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Thông tin chung

I.

Thông tin khái quát

1.


Tên giao dịch: Công ty cổ phần vận tải xãng dầu Ðồng Tháp



Vốn ðiều lệ: 43.705.100.000 VNÐ

Giấy chứng nhận ðãng ký doanh nghiệp số: 1400475345



Vốn ðầu tý của chủ sở hữu: 43.705.100.000 VNÐ




Ðịa chỉ: 215-217 Trýõng Hán Siêu, phýờng Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, Ðồng Tháp



Số fax: 067 3877029

Số ðiện thoại: 067 3877016




Website: www.dopetco.com.vn

2.

Quá trình hình thành và phát triển

Mã cổ phiếu: DOP




Công ty cổ phần Vận tải Xãng dầu Ðồng Tháp là doanh nghiệp ðýợc hình thành dýới hình thức cổ
phần hóa từ Xí nghiệp Vận tải Xãng dầu thuộc Công ty Thýõng mại Dầu khí Ðồng Tháp theo Quyết ðịnh
số160/QÐ-UB-TL ngày 10/8/2004 của UBND tỉnh Ðồng Tháp, ðýợc tổ chức và hoạt ðộng theo Luật doanh
nghiệp và các quy ðịnh của luật pháp.


Công ty cổ phần Vận tải Xãng dầu Ðồng Tháp ði vào hoạt ðộng theo mô hình cổ phần kể từ tháng
11 nãm 2004. Trong ðó, Nhà nýớc nắm giữ cổ phần chi phối (Công ty TNHH MTV Thýõng mại Dầu khí
Ðồng Tháp sở hữu 51% cổ phần).

Ngày 18 tháng 8 nãm 2011 ðýợc Trung tâm lýu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận số
59/2011/GCNCP-CSD
Ngành nghề và ðịa bàn kinh doanh

3.



Ngành nghề kinh doanh:
+ Vận tải ðýờng sông bằng sà lan, Wju WKӫy;
+ Vận tải hàng hóa bằng ðýờng bộ;
+ Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dýõng.
+ Mua Ein xãng dҫu, nhӟt.
Chuyên vận tải xãng dầu, nhớt, khí hóa lỏng các sản phẩm dầu mỏ, hàng khô.

4.

Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý


Ðịa bàn kinh doanh: Vận chuyển xãng dầu, nhớt, khí hóa lỏng, các sản phẩm dầu mỏ, hàng khô từ
các tỉnh miền ðông nam bộ, TP. HCM ðến các tỉnh miền tây nam bộ và Campuchia.
Mô hình quản trị: Công ty cổ phần



Cõ cấu bộ máy quản lý.



Các công ty liên kết:
5.


Công ty cổ phần vận tải biển Khai Nguyên

Công ty cổ phần vận tải dầu khí Mekong

Công ty cổ phần vận tải BMC Ðồng Tháp

Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Mỹ Trà
Ðịnh hýớng phát triển

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:


Tãng cýờng mạnh mẽ công tác ðào tạo nguồn nhân lực,
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Mở rộng phạm vi kinh doanh sang các lĩnh vực cùng ngành nghề và kinh doanh khác

Chiến lýợc phát triển trung và dài hạn.






Tìm kiếm ðối tác chiến lýợc

Tạo môi trýờng làm việc chuyên nghiệp, minh bạch, nãng ðộng và thân thiện ðể nhân
viên phát huy tài nãng và sáng tạo.
Họp tác hiệu quả với các ðối tác ðể cùng phát triển và góp phần xây dựng cộng ðồng.

Phát triển bền vững ðể gia tãng giá trị cho các cổ ðông thông qua ða dạng hóa hoạt
ðộng và chuyên nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh.

Các mục tiêu ðối với môi trýờng, xã hội và cộng ðồng của Công ty.


Ðảm bảo các ðiều kiện về an toàn vệ sinh lao ðộng, an toàn giao thông ðýờng thủy nội
ðịa, ô nhiểm môi trýờng và chống tràn dầu, phòng chóng cháy nổ trong lĩnh vực hoạt
ðộng của công ty.

Tình hình hoạt ðộng trong nãm

II.
1.

Tình hình hoạt ðộng sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt ðộng sản xuất kinh doanh trong nãm:

Tổng doanh thu nãm 2013: 67,095 tỷ ðồng. Trong ðó lợi nhuận trýớc thuế 14,393 tỷ ðồng, chia cổ tức
cho cổ ðông là 1.600 ð/1 cổ phần.


Tình hình thực hiện so với kế hoạch: mặc dù nãm 2013 là nãm khó khãn cho tất cả các công ty
cùng ngành nghề, nhýng công ty vẫn ðảm bảo doanh thu và lợi nhuận výợt kế hoạch ðề ra.
2.


Tổ chức và nhân sự

Danh sách Ban ðiều hành:

Họ và tên

Nguyễn Hoàng Quân
Mai An Mỹ
Lê Thị Thanh

3.

Chức vụ
Giám ðốc

P. Giám ðốc

Kế toán trýởng

Sinh ngày

Số cổ phiếu

Tỷ lệ (%)

1979

12.231

0,28

1961

118.010

2,70

1967

3.646

0,08

Ghi chú

Số lýợng cán bộ, nhân viên: Tổng số lao ðộng bình quân trong công ty nãm 2013 là 97 ngýời.
Tình hình ðầu tý, tình hình thực hiện các dự án

a)
Các khoản ðầu tý lớn: Nhằm tái cõ cấu lại ðội tàu, trong nãm HÐQT cho chủ trýõng thanh lý các
tàu Sông Tiền 16, Sông Tiền 25, 4 tàu chở hàng khô và Sông Tiền 22 nhýng chỉ bán ðýợc tàu Sông Tiền
22 với giá 2,55 tỷ ðồng ( lãi 1,5 tỷ ðồng) và ðã hoán cải tàu trọng tải từ 1.000 Tấn lên 1.600 Tấn với chi phí
2,89 tỷ ðồng, ðầu tý mua tàu ðã qua sử dụng trong tải 1.700 Tấn vố ðầu tý 5,7 tỷ ðồng.
- Chủ trýõng thoái vốn Cty Cổ phần du lịch Mỹ Trà, Cty cổ phần BMC nhýng chýa thực hiện ðýợc.
b)

Các công ty liên kết:

- Công ty CP Vận Tải Biển Khai Nguyên hoạt ðộng sản xuất kinh doanh khá tốt, mức cổ tức trả theo ðúng
kế hoạch do HÐQT ðề ra 25%. Số cổ phần ðang nắm giữ: 333,340 CP (Tổng trị giá: 3.933.400ð)
- Công ty CP vận tải biển Mekong, Số cổ phần Công ty ðang nắm giữ: 560.400 CP. Trị giá: 5.604.000.000ð.
Ðã trích lập dự phòng: 4.900.000.000ð.
- Công ty cổ phần vận tải BMC kết quả hoạt ðộng cũng còn gặp nhiều khó khãn, dự kiến cổ tức nãm 2013
không quá 6%/nãm. Số cổ phần Công ty ðang nắm giữ: 253.149 CP. Trị giá: 2.626.576.460ð.
- Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Mỹ trà: 30.000 CP. Trị giá: 300.000.000ð.
4.
a)

Tình hình tài chính

Tình hình tài chính
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Ðvt: Ngàn ðồng

Chỉ tiêu

Nãm 2012

Nãm 2013

% tãng giảm

* Ðối với tổ chức không phải là tổ chức tín
dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:
Tổng giá trị tài sản
Doanh thu thuần
Lợi nhuận từ hoạt ðộng kinh doanh
Lợi nhuận khác
Lợi nhuận trýớc thuế
Lợi nhuận sau thuế

68.870.907

68.419.488

-0,66%

57.363.505

67.095.263

+17%

12.122.500

12.512.265

+3,2%

493.652

1.881.579

+81%

12.616.152

14.393.844

+14%

10.613.847

10.846.647

+2%

2.429

2.482

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức

b)

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Các chỉ tiêu

Nãm 2012

Nãm 2013

1,01

0,99

0,46

0,20

Hệ số Nợ/Tổng tài sản

10,12

6,87

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

12,25

6,84

223

93

0,83

0,98

17,88

16,17

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở
hữu

17,16

16,16

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

15,34

16,96

21,26

15,85

21,13

18,64

Chỉ tiêu về khả nãng thanh toán


Hệ số thanh toán ngắn hạn:
TSLÐ/Nợ ngắn hạn



Hệ số thanh toán nhanh:

TSLÐ - Hàng tồn kho
Nợ ngắn hạn

Chỉ tiêu về cõ cấu vốn



Chỉ tiêu về nãng lực hoạt ðộng




Vòng quay hàng tồn kho:

Giá vốn hàng bán

Hàng tồn kho bình quân

Doanh thu thuần/Tổng tài sản

Chỉ tiêu về khả nãng sinh lời





+2,2%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu
thuần

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt ðộng kinh
doanh/Doanh thu thuần
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Ghi chú

5. Cõ cấu cổ ðông, thay ðổi vốn ðầu tý của chủ sở hữu
a)

Cổ phần:
Mã cổ phiếu: DOP
Loại cổ phiếu: Phổ thông
Mệnh giá: 10.000 ðồng
Tổng số lýợng cổ phiếu ðãng ký: 4.370.510 Cp
Tổng giá trị cổ phiếu ðãng ký: 43.705.100.000 VNÐ
Số lýợng cổ phần tự do chuyển nhýợng: 4.241.664 Cp
Số lýợng cổ phần hạn chế chuyển nhýợng: 128.846 Cp
Cổ ðông trong nýớc

Danh mục

Số lýợng
cổ phiếu

Tổng

Giá trị

Tỷ lệ (%)

Số lýợng
Cổ phiếu

Giá trị

Tỷ lệ
(%)

Tổng số vốn thực góp

4.370.510

43.705.100

100

4.370.510

43.705.100

100

Cổ ðông sáng lập

2.265.666

22.656.660

51,8

2.265.666

22.656.660

51,8

Cổ ðông sở hữu trên 5% cổ

2.463.956

24.639.560

56,38

2.463.956

24.639.560

56,38

Cổ ðông nắm giữ dýới 1% cổ

1.294.740

12.947.400

29,62

1.294.740

12.947.400

29,62

phiếu có quyền biểu quyết

phiếu có quyền biểu quyết

b)

Cõ cấu cổ ðông:
Cổ ðông trong nýớc

Danh mục

Số lýợng
cổ phiếu

Tổng

Giá trị

Tỷ lệ (%)

Số lýợng
Cổ phiếu

Giá trị

Tỷ lệ
(%)

Tổng số vốn thực góp:

4.370.510

43.705.100

100

4.370.510

43.705.10

100

1.Cổ ðông Nhà nýớc:

2.228.956

22.286.560

51

2.228.956

22.286.56

51

181.058

1.810.580

4,14

181.058

1.810.580

4,14

2. Cổ ðông nội bộ:

(Hội ðồng Quản trị, Ban Giám ðốc, Ban
Kiểm soát, Kế toán trýởng)

3. Cổ ðông trong công ty:

0

Cổ phiếu quỹ

213.517

2.135.170

4,89

213.517

2.135.170

4,89

1.746.979

17.469.790

39,97

1.746.979

17.469.79

39,97

Cán bộ công nhân viên

4. Cổ ðông ngoài công ty:
Cá nhân
Tổ chức

c)
d)
e)

0

Tình hình thay ðổi vốn ðầu tý của chủ sở hữu: Không có thay ðổi
Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có cổ phiếu quỹ.

Các chứng khoán khác: Không có.
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Báo cáo và ðánh giá của Ban Giám ðốc:

III.

A. Kết quả kinh doanh nãm 2013:
1. Ðặc ðiểm tình hình

Nãm 2013 tiếp tục là nãm khó khãn của nền kinh tế thế giới và khu vực, các doanh nghiệp Việt
Nam bị tác ðộng mạnh làm ảnh hýởng lớn ðến hoạt ðộng sản xuất kinh doanh, ðặc biệt là các doanh
nghiệp làm dịch vụ hậu cần, trong ðó bao gồm có các doanh nghiệp vận tải thủy nội ðịa. Trong nãm ðõn vị
gặp những thuận lợi và khó khãn sau:
1.1. Khó khãn:






Lýợng hàng hóa trung chuyển về các kho giảm
Chi phí sửa chữa, dầu máy không ngừng tãng lên
Chính sách hạn chế hàng hóa trung chuyển về các kho tuyến sau của Công ty mẹ Công ty TNHH
MTV Thýõng mại Dầu khí Ðồng Tháp tập trung thực hiện công tác nhận hàng tại kho ðầu nguồn
Phýớc Khánh.
Nguồn hàng khai thác cho tàu gas gặp nhiều khó khãn.
Sự cạnh tranh gay gắt giữa các ðõn vị vận tải, do vậy muốn giữ ðýợc thị phần thì ðõn vị phải giảm
giá cýớc dẫn ðến giảm lợi nhuận

1.2. Thuận lợi


Ðã ðýợc công ty mẹ Công ty TNHH MTV Thýõng mại Dầu khí Ðồng Tháp ðiều chỉnh cýớc vận
chuyển (ðiều chỉnh theo giá dầu tãng lên)

2. Kết quả kinh doanh
Bảng Tổng hợp kết quả kinh doanh nãm 2013
Stt
1
2
3
4

Khoản mục
Doanh thu
LN trýớc thuế
Thuế TNDN
LNST

Nãm 2012
57.363
12.122
1.900
10.613

KH
57.808
11.000
2.000
9.000

Nãm 2013
TH
67.095
14.393
3.547
10.846

ÐVT : tr.ð
TH/KH
116%
130%
177%
120%

Tình hình các công ty liên doanh liên kết:
- Công ty CP Vận Tải Biển Khai Nguyên chia cổ tức theo kế hoạch ðề ra: ðạt 25% týõng ðýõng
830 triệu ðồng
- Công ty CP Vận Tải Biển Dầu Khí Mê Kông kết quả khả quan, bắt ðầu có lãi.
- Công ty cổ phần vận tải BMC kết quả dự kiến nãm 2013 chi cổ tức 5%.
- Công ty CP khách sạn Mỹ Trà không chia cổ tức trong nãm 2013.
3. Công tác ðầu tý:
Trong nãm ðã ðầu tý thêm tàu Ðồng Tháp 15 trong tải 1.700 tấn với tổng giá trị ðầu tý là 6 tỷ ðồng
( ðã bao gồm VAT, sửa chữa nhỏ phục vụ khai thác kịp thời, chuyển chủ sở hữu)
4. Công tác nhân sự:
Nhân sự týõng ðối ổn ðịnh, tổng số lao ðộng bình quân trong nãm là 97 ngýời, thu nhập bình quân
6 triệu ðồng/ngýời/tháng.
5. Công tác an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ:
Nãm qua, ðõn vị thực hiện tốt công tác an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ không ðể xảy
ra vi phạm công tác an toàn giao thông.
6. Công tác khác:
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Thực hiện tốt công tác tài chính kế toán và nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nýớc.
Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu nãm 2013:
Các chỉ tiêu về kết quả kinh doanh:
Stt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nãm 2012
57.363.505
38.454.120
1.284.927
20.720
21.476.589
6.119.237
12.122.500
493.652

Chỉ tiêu
Doanh thu cung cấp dịch vụ
Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV
Doanh thu từ hoạt ðộng tài chính
Chi phí hoạt ðộng tài chính
Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Lợi nhuận từ hoạt ðộng kinh doanh
Thu nhập khác
Chi phí khác
Lợi nhuận khác
Lợi nhuận trýớc thuế
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
Lợi nhuận sau thuế
Lãi cõ bản trên mỗi cổ phiếu

493.652
12.616.152
2.002.305
10.613.847
2.429

Các chỉ tiêu trên bảng cân ðối kế toán:
Stt
I
1
2
3
4
5
II
1
2
3
III
IV
1
2
V

Nãm 2012
12.784.178
5.105.679
6.876.654

Chỉ tiêu

Tài sản ngắn hạn:
Tiền và các khoản týõng ðýõng tiền
Các khoản phải thu
Các khoản ðầu tý tài chính ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn khác
Hàng tồn kho
Tài sản cố ðịnh và ðầu tý dài hạn:
Tài sản cố ðịnh
Ðầu tý tài chính dài hạn
Tài sản dài hạn khác
Tổng tài sản
Nợ phải trả:
Nợ ngắn hạn
Nợ dài hạn
Nguồn vốn chủ sở hữu
Vốn chủ sở hữu
Nguồn kinh phí và các quỹ khác
Tổng nguồn vốn

804.649
6.195
56.086.728
46.211.506
7.513.399
2.361.822
68.870.907
7.237.710
7.237.710

Ðvt: Ngàn ðồng
Nãm 2013
Ghi chú
67.095.263
44.205.288
253.671
26.809
24.170.025
7.749.859
12.512.265
2.782.387
900.808
1.881.579
14.393.844
3.547.196
10.846.647
2.482

Ðvt: Ngàn ðồng
Nãm 2013
Ghi chú
9.077.134
2.806.173
4.729.042

61.633.197
61.633.197

1.295.497
246.421
59.342.354
49.706.409
7.513.399
2.122.544
68.419.488
4.496.667
4.411.667
85.000
63.922.820
63.922.820

68.870.907

68.419.488

Các chỉ tiêu ðánh giá về kết quả kinh doanh:
Stt
1

2

3

Tỷ lệ %
Nãm 2013
Nãm 2012

Chỉ tiêu
Cõ cấu về tài sản
- Tài sản cố ðịnh/Tổng tài sản
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
Cõ cấu nguồn vốn
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn
Tỷ suất lợi nhuận
6

86,50
13,49

72,17
13,18

10,12
89,87

6,53
92,82

Ghi chú

- Tỷ suất lợi nhuận trýớc thuế/Doanh thu
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu
- Tỷ suất lợi nhuận trýớc thuế/Tổng tài sản
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH

21,26
17,88
18,24
15,34
17,16

21,45
16,17
21,04
15,85
16,97

B. Kế hoạch kinh doanh nãm 2014:
1. Nhận ðịnh tình hình
Nãm 2014 dự báo ðõn vị gặp nhiều khó khãn nhý:
- Nguồn hàng vận chuyển nội ðịa sụt giảm mạnh.
- Vận chuyển hàng tái xuất cũng gặp nhiều khó khãn do sự cạnh tranh quyết liệt giữa các ðõn vị vận tải.
Trên cõ sở ðó, chúng tôi xây dựng các chỉ tiêu ðịnh hýớng cho hoạt ðộng kinh doanh nãm 2014 nhý sau:
2. Các chỉ tiêu ðịnh hýớng

Stt
1
2
3
4

Dự kiến doanh thu hoạt ðộng nãm 2014 nhý sau
Ðvt: Tr.ð
Khoản mục
2013
2014
VC xãng dầu trong nýớc
37,000
39.000
VC xãng dầu tái xuất
18,000
14.000
VC gas
1,800
1.600
VC hàng khô
1,008
Tổng Cộng
57.445
54.600

% chênh lệch
+5%
-22%
-11%
-5%

DΉki͗n Fic FK͡tiêu kinh t͗Wji FKtnh nãm 2014
1. Doanh thu ðạt 54,6 tỷ ðồng
2. Lӧi nhuұn trѭӟc thuӃ: 9 tỷ ðồng
3. Dự kiến mức cổ tức nãm 2014: 12 %
3. Giải pháp thực hiện:
Cũng cố mối quan hệ với các khách hàng truyền thống, kể cả trong nội ðịa lẫn tái xuất, bên cạnh ðó
tìm các nguồn hàng vận chuyển mới, cả trong vận chuyển nội ðịa và vận chuyển hàng tái xuất.
Thực hiện tốt trong công tác giao nhận hàng hóa.
Tãng cýờng công tác giáo dục chính trị, tý týởng, nâng cao ý thức của ðội ngũ thuyền viên hạn chế tối
ða tai nạn giao thông, bảo quản máy móc, sửa chữa, công tác bảo quản tàu nhằm tiết kiệm chi phí hõn
nữa.
Nhằm phục vụ cho nhu cầu vận tải trong nãm 2014, Ban Ðiều hành sẽ trình HÐQT cho phép hoán cải
tàu từ 1.000 tấn lên 2.300 tấn.
Tiếp tục tái cõ cấu lại ðội tàu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt ðộng
IV.
Ðánh giá của Hội ðồng quản trị về hoạt ðộng của Công ty

Giám ðốc ðiều hành và ðội ngũ cán bộ quản lý là những ngýời có nãng lực, ðoàn kết, nhất trí cao,
luôn tuân thủ, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Ðại hội ðồng cổ ðông và Hội ðồng quản trị, ðã tổ chức
chỉ ðạo, ðiều hành mọi hoạt ðộng của Công ty theo ðúng kế hoạch sản xuất kinh doanh và ðịnh hýớng ðầu
tý phát triển ðã ðýợc Ðại hội ðồng cổ ðông thông qua. Nãm 2013 Ban lãnh ðạo Công ty ðã chỉ ðạo, ðiều
hành Công ty thực hiện cõ bản hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh ðã ðề ra.

V.
1.

Quản trị công ty

Hội ðồng quản trị

Các cuộc họp của Hội ðồng quản trị:
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Thành viên HÐQT

STT

Nguyễn Vãn Ðúng
Ngô Thị Xuân Nữ
Huỳnh Vãn Thành
Nguyễn Ðức Výợng
Nguyễn Ngọc Thới
Nguyễn Hoàng Quân
Mai An Mỹ

1
2
3
4
5
6
7

Chức vụ
Chủ tịch
Phó Chủ tịch
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên

Số buổi
họp tham
dự
2/2
2/2
1/2
1/2
1/2
2/2
2/2

Tỷ lệ

Lý do không tham dự

100%
100%
50%
50%
50%
100%
100%

Hoạt ðộng giám sát của Hội ðồng quản trị ðối với Ban Giám ðốc:
- Hàng quý, các thành viên Hội ðồng quản trị công ty ðã ðýợc báo cáo về tiến ðộ hoạt ðộng sản xuất kinh
doanh theo chỉ tiêu kế hoạch ðã ðề ra theo Nghị quyết của Ðại hội ðồng Cổ ðôngthýờng niên nãm 2013.
- Hoạt ðộng giám sát ðýợc các thành viên Hội ðồng quản trị thực hiện theo ðúng Pháp luật và Ðiều lệ công
ty.
Hoạt ðộng của các tiểu ban thuộc Hội ðồng quản trị
Hội ðồng quản trị chýa thành lập các tiểu ban trực thuộc.
Các Nghị quyết của Hội ðồng quản trị:
STT

Số Nghị quyết
01/NQÐHÐCD/2013

Ngày
26/04/2013

Nội dung
- Báo cáo hoạt ðộng của HÐQT nãm 2012
- Báo cáo kết quả hoạt ðộng sản xuất kinh doanh
nãm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh nãm
2013
- Báo cáo thẩm tra kết quả sản xuất kinh doanh
của Ban kiểm soát nãm 2012
- Báo cáo kết quả Kiểm toán nãm 2012
- Tờ trình phýõng án phân phối lợi nhuận nãm
2012
- Tờ trình mức chi trả thù lao HÐQT và BKS nãm
2013
- Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán báo cáo tài
chính nãm 2013

01/NQ-HÐQT

30/07/2013

- Thống nhất nội dung Báo cáo của Ban Ðiều
hành công ty về kết quả hoạt ðộng kinh doanh 6
tháng ðầu nãm 2013, kế hoạch KRҥt ðӝng kinh
doanh 6 tháng cuối nãm 2013.
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- Thống nhất nội dung Báo cáo kết quả thẩm tra
hoạt ðộng kinh doanh 6 tháng ðầu nãm 2013 của
Ban Kiểm soát.
2

- Thống nhất Tờ trình Phýõng án ðầu tý mua 01
tàu chở dầu của Công ty TNHH TM DV Vận tải
Xãng dầu Phýợng Hoàng, số ðãng ký SG. 5822
ðã qua sử dụng tải trọng 1.724 tấn (2.000 m3), giá
6 tỷ ðồng bao gồm thuế VAT. Ðồng thời, Hội ðồng
quản trị Công ty ủy quyền cho ông Nguyễn Hoàng
Quân - Thành viên Hội ðồng quản trị - Giám ðốc
Công ty cổ phần Vận tải Xãng dầu Ðồng Tháp ký
kết tất cả các thủ tục nhận chuyển nhýợng
phýõng tiện này.
- Thống nhất Tờ trình thanh lý tàu Sông tiền 22 và
8

tàu kéo Sông tiền 24 bằng hình thức bán chỉ ðịnh,
giá tối thiểu hai phýõng tiện này là 2,5 tỷ ðồng
bao gồm thuế VAT.
02/NQ-HÐQT

17/01/2014

- Thống nhất nội dung Báo cáo của Ban Ðiều
hành công ty về kết quả hoạt ðộng kinh nãm
2013, kế hoạch KRҥt ðӝng kinh doanh nãm 2014.
- Thống nhất nội dung Báo cáo kết quả thẩm tra
hoạt ðộng kinh doanh nãm 2013 của Ban Kiểm
soát.
- Thống nhất nội dung Tờ trình phân phối lợi
nhuận sau thuế nãm 2013 với mức chi cổ tức là
16%. Thời gian chi trả cổ tức từ sau Ðại hội ðồng
cổ ðông thýờng niên nãm 2014. Ðiều chỉnh Quĩ
khen thýởng, phúc lợi từ 8% lên 9%.
- Thống nhất mức thýởng Hội ðồng quản trị, Ban
kiểm soát và Ban ðiều hành công ty nãm 2013 là
190 triệu ðồng.

3

- Thống nhất nội dung Tờ trình dự kiến mức thù
lao Hội ðồng quản trị và Ban kiểm soát nãm 2014.
- Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Hiếu giữ
nhiệm vụ Trýởng phòng kinh doanh công ty kể từ
ngày 01 tháng 02 nãm 2014.
- Thống nhất thanh lý tàu Sông Tiền 16, Sông
Tiền 25, Sông Tiền 23 và 04 tàu hàng khô.
- Thống nhất thông qua dự thảo Quy trình công
bố thông tin của công ty.

Thù lao và các khoản lợi ích của Hội ðồng quản trị

2.

1

Nguyễn Vãn Ðúng

Chủ tịch HDQT

52.000.000

2

Ngô Thị Xuân Nữ

P. Chủ tịch HDQT

40.400.000

3

Nguyễn Ðức Výợng

Thành viên HDQT

33.000.000

4

Nguyễn Ngọc Thới

Thành viên HDQT

33.000.000

5

Huỳnh Vãn Thành

Thành viên HDQT

33.000.000

6

Nguyễn Hoàng Quân

Thành viên HDQT

33.000.000

7

Mai An Mỹ

Thành viên HDQT

33.000.000

Báo cáo tài chính

VI.
1.

Ý kiến kiểm toán

9

10

2.

Báo cáo tài chính ðýợc kiểm toán :

11

12

13

14

15

Xác nhận của ðại diện theo pháp luật của Công ty
CHỦ TỊCH HỘI ÐỒNG QUẢN TRỊ
(Ðã ký)
Nguyễn Vãn Ðúng
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