinh
Quèc tÞch
D©n téc
§Þa chØ thêng tró
Tr×nh ®é v¨n ho¸
Tr×nh ®é chuyªn m«n
Qu¸ tr×nh c«ng t¸c
 Tõ 1993 – 1997
 Tõ 1997 – 1998
 Tõ 1998 – 2002

:
:
:
:
:
:
:
:
: Thuû thñ C«ng ty Hîp t¸c lao ®éng víi níc ngoµi
: ThuyÒn phã 3 - c«ng ty.
: Chuyªn viªn Phßng Tæ chøc TiÒn l¬ng
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Uû viªn Ban kiÓm so¸t
Phã phßng Tæ chøc tiÒn l¬ng
nam
17/06/1967
ViÖt Nam
Kinh
sè 298 Hµng Kªnh , Lª Ch©n, H¶i Phßng
10/10
Kü s §iÒu khiÓn tµu biÓn
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C«ng ty cæ phÇn hîp t¸c lao ®éng víi níc ngoµi

-

 Tõ 2002 – 2005
: Phã phßng Tæ chøc – TiÒn l¬ng
 Tõ 10/2005 ®Õn nay : Uû viªn Ban kiÓm so¸t, Phã phßng Tæ chøc TiÒn l¬ng
Sè cæ phÇn n¾m gi÷
: 7.010 cæ phÇn
QuyÒn lîi m©u thuÉn víi c«ng ty
: kh«ng
Ngêi cã liªn quan së h÷u cæ phÇn c«ng ty
: kh«ng

 ¤ng Ph¹m Hång H¶i – Thµnh viªn Ban kiÓm so¸t
-

Chøc vô hiÖn t¹i

:

-

Giíi tÝnh
Ngµy sinh
Quèc tÞch
D©n téc
§Þa chØ thêng tró
Tr×nh ®é v¨n ho¸
Tr×nh ®é chuyªn m«n

:
:
:
:
:
:
:

Trëng phßng Khai th¸c - §èi ngo¹i
Uû viªn Ban kiÓm so¸t c«ng ty
nam
26/02/1972
ViÖt Nam
Kinh
sè 13 Chu v¨n An, Ng« QuyÒn , H¶i Phßng
10/10
Kü s §iÒu khiÓn tµu biÓn
Kü s Qu¶n trÞ kinh doanh, Cö nh©n Ngo¹i ngò

- Qu¸ tr×nh c«ng t¸c :
 C«ng t¸c t¹i c«ng ty cæ phÇn Hîp t¸c lao ®éng víi níc ngoµi tõ n¨m 2000
®Õn nay.
 Tõ 2000 - 2001
: SÜ quan boong – C«ng ty Inlaco H¶i Phßng
 Tõ 2001 – 2005
: Chuyªn viªn Phßng Khai th¸c - §èi ngo¹i
 Tõ 4/2005 – 8/2008 : Phã phßng Khai th¸c - §èi ngo¹i
 Tõ 9/2008 ®Õn nay : Trëng phßng Khai th¸c - §èi ngo¹i
 Uû viªn Ban kiÓm so¸t c«ng ty tõ kho¸ 3 ®Õn nay.
-

Sè cæ phÇn n¾m gi÷
: 3.464 cæ phÇn
QuyÒn lîi m©u thuÉn víi c«ng ty
: kh«ng
Ngêi cã liªn quan : Anh trai Ph¹m Quang Hng n¾m gi÷ 4.550 cæ phÇn

Ban Gi¸m ®èc C«ng ty





¤ng Lª Trung Hµ
¤ng Ph¹m SÜ Tó
¤ng Hoµng Linh S¬n
¤ng NguyÔn V¨n Biªn

:
:
:
:

Gi¸m ®èc
Phã Gi¸m ®èc
Phã Gi¸m ®èc
Phã Gi¸m ®èc

Tãm t¾t lý lÞch thµnh viªn Ban Gi¸m ®èc
Lý lÞch ®· tr×nh t¹i phÇn danh s¸ch thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ
Thay ®æi Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh trong n¨m

: kh«ng

QuyÒn lîi cña Ban gi¸m ®èc :
Ban Gi¸m ®èc c«ng ty ®îc hëng tiÒn l¬ng vµ thëng theo quy chÕ qu¶n lý vµ
ph©n phèi tiÒn l¬ng tiÒn thëng cña c«ng ty, tæng sè tiÒn l¬ng, thëng cña Ban
gi¸m ®èc n¨m 2011: 1.045.241.000®, b×nh qu©n 1 ngêi ®îc hëng
21.775.000®/th¸ng
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C«ng ty cæ phÇn hîp t¸c lao ®éng víi níc ngoµi
Sè lîng CBCNV vµ chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng :
Tæng sè lao ®éng hiÖn nay thuéc diÖn c«ng ty ®ang qu¶n lý ®Õn 31/12/2010 (bao
gåm c¶ lao ®éng ký hîp ®ång dµi h¹n vµ ng¾n h¹n) gåm 460 ngêi, chi tiÕt nh
sau:
Ph©n theo tr×nh ®é lao ®éng

Sè lîng (ngêi)

Tû lÖ (%)

Tr×nh ®é trªn ®¹i häc

04

0,87%

Tr×nh ®é ®¹i häc

170

36,96%

Tr×nh ®é cao ®¼ng

59

12,80%

Tr×nh ®é trung cÊp

131

28,50%

Tr×nh ®é s¬ cÊp

96

20.87%

Tæng céng

460

100,00%

 Sè lîng c¸n bé c«ng nh©n viªn v¨n phßng c«ng ty (bao gåm c¶ chi
nh¸nh cña c«ng ty t¹i Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh) : 35 ngêi .
Trong ®ã :
 Tr×nh ®é th¹c sÜ
 Tr×nh ®é kü s, cö nh©n
 Tr×nh ®é cao ®¼ng
 Tr×nh ®é trung cÊp
 Sè lîng sÜ quan thuyÒn viªn
Trong ®ã : Ph©n lo¹i theo tr×nh ®é
 Tr×nh ®é kü s
 Tr×nh ®é cao ®¼ng
 Tr×nh ®é trung cÊp
 Tr×nh ®é s¬ cÊp
Ph©n lo¹i theo chøc danh
 SÜ quan qu¶n lý
- ThuyÒn trëng, ®¹i phã
- M¸y trëng, m¸y 2
 SÜ quan vËn hµnh
- Boong ( ThuyÒn phã 2, 3)
- M¸y (M¸y 3, 4), ®iÖn
 Thuû thñ
 Thî m¸y, thî ®iÖn
 Thuû thñ trëng
 Thî c¶
 BÕp, phôc vô

: 04 ngêi
: 28 ngêi
: 01 ngêi
: 02 ngêi.
: 425 ngêi.
: 142 ngêi
: 58 ngêi
: 129 ngêi
: 96 ngêi

: 43 ngêi
: 30 ngêi
: 32 ngêi
: 31 ngêi
: 90 ngêi
: 120 ngêi
: 17 ngêi
: 22 ngêi
: 40 ngêi

Nguån lao ®éng cña c«ng ty n¨m 2011 ®· cã nhiÒu c¶i thiÖn so víi n¨m 2010 vÒ
chÊt lîng, sè lao ®éng cã tr×nh ®é tõ cao ®¼ng trë lªn ®· t¨ng cao, chiÕm
50,65% trªn tæng sè nguån nh©n lùc cña c«ng ty (n¨m 2010 chiÕm 40,89%).
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C«ng ty cæ phÇn hîp t¸c lao ®éng víi níc ngoµi
C«ng ty ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng theo c¸c quy
®Þnh vÒ Ph¸p luËt lao ®éng nh ký vµ thanh lý hîp ®ång; thùc hiÖn chÕ ®é b¶o hiÓm
x· héi, b¶o hiÓm y tÕ vµ b¶o hiÓm tai n¹n .
Thay ®æi thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban kiÓm so¸t Ban Gi¸m ®èc, KÕ to¸n
trëng : kh«ng cã sù thay ®æi.
VII - Th«ng tin cæ ®«ng vµ qu¶n trÞ c«ng ty
Kh¶ n¨ng vÒ viÖc thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm cña H§QT
Héi ®ång qu¶n trÞ ®· thùc hiÖn tèt vai trß do cæ ®«ng giao phã, trong n¨m 2011
H§QT ®· tiÕn hµnh häp thêng kú mçi quý mét lÇn vµ häp ®ét xuÊt ®Ó xem xÐt
®¸nh gi¸ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña quý tríc vµ ®Þnh híng hµnh ®éng cho
quý tiÕp theo còng nh gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh ®ét xuÊt trong quý nh»m
thùc hiÖn tõng bíc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh - ®Çu t trong n¨m mµ §¹i héi
®ång cæ ®«ng ®· giao phã.
QuyÒn lîi cña thµnh viªn H§QT & BKS :
Héi ®ång qu¶n trÞ lµ c¬ quan ®¹i diÖn cho cæ ®«ng ®Ó trùc tiÕp qu¶n lý c«ng ty, do
®ã quyÒn lîi cña H§QT còng g¾n liÒn víi quyÒn lîi cña cæ ®«ng vµ c¸c thµnh viªn
H§QT vµ BKS ®îc hëng thï lao ®· ®îc §¹i héi ®ång cæ ®«ng phª chuÈn, víi
møc 0,5% doanh thu thùc hiÖn.
Cô thÓ nh sau :
Doanh thu thùc hiÖn n¨m 2011
:
168.977.090.799®
Thï lao H§QT & BKS theo ®Þnh møc (0,5%) :
844.885.454®
Sè thï lao H§QT &BKS ®· tr¶ thùc tÕ
:
817.080.000®
Trong ®ã :
- Tr¶ thï lao cho H§QT : 621.200.000®, b×nh qu©n : 7.395.000®/ngêi – th¸ng
- Tr¶ thï lao cho BKS
: 195.880.000®, b×nh qu©n : 5.441.000®/ngêi – th¸ng
2. C¸c d÷ liÖu thèng kª vÒ cæ ®«ng
a.Th«ng tin chi tiÕt vÒ c¬ cÊu cæ ®«ng ( ngµy ®¨ng ký cuèi cïng 03/04/2012)
Tæng sè cæ ®«ng : 532 cæ ®«ng n¾m gi÷ 4.052.732 cæ phiÕu phæ th«ng do c«ng ty
ph¸t hµnh (®· lo¹i trõ 21.320 cæ phiÕu quü). Trong ®ã :
TT

C¬ cÊu cæ ®«ng

Sè lîng

I
1

Cæ ®«ng trong níc
C¸ nh©n
Trong ®ã : CBNV c«ng ty
Tæ chøc
Trong ®ã : Vinalines
Cæ ®«ng níc ngoµi
C¸ nh©n

509
483
78
26

2
II
1

Tæng céng

Inlaco Haiphong

Sè cæ phÇn

Tû lÖ

23
23

4.020.912
2.977.441
738.171
1.043.471
1.012.500
31.820
31.820

99,21%
73,47%
18,21%
25,75%
24,98%
0,79%
0,79%

532

4.052.732

100,00%
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C«ng ty cæ phÇn hîp t¸c lao ®éng víi níc ngoµi
Sè lîng cæ ®«ng së h÷u tõ 1% vèn cæ phÇn cã quyÒn biÓu quyÕt cña c«ng ty :
Gåm 16 cæ ®«ng n¾m gi÷ 2.392.867 cæ phÇn chiÕm 59,04% tæng sè cæ phÇn cã
quyÒn biÓu quyÕt cña c«ng ty :
Cæ ®«ng

Sè lîng

Sè cæ phÇn së h÷u

Tû lÖ

C¸ nh©n trong níc

15

1.380.367

34,06%

Tæ chøc trong níc

1

1.012.500

24,98%

16

2.392.867

59,04%

Céng

Cæ ®«ng lín së h÷u tõ 5% vèn cæ phÇn cã quyÒn biÓu quyÕt cña c«ng ty :
Tæng c«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam - Vinalines : së h÷u 1.012.500 cæ phÇn chiÕm
tû lÖ 24,98% tæng sè cæ phÇn cã quyÒn biÓu quyÕt cña c«ng ty :
§Þa chØ : sè 1 §µo Duy Anh - §èng §a – Hµ Néi
Ngµnh nghÒ ho¹t ®éng :
 Kinh doanh vËn t¶i ®êng biÓn, ®êng s«ng, ®êng bé, ®a ph¬ng thøc; vËn
t¶i hµnh kh¸ch b»ng « t«;
 DÞch vô lai d¾t tµu s«ng, tµu biÓn vµ c¸c ho¹t ®éng phô trî cho vËn t¶i;
 XuÊt nhËp khÈu ph¬ng tiÖn , thiÕt bÞ, nguyªn, nhiªn, vËt liÖu chuyªn ngµnh
hµnh h¶i;
 Cung øng lao ®éng hµng h¶i cho c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi níc;
 S¶n xuÊt, mua b¸n, cho thuª ph¬ng tiÖn vµ thiÕt bÞ vËn t¶i, bèc xÕp chuyªn
ngµnh; ph¸ dì ph¬ng tiÖn vËn t¶i, bèc xÕp cò;
 X©y dùng, l¾p ®Æt trang thiÕt bÞ vµ hoµn thiÖn c¸c c«ng tr×nh chuyªn ngµnh;
 Tæ chøc n¹o vÐt lßng s«ng, lßng hå theo hîp ®ång;
 Kinh doanh kh¸ch s¹n, nhµ hµng, dÞch vô du lÞch, vui ch¬i, gi¶i trÝ; cho thuª
nhµ phôc vô c¸c môc ®Ých kinh doanh;
 §Þa lý giao nhËn, b¸n bu«n, b¸n lÎ hµng ho¸, chÊt ®èt, kinh doanh cöa hµng
miÔn thuÕ; cung øng tµu biÓn;
 Kinh doanh kho ngo¹i quan; th«ng tin chuyªn ngµnh; gia c«ng chÕ biÕn hµng
xuÊt khÈu.
Bµ Hoµng ThÞ Hoan – Sè §K SH151505777 – Vò LÔ , KiÕn X¬ng, Th¸i B×nh –
së h÷u 236.390 cæ phÇn – chiÕm tû lÖ 5,83% tæng sè cæ phÇn cã quyÒn biÓu quyÕt
cña c«ng ty.
Cæ ®«ng lµ thµnh viªn H§QT,BKS,BG§ vµ KÕ to¸n trëng c«ng ty và ngêi cã
liªn quan:
15 ngêi së h÷u vµ ®¹i diÖn së h÷u 1.4164.146 cæ phÇn, chiÕm 36,13% tæng sè cæ
phÇn cã quyÒn biÓu quyÕt cña c«ng (Chi tiÕt theo b¶ng kª).
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C«ng ty cæ phÇn hîp t¸c lao ®éng víi níc ngoµi

Cæ ®«ng

Sè lîng

Sè cæ phÇn së h÷u
vµ ®¹i diÖn së h÷u

Tû lÖ

Héi ®ång qu¶n trÞ

7

1.386.660

34,22%

Ban kiÓm so¸t

3

59.196

1,46%

KÕ to¸n trëng

1

1.900

0,05%

Ngêi cã liªn quan

4

16.390

0,40%

15

1.464.146

Ban Gi¸m ®èc (*)

Céng

36,13%

(*) C¸c thµnh viªn cña Ban Gi¸m ®èc ®ång thêi lµ thµnh viªn Héi ®ång
qu¶n trÞ c«ng ty.
Cæ ®«ng lµ ngêi níc ngoµi :
23 cæ ®«ng , n¾m gi÷ 31.820 cæ phÇn chiÕm tû träng 0,79% tæng sè cæ phÇn cã
quyÒn biÓu quyÕt cña c«ng ty.
*************
C«ng ty cæ phÇn Hîp t¸c lao ®éng víi níc ngoµi (INLACO HAIPHONG) xin göi
®Õn c¸c Quý C¬ quan vµ c¸c nhµ ®Çu t B¸o c¸o thêng niªn n¨m 2011.
Tr©n träng kÝnh chµo.
H¶i Phßng, ngµy 12 th¸ng 4 n¨m 2012
C«ng ty INLACO HAIPHONG
TM Héi ®ång Qu¶n trÞ
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