ổn hay xung đột xảy ra tại đây sẽ làm gián đoạn lưu chuyển dòng hàng hóa to lớn này
và nhiều nền kinh tế không chỉ trong khu vực mà cả thế giới đều gánh chịu hậu quả,
thậm chí có thể làm đảo ngược tiến trình phục hồi kinh tế thế giới.
2- Môi trường kinh tế Việt Nam:
- Theo đánh giá của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, kinh tế Việt Nam
năm 2014 khả quan hơn 2013 với ổn định kinh tế vĩ mô được duy trì vững chắc, tăng
trưởng kinh tế phục hồi rõ nét và đồng đều, thị trường tài chính có những chuyển biến
tích cực, cân đối ngân sách được cải thiện, khó khăn của doanh nghiệp và hộ gia đình
cũng giảm bớt.
Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho biết, lạm phát ở mức 1,84% (là mức
thấp nhất trong vòng hơn 10 năm trở lại đây) và lạm phát cơ bản ở mức 3%.
- Lạm phát thấp trong năm 2014 do những nguyên nhân sau: Giá hàng hóa và
năng lượng thế giới giảm, góp phần cắt giảm chi phí đầu vào của sản xuất, giảm thiểu
tác động đến lạm phát của yếu tố “chi phí đẩy”. Riêng mặt hàng xăng A92 giảm tổng
cộng hơn 30% trong năm (Ước tính mặt hàng xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu
chiếm 14,6% chi phí trung gian của nền kinh tế, tương đương 8,8% tổng giá trị sản
xuất của nền kinh tế; tổng cầu thấp; tâm lý lạm phát của dân chúng ổn định nhờ lạm
phát được kiểm soát trong 2 năm liên tiếp 2012 - 2013).
- Tỷ giá USD/VND chỉ tăng 1% trong cả năm, trước hết do thực thi chính sách
tiền tệ hướng mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị VND. Khoảng cách giữa lãi
suất đồng ngoại tệ và nội tệ được duy trì khá rộng tạo tính hấp dẫn của tiền gửi nội tệ,
khắc phục tình trạng “đô la hóa”.
- Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2014 ước đạt trên 150 tỷ USD (tăng 13,6% so
với năm 2013). Trong đó, tốc độ tăng xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước đạt
13%, cao hơn rất nhiều mức tăng 3,5% của năm 2013.
(Nguồn: Cổng Thông tin Điện tử Bộ Tài chính - ngày 31/12/2014)
II- NHỮNG ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP ĐẾN SXKD CỦA CÔNG TY:

Ngoài những nguyên nhân khách quan đã đề cập ở trên, kết quả hoạt động trong
năm 2014 của chúng ta cần được đánh giá thêm trên cơ sở một số nguyên nhân trực
tiếp khác sau đây:
- Toàn thể CBCNV trong Công ty vẫn tiếp tục giữ được sự đoàn kết nội bộ, ổn
định về tổ chức, duy trì tốt hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội và đảm bảo
chi trả đủ lương, cũng như các lợi ích hợp pháp khác cho người lao động trong doanh
nghiệp. Thành công này không chỉ tạo ra chỗ dựa vững chắc về mặt tinh thần cho
CBCNV trong toàn doanh nghiệp và là sự khác biệt với rất nhiều doanh nghiệp bạn bè
khác, mà còn tạo ra sự đồng thuận cần thiết trong mọi mặt hoạt động, có tác dụng động
viên CBCNV nỗ lực thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh nền kinh tế trong và ngoài
nước còn rất nhiều khó khăn như đã phân tích ở trên.
- Trong khi chỉ số vận tải tàu container (HRCI) không có nhiều biến động
(dao động từ mức thấp nhất là 36,54 điểm vào đầu tháng 02/2014 lên mức 43,65 điểm
vào giữa tháng 11/2014) thì chỉ số vận tải tàu hàng khô (BDI) có những biến động rõ rệt
Báo cáo hoạt động SXKD, đầu tư – phát triển 2014 và xây dựng KH 2015

Page 2

theo chiều hướng đi xuống (giảm từ 2.036 điểm đầu tháng 01 xuống còn 732 điểm vào
giữa tháng 7/2014 và cuối tháng 12/2014 ở mức 771 điểm). Đây là minh chứng cho thấy
những khó khăn của ngành vận tải biển thế giới nói chung và nhất là đối với doanh
nghiệp vận tải biển trong nước có quy mô nhỏ như Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô
nói riêng.
- Mặc dù có sự thay đổi lớn về nhân sự cấp cao nhưng các hoạt động quản lý điều hành SXKD của Công ty trong năm vẫn diễn ra nhịp nhàng, tư tưởng của người lao
động ổn định, cùng đoàn kết nhằm từng bước thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do
ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty giao. Sự chung tay, cộng đồng trách nhiệm và ủng hộ hết
mình của HĐQT Công ty trong việc tổ chức, quản lý và điều hành doanh nghiệp, nhất là
đối với các phương án SXKD mà Tổng giám đốc điều hành đề xuất đã góp phần rất lớn
trong kết quả các mặt hoạt động của Công ty trong suốt thời gian qua.
- Trong khi đang được khai thác ổn định ở tuyến container nội địa, đầu tháng
9/2014 tàu Đông Mai đã được Công ty bàn giao lại cho phía ngân hàng để xử lý tài
sản theo thỏa thuận trong Hợp đồng cầm cố thế chấp tài sản. Điều này phần nào ảnh
hưởng đến kết quả doanh thu của Công ty, đặc biệt là mảng khai thác container. Tuy
nhiên, việc này đã làm giảm lỗ trong hoạt động SXKD cho Công ty so với năm 2013.
Ngoài ra, tuy vẫn còn nhiều khó khăn về vốn lưu động nhưng hoạt động tài chính cơ
bản vẫn đảm bảo đáp ứng đủ các chi phí hoạt động của doanh nghiệp ở mức tối thiểu
(trong điều kiện các nhà cung cấp nhiên liệu, phụ tùng vật tư, dịch vụ sửa chữa…
cho chậm trả có thời hạn).
- Với các chi nhánh: Chi nhánh Hải Phòng vẫn duy trì được tốc độ phát triển
như đã đạt được trong năm những năm gần đây. Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực trong SXKD. Mức độ tăng trưởng về doanh thu
và lợi nhuận năm 2014 của 02 chi nhánh đảm bảo đạt mặc dù kế hoạch được giao cao
hơn so với năm 2013.
- Hoạt động nghiên cứu hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy nội bộ, hệ thống
định mức - tiêu chuẩn kỹ thuật, hệ thống lương thưởng - chế độ đãi ngộ lao động; hệ
thống quản lý an toàn - an ninh hàng hải và pháp chế doanh nghiệp, triển khai áp dụng
các công ước quốc tế mới vào thực tế… cũng làm cho hoạt động quản lý - điều hành
doanh nghiệp của chúng ta ngày càng công khai minh bạch, chuyên nghiệp hơn và phù
hợp với nhu cầu thực tế hơn.
- Công ty đã chủ động trả được nợ gốc cho các tổ chức tín dụng số tiền tương
đương 34,5 tỷ VNĐ, trả nợ đóng mới tàu Đông Phú cho Nhà máy Đóng tàu Hạ Long
7,2 tỷ VNĐ, trích lập dự phòng rủi ro đầu tư vào các công ty liên kết 9,6 tỷ VNĐ.
- Trong năm qua có tới 02 lượt tàu phải lên đà sửa chữa định kỳ và 02 lượt tàu
sửa chữa trung gian và hạch toán phân bổ 01 lượt tàu sửa chữa trong năm 2013 sang
với tổng chi phí trên 15 tỷ VNĐ cũng là khó khăn cho doanh nghiệp trong điều kiện
dòng tiền hạn hẹp.
- Công tác tái cơ cấu: Mặc dù đã triển khai việc thoái/giảm vốn tại VDS nhưng
do nhiều nguyên nhân, đến hết năm 2014 chúng ta cũng chưa hoàn thành công tác này.
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III- KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2014:

Căn cứ nội dung “Báo cáo tài chính năm 2013” của Công ty TNHH Kiểm toán
ASC, Tổng giám đốc điều hành xin báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động SXKD và
đầu tư phát triển của DDM, cũng như của các doanh nghiệp có vốn góp trong năm
2014 như sau:
I- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DDM :

1- Kết quả hoạt động SXKD:
- Tổng doanh thu: 398,73 tỷ VNĐ (bằng 100,9% kế hoạch năm),
- Tổng chi phí: 516,5 tỷ VNĐ (bằng 98,76% kế hoạch năm);
- Lợi nhuận trước thuế: - 118 tỷ VNĐ (trong đó lợi nhuận từ SXKD là -88,6 tỷ
VNĐ) - Kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên 2013 thông qua là -128 tỷ VNĐ - trong
đó lợi nhuận SXKD là -113 tỷ VNĐ.
Cụ thể như sau:
a)- Về hoạt động vận tải biển và dịch vụ:
- Doanh thu: 332,9 tỷ VNĐ (bằng 94,87% kế hoạch năm), trong đó:
+ Khai thác đội tàu đạt: 257,287 tỷ VNĐ (bằng 117% kế hoạch năm)
+ Khai thác dịch vụ container đạt: 75,627 tỷ VNĐ (bằng 57,65% kế hoạch năm)
* Sở dĩ doanh thu của hoạt động này không đạt so với kế hoạch là do tàu
Đông Mai bàn giao cho tổ chức tín dụng để xử lý nợ vào đầu tháng 9/2014.
- Chi phí: 425,643 tỷ VNĐ, bằng 91,28% kế hoạch năm
- Lợi nhuận: - 92,728 tỷ VNĐ, trong đó:
+ Lợi nhuận đội tàu: - 92,594 tỷ VNĐ.
+ Lợi nhuận dịch vụ khai thác container: -133,6 triệu VNĐ
b)- Về hoạt động của các chi nhánh:
- Chi nhánh tại Hải Phòng:
+ Doanh thu : 24 tỷ VNĐ (bằng 126,46% kế hoạch)
+ Chi phí

: 23,62 tỷ VNĐ (bằng 127% kế hoạch)

+ Lợi nhuận : 402 triệu VNĐ (bằng 100,53% kế hoạch)
- Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
+ Doanh thu : 21,99 tỷ VNĐ (bằng 115,75% kế hoạch)
+ Chi phí

: 21,23 tỷ VNĐ (bằng 117% kế hoạch)

+ Lợi nhuận : 756 triệu VNĐ (bằng 89% kế hoạch)
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- Các hoạt động khác:
+ Doanh thu: 19,79 tỷ VNĐ, gồm: cho thuê thuyền viên: 8,458 tỷ VNĐ; cho
thuê văn phòng: 961 triệu VNĐ; quản lý tàu thuê: 407,7 triệu VNĐ; nhượng bán vật tư
(bàn giao nhiên liệu cho Người nhận tàu Đông Mai): 3,544 tỷ VNĐ; hoạt động khác
(thanh lý xe con, chênh lệch nhiên liệu khi bàn giao tàu…): 2,124 tỷ VNĐ; hoạt động
tài chính (lãi gửi ngân hàng và chênh lệch tỷ giá trong thanh toán): 4,3 tỷ VNĐ.
+ Chi phí: 46,3 tỷ VNĐ, gồm: cho thuê thuyền viên: 7,698 tỷ VNĐ; cho thuê văn
phòng: 437 triệu VNĐ ; nhượng bán vật tư: 3,552 tỷ VNĐ; hoạt động khác (giá trị còn lại
của xe ô tô con, tiền chênh lệch nhiên liệu…): 1,488 tỷ VNĐ; hoạt động tài chính (trích
lập dự phòng vào công ty liên kết, phân bổ chênh lệch tỷ giá và chênh lệch tỷ giá trong
thanh toán và đánh giá lại cuối kỳ): 33,127 tỷ VNĐ.
Riêng chi phí quản lý cả năm đã thực hiện là 14,7 tỷ VNĐ/14,9 tỷ VNĐ kế
hoạch và bằng 98,8% kế hoạch.
* Chi phí hoạt động tài chính chủ yếu là do: trích lập dự phòng vào công ty liên
kết 9,6 tỷ VNĐ; phân bổ chênh lệch tỷ giá 9,7 tỷ VNĐ và chênh lệch tỷ giá trong thanh
toán và đánh giá lại cuối kỳ 13,8 tỷ VNĐ.
+ Lợi nhuận: -26,48 tỷ VNĐ, gồm: cho thuê thuyền viên: 760 triệu VNĐ;
cho thuê văn phòng: 523,7 triệu VNĐ; quản lý tàu thuê: 407,7 triệu VNĐ; nhượng
bán vật tư : -8,6 triệu VNĐ; hoạt động khác: 653,9 triệu VNĐ; hoạt động tài
chính: -28,826 tỷ VNĐ.
2- Về đầu tư - phát triển:
a)- Tiếp tục thực hiện những chính sách, biện pháp chống khủng hoảng đã được
ĐHĐCĐ thường niên các năm vừa qua chấp thuận, trong năm 2014 Công ty không có
đầu tư mới mà chỉ cho phép Chi nhánh Hải Phòng 02 đầu kéo (nhưng Chi nhánh Hải
Phòng chỉ thực hiện được 01 đầu kéo với giá 790 triệu đồng) và cho phép Chi nhánh
Tp. Hồ Chí Minh mua 03 đầu kéo (nhưng Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh chỉ thực hiện
được 01 đầu kéo với giá 789 triệu đồng). Lý do các chi nhánh không thực hiện được
theo kế hoạch là do hiện giá đầu kéo đang ở mức cao.
b)- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013, Công ty đang thực hiện
các thủ tục nhằm thoái/giảm vốn tại VDS theo Quyết định số 276/QĐ-TTg ngày
04/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Việc bán đấu giá Ụ nổi sẽ thực hiện vào khoảng
tháng 5/2015 và tiếp tục thực hiện chuyển quyền sử dụng 18,3 ha đất và tài sản trên đất
tại Dự án này.
3- Về lao động và thu nhập:
a)- Lao động:
- Về số lượng lao động: Đến ngày 31/12/2014, toàn Công ty có 486 lao động tăng 12 lao động so với thời điểm 31/12/2013.
- Về phân bố lao động: Cơ quan Công ty và Trung tâm QL-ĐT&HLLĐHH có
84 người; Chi nhánh Hải Phòng có 40 người; Chi nhánh Tp. HCM có 28 người; Sỹ
quan, thuyền viên có 334 người.
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- Về chất lượng lao động: Có 02 người trình độ thạc sĩ; 228 người trình độ đại
học; 90 người trình độ cao đẳng; 129 người trình độ trung cấp và sơ cấp; 37 người là
công nhân kỹ thuật và lao động phổ thông.
b)- Thu nhập:
- Thu nhập bình quân cả năm của toàn Công ty là 13.854.000 VNĐ/người/tháng
- tính cả thuyền viên đi tàu, bao gồm:
+ Cơ quan Công ty: 9.575.000 VNĐ/người/tháng
+ Văn phòng Trung tâm QL-ĐT&HL LĐHHĐĐ: 8.401.000 VNĐ/người/tháng
+ Thuyền viên có thời gian đi tàu: 16.843.000 VNĐ/người/tháng.
+ Chi nhánh TP.HCM: 12.190.000 VNĐ/người/tháng
+ Chi nhánh Hải Phòng: 10.547.000 VNĐ/người/tháng
- Tổng tiền lương thực chi năm 2014 là 49,374 tỷ VNĐ/50,514 tỷ VNĐ quỹ lương
kế hoạch, tương đương với 98% kế hoạch. Trong năm 2014, Công ty vẫn thực hiện cắt
giảm lương hàng tháng của nhóm chức danh cán bộ quản lý từ cấp trưởng/phó các
phòng ban tham mưu, nghiệp vụ đến Tổng giám đốc điều hành, cũng như của nhóm sỹ
quan quản lý và sỹ quan vận hành trên các tàu.
IV- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN GÓP

1- CTCP Vận tải container Đông Đô - Cảng Hải Phòng/DHP Lines:
Trong năm 2014, DHP Lines chủ yếu thực hiện các hoạt động vận tải bộ, cho thuê
vỏ container, khai thuê hải quan... và có kết quả SXKD cụ thể như sau:
+ Doanh thu : 26,809 tỷ VNĐ
+ Lợi nhuận : 70 triệu VNĐ
2- Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines - Đông Đô/VDS:
+ Doanh thu: 12,458 tỷ VNĐ
+ Lợi nhuận: - 15 tỷ VNĐ
3- CTCP Phát triển hàng hải Đông Đô/DMDC:
Đến hết năm 2014, DMDC không có hoạt động kinh doanh nào. Do nhiều
nguyên nhân, việc làm thủ tục tuyên bố phá sản Công ty cũng chưa thực hiện được.
Tóm lại: - Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 có chiều hướng tốt hơn so
với 02 năm trở lại đây. Hoạt động SXKD chính là khai thác đội tàu đã giảm lỗ 23
tỷ VNĐ là do chúng ta đã quản lý tốt các chi phí và trong năm không để xảy ra
các sự cố hàng hải nào mặc dù vẫn triển khai sửa chữa lớn cho 04 tàu và hạch
toán chi phí sửa chữa cho 01 tàu từ năm 2013 chuyển sang (tổng chi phí sửa
chữa là 15,3 tỷ VNĐ).
Tổng lợi nhuận cả năm của Công ty giảm lỗ 10 tỷ VNĐ, lỗ từ hoạt động
SXKD giảm 24,4 tỷ VNĐ so với kế hoạch.
So với năm 2013, năm 2014 Công ty đã giảm lỗ 58,5 tỷ VNĐ (trong đó lỗ từ
SXKD giảm 51,8 tỷ VNĐ)
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Phần thứ hai:
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SXKD,
ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN NĂM 2015
A- NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH CHUNG:

- Vừa qua, Cơ quan Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho biết dự báo đà
tăng trưởng tại các thị trường mới nổi Châu Á sẽ dần chậm lại trong 5 năm tới với
ước tính tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội bình quân hàng năm ở mức 6.9%.
Trong báo cáo Cập nhật Kinh tế Đông Á mới nhất, Ngân hàng Thế giới (WB) cũng
vừa hạ thấp dự đoán tăng trưởng kinh tế Đông Á trong năm 2015 xuống mức 7,2%,
so với dự đoán trước đó là 7,6%, do nhịp độ tăng trưởng của Trung Quốc tiếp tục
chậm lại trong khi giá hàng hoá sụt giảm tác động bất lợi tới hoạt động xuất khẩu và
đầu tư ở một số nước.
- Trong báo cáo Cập nhật tình hình kinh tế Đông Á - Thái Bình Dương ngày
07/10, phần nói về Việt Nam, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo tăng trưởng GDP
của Việt Nam hai năm tiếp theo chỉ có thể đều dừng ở mức 5,4%; các chỉ số tăng
trưởng khác cũng sẽ không cao, như: cầu nội địa là 5,2% và 5,5%, lạm phát là 7,4%
và 7,7% trong hai năm tiếp theo.
- Tình hình thế giới đang diễn biến rất khó lường, xung đột tiếp tục diễn ra ở nhiều
nơi. Kinh tế thế giới dự báo phục hồi chậm và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Liên kết kinh tế khu vực
với nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới được đẩy mạnh trong xu thế toàn
cầu hóa. Tranh giành ảnh hưởng giữa các nước lớn trong khu vực đang diễn ra quyết liệt và
tranh chấp chủ quyền biển đảo vẫn rất phức tạp. Kinh tế nước ta tiếp tục hội nhập sâu và
phải cạnh tranh gay gắt hơn. Tình hình quốc tế và trong nước tạo ra nhiều cơ hội thuận lợi
nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức.
- Trong bối cảnh đó, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII ngày 20/10/2014 vừa
qua, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra 9 nhóm giải pháp cụ thể và thiết thực phát triển kinh
tế - xã hội năm 2015 như: cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng
kinh tế; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; hoàn thiện
thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển giáo dục đào tạo, khoa
học công nghệ… Mục tiêu đề ra cho năm 2015 là: tổng sản phẩm trong nước (GDP)
tăng khoảng 6,2%; tốc độ tăng giá tiêu dùng khoảng 5%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng
khoảng 10%; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu ở mức 5%; tỷ lệ bội chi
ngân sách nhà nước so với GDP 5%;
- Theo các chuyên gia của Uỷ ban nghiên cứu kinh tế Vận tải biển thuộc Hiệp
hội chủ tàu Châu Á (ASF), tất cả các phân khúc của thị trường tàu khô sẽ tiếp tục khó
khăn trong vòng 2 năm tới do sự phát triển đội tàu ồ ạt trong khi nhu cầu vận tải chỉ
tăng nhẹ ở mức một con số; thị trường hiện tại vẫn rất khó khăn, cung vẫn vượt cầu,
triển vọng vẫn có nhiều bất ổn. Thị trường tàu container vẫn phải đối mặt với rất nhiều
khó khăn để hồi phục, cùng với rủi ro lớn hơn so với năm 2011 - năm mà tổng số lỗ từ
hoạt động vận tải của các hãng tàu tới hơn 6 tỷ USD.
- Căn cứ dự báo về tình hình thị trường vận tải biển cũng như những thách thức
trong thời gian tới, Công ty xác định những định hướng cho năm 2015 như sau:
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+ Năm 2015, hoạt động vận tải biển vẫn giữ vai trò chủ đạo trong việc
thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty. Để chủ động giảm thiểu những tác
động bất ổn của thị trường nhiên liệu và khó khăn trong tìm kiếm hàng hóa, Công
ty sẽ ưu tiên tiếp tục tìm kiếm khách hàng để cho thuê định hạn các tàu, trong đó
cần siết chặt công tác quản lý kỹ thuật, tránh bị “off-hire” và sự cố hàng hải
trong quá trình khai thác tàu;
+ Rút kinh nghiệm về việc tự khai thác tàu trong thời gian vừa qua, bộ phận
nghiệp vụ cần đặc biệt quan tâm đến việc tìm hiểu thông tin về khách hàng, nguồn hàng,
cảng xếp dỡ, đơn vị cung cấp nhiên liệu … nhằm tránh các rủi ro, thiệt hại cho Công ty.
+ Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động dịch vụ như: dịch vụ vận tải bộ, cho thuê và xuất khẩu
thuyền viên, cho thuê văn phòng ...
+ Về doanh thu: Qua nhận định của các chuyên gia, thị trường vận tải biển
năm 2015 vẫn còn rất nhiều khó khăn, nên theo tính toán, tổng doanh thu kế hoạch
toàn Công ty năm 2015 ước ở mức 276 tỷ đồng (trong đó: đội tàu dự kiến đạt 212 tỷ
đồng, khai thác container đạt 7,5 tỷ đồng).
+ Về lợi nhuận: Với việc có 03 tàu phải vào sửa chữa và phải hoạch toán
chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản vay ngoại tệ vào kết quả SXKD trong năm
là những nguyên nhân chính khiến năm 2015 Công ty dự kiến sẽ lỗ khoảng 101 tỷ
đồng (trong đó SXKD lỗ 76,7 tỷ đồng).
B- DỰ KIẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU:

Tính đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014, chúng ta đã triển khai
kế hoạch SXKD năm 2015 được hơn 03 tháng theo phương án đã trình HĐQT Công ty
vào cuối năm 2014 và được HĐQT Công ty xét xét, thông qua trước Đại hội. Cụ thể:
1- Về các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu (chi tiết xin xem tại biểu kèm theo):
- Tổng doanh thu: 276.062.763.000 VNĐ, bằng 69,23% thực hiện năm 2014.
- Tổng chi phí: 377.810.207.000 VNĐ, bằng 73,1% thực hiện năm 2014.
- Tổng lợi nhuận: -101.747.444.000 VNĐ; giảm lỗ 17 tỷ so với năm 2014 (trong
đó đội tàu là -79,91 tỷ VNĐ, giảm lỗ 12,7 tỷ VNĐ so với năm 2014)
2- Về kế hoạch lao động, tiền lương:
a)- Về lao động: Trong năm 2015, số lao động toàn doanh nghiệp dự kiến là
471 người, giảm 15 người so với 31/12/2014 (chủ yếu là số thuyền viên không đủ sức
khỏe và trình độ chuyên môn).
b)- Về tiền lương: Trên cơ sở phân tích chỉ tiêu tiền lương năm 2014 và kế
hoạch lao động năm 2015, tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2015 (đã bao gồm 05%
dự phòng cho khối vận tải biển) dự kiến là 49,518 tỷ VNĐ, bằng 96,32% so với thực
hiện năm 2014.
Cụ thể như sau:
- Tiền lương khối vận tải biển: 39,167 tỷ VNĐ và tiền lương dự phòng là 05%,
tương đương với 1,958 tỷ VNĐ.
- Tiền lương dành cho khối đại lý, dịch vụ… là 8,359 tỷ VNĐ
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