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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA
Năm báo cáo: 2016
I. Thông tin chung
1. Thông tin khái quát
- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300481625
- Vốn điều lệ: 17.200.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 17.200.000.000 đồng
- Địa chỉ: 275C Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 84-8-38377660
- Số fax: 84-8-38369031
- Website: www.saigonhoaxa.com.vn
- Mã cổ phiếu: SHX
2. Quá trình hình thành và phát triển
Ngày 14/04/1976, Tổng cục trưởng Tổng cục Giao thông Vận tải Chính phủ lâm thời
Cộng hoà miền Nam Việt Nam ký Quyết định số 249/VP thành lập Công ty Phục vụ Đường
sắt Sài Gòn.
Ngày 20/03/1989, theo Quyết định số 231/ĐS-TC của Tổng cục Đường sắt Việt Nam,
đổi tên Công ty thành Công ty Dịch vụ Du lịch Đường sắt Sài Gòn.
Ngày 05/04/1993, Bộ Giao thông Vận tải ra quyết định số 605/QĐ/TCCB-LĐ thành
lập doanh nghiệp nhà nước Công ty Dịch vụ Du lịch Đường sắt Sài Gòn.
Ngày 15/4/2004, Bộ Giao thông Vận tải đã có quyết định thành lập doanh nghiệp số
990/QĐ- Bộ Giao thông Vận tải chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Dịch vụ Du lịch
Đường sắt Sài Gòn, đơn vị thành viên của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thành Công ty
cổ phần.
Ngày 04/01/2005, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh số 4103003015 cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đường sắt Sài
Gòn.
Ngày 16/5/2005, Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đường sắt Sài Gòn đổi tên thành
Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa.
Ngày 05/10/2015, Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa trở thành công ty đại chúng theo
Công văn số 6298/UBCK-QLPH ngày 05/10/2015 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
Ngày 26/01/2016, Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa được cấp giấy chứng nhận đăng
ký lưu ký chứng khoán lần đầu – mã SHX.
Ngày 11/10/2016, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa lần đầu giao dịch
trên sàn UPCoM.
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2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:
- Ngành nghề kinh doanh: Thương mại
- Địa bàn kinh doanh: TP. Hồ Chí Minh
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
a. Mô hình quản trị: Công ty áp dụng mô hình có Ban kiểm soát
- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): Gồm tất cả các cổ đông (CĐ) có quyền biểu quyết,
là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty.
- Hội đồng quản trị (HĐQT): Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh
Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền
của ĐHĐCĐ.
- Ban kiểm soát (BKS): Là tổ chức thay mặt CĐ giám sát HĐQT, Tổng giám đốc
(TGĐ) trong việc quản lý và điều hành Công ty.
nhiệm.

- Ban điều hành (BĐH): gồm TGĐ và các giám đốc khối nghiệp vụ, được HĐQT bổ
b. Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty:

c. Các công ty con, công ty liên kết: Không có
4. Định hướng phát triển
- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Phấn đấu là một doanh nghiệp lớn mạnh, hoạt
động đa ngành với phạm vi trong và ngoài nước, có chất lượng sản phẩm cao, lợi nhuận của
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Công ty và thu nhập của người lao động ổn định và tăng trưởng mạnh, khẳng định được uy tín
và thương hiệu trên thị trường; có đội ngũ lãnh đạo, quản lý và nhân viên đạt trình độ cao về
điều hành, quản trị, tay nghề và tính chuyên nghiệp, luôn phù hợp với thực tế thị trường và sự
phát triển Công ty; ứng dụng sâu rộng khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin trong các mặt
hoạt động và coi công nghệ thông tin là phương tiện đòn bẩy trong quản trị kinh doanh.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Đưa các hoạt động kinh doanh sẵn có phát
triển lớn mạnh về doanh thu, lợi nhuận và chất lượng phục vụ, chủ yếu gồm các lĩnh vực kinh
doanh: thương mại, khách sạn - nhà hàng, lữ hành nội địa và quốc tế, dịch vụ vận tải; mở rộng
các loại hình hoạt động mới đi liền với việc nâng cao uy tín, thương hiệu và hiệu quả của các
sản phẩm với phương thức chọn thời kỳ, chọn địa bàn trọng tâm, trọng điểm; mở rộng hoạt
động đầu tư chiều rộng và chiều sâu để tăng thêm cơ sở kinh doanh và nâng cao năng lực khai
thác tài sản, nghiên cứu kỹ chủ trương đầu tư để cân đối được nguồn vốn và tính hiệu quả lâu
dài; chú trọng chất lượng những dự án hoặc công trình đầu tư xây dựng cơ bản.
- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình
chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty: Luôn tuân thủ các quy định của pháp
luật có liên quan đến việc bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh của Công ty; tăng
cường diện tích có cây xanh bao phủ tại các cơ sở kinh doanh của Công ty; đảm bảo trách
nhiệm chia sẻ khó khăn với cộng đồng xã hội luôn hài hòa với sự phát triển của Công ty bằng
các hoạt động như hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt, đóng góp cho quỹ
hỗ trợ người nghèo của địa phương…
5. Các rủi ro:
- Lãi suất và lãi vay chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí, khi tăng sẽ ảnh hưởng trực
tiếp tới chi phí tài chính, từ đó dẫn tới kết quả kinh doanh của Công ty sẽ giảm sút.
- Tình hình chính trị trong khu vực không ổn định, những tranh chấp trên Biển Đông
tác động trực tiếp với hoạt động kinh doanh lữ hành, dịch vụ du lịch của Công ty do thị
trường chính của mảng lữ hành của Công ty là Trung Quốc.
- Mảng kinh doanh thuốc lá chịu ảnh hưởng lớn về chính sách do là ngành không được
khuyến khích, không được quảng cáo, bị cảnh báo trên bao bì sản phẩm và phải cạnh tranh
không công bằng với vấn nạn thuốc lá lậu lan tràn - thách thức lâu dài với sự quản lý Nhà
nước.
- Xu hướng tăng của nhiệt độ trái đất, sự khai thác quá mức về môi trường, cảnh quan
dẫn tới cảnh quan thiên nhiên bị ảnh hưởng trầm trọng, làm giảm sự hấp dẫn đối với du
khách, là điều bất lợi cho kinh doanh du lịch.
- Tính ổn định và thống nhất của hệ thống luật pháp sẽ tác động đến hoạt động SXKD
của Công ty. Đó là rủi ro pháp lý ở khía cạnh hệ thống, ảnh hưởng đến hầu hết các doanh
nghiệp chịu sự điều chỉnh của pháp luật. Sự thay đổi này có thể mang đến những thuận lợi
nhưng cũng có thể tạo ra những bất lợi cho hoạt động của Công ty.
II. Tình hình hoạt động trong năm
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:
- Doanh thu

861.217.623.153đ

- Lợi nhuận trước thuế

3.561.224.709đ

- Lợi nhuận sau thuế

2.228.637.214đ

- Lợi nhuận/cổ phiếu (EPS)

1.360đ/cp
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b. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:
Chỉ tiêu
Doanh thu
Lợi nhuận
trước thuế
Lợi nhuận
sau thuế

Kế hoạch 2016
(đồng)

Thực hiện 2015
(đồng)

Thực hiện 2016
(đồng)

Ghi chú

809.671.000.000 837.199.465.066 861.217.623.153
2.000.000.000

1.942.773.734

3.561.224.709

1.600.000.000

1.321.522.965

2.228.637.214

Doanh thu toàn Công ty năm 2016 bằng 106,37% so với kế hoạch và bằng 102,87% so
với thực hiện năm 2015. Doanh thu một số hoạt động kinh doanh tăng so với năm 2015 như
doanh thu bán hàng thuốc lá bằng 105,7%, doanh thu từ hoạt động nhà hàng bằng 129,11%
(tăng chủ yếu từ Nhà hàng Cà Ná và Nhà hàng số 2 – Chi nhánh Trung tâm dịch vụ thương
mại Bình Triệu - mới đi vào hoạt động từ 01/07/2016). Tuy nhiên doanh thu một số hoạt động
kinh doanh khác còn thấp so với kế hoạch như: doanh thu bán vé máy bay, doanh thu vận tải,
doanh thu khách sạn, doanh thu dịch vụ massage, doanh thu dịch vụ du lịch. Sự cố sập cầu
Ghềnh đã ảnh hưởng rất lớn đến kinh doanh vận tải, du lịch của Công ty. Việc kinh doanh
dịch vụ lưu trú gặp nhiều khó khăn khi các đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú của Công ty do
đã khai thác lâu năm nên xuống cấp trầm trọng trong khi ngày càng có nhiều cơ sở kinh
doanh khách sạn mới mở ra với trang thiết bị hiện đại, giá cả cạnh tranh. Du lịch bằng đường
sắt là thế mạnh trong lãnh vực du lịch của Công ty cũng không còn thịnh hành như trước khi
du lịch bằng các phương tiện lưu thông khác ngày càng phát triển và tiện lợi.
2. Tổ chức và nhân sự
- Danh sách Ban điều hành:
Stt

Thành viên BĐH

Tóm tắt lý lịch

Tỷ lệ
sở hữu
CP

- Năm sinh: 1956
- Quốc tịch: Việt Nam
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Ông Trần Vĩ Đường Tổng giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Kinh doanh
- Quá trình công tác:

0,32%

+ 1987-2005: Công tác tại Công ty Dịch vụ
Du lịch Đường sắt Sài Gòn
+ 2005 – nay: Công tác tại Công ty Cổ phần
Sài Gòn Hỏa xa
- Năm sinh: 1961
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Bà Tăng Thị Minh Tân –
Giám đốc Nhân sự

- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị
kinh doanh
- Quá trình công tác:
+ 1994 – 2004: Công tác tại Công ty Dịch

4

1,84%

vụ Du lịch Đường sắt Sài Gòn
+ 2005 – nay: Công tác tại Công ty CP Sài
Gòn Hỏa xa
- Năm sinh: 1968
- Quốc tịch: Việt Nam
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Ông Nguyễn Minh Đức –
Kế toán trưởng

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.
- Quá trình công tác:

0,00058%

+ 2002 – 2004: Công tác tại Công ty Dịch
vụ Du lịch Đường sắt Sài Gòn
+ 2005 – nay: Công tác tại Công ty CP Sài
Gòn Hỏa xa
- Năm sinh: 1993
- Quốc tịch: Việt Nam
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Bà Trần Thiên Kim –
Giám đốc Đầu tư

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Tài chính

31,52%

- Quá trình công tác:
+ Từ 2015 – nay: Công tác tại Công ty CP
Sài Gòn Hỏa xa.

- Những thay đổi trong BĐH:
* Ngày 01/4/2016: Ông Trần Vĩ Đường, chức danh: Tổng giám đốc kiêm Giám đốc
Đầu tư nghỉ hưu;
* Ngày 01/4/2016: Tái bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Trần Vĩ
Đường;
Tân;

* Ngày 01/12/2016: Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Nhân sự với bà Tăng Thị Minh
* Ngày 01/12/2016: Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Đầu tư với bà Trần Thiên Kim
- Số lượng cán bộ, nhân viên: 226 người.
- Chính sách đối với người lao động:

Thực hiện đúng các quy định của Bộ luật lao động, các quy định về bảo hiểm xã hội,
bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
- Thay đổi chính sách với người lao động: Không có.
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án
a. Các khoản đầu tư lớn: Không có
b. Các công ty con, công ty liên kết: Không có.
4. Tình hình tài chính
Đvt: đồng
Chỉ tiêu
Tổng giá trị tài sản

2015
208.220.512.307
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2016
223.249.758.023

% tăng giảm
7,22

Doanh thu thuần
Lợi nhuận từ hoạt động kinh
doanh
Lợi nhuận khác

837.199.465.066

861.217.623.153

2,87

965.970.073

468.076.624

-51,54

976.803.661

3.093.148.085

216,66

Lợi nhuận trước thuế

1.942.773.734

3.561.224.709

83,31

Lợi nhuận sau thuế

1.321.522.965

2.338.637.214

76,97

0

0

0%

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức
b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:
Chỉ tiêu
KHẢ NĂNG THANH TOÁN
Tỷ số thanh toán hiện hành
(Tài sản (TS) ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)
Tỷ số thanh toán nhanh
((TS Ngắn hạn - Tồn kho) / Nợ ngắn hạn)
CƠ CẤU VỐN

2015

2016

1,4

1,2

1,0

0,8

Tỷ số đảm bảo nợ (Tổng nợ phải trả/Vốn CSH)

7,9

7,7

Tỷ số nợ (Tổng nợ / Tổng TS)

0,9

0,9

12,6

13,6

4,0

4,0

ROS (Lợi nhuận (LN) sau thuế/Doanh thu thuần)

0,16

0,27

ROE (LN sau thuế /Vốn CSH BQ)

5,80

9,55

ROA (LN sau thuế/Tổng TS BQ)

0,63

1,08

Hệ số Lợi nhuận hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần
5. Cơ cấu CĐ, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

0,12

0,05

NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG
Vòng quay tồn kho
(Giá vốn hàng bán/Tồn kho BQ)
Vòng quay tổng tài sản
(Doanh thu thuần/Tổng TS BQ)
KHẢ NĂNG SINH LỜI

Ghi chú

a. Cổ phần (CP)
- Tổng số CP đang lưu hành: 1.720.000 CP.
- Loại CP đang lưu hành: CP phổ thông.
- Số CP chuyển nhượng tự do: 1.125.680 CP.
- Số CP bị hạn chế theo Điều lệ: 594.320 CP.
b. Cơ cấu cổ đông:
Chỉ tiêu

Số lượng CĐ

Tổng số CP của Công ty

Số lượng CP

Tỷ lệ (%)

1.720.000

100

1. Theo tỷ lệ sở hữu
- CĐ lớn

6

1.558.170

90,59

- CĐ nhỏ

125

161.830

9,41
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2. Theo loại hình CĐ
- CĐ tổ chức

1

500.000

29,07

- CĐ cá nhân

130

1.220.000

70,93

- CĐ trong nước

131

1.720.000

100

- CĐ nước ngoài

0

0

0

0

0

0

131

1.720.000

100

3. Theo khu vực địa lý

4. Theo tiêu chí khác
- CĐ nhà nước
- CĐ khác

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Kể từ khi chuyển thành công ty cổ
phần, Công ty chưa phát hành thêm bất kỳ cổ phiếu nào.
d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Công ty không có cổ phiếu quỹ và Công ty không có giao
dịch cổ phiếu quỹ trong năm 2016.
e. Các chứng khoán khác: Không có.
6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty
6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:
a. Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và
dịch vụ chính của tổ chức trong năm:3.464.477.992đ
b. Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản
phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: Không có.
6.2. Tiêu thụ năng lượng:
a. Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: 972.894kwh
b. Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả:
Không có.
c. Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết
kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này:
Không có.
6.3. Tiêu thụ nước:
a. Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng
- Nguồn cung cấp nước: Các công ty cấp nước của tỉnh, thành nơi Công ty có cơ sở
kinh doanh;
- Lượng nước sử dụng: 29.461m3.
b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: Không có.
6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:
a. Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi
trường: 02 lần.
b. Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về
môi trường: 53.900.000đ.
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6.5. Chính sách liên quan đến người lao động
a. Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:
- Số lượng lao động: 226 người;
- Mức lương trung bình: 6.100.000đ/người/tháng.
động:

b. Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao

- Công ty thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động như: Khám sức khỏe định kỳ, an toàn
vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm…;
- Người lao động làm việc tại công ty, ngoài chế độ tiền lương còn được hưởng đầy đủ
các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, trợ cấp ốm đau thai sản theo luật định;
- Người lao động còn được quan tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần như mừng sinh
nhật, chia sẻ các hiếu hỉ của gia đình…
c. Hoạt động đào tạo người lao động:
- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên:
Không xác định được vì năm 2016 Công ty thực hiện việc đào tạo tại chỗ, người lao động cũ
hướng dẫn, kèm cặp, đào tạo người lao động mới;
- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm
bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp: Không có.
6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.
Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ
trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng:
- Công ty hỗ trợ quỹ vì người nghèo của chính quyền sở tại;
quanh.

- Đảm bảo vệ sinh tại cơ sở kinh doanh, không làm ảnh hưởng tới môi trường xung

6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của
UBCKNN: Không có
III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc/BĐH
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
*. Kinh doanh lưu trú
Công ty hiện có 6 chi nhánh đang trực tiếp kinh doanh lưu trú trong đó có 01 đơn vị
kinh doanh theo hình thức bao tiêu là Khách sạn Ga Sài Gòn (chuyên phục vụ cho nhân viên
công tác trên tàu của ngành đường sắt), phân bổ tại các trung tâm du lịch – TP.HCM, Đà Lạt,
Cà Ná…. Những đơn vị này có thâm niên khá lâu (từ trước thời điểm cổ phần hóa), một số
đạt tiêu chuẩn xếp sao như Khách sạn Hải Vân, Khách sạn Kỳ Đồng đạt 2 sao, Khách sạn Cà
Ná đạt 1 sao, số còn lại đủ tiêu chuẩn phục vụ khách lưu trú thậm chí 2 Khách sạn Hưng
Triệu và Khách sạn Ga Sài Gòn theo quy định của TP.HCM phải xếp hạng là phòng cho thuê
chứ không được xếp vào hàng khách sạn. Năm 2016 được nhìn nhận có đầu tư sửa chữa lớn
để nâng cấp khối kinh doanh lưu trú: Khách sạn Kỳ Đồng, Khách sạn Ga Sài Gòn, Khách sạn
Cà Ná song kết quả kinh doanh chưa cao.
*. Kinh doanh nhà hàng
Công ty có 2 đơn vị kinh doanh nhà hàng là Khách sạn Hải Vân và Khách sạn Cà Ná.
Từ tháng 5 năm 2016, bộ phận nhà hàng ở Khách sạn Hải Vân chuyển sang kinh doanh
karaoke và từ tháng 5 năm 2016 Công ty chính thức chỉ còn Khách sạn Cà Ná kinh doanh nhà
hàng với đối tượng phục vụ là khách của các công ty du lịch, tập trung vào bữa trưa và lượng
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khách Nga của 2 đơn vị chuyên doanh là Pegas và Anex trên hành trình Nha Trang – Mũi Né
với dịch vụ sử dụng gồm ăn nhẹ, giải khát. Lượng khách phục vụ đông vào những ngày cuối
tuần, đặc biệt là lễ, tết, hè. Kinh doanh nhà hàng cũng là hoạt động đem lại nguồn thu chính
cho khách sạn, giải quyết việc làm cho hơn 20 lao động. Cũng chính kinh doanh nhà hàng từ
lâu đã tạo nên thương hiệu cho Khách sạn Cà Ná.
*. Kinh doanh dịch vụ
Từ tháng 5, khi nhà hàng Hải Vân chuyển sang kinh doanh karaoke thì hoạt động
kinh doanh dịch vụ của công ty trở nên đa dạng: massage, karaoke và từ tháng 8/2016 có
thêm dịch vụ giải khát khi quán cà phê tại Bình Triệu chính thức đi vào hoạt động. Dịch vụ
massage vẫn tiếp tục khẳng định là loại hình kinh doanh hiệu quả. Bộ phận kinh doanh giải
khát dù doanh thu chưa cao song bước đầu đem lại sinh khí và sự mới mẻ cho hoạt động kinh
doanh chung toàn Công ty.
*. Thương mại
Liên tục nhiều năm, kinh doanh thương mại với chủ lực là bán buôn thuốc lá điếu
chiếm tỉ trọng chính trong doanh thu toàn Công ty. Địa bàn hoạt động gần khắp các tỉnh
Trung và Nam Bộ từ Quảng Bình đổ vào. Sau sự biến động – sụt giảm mạnh vào năm 2014
do ảnh hưởng từ chính sách hạn chế tiêu dùng của nhà nước – in hình ảnh cảnh báo trên vỏ
bao thuốc làm nhu cầu tiêu thụ giảm cùng với việc điều chỉnh thuế…sang năm 2015 và 2016
dần lấy lại thị trường và đạt sự tăng trưởng ổn định vào năm 2016. Kết quả này phản ánh kinh
doanh thương mại đã chính thức ổn định và đạt hiệu quả cao.
*. Vận tải hàng hóa
Sau những tín hiệu tích cực – giá nhiên liệu giảm sâu năm 2015, sang 2016 có dấu
hiệu tăng trở lại, ảnh hưởng tới chính sách giá cước – không thể giảm để thu hút khách hàng
cùng với sự cố sập cầu Ghềnh làm gián đoạn lưu thông đường sắt gần 3 tháng làm lượng hàng
vận chuyển giảm, chi phí cao, nhiều khách hàng bỏ, tìm phương tiện khác. Những bất lợi đó
làm kết quả kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa đạt không cao.
*. Du lịch
Từ 1989, chính du lịch đã tạo nên thương hiệu và nâng tầm Công ty dẫn đầu kinh
doanh trong toàn ngành đường sắt. Tuy nhiên, từ 2015, thị trường kinh doanh du lịch bắt đầu
có dấu hiệu thu hẹp. Nhiều tour đặc thù như những tour nội địa gắn với đường sắt nay không
còn là thế mạnh nữa dẫn tới kết quả kinh doanh không đạt.
*. Cho thuê tài sản trên đất.
Hiện Công ty có 4 cụm tài sản trên đất đang cho đối tác thuê kinh doanh: văn hóa
phẩm, ăn uống, massage, điện máy. Nguồn thu tương đối ổn định đối với các đối tác thuê tài
sản trên đất.
2. Tình hình tài chính
a.

Tình hình tài sản

Tổng tài sản năm 2016 tăng 7,22% so với năm 2015, đồng thời trong năm Công ty sử
dụng tài sản cũng hiệu quả hơn so với năm trước (Hiệu suất sử dụng tài sản năm 2016 tăng so
với 2015).
Nợ phải thu năm cuối 2016 giảm so 13,59% với năm cuối năm 2015. Năm 2016 Công
ty đã hoàn nhập dự phòng phải thu 338.108.000 đồng và hiện nay các khách hàng này cam kết
tiếp tục trả dần khoảng nợ còn lại. Tỷ số thanh toán hiện hành năm 2016 là 1,2 lần có giảm so
với năm 2015, tuy nhiên Công ty vẫn có khả năng hoàn thành nghĩa vụ trả nợ khi đến hạn.
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Hàng tồn kho năm 2016 tăng 38,13% so với năm 2015, chủ yếu tăng tồn kho mặt hàng
thuốc lá. Cuối năm 2016, Công ty dự trữ mặt hàng này chuẩn bị cho việc kinh doanh năm
2017.
b.

Tình hình nợ phải trả

Nợ phải trả khách hàng trong năm 2016 không có nhiều biến động so với năm 2015.
Tuy nhiên nợ phải trả cuối năm 2016 tăng 6,86 % so với cuối năm 2015 là do các khoản nợ
vay tăng. Vốn chủ sở hữu có hạn nên Công ty đã sử dụng các nguồn vốn vay ngân hàng và
vay cá nhân để phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Trong năm Công ty chuyển trả cho khách
hàng, trả vốn vay và lãi đúng hạn, không có trường hợp nào phải trễ hạn thanh toán.
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: Không có
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:
- Một số ngành nghề đã và đang khẳng định sự phát triển đúng hướng, có hiệu quả cao
và ổn định sẽ tiếp tục được ưu tiên đầu tư: Khách sạn, nhà hàng, thương mại.
- Cho thuê tài sản trên đất để khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai.
- Song song với phát triền, Công ty tiếp tục lưu ý đặc biệt tới công tác môi trường,
đảm bảo sự trong sạch, lành mạnh, phù hợp xu thế chung của xã hội.
5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty.
a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường:
Nỗ lực thực hiện công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo việc kinh doanh hài hòa với
môi trường và xã hội, cụ thể:
- Đầu tư các trạm xử lý nước thải để đảm bảo đạt tiêu chuẩn quy định trước khi thải ra
môi trường;
xanh;

- Duy trì, chăm sóc các diện tích cây xanh đã tồn tại, mở rộng các khu vực trồng cây

- Tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ công nhân viên thực hiện công tác xanh
sạch đẹp tại các cơ sở kinh doanh và nơi sinh sống, sinh hoạt;
- Tắt bớt các thiết bị điện khi không sử dụng; thường xuyên kiểm tra các thiết bị nước
tránh tình trạng rò rỉ lãng phí.
b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động:
- Công tác an toàn vệ sinh lao động luôn được Công ty quan tâm. Hàng năm Công ty
có tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động;
- Công ty tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, trợ
cấp ốm đau thai sản theo luật định.
c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa
phương:
- Công ty tuân thủ các quy định của chính quyền địa phương, đảm bảo các cơ sở kinh
doanh không gây ô nhiễm làm ảnh hưởng tới môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe người dân
xung quanh;
khăn.

- Hỗ trợ tài chính cho chính quyền địa phương chăm lo cho người có hoàn cảnh khó
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IV. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty (đối với công ty cổ phần)
1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên
quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội.
Kết quả kinh doanh năm 2016 đạt kết quả tốt thể hiện qua việc thực hiện vượt chỉ tiêu
về doanh thu 6,36% và đạt mức tăng trưởng 2,86%. Các hoạt động kinh doanh như vận tải,
dịch vụ, cho thuê tài sản trên đất nhìn chung hoàn thành kế hoạch song mức tăng trưởng thấp
do không có sự biến động nhiều về nhu cầu của xã hội, lại gặp sự cạnh tranh lớn, phức tạp.
Dịch vụ, lưu trú, lữ hành đạt hiệu quả không cao.
Công ty cùng chung sức với chính quyền địa phương chăm lo cho những người có
hoàn cảnh khó khăn.
Công ty thực hiện tốt việc tuyên truyền về môi trường cho các cán bộ công nhân viên.
Các cơ sở kinh doanh đảm bảo được vệ sinh môi trường, góp phần tạo sự an toàn, thoải mái
cho khách hàng, không làm ảnh hưởng tới cộng đồng xung quanh. Công ty duy trì và mở rộng
việc trồng cây xanh, tạo cảnh quan tại các cơ sở kinh doanh, góp phần tạo nên điểm thu hút
khách. Các chi nhánh và văn phòng Công ty đều thực hiện việc tắt bớt các thiết bị điện khi
không sử dụng, thường xuyên kiểm tra hệ thống nước để tránh tình trạng rò rỉ, gây lãng phí,
làm cạn kiệt tài nguyên.
2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc/BĐH Công ty.
Trong năm 2016, TGĐ và các cán bộ quản lý trong BĐH đã điều hành linh hoạt hoạt động
kinh doanh phù hợp với chủ trương của HĐQT. Các chủ trương của HĐQT được cán bộ quản
lý triển khai và báo cáo kịp thời.
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.
a. Những chỉ tiêu kế hoạch năm 2017
*. Kế hoạch SXKD:
Stt

Chỉ tiêu

Kế hoạch

Ghi chú

1

Doanh thu

840.481.701.000đ

2

Lợi nhuận trước thuế

3.000.000.000đ

3

Lợi nhuận sau thuế

2.400.000.000đ

*. Kế hoạch đầu tư, sửa chữa:
Stt

Danh mục

Kinh phí

1

Cải tạo, sửa chữa Khách sạn Hải Vân

218.000.000đ

2

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất
20m3/ngày tại Khách sạn Ga Sài Gòn

300.000.000đ

3

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải 25m3/ngày tại
Khách sạn Kỳ Đồng

400.000.000đ

4

Cải tạo, sửa chữa Biệt thự 7, 9, 9C, 10 tại Khách sạn
Đường sắt Đà Lạt

1.028.920.000đ

5

Mở rộng Nhà hàng Cà Ná Quán tại Khách sạn Cà Ná

3.289.000.000đ

6

Sửa chữa Nhà hàng Khách sạn Hưng Triệu

11

100.000.000đ

Ghi
chú

