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CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

VINATRANS ---HHHHH---
------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2013

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2012

& PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2013
*********

I- Đặc điểm tình hình kinh doanh năm 2012:

1. Khó khăn: 
Kinh tế năm 2012 có nhiều biến động bất lợi, nhất là về lĩnh vực tài 
chính, tình hình nợ xấu diễn ra trên diện rộng gây tắc nghẽn hoạt động 
nhiều ngành nghề sản xuất kinh doanh.

- Sức mua thấp, thị trường xuất khẩu cũng bị giảm sút đối với một số mặt 
hàng chủ lực như thủy sản, dệt may, da giày…., hàng tồn kho luôn ở mứ c 
cao khiến nhiều doanh nghiệp phải giải thể hoặc tạm ngừng sản xuất.

- Giá nhiên liệu biến động nhiều lần trong năm đã ảnh hưởng đến tất c ả các 
lĩnh vực kinh tế và ảnh hưởng trực tiếp đến ngành dịch vụ vận tải giao 
nhận hàng hóa.

- Nhân sự ngành logistics chưa đáp ứng được nhu cầu của các doanh 
nghiệp logistics, Công ty thường xuyên tuyển dụng nhân viên sales 
nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu cả về số lượng lẫn chuyên môn.

- Các cơ sở kinh doanh hiện nay của Công ty vẫn chưa được ký hợp đồng 
thuê đất dài hạn nên chưa thể tiến hành đầu tư để tăng cường năng lực
kinh doanh, tạo nguồn thu ổn định và lâu dài cho Công ty.

2. Thuận lợi:
- Tổng kim ngạch xuất khẩu vẫn tăng trưởng đáng kể, đạt 114,6 tỷ USD, 

tăng 18,3% so với năm trước. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực là dệt may
(đạt 15,1 tỷ USD), điện thoại (12,7 tỷ USD), dầu thô (8,3 tỷ USD), giày 
dép (7,2 tỷ USD), sản phẩm điện tử, nông sản…, các thị trường xuất khẩu 
chính là Châu Âu (chiếm tỷ trọng 17,3% trong tổng kim ngạch xuất 
khẩu), Mỹ ( 17,1%), Asean (15%), Nhật ( 11,3%), Trung Quốc 
(10,7%)…
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- Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 114,35 tỷ USD, tăng 7,1% so với năm 
trước. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là máy móc, thiết bị phụ tùng, 
nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất, các thị trường nhập khẩu chính là 
Trung Quốc (chiếm tỷ trọng 24,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu),  
Asean (18,2%), Nhật (10,1%), Đài Loan (7,5%), Châu Âu (7,1%), Mỹ 
(4,2%)…

- Công ty có bề dày hoạt động 37 năm và có uy tín nhất định trên thị 
trường nên việc tiếp cận ban đầu với khách hàng có phần thuận lợi hơn so 
với các công ty giao nhận khác.

- Nguồn lực tài chính của Công ty đủ mạnh để tham gia đấu thầu và thực 
hiện các công trình lớn.

II- Kết quả kinh doanh năm 2012 của Công ty:

1. Kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2012 thông qua:
- Tổng doanh thu: 660 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:   25 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế:    20 tỷ đồng

2. Thực hiện của Công ty:

2.1. Những nét chính trong hoạt động kinh doanh năm 2012:
- Dịch vụ logistics tiếp tục được phát triển ở tất cả các đơn vị kinh doanh 

của công ty và đã đóng góp tỷ trọng lớn nhất trong nguồn thu của các đơn 
vị kinh doanh.

- Chính sách duy trì và phát triển khách hàng lớn được quan tâm đặc biệt, 
các khách hàng lớn đều được chăm sóc chu đáo và tiếp tục đóng góp 
đáng kể vào nguồn thu của công ty.

- Thực hiện tốt vai trò đại lý tại Việt Nam cho các hãng tàu và hãng giao 
nhận nước ngoài, đảm bảo nguồn thu đều đặn hàng tháng cho công ty.

- Bước đầu tiếp cận và tham gia cung cấp dịch vụ logistics cho  một vài đơn 
vị trong hệ thống VN Steel.

- Đa số các đơn vị kinh doanh trong công ty đều đạt mức tăng trưởng đáng 
kể so với năm trước: kết quả kinh doanh Phòng Hàng Không tăng 158%, 
Phòng Công Trình tăng 127%, Chi nhánh Hải Phòng tăng 75%, Phòng 
Vận Tải Đa Phương Thức tăng 23%... Tuy nhiên, cũng có một vài đơn vị 
do tình hình khách hàng và đại lý khó khăn nên không đạt được kế hoạch 
năm và có bước sút giảm so với năm trước như Phòng Đại Lý Hàng Hải 
chỉ bằng 45% năm trước, Chi nhánh Cần Thơ chỉ bằng 76% năm trước.
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2.2. Thực hiện kế hoạch đầu tư trong năm 2012:

2.2.1. ĐHĐCĐ Công ty VINATRANS năm 2012 đã quyết định kế hoạch 
đầu tư 16,6 tỷ đồng để trang bị phương tiện vận tải, cho đến nay Công 
ty thực hiện đầu tư 12 tỷ đồng với chi tiết như sau:

o Hạng mục đầu tư 10 xe đầu kéo container và 15 rơ -moóc trị giá 12 
tỷ đồng thông qua công ty con V-Truck đã được thực hiện vào cuối 
quý 3 và quý 4 năm 2012.

o Hạng mục đầu tư 01 xe cẩu hàng 30 -35 tấn, trị giá 3 tỷ đồng: do 
tình hình hàng hóa lưu bãi thực tế có phần giảm sút so với năm 
trước nên Công ty chưa thực hiện.

o Hạng mục đầu tư 03 xe tải Isuzu 1,4 tấn, trị giá 1,6 tỷ đồng: việc 
đầu tư này nhằm phục vụ cho khách hàng của Đại lý. Tuy nhiên, 
tình hình kinh doanh của khách hàng này đang gặp khó khăn nên 
lượng hàng vận chuyển trong thời gian sắp tới có thể biến động, do 
đó Công ty quyết định chưa đầu tư hạng mục này.

2.2.2. ĐHĐCĐ Công ty VINATRANS năm 2012 cũng đã quyết định góp 
vốn đầu tư thành lập công liên doanh với đối tác Sojitz Logistics. 
Tháng 07/2012, Công ty đã thực hiện góp vốn 4,9 tỷ đồng thành lập 
Công liên doanh Sojitz Logistics Việt Nam. Hiện nay, công liên doanh 
đã đi vào hoạt động và bước đầu đã có một số hợp tác tốt với Công ty 
trong việc chọn Công ty làm nhà thầu phụ thực hiện các dịch vụ 
logistics tại thành phố Hồ Chí Minh và Long An.

2.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:

- Tổng doanh thu: 788 tỷ đồng, bằng 119% kế hoạch và 
bằng 128% năm trước

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 26,78 tỷ đồng, bằng 107% kế hoạch và 
bằng 123% năm trước

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 21,15 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch và 
bằng 113% năm trước

III- Lao động, việc làm và các hoạt động đoàn thể trong năm 2012:

Năm 2012, Công ty tiếp tục đảm bảo việc làm thường xuyên, ổn định cho 
100% lao động trong Công ty. Trong năm, Công ty tiếp tục đẩy mạnh 
việc đào tạo tại chổ đưới nhiều hình thức, tổ chức 2 khóa đào tạo tập 
trung cho gần 100 cán bộ quản lý và nhân viên trong Công ty và các 
Công ty con, Công ty liên kết; cử 4 lượt người đi công tác nước ngoài, 
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tuyển dụng 43 nhân viên mới để đáp ứng nhu cầu công việc ngày càng 
tăng và bù đắp số lượng nhân viên nghỉ việc và nghỉ hưu. Các chế độ, 
chính sách đối với người lao động được thực hiện tốt.

Các hoạt động đoàn thể: Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong năm 
qua tiếp tục được duy trì theo nề nếp truyền thống của Công ty, hoàn 
thành được các nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực vào hoạt động kinh 
doanh của Công ty. Các phong trào văn thể mỹ được tổ chức tốt trong 
năm 2012: Hội thi thể thao nhân ngày thành lập Công ty 14-7, Hội thi 
cắm hoa, trang trí trái cây nhân ngày Phụ nữ 20-10….

Bên cạnh công tác kinh doanh, trong năm qua Công ty cũng tích cực 
tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện như: đóng góp Quỹ vì người 
nghèo, Quỹ Vì Trường Sa thân yêu, thăm và tặng quà Trại thương binh 
Long Đất nhân ngày Thương binh liệt sĩ, thăm và tặng quà Sư đoàn 5 
nhân ngày Quân đội nhân dân….

Với các hoạt động phong trào sôi nổi của tập thể CB-CNV trong năm 
2012, các tổ chức đoàn thể trong Công ty đã đạt được một số thành tích 
đáng biểu dương sau:

- Đoàn Thanh niên đạt danh hiệu “Đoàn cơ sở xuất sắc”

- Công đoàn đạt danh hiệu “Vững mạnh xuất sắc” và được đề nghị tặng Cờ 
thi đua xuất sắc của Công đoàn ngành Công Thương

- Đảng bộ cơ sở đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”

IV- Phương hướng và kế hoạch kinh doanh năm 2013:

Theo nhận định của các tổ chức nghiên cứu kinh tế, năm 2013 nền kinh tế 
thế giới sẽ tiếp tục khó khăn và phụ thuộc nhiều vào các yếu tố chính như
việc giải quyết nợ công ở khu vực đồng tiền chung Châu Âu, sự hồi phục 
của nền kinh tế Mỹ và xung đột chính trị và tranh chấp chủ quyền ở một 
số khu vực trên thế giới. 

Trong nước, tình hình kinh tế Việt Nam năm 2013 có thể tiếp tục biến 
động khó lường, tình trạng nợ xấu và hàng tồn kho vẫn còn tiếp diễn 
trong những tháng đầu năm 2013. Tuy nhiên, với những quyết tâm của 
Chính phủ, thể hiện qua các chính sách và biện pháp mạnh mẽ về tài 
chính tiền tệ, giảm lãi suất ngân hàng , giữ lạm phát ở mức thấp, thực hiện
quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó đặc biệt là tái cơ cấu đầu tư 
công sẽ được tiến hành mạnh mẽ và hiệu quả hơn trước. Bên cạnh đó, các 
chính sách miễn giảm thuế cho doanh nghiệp và người tiêu dùng cũng 
đang được bàn thảo cũng hứa hẹn sẽ được áp dụng trong năm 2013 nhằm 
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hỗ trợ và thúc đẩy sản xuất và tiêu dung nội địa, khắc phục tình trạng 
đình đốn sản xuất của các doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, Chính phủ dự kiến mức tăng trưởng GDP trong năm 2013 
sẽ vào khoảng 5,5%, cao hơn tăng trưởng GDP năm 2012 là 5%.

Đối với Công ty, bên cạnh điều kiện khách quan chung của nền kinh tế 
như đã nêu trên, về phía chủ quan, với chủ trương tập trung phát triển 
dịch vụ logistics, quan tâm chăm sóc và phát triển mạng lưới khách hàng 
lớn đã được thực hiện trong thời gian gần đây, Công ty tin tưởng sẽ phấn 
đấu duy trì sự phát triển đã đạt được trong năm 201 2, đặt mục tiêu tăng 
trưởng tất cả các chỉ tiêu về lợi nhuận và cổ tức so với năm trước.

Một số công tác cụ thể sẽ được triển khai thực hiện trong năm 2013:

- Thực hiện tốt việc cung cấp dịch vụ logistics cho các dự án lớn đang thực 
hiện, tiếp tục tìm kiếm và tham gia đấu thầu các dự án lớn khác.

- Duy trì tốt mối quan hệ với các khách hàng lớn và truyền thống của Công 
ty, luôn quan tâm chăm sóc và đảm bảo cung cấp dịch vụ logistics phù 
hợp nhất cho các khách hàng lớn này.

- Tiếp tục hợp tác chặt chẻ với các hãng tàu và hãng giao nhận nước ngoài 
nhằm cung cấp dịch vụ đại lý và dịch vụ nhà thầu phụ cho các hãng này 
tại Việt Nam.

- Tiếp tục tiếp cận và hợp tác với các đơn vị trong hệ thống VN Steel để 
giới thiệu dịch vụ logistics và các giải pháp giao nhận vận chuyển tối ưu 
với mục đích tối đa hóa lợi ích của các thành viên trong hệ thống trên cơ 
sở các bên cùng có lợi.

- Tăng cường nhân lực cho các chi nhánh Hải Phòng, Hà Nội, Dung Quất
để có thể đảm bảo chất lượng dịch vụ của bộ phận hiện trường, đẩy mạnh 
công tác công tác chào bán dịch vụ tại thị trường miền Bắc và miền 
Trung.

- Tiếp tục công tác hoàn thiện thủ tục pháp lý liên quan đến các cơ sở đất 
đai Công ty đang quản lý và sử dụng.

- Thực hiện việc giảm vốn điều lệ theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, 
Luật Chứng Khoán và các văn bản pháp luật liên quan.

· Kế hoạch đầu tư năm 2013:
- Đầu tư 10 xe đầu kéo container và 10 rơ -móoc sàn có gia cố thùng để 

phục vụ cho dịch vụ làm hàng dự án, trị giá 14 tỷ đồng.
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- Đầu tư 02 xe nâng hàng phục vụ cho dịch vụ khai thác kho hàng, trị giá 
1,5 tỷ đống.

· Kế hoạch tài chính năm 2013:

Trên cơ sở kết quả kinh doanh đã đạt được trong năm 201 2 và các 
phương hướng kinh doanh dự kiến đã nêu trên, Công ty phấn đấu thực 
hiện Kế hoạch tài chính năm 2013 như sau:

- Tổng doanh thu: 800 tỷ đồng, bằng 102% năm 2012
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 34 tỷ đồng, bằng 127% năm 2012
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 27,5 tỷ đồng, bằng 130% năm 2012
- Cổ tức: 10%, bằng 125% năm 2012

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


