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NGƯỜI
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KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG & ĐẠI BIỂU DỰ HỌP
1.

08:30 – 09:00

+ Tiếp đón đại biểu

Ban tổ chức

+ Đăng ký dự họp
+ Phát tài liệu dự họp và thẻ biểu quyết
KHAI MẠC CUỘC HỌP
+ Tuyên bố lý do
2.

09:00 – 09:10

+ Chào cờ

Ban tổ chức

+ Giới thiệu thành phần tham dự
+ Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu
3.

09:10 – 09:20

+ Thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

Ban tổ chức

+ Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký

4.

09:20 – 09:50

+ Báo cáo của HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài
chính và phân phối lợi nhụân năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh
doanh và đầu tư năm 2016

Tổng giám đốc

+ Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình tài chính và các hoạt
động của Công ty trong năm 2015

Trưởng BKS

+ Phát biểu của chủ tịch HĐQT và đề xuất - thông qua mức cổ tức
năm 2015
+ Thông qua quy chế đề cử, ứng cử; quy chế bầu cử
+ Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên
Ban kiểm soát

5.

09:50 – 10:00

6.

10:00 – 10:15

7.

10:15 – 10:45

+ Phát biểu của đại biểu và cổ đông - Hỏi và Giải đáp

8.

10:45 – 11:00

+ Thông qua biên bản và Nghị quyết của Đại hội cổ đông

9.

11:00

CHÀO CỜ VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT
Ban tổ chức

Chủ tịch đoàn
Thư ký
Ban tổ chức
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BÁO CÁO
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Phần I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015
I.1) Tình hình chung:
Tình hình kinh tế thế giới trong năm 2015 nhìn chung còn nhiều khó khăn, trong đó một
chút phục hồi chưa rõ nét của kinh tế Mỹ chỉ bù đắp cho sự phục hồi kinh tế chậm chạp của khu
vực châu Âu; Sự đi xuống của kinh tế Nhật Bản và sự giảm tốc tăng trưởng ở Trung Quốc; Kinh
tế Nga, Brazil, Saudi Arabia, Iran & Iraq cũng bị ảnh hưởng tiêu cực do kinh tế các nước này
phụ thuộc nhiều vào khai thác tài nguyên thiên nhiên mà đặc biệt là dầu mỏ. Không chỉ giá dầu
tụt dốc, mà giá quặng sắt và than cũng giảm mạnh; Giá dầu thô 35USD/thùng vào T12/2015 đã
chạm ngưỡng thấp nhất trong 10 năm trở lại đây (giá cao nhất là 140USD/thùng vào T4/20008)
sau khi OPEC quyết định không cắt giảm sản lượng dầu; 12 thành viên OPEC đã quyết định duy
trì sản lượng 90 triệu thùng dầu mỗi ngày. Giá dầu giảm là do nhu cầu dầu giảm mà trong đó
vận tải biển là một trong những ngành sử dụng nhiều dầu nhất. Hiện nay, tàu nhiều mà hàng hóa
ít nên việc cạnh tranh trong vận tải biển là rất khó khăn. Giá tàu cũng giảm sâu như giá dầu nên
việc cạnh tranh ngày càng tiếp diễn nếu không có sự biến chuyển trong việc cơ cấu lại đội tàu
của các công ty tàu biển Quốc tế nói chung và Việt Nam nói riêng.
I.2) Một số chỉ tiêu cơ bản:
Do ảnh hưởng của kinh tế thế giới và suy giảm vận tải biển toàn cầu. Giá cước và giá cho
thuê tàu tiếp tục giảm, đặc biệt là vào cuối năm 2015, giá cước của cả đội tàu giảm do đó hoạt
động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty đứng trước nhiều khó khăn thách thức.
Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty Inlaco Saigon đạt được những chỉ
tiêu tài chính chủ yếu như sau:
Doanh thu: 342,81 tỷ đồng, đạt 103,9% kế hoạch năm
Lỗ: 76,39 tỷ đồng
Nộp ngân sách: 4,97 tỷ đồng
Số lượng lao động (CBCNV và SQTV) tính đến 31/12/2015 là 1.212 người.
Thu nhập bình quân của người lao động năm 2015 là 7,9 triệu đồng/người.
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I.3) Báo cáo hoạt động tài chính và các hoạt động khác của Công ty:
Phân tích và đánh giá chung
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2015 vẫn tập trung chủ yếu vào 3
lĩnh vực kinh doanh chính là khai thác đội tàu, dịch vụ thuyền viên và dịch vụ logistics. Ngoài
dịch vụ thuyền viên tương đối ổn định và có tăng trưởng thì hoạt động khai thác của đội tàu
trong năm 2015 gặp rất nhiều khó khăn do nguyên nhân khách quan (sự suy thoái kinh tế, giá
cước giảm mạnh, đội tàu Công ty cũ trong khi phụ tùng vật tư, chi phí sửa chữa tăng ….) và
nguyên nhân chủ quan (vẫn còn tồn tại sự cố do lỗi của thuyền viên trong vận hành, quản lý đội
tàu...).
Tuy vậy, cần phải ghi nhận rằng trong bối cảnh hoạt động rất khó khăn, nhưng Công ty
vẫn duy trì đều đặn việc tuyển dụng thuyền viên để chuẩn bị lực lượng cho tương lai khi thị
trường vận tải chuyển biến tốt trở lại. Tổng số lượng lao động của toàn Công ty và mức thu nhập
bình quân của người lao động được duy trì ổn định, trong đó lương của thuyền viên đánh thuê
tăng trên một số tàu. Điều này cho thấy nỗ lực rất lớn của ban lãnh đạo công ty trong công tác
quản lý và điều hành doanh nghiệp.
I.3.i) Khai thác đội tàu:
Đội tàu của Công ty gồm 06 tàu vừa cho thuê định hạn vừa khai thác. Tàu Inlaco Accord
và tàu Thanh Thủy tự khai thác, 04 tàu còn lại cho thuê định hạn với giá cho thuê trung bình
năm như sau:

Tàu

Stt
1
2
3
4
5
6

Aquamarine (ĐH)
Thanh Thủy (KT)
Thanh Ba (ĐH)
Inlaco Bright (ĐH)
Inlaco Accord (KT)
Inlaco Express (ĐH)

Giá cho thuê định hạn
trung bình 2015
(USD/ngày)
2.057
2.787
2.897
5.175
4.307
4.984

Chi phí đội tàu tăng cao là do đội tàu công ty cũ (tuổi trung bình = 13), năng lực quản lý
tàu có một số hạn chế nên còn phát sinh sự cố, gây khó khăn và tốn kém trong việc thu xếp vật
tư phụ tùng và sửa chữa tại Nước ngoài. Ngoài ra việc Công ty nhận tàu Inlaco Express theo
chương trình giải cứu Vinashin với mức lãi suất vay ngân hàng cao (9,6%/năm), giá đóng tàu
cao (27 triệu USD) mà chất lượng thấp hơn tàu đóng ở Nước ngoài thì mỗi ngày Inlaco Saigon
phải chịu lỗ gần 7.000 USD làm cho công tác khai thác đội tàu của Công ty gặp rất nhiều khó
khăn và kém hiệu quả.
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Giá cho thuê của các tàu ngày càng thấp và thấp hơn so với chi phí ngày tàu nên hoạt
động khai thác tàu không mang lại hiệu quả. Chi phí ngày tàu tự khai thác cũng tăng nhưng giá
cước giảm nên thực tế hiệu quả của các tàu cho thuê định hạn vẫn tốt hơn tự khai thác trong thời
điểm hiện tại.
Công tác đầu tư phát triển đội tàu: Công ty chưa có kế hoạch đầu tư tàu mới cho đến năm
2017.
I.3.ii) Hoạt động xuất khẩu thuyền viên:
Tổng số thuyền viên tàu hàng tính đến 31/12/2015 là là 975 TV (kể cả 36 TV thời vụ và
04 TV biệt phái). Ngoài 6 thuyền bộ cung cấp cho đội tàu Công ty, phòng TV tàu hàng đang
cung cấp 22 thuyền bộ cho các đối tác trong và ngoài nước như: Inlaco Japan (13 tàu),
Supership Marine (05 tàu), Ocean Eleven (01 tàu), Công ty Xi măng Nghi sơn (02 tàu) và Bobae
Shipping (01 tàu).
Tổng số thuyền viên tàu dầu là 129 TV, 83 thuyền viên đang đi trên 7 tàu của NOSM.
Doanh thu của hoạt động xuất khẩu thuyền viên của Công ty trong năm 2015 đạt 26,07 tỷ
đồng.
I.3.iii) Hoạt động của công ty Inlaco Logistics:
Dịch vụ logistics đạt hiệu quả thấp nhất từ khi thành lập đến nay. Doanh thu và lợi nhuận
năm 2015 của Inlaco Logistics như sau:
+ Doanh thu: 35,14 tỷ đồng
+ Chi phí: 35,09 tỷ đồng
Nguyên nhân: dịch vụ kho bãi, mảng vận tải hoạt động đều nhưng kém hiệu quả (đã dự
báo và báo cáo trong ĐHCĐ 2015). Mặc dù trong năm 2015, sản lượng dịch vụ logistics tăng
gần 60% nhưng lợi nhuận không tương xứng. Cuối năm 2015, dịch vụ kho bãi của công ty
Inlaco Logistics đã chuyển sang làm hàng nội địa chủ yếu là hàng phân bón.
I.3.iv) Công tác môi giới tàu và hoạt động của các chi nhánh:
- Trong năm 2015 Công ty đã triển khai thành công dịch vụ quản lý tàu quốc tế cho tàu
Earnest Crane của chủ tàu Nhật Bản từ T2/2015. Tuy nhiên, do chủ tàu MH Adventure bán tàu
vào ngày 03/3/2016 nên dịch vụ quản lý tàu MH Adventure cũng kết thúc vào thời điểm trên.
- Chi nhánh Hải Phòng cung cấp thuyền viên cho 02 tàu Development, Brave và kết hợp
với 2 phòng thuyền viên trong công tác điều động, tiếp nhận, quản lý và đào tạo thuyền viên.
- Chi nhánh Hà Nội, Nghệ An chủ yếu phục vụ tốt cho công tác thuyền viên và dịch vụ
đại lý.
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I.3.v) Công tác đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn Upcom:
Công ty đã hoàn tất đăng ký giao dịch CK trên sàn Upcom với chi tiết sau:
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải biển và hợp tác Lao động Quốc
tế.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: ISG
- Mệnh giá: 10.000đồng/cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 8.800.000 cổ phiếu
- Ngày bắt đầu giao dịch chính thức trên sàn Upcom: 22/9/2015
I.3.vi) Các công tác khác:
- Công tác Hanshin: Do kinh tế khó khăn nên các chủ tàu hạn chế dùng phụ tùng của
Nhật – Hanshin do giá thành sản phẩm cao hơn các thiết bị vật tư của Hàn Quốc, Trung Quốc, vì
vậy việc cung cấp phụ tùng cho các Công ty trong nước còn nhiều hạn chế.

Phần II
KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016 VÀ CÁC MỤC TIÊU CỤ THỂ
II.1) Một số mục tiêu chính:
Dự báo tình hình vận tải biển nữa năm đầu 2016 chưa có dấu hiệu phục hồi, giá cước vẫn
xuống rất thấp nên tình hình khai thác đội tàu của Công ty tiếp tục lỗ. Năm 2016, Công ty đặt ra
mục tiêu như sau:
Doanh thu: 307 tỷ đồng
Lợi nhuận: -57 tỷ đồng
Cổ tức: 0% (không có cổ tức)
II.2) Các mục tiêu cụ thể:
Để đạt được các chỉ tiêu nêu trên công ty đề ra các biện pháp như sau:
II.2.i) Về khai thác đội tàu:
Tùy tình hình cụ thể trong từng thời điểm mà lựa chọn phương án tự khai thác hoặc cho
thuê định hạn, tìm mọi cách để nâng cao năng lực trong tìm kiếm nguồn hàng có giá cước tốt để
nâng cao doanh thu.
II.2.ii) Công tác quản lý kỹ thuật:
- Tìm mọi giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí nhiên liệu, kiểm soát chặt chẽ mức tiêu thụ dầu
nhờn, vật tư.
- Duy trì công tác bảo quản bảo dưỡng tàu, cử cán bộ kỹ thuật đi theo tàu để đảm bảo tàu luôn
trong tình trạng kỹ thuật tốt, an toàn con người và hàng hóa, không bị off-hire.
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- Làm tốt công tác sửa chữa đầu bến (do thuyền viên thực hiện) vừa đảm bảo ngày tàu và nâng
cao thu nhập cho thuyền viên).
- Lực chọn các nhà cung cấp vật tư, phụ tùng để có thể mua hàng với giá cạnh tranh, đảm bảo
chất lượng.
II.2.iii) Công tác quản lý tàu:
Thực hiện tốt quản lý tàu Eearnest Crane hiện tại để làm cơ sở tiếp thị dịch vụ quản lý tàu
quốc tế đến các chủ tàu nước ngoài trong thời gian tới.
II.2.iv) Công tác thuyền viên:
- Rà soát, phân loại, bố trí, điều động thuyền viên có trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và có
phẩm chất đạo đức tốt xuống làm việc trên đội tàu công ty và tàu nước ngoài.
- Tăng cường đào tạo, nâng cao chuyên môn cho thuyền viên trong thời gian dự trữ.
- Đánh giá, phân tích như cầu nguồn nhân lực để tuyển dụng thuyền viên đáp ứng đội tàu của
công ty và phục vụ công tác xuất khẩu thuyền viên.
- Tiếp tục tìm kiếm thêm thị trường để tăng thêm số lượng thuyền viên đi xuất khẩu lao động,
duy trì tốt các đối tác truyền thống.
- Tiết kiệm chi phí trong việc thay thế thuyền viên cho đội tàu công ty …
II.2.v). Công tác cơ cấu nợ:
- Công ty đã gửi Công văn số162/CV-KHĐT ngày 10/11/2014 và toàn bộ hồ sơ về việc xây
dựng phương án cơ cấu nợ tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) cho 3 tàu Inlaco
Express, Aquamarine và Thanh Thủy. Tiếp tục theo sát các hướng dẫn chính sách của Nhà
nước để việc cơ cấu nợ được chấp thuận.
Thay mặt ban lãnh đạo Công ty, tôi mong muốn các cổ đông Công ty nắm rõ những
thuận lợi và khó khăn trong kinh doanh của Công ty để từ đó hỗ trợ chúng tôi hoàn thành tốt
nhiệm vụ trong thời gian tới.
Xin chân thành cảm ơn và kính chào./.
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

TRẦN VIẾT ĐIỀN
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CÔNG TY INLACO SAIGON
Ban Kiểm Soát

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tp. HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2016
-

Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 35 của Điều lệ Công Ty
Cổ Phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế.

-

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 của Công Ty Cổ Phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế đã
được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A & C.

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông nội dung kết quả thảm định tình hình tài
chính năm 2015 như sau:
A. Tình hình tài chính của Công Ty Cổ Phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế:
1.

Về nguồn vốn và sử dụng vốn:

1.1 Tài sản tai thời điểm 31/12/2015:
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn
1.2 Nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2015:
Nợ phải trả
Nguồn vốn chủ sở hữu
2.
2.1

909,596,494,834
104,691,961,099
804,904,533,735
909,596,494,834
1,115,094,372,049
-205,497,877,215

Về kết quả kinh doanh:
Tổng thu nhập

Trong đó:
Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh
Thu nhập từ hoạt động tài chính
Thu nhập khác
2.2

Đơn vị tính: đồng.

Tổng chi phí

Trong đó:
Giá vốn hàng bán
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Chi phí tài chính
Chi phí bán hàng
Chi phí khác

342,809,406,941
337,521,932,911
4,666,883,736
620,590,294
419,192,581,955
339,374,801,875
6,560,842,183
65,951,120,427
6,623,605,756
682,211,714

Báo cáo Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2015
Trang: 1/2

Ban Kiểm Soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2015 Công ty INLACO SAIGON
2.3

Kết quả kinh doanh: Lỗ kinh doanh

-76,383,175,014

Thu nhập (1)
Chi phí (2)
Lợi nhuận trước thuế (3) = (1) - (2)
Khấu trừ Thuế thu nhập doanh nghiệp (4)
Lợi nhuận sau thuế (5) = (3) - (4)
Mức cổ tức đề nghị chia cho cổ đông

342,809,406,941
419,192,581,955
-76,383,175,014
13,688,651
-76,396,863,665
0%

B. Nhận xét về tình hình hoạt động của Công Ty Cổ Phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế
1.

Về số liệu và việc chấp hành chế độ kế toán:

1.1 Tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2015 theo báo cáo của Tổng Giám đốc là hoàn toàn chính xác
so với sổ sách kế toán và kiểm tra thực tế.
1.2 Các báo cáo tài chính: Bảng tổng kết tài sản, Báo cáo thu nhập và Chi phí được thực hiện đầy đủ hàng tháng,
đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, báo cáo
tài chính.
2.

Việc tuân thủ:

Công Ty Cổ Phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế tuân thủ các quy định pháp luật và thực hiện tốt các
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3.

Công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển:

Trong năm 2015, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn: giá cước, giá cho thuê tàu
giảm sâu do ảnh hưởng của kinh tế thế giới và giá dầu giảm kỷ lục, trong khi giá vật tư phụ tùng, dịch vụ sữa chữa,
dịch vụ hàng hải, bảo hiểm và cung ứng vẫn ở mức cao. Do đó, doanh thu kinh doanh tàu không đủ bù đắp chi phí.
Doanh thu chủ yếu của Công Ty Cổ Phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế vẫn từ những mảng dịch vụ
chính như: Khai thác tàu; xuất khẩu thuyền viên, Công ty thành viên Inlaco Logistics. Ngoài dịch vụ thuyền viên
tương đối ổn định và có tăng trưởng thì hoạt động về khai thác đội tàu 2015 gặp nhiều khó khăn, hoạt động Logistic
đạt hiệu quả thấp nhất từ khi thành lập đến nay mặc dù sản lượng vẫn tăng nhưng lợi nhuận không tương xứng .
Do tình hình thị trường vận tải biển tiếp tục đi xuống, công ty chưa có kế hoạch đầu tư tàu mới cho đến năm 2017.

C. Kết luận - Kiến nghị
Do khó khăn của nền kinh tế thế giới và trong nước đã ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp vận tải biển Việt
Nam và hầu hết các doanh nghiệp trong ngành đều lỗ trong sản xuất kinh doanh, vì vậy tình hình sản xuất kinh
doanh của Công Ty Cổ Phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế trong năm 2015 cũng nằm trong bối cảnh
như vậy, tuy nhiên vẫn đạt được sự tin tưởng của các đối tác trong và ngoài nước. Trong năm 2016, Ban kiểm
soát đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc Công ty tiếp tục tìm giải pháp tiết giảm chi phí quản lý kỹ
thuật đội tàu, tìm kiếm thêm thị trường xuất khẩu lao động, gia tăng phát triển dịch vụ quản lý tàu, nâng cao hiệu quả
cho thuê và khai thác các tàu.
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