


                                                                  
 

BẢN CÁO BẠCH CTCP Container Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM 
 

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0203000185 thay đổi lần thứ 5 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành 
phố Hải Phòng cấp ngày 31 tháng 05 năm 2007) 

 
 

NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG 
KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 
 

Tên cổ phiếu                                : Công ty cổ phần Container Việt Nam 

Loại cổ phiếu   : Cổ phiếu phổ thông 

Mệnh giá     : 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu 

Tổng số lượng niêm yết  : 8.037.334 (tám triệu không trăm ba bảy nghìn ba trăm 

                                                        ba tư) cổ phiếu 

Tổng giá trị niêm yết  : 80.373.340.000 (tám mươi tỷ ba trăm bảy ba triệu ba  

                                                         trăm bốn mươi nghìn) đồng 
 

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN : CÔNG TY DỊCH VỤ  TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ  

                                                      TOÁN VÀ KIỂM TOÁN 

Chi nhánh Hồ Chí Minh : 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, TP Hồ Chí Minh  

Số điện thoại giao dịch : (84 - 8) 8 205 944 

Số fax giao dịch : (84 - 8) 8 205 942 
 
 
TỔ CHỨC TƯ VẤN : CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB 
Địa chỉ trụ sở chính : 09 Lê Ngô Cát, Quận 3, TP Hồ Chí Minh 

Chi nhánh Hà Nội : 95 - 97 Trần Quốc Toản, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 

Số điện thoại giao dịch : (84 - 4) 9 429 396 

Số fax giao dịch : (84 - 4) 9 429 656 
 
 
 
 
 
 
 

Nhà tư vấn chuyên nghiệp 
 

      2 



                                                                  
 

BẢN CÁO BẠCH CTCP Container Việt Nam

MỤC LỤC 
I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO......................................................................................................... 6 

1. Rủi ro về kinh tế................................................................................................................... 6 

2. Rủi ro về luật pháp............................................................................................................... 6 

3. Rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh........................................................................ 7 

4. Rủi ro khác........................................................................................................................... 7 

II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO 

BẠCH ................................................................................................................................................ 8 

1. Tổ chức niêm yết ................................................................................................................. 8 

2. Tổ chức tư vấn ..................................................................................................................... 8 

III. CÁC KHÁI NIỆM.................................................................................................................... 8 

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT .................................................. 9 

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển........................................................................... 9 

1.1. Quá trình hình thành và phát triển ................................................................................. 9 

1.2. Một số thông tin cơ bản về Công ty............................................................................. 13 

1.3. Ngành nghề kinh doanh ............................................................................................... 13 

1.4. Vốn điều lệ ................................................................................................................... 14 

2. Cơ cấu tổ chức công ty ...................................................................................................... 14 

3. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty ................................................................................... 17 

3.1. Đại hội đồng cổ đông................................................................................................... 18 

3.2. Hội đồng quản trị ......................................................................................................... 18 

3.3. Ban kiểm soát............................................................................................................... 18 

3.4. Ban Tổng Giám đốc ..................................................................................................... 18 

3.5. Các phòng, ban chức năng ........................................................................................... 18 

3.6. Các công ty thành viên, chi nhánh trong Công ty:....................................................... 19 

4. Danh sách cổ đông ............................................................................................................. 19 

4.1. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty ............................... 19 

4.2. Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ ................................................. 20 

4.3. Cơ cấu cổ đông ............................................................................................................ 20 

5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký niêm yết, những 

công ty mà tổ chức đăng ký niêm yết đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi 

Nhà tư vấn chuyên nghiệp 
 

      3 



                                                                  
 

BẢN CÁO BẠCH CTCP Container Việt Nam

phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký 

niêm yết ....................................................................................................................................... 20 

6. Hoạt động kinh doanh........................................................................................................ 22 

6.1. Hoạt động kinh doanh chính ........................................................................................ 22 

6.2. Sản lượng giá trị dịch vụ qua các năm......................................................................... 28 

6.2.1. Cơ cấu doanh thu thuần toàn công ty theo từng lĩnh vực kinh doanh ..................... 28 

6.2.2. Cơ cấu lợi nhuận gộp toàn công ty .......................................................................... 29 

6.3. Nhiên liệu..................................................................................................................... 30 

6.4. Chi phí sản xuất ........................................................................................................... 30 

6.5. Trình độ công nghệ ...................................................................................................... 31 

6.6. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới ...................................................... 33 

6.7. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ ........................................................ 34 

6.8. Hoạt động Marketing ................................................................................................... 35 

6.9. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền ............................ 36 

6.10. Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết .................................. 37 

7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh................................................................ 38 

7.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động SX KD của công ty trong 2 năm gần nhất ....... 38 

7.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 

năm báo cáo ............................................................................................................................ 38 

8. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành................................. 39 

8.1. Vị thế của công ty trong ngành.................................................................................... 39 

8.2. Triển vọng phát triển của ngành .................................................................................. 40 

8.3. Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty với định hướng của 

ngành, chính sách của Nhà nước, và xu thế chung trên thế giới ............................................ 41 

9. Chính sách đối với người lao động .................................................................................... 42 

9.1. Số lượng người lao động trong công ty ....................................................................... 42 

9.2. Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp .................................................................. 42 

10. Chính sách cổ tức............................................................................................................... 43 

11. Tình hình hoạt động tài chính ............................................................................................ 43 

11.1. Các chỉ tiêu cơ bản................................................................................................... 43 

11.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu .................................................................................. 48 

Nhà tư vấn chuyên nghiệp 
 

      4 



                                                                  
 

BẢN CÁO BẠCH CTCP Container Việt Nam

12. Hội đồng quản trị,  Ban giám đốc,  Ban kiểm soát, Kế toán trưởng.................................. 49 

12.1. Hội đồng quản trị ..................................................................................................... 49 

12.2. Ban Tổng Giám đốc ................................................................................................. 58 

12.3. Ban Kiểm soát.......................................................................................................... 58 

12.4. Kế toán trưởng ......................................................................................................... 61 

13. Tài sản................................................................................................................................ 61 

14. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo...................................................................... 62 

15. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức........................................... 63 

16. Kế hoạch đầu tư, dự án đã được Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thông qua...... 64 

17. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đăng ký niêm yết........... 65 

18. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng 

đến giá chứng khoán niêm yết..................................................................................................... 65 

V. CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT .............................................................................................. 66 

1. Loại Chứng khoán.............................................................................................................. 66 

2. Mệnh giá ............................................................................................................................ 66 

3. Tổng số chứng khoán niêm yết. ......................................................................................... 66 

4. Số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng ....................................................................... 66 

4.1. Đối với cổ đông sáng lập ................................................................................................... 66 

4.2. Đối với thành viên HĐQT, Ban TGĐ, BKS, Kế toán trưởng............................................ 66 

5. Phương pháp tính giá ......................................................................................................... 67 

6. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài......................................................... 67 

7. Các loại thuế có liên quan.................................................................................................. 68 

VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT .......................................................... 69 

VII. PHỤ LỤC........................................................................................................................... 69 

1. Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ...................................... 69 

2. Phụ lục II: Điều lệ công ty phù hợp với điều lệ mẫu Công ty niêm yết ............................ 69 

3. Phụ lục III: Báo cáo kiểm toán vốn ................................................................................... 69 

4. Phụ lục IV: Giới thiệu những văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức niêm yết ............. 69 

5. Phụ lục V: Báo cáo kiểm toán (nguyên văn báo cáo kiểm toán) ....................................... 69 

6. Phụ lục VI: Các báo cáo tài chính...................................................................................... 69 

7. Các phụ lục khác................................................................................................................ 69 

Nhà tư vấn chuyên nghiệp 
 

      5 



Nhà tư vấn chuyên nghiệp 

                                                                  
 

 

BẢN CÁO BẠCH CTCP Container Việt Nam

NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 
 

I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 

1. Rủi ro về kinh tế 
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Hiện nay, hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty tập trung vào cung cấp các dịch vụ 
đại lý container, xếp dỡ hàng hóa, kinh doanh kho, bến bãi, vận tải hàng hóa, khai thác 
cảng biển ... Tất cả các dịch vụ Công ty hiện đang cung cấp có liên quan mật thiết với 
hoạt động xuất nhập khẩu. Chính vì vậy, bất kỳ sự biến động nào của nền kinh tế có ảnh 
hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu đều gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của 
Công ty. Tuy nhiên trong điều kiện nền kinh tế đất nước đang trong giai đoạn tăng trưởng 
mạnh như hiện nay, khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu hàng năm nói chung và thông 
qua đường vận tải thủy nói riêng có xu thế gia tăng. Như vậy, rủi ro biến động tăng 
trưởng của nền kinh tế đối với Công ty là không cao. 

 

 

 

 

 

 

Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của WTO năm 2006. Điều này cũng đồng 
nghĩa với việc sự cạnh tranh trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế nói chung và trong 
lĩnh vực cung cấp dịch vụ hàng hải nói riêng sẽ ngày càng trở nên gay gắt. Cùng với lộ 
trình Việt Nam phải thực hiện sau khi gia nhập WTO, các hãng tàu nước ngoài được phép 
mở chi nhánh 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, do đó thị phần của các doanh nghiệp 
trong nước về dịch vụ đại lý container, đại lý tàu biển và môi giới hàng hóa sẽ ngày càng 
bị thu hẹp. Đây cũng chính là rủi ro chung mà tất cả các Công ty cung cấp dịch vụ hàng 
hải, trong đó có Công ty phải đối mặt. 

 
2. Rủi ro về luật pháp 

Dự kiến năm 2008, các chế độ bảo hộ đối với lĩnh vực vận tải nội địa bằng đường biển sẽ 

được dỡ bỏ tại Việt Nam. Như vậy, đến lúc đó sẽ không còn tồn tại sự phân biệt cao thấp 

giữa tàu nước ngoài và tàu trong nước về chi phí nâng hạ, cảng phí và một số loại phí 

khác như hiện nay nữa. Điều này sẽ gây ra những ảnh hưởng nhất định đến doanh thu và 
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lợi nhuận của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ hàng hải nói 

chung và Công ty nói riêng. 

3. Rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh 
Hoạt động kinh doanh của Công ty gắn liền với hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh 
nghiệp trong nước, hoạt động của các hãng tàu lớn là đối tác của Công ty. Do đó biến 
động trong kinh doanh của các khách hàng lớn, khách hàng thường xuyên nói riêng và 
biến động của thị trường hàng hải thế giới nói chung sẽ có những ảnh hưởng nhất định 
đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, hiện nay quan hệ đối tác của Công ty 
với khách hàng là các hãng tàu lớn đang trong quá trình phát triển hết sức tích cực. Vì 
vậy những sự biến động theo chiều hướng tiêu cực ít có khả năng xảy ra, ít nhất là trong 
vòng 3 năm tới. 

Do đặc thù ngành nghề kinh doanh mà cước phí các loại dịch vụ Công ty hiện đang cung 
cấp được các khách hàng thanh toán chủ yếu bằng ngoại tệ. Đồng thời Công ty cũng phải 
sử dụng ngoại tệ để thanh toán cho những giao dịch mua sắm, đổi mới phương tiện thiết 
bị chuyên dùng. Vì vậy, Công ty thường xuyên phải đối mặt với rủi ro biến động tỷ giá, 
điều này có thể gây những ảnh hưởng nhất định đến kết quả kinh doanh của Công ty. 

Cũng xuất phát từ đặc thù kinh doanh, Công ty hiện đang sử dụng nguồn vốn vay dài hạn 
từ Ngân hàng bằng đồng USD với lãi suất thả nổi. Vì vậy, nếu lãi suất tăng cao sẽ gây áp 
lực cho Công ty trong việc trả lãi vay và có thể gây ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn 
nói chung và kết quả kinh doanh nói riêng. 

 
4. Rủi ro khác 

Các rủi ro bất khả kháng như thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh trong khu vực và trên thế 

giới đều có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty. Bão lớn, hoả hoạn, động đất 

cũng là những yếu tố có thể gây thiệt hại trực tiếp tới hành trình cập cảng của tàu, hệ 

thống kho cảng, bến bãi và hàng hoá giao nhận của khách hàng. Đây là những rủi ro 

không thể loại trừ nhưng có thể giảm thiểu. Vì vậy Công ty thường xuyên nắm bắt kịp 

thời thông tin về những diễn biến tình hình thời tiết, lên kế hoạch điều hành công việc 

một cách tối ưu; thường xuyên tham gia mua bảo hiểm cho các tài sản, hàng hoá của 

Công ty và của khách hàng. 
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II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN 
CÁO BẠCH  

 
1. Tổ chức niêm yết  
Ông : Nguyễn Việt Hòa    Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc 

Ông   : Trần Xuân Bạo    Chức vụ: Kế toán trưởng  

Bà : Bùi Thị Bích Loan      Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát 

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với 
thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý. 

 
2. Tổ chức tư vấn  
Đại diện theo pháp luật : Ông Phạm Tuấn Long   

Chức vụ : Giám đốc chi nhánh Hà Nội 

 
Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký niêm yết do Công ty TNHH chứng 

khoán ACB tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần Container Việt 

Nam. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo 

bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và 

số liệu do Công ty cổ phần Container Việt Nam cung cấp. 

 

III. CÁC KHÁI NIỆM 

 
1. Công ty Công ty cổ phần Container Việt Nam 

2. Tổ chức niêm yết Công ty cổ phần Container Việt Nam 

3. Cổ phiếu Cổ phiếu Công ty cổ phần Container Việt Nam 

4. Viconship Công ty cổ phần Container Việt Nam 

5. Điều lệ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Container 

Việt Nam 

6. ĐHĐCĐ  Đại hội đồng cổ đông 

7. HĐQT  Hội đồng quản trị 

8. BKS  Ban Kiểm soát 

9. TGĐ  Tổng Giám đốc 

10. BCTC  Báo cáo tài chính 
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11. TSCĐ  Tài sản cố định 

12. TNHH  Trách nhiệm hữu hạn 

13. TEU  Đơn vị container 

14. CFS  Container Freight Station  

15. MSC  Mediterranean Shipping Company (Tên hãng tàu) 

16. TSL  T.S Lines (Tên hãng tàu) 

 

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

1.1. Quá trình hình thành và phát triển 

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

Công ty cổ phần Container Việt Nam được thành lập theo quyết định số 183/TTG ngày 04 

tháng 03 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước 

thành Công ty cổ phần.  

Tiền thân của Công ty là Công ty Container Việt Nam, chính thức thành lập ngày 27 tháng 7 

năm 1985 theo quyết định số: 1310/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Số 

vốn ban đầu được Nhà nước giao tại thời điểm thành lập là 7,2 triệu đồng. 

Các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty ngay từ khi thành lập là: Cung cấp các dịch vụ về 

đại lý tầu biển, đại lý giao nhận cho các hãng tầu Container nước ngoài, bốc xếp, vận chuyển 

Container, khai thác kho bãi… Công ty là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam tổ chức các hoạt động 

dịch vụ vận tải bằng Container. Với phương châm tự tích luỹ để phát triển, chuyển đổi phù 

hợp với nền kinh tế thị trường, sau 10 năm hoạt động (1985 - 1995), Công ty đã trưởng thành 

về mọi mặt, quy mô sản xuất tăng đáng kể. 

Tháng 2 năm 1995, Công ty đã cùng với 5 đối tác của Nhật Bản là: Kanematsu 

Corporation, Suzue Corporation, Meiko trans Co.Ltd, Kamigumi Co.Ltd, Honda 

Trading Corporation, ký kết hợp đồng thành lập Công ty liên doanh vận tải quốc tế 

Nhật Việt (VIJACO) với tổng vốn điều lệ 5 triệu USD, tỷ lệ vốn góp giữa các bên là 

50/50. 
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Giai đoạn (1995-2000) đánh dấu thời kỳ phát triển mạnh về chuyển đổi cơ cấu tổ chức, 

mô hình doanh nghiệp, mở rộng quy mô, ngành nghề sản xuất cũng như phạm vi hoạt 

động: 

 

 Tháng 1 năm 1999 cổ phần hoá một phần giá trị doanh nghiệp, thành lập Công ty cổ 

phần giao nhận vận chuyển quốc tế (INFACON) trụ sở tại TP. Hải Phòng; 

 Tháng 1 năm 2000 tiếp tục cổ phần hoá đơn vị thành viên, thành lập Công ty cổ 

phần Container  Miền Trung (CENVICO) tại TP. Đà Nẵng; 

 Ngày 01 tháng 04 năm 2002 cổ phần hoá toàn bộ doanh nghiệp với tên gọi Công ty 

cổ phần Container Phía Bắc, sau khi đã chia tách VIJACO bàn giao lại cho Tổng 

công ty Hàng Hải Việt Nam trực tiếp quản lý. Tháng 6 năm 2002 sáp nhập hai đơn 

vị: Công ty cổ phần Giao nhận vận chuyển Container Quốc tế và Công ty cổ phần 

Container Miền Trung vào Công ty cổ phần Container Phía Bắc và đổi tên thành 

Công ty cổ phần Container Việt Nam.  

Về tổ chức, Công ty đã mở rộng và phát triển thêm nhiều đơn vị thành viên, các chi nhánh, 

văn phòng đại diện rộng khắp cả nước như tại thành phố Hồ Chí Minh, Quy Nhơn, Đà Nẵng, 

Hà Nội, Hải Phòng… nhằm tăng cường và mở rộng hệ thống Marketing, giữ vững và phát 

triển thị phần dịch vụ Container trong điều kiện có nhiều đơn vị mới ra đời cùng cạnh tranh 

dịch vụ này. Cho đến nay, Công ty đã khá hoàn thiện về mô hình tổ chức với hệ thống các 

đơn vị thành viên trải khắp ba Miền Bắc, Trung, Nam. 

Để đảm bảo chất lượng dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh, Công ty đã chú trọng cho 

công tác đầu tư phát triển: Giai đoạn 2003 – 2005, Công ty đã triển khai và hoàn thành dự án 

xây dựng mới 02 cầu tàu cho tàu biển loại 10.000 DWT; mua sắm, lắp đặt 02 cần trục chân 

đế có tầm với 32m tại cầu cảng; mua 01 xe nâng container hàng PPM sức nâng 45 tấn, 02 xe 

nâng container khung mang (Straddle Carrier), 02 xe nâng vỏ container và đầu tư xây dựng 

cảng Green Port với tổng giá trị đầu tư gần 100 tỷ đồng. Năm 2006, Công ty cũng đã tiến 

hành đầu tư xây dựng cải tạo nhiều hạng mục công trình, mua sắm thêm các trang thiết bị 

mới phục vụ cho công việc. Điển hình phải kể đến là vào tháng 01/2006, Công ty đã hoàn 

thành và đưa vào khai thác cầu tầu số 2 có chiều dài 108,5m, chiều rộng 25m cùng với cần 

trục số 2 – LIEBHERR có sức nâng 40 tấn, tầm với 32m. Trong quý I/2007 Công ty đã đầu 
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∗ Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 

                                              

tư tiếp và đưa vào sử dụng cần trục số 3 – LIEBHERR tương tự như cần trục số 2, 05 xe 

nâng Container khung mang (Straddle Carrier). 

Với những nỗ lực của Công ty và những thành tựu đã đạt được trong quá trình hoạt động, 

phát triển, Công ty không chỉ vinh dự được Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý 

mà còn được các tổ chức danh tiếng quốc tế và trong nước trao tặng nhiều giải thưởng, 

chứng nhận về tiêu chuẩn quản lý chất lượng. 

Những danh hiệu Công ty được Nhà nước trao tặng: 

∗ Huân chương lao động hạng 3 (năm 1995); 

∗ Huân chương lao động hạng 2 (năm 2000); 

∗ Huân chương lao động hạng nhất (năm 2005). 

Những giải thưởng, chứng nhận về tiêu chuẩn quản lý chất lượng: 

 

do tổ chức chứng nhận quốc tế SGS (trụ sở tại Thụy Sỹ) cấp ngày 29/05/2001; 

∗ cảng biển phù hợp (Statement of compliance of a port facility) ngày 

28/06/2004: 

                                                    

Chứng nhận 

               

∗ hứng nhận giải thưởng vận tải quốc tế lần thứ 9, giải thưởng thiên 

niên kỷ mới: 

Cúp và giấy c
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do tổ chức “Leader Club” (trụ sở tại Tây Ban Nha) trao tặng ngày 09/10/2006; 

∗ Giấy chứng nhận và biểu trưng “Doanh nghiệp uy tín và Chất lượng Việt Nam” do 

Bộ Thương mại cấp ngày 10/11/2006; 

                                           

∗ Thành viên đồng (ngày 08/06/2006), thành viên bạc (18/09/2006) trên cổng thương 

mại điện tử quốc gia do Bộ thương mại bình chọn; 

∗ Giải thưởng Chất lượng Việt Nam năm 2006 

                                                             

 do Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng ngày 23/11/2006; 

∗ Cúp vàng Topten ngành hàng thương hiệu Việt uy tín – chất lượng năm 2007   

Nhà tư vấn chuyên nghiệp 
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do Liên hiệp các hội KH – KT Việt Nam và Mạng thương hiệu Việt trao tặng. 

1.2. Một số thông tin cơ bản về Công ty 
 

♦ Tên Công ty                    CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM 

♦ Tên tiếng Anh              VIETNAM CONTAINER SHIPPING JOINT-STOCK 

                                                 COMPANY 

♦ Tên viết tắt                   Viconship 

♦ Trụ sở chính của Công ty    11 Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền,  

                                                TP Hải Phòng 

♦ Điện thoại                 (84 - 31) 3 836 705 

♦ Fax                              (84 - 31) 3 836 104 

♦ Website                        www.viconship.com 

♦ Email           viconship@hn.vnn.vn  

 

♦ Biểu tượng Công ty  
 

 
 
 
1.3. Ngành nghề kinh doanh 

 
∗ Dịch vụ đại lý container, đại lý tàu biển và môi giới hàng hải; 

∗ Dịch vụ xếp dỡ hàng hoá;  

Nhà tư vấn chuyên nghiệp 
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∗ Kinh doanh hàng lâm sản xuất khẩu; kinh doanh kho, bến bãi;  

∗ Vận tải, tổ chức liên hiệp vận chuyển hàng xuất nhập khẩu, hàng dự án, hàng quá 
cảnh; 

∗ Kinh doanh xăng dầu, phụ tùng, phương tiện, thiết bị;  

∗ Sửa chữa đóng mới và cho thuê Container;  

∗ Khai thác cảng biển; khai thác vận tải ven biển. 
 

1.4. Vốn điều lệ 

Theo Giấy đăng ký kinh doanh số 0203000185 ngày 31 tháng 05 năm 2007 (thay đổi lần 
thứ 5) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp, vốn điều lệ của Công ty là 
80.373.340.000 (tám mươi tỷ ba trăm bảy mươi ba triệu ba trăm bốn mươi nghìn) đồng, 
tương ứng với 8.037.334 (tám triệu không trăm ba mươi bảy nghìn ba trăm ba mươi tư) 
cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần). 

Quá trình thay đổi vốn điều lệ của Công ty: 

Thời điểm 
Vốn tăng thêm 

(đồng) 
Nguồn tăng 

Vốn điều lệ    
(đồng) 

Khi thành lập     25.179.000.000
Sau khi sáp nhập 18.080.000.000 Sáp nhập Infacon và Cenvico  43.259.000.000
Tháng 6/2004 12.917.500.000 Trả cổ tức bằng cổ phiếu 56.176.500.000

Tháng 10/2004 825.000.000
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV 
trong Công ty 

57.001.500.000

Tháng 3/2006 990.000.000
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV 
trong Công ty 

57.991.500.000

Tháng 03/2007 15.076.670.000

Phát hành cho cổ đông hiện hữu 
(5% trả cổ tức bằng cổ phiếu; 
10% phát hành quyền mua cho 
cổ đông hiện hữu) 

73.068.170.000

Tháng 05/2007 7.305.170.000 Trả cổ phiếu thưởng 10% 80.373.340.000
                                                                             Nguồn: Công ty cổ phần Container Việt Nam 
2. Cơ cấu tổ chức công ty 

Công ty cổ phần Container Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp 

số 60/2005/QH đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 
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ngày 29 tháng 11 năm 2005. Các Luật khác và điều lệ Công ty cổ phần Container Việt 

Nam được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua ngày 14 tháng 02 năm 2007.  

Kể từ khi thành lập cho đến nay, Công ty cổ phần Container Việt Nam đã xây dựng và 

hoàn thiện cơ cấu tổ chức, định hướng hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, 

với các đơn vị thành viên hạch toán độc lập và phụ thuộc trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam 

như sau: 

∗ Đơn vị thành viên 

♦ Công ty TNHH Giao nhận vận chuyển Container Quốc tế; 

♦ Công ty TNHH Container Miền Trung; 

♦ Công ty TNHH tuyến T.S; 

♦ Công ty TNHH Toàn Cầu Xanh; 

♦ Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh; 

♦ Cảng Green Port. 

∗ Đơn vị liên doanh và liên kết 

♦ Công ty Liên doanh MSC Việt Nam; 

Vốn điều lệ: 200.000 USD, trong đó Viconship đóng góp 29% vốn điều lệ. 

♦ CTCP Tiếp vận xanh (Green Logistics). 

Vốn điều lệ: 60 tỷ đồng, trong đó Viconship đóng góp 30,33% vốn điều lệ. 

∗ Các phòng, ban trong Công ty 

♦ Phòng Tài chính - Kế toán; 

♦ Phòng Tổng hợp; 

♦ Phòng Kỹ thuật - Vật tư; 

♦ Ban Điều hành sản xuất kinh doanh; 

♦ Phòng Khai thác vận tải; 

♦ Phòng khai thác kho bãi; 

♦ Phòng Xếp dỡ; 

♦ Xưởng sửa chữa; 

♦ Phòng Thanh tra bảo vệ; 

Nhà tư vấn chuyên nghiệp 
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♦ Phòng ISO- IT; 

♦ Phòng Đại lý MSC; 

♦ Phòng Đại lý TS. Line; 

♦ Văn phòng đại diện tại Hà Hội. 

 

Nhà tư vấn chuyên nghiệp 
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3. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty 
 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TGĐ PHÍA NAM PHÓ TGĐ KHAI THÁC PHÓ TGĐ KINH DOANH

Ban Điều hành 

P. Khai thác vận tải 

P. Khai thác kho bãi 

P. Xếp dỡ 

P. TT Bảo vệ 

CN TP. HCM 

Cty TNHH Tuyến TS 
P. Đại lý MSC 

VPĐD Hà Nội 

P. ISO - IT 

P.Đại lý TS Lines 

P. Kỹ thuật-Vật tư 

Xưởng sửa chữa 

BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Cty TNHH Toàn Cầu 

Xanh 
P. Tổng 

hợp 
Cty TNHH  

Infacon 
Cty TNHH Container 

M.Trung 
Cảng 

Green Port
P. Tài chính 

Kế toán 

Nhà tư vấn chuyên nghiệp 
      17 



                                                                  
 

 

BẢN CÁO BẠCH CTCP Container Việt Nam

3.1. Đại hội đồng cổ đông 
 

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty gồm tất cả các cổ đông 
có quyền biểu quyết, họp ít nhất mỗi năm một lần. ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề được 
Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm 
của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm thành 
viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của Công ty... 

 
3.2. Hội đồng quản trị 

 
Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị 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. 

HĐQT của Công ty có 09 thành viên, mỗi nhiệm kỳ của từng thành viên là 05 năm. Chủ 

tịch HĐQT do HĐQT bầu ra. 

 

3.3. Ban kiểm soát 
 

Ban kiểm soát là cơ quan có chức năng hoạt động độc lập với HĐQT và Ban tổng giám 

đốc, BKS do ĐHĐCĐ bầu ra và thay mặt ĐHĐCĐ giám sát mọi mặt hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty, báo cáo trực tiếp ĐHĐCĐ. Ban kiểm soát của Công ty có 03 thành 

viên với nhiệm kỳ là 05 năm. 

 
3.4. Ban Tổng Giám đốc 

 
Ban Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Container Việt Nam gồm có 04 thành viên, trong 

đó có Tổng Giám đốc và 03 Phó tổng giám đốc. TGĐ là người điều hành và chịu trách 

nhiệm về mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của 

ĐHĐCĐ, quyết định của HĐQT, Điều lệ Công ty. TGĐ là người đại diện theo pháp luật 

của Công ty. 

 
3.5. Các phòng, ban chức năng 

• Các phòng đại lý MSC, Đại lý TSL, Khai thác kho bãi, Khai thác vận tải, Xếp dỡ, 

Xưởng sửa chữa và đại diện Hà Nội: được tổ chức chuyên môn hóa kinh doanh dịch 

vụ cho từng hãng tàu, từng loại hình hoạt động. Đứng đầu các đơn vị là các trưởng 

phòng có nhiệm vụ triển khai, tổ chức kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ của đơn 

vị dưới sự chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc. 

Nhà tư vấn chuyên nghiệp 
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• Các phòng ban quản lý: thực hiện các công việc chức năng theo chuyên môn, được 

xây dựng theo cơ cấu tinh giản, gọn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo cho việc quản lý, tổ 

chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc 

đạt hiệu quả, năng suất lao động cao. 

 
3.6. Các công ty thành viên, chi nhánh trong Công ty: 

• Các công ty TNHH một thành viên: Công ty TNHH giao nhận vận chuyển container 

quốc tế (INFACON), Công ty TNHH container miền Trung (Viconship Đà Nẵng), 

Công ty TNHH tuyến T.S, Công ty TNHH vận tải toàn cầu xanh (GREENTRANS) là 

các đơn vị 100% vốn của Viconship. Các đơn vị này hạch toán độc lập, chủ động thực 

hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do HĐQT và Tổng giám đốc giao phù hợp với quy 

định trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị, tuân thủ pháp luật với các 

ngành nghề kinh doanh chủ yếu: đại lý tàu biển; dịch vụ môi giới hàng hải; kinh 

doanh kho bãi; giao nhận vận tải container. 

• Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Cảng Green Port: là các đơn vị hạch toán phụ 

thuộc, hoạt động kinh doanh theo sự phân cấp của Công ty.  

 Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ khai thác bãi chứa 

container, vận tải, dịch vụ, môi giới hàng hải, sửa chữa container ở khu vực phía 

Nam. 

 Cảng Green Port: thực hiện nhiệm vụ khai thác cảng biển, xếp dỡ hàng hoá cho 

các chủ tàu, chủ hàng xuất nhập khẩu tại Cảng. 

 
4. Danh sách cổ đông 

4.1. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty  

Cổ đông Số Cổ phần Giá trị (đồng) Loại cổ phiếu Tỷ lệ/VĐL 

Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam 

Đại diện: 
2.263.060 22.630.600.000 Hạn chế 28,16%

Ông Nguyễn Việt Hòa 1.057.461 10.574.610.000 Hạn chế 13,16

Bà Nguyễn Quỳnh Dao 803.733 8.037.330.000 Hạn chế 10

Bà Bùi Thị Bích Loan 401.866 4.018.660.000 Hạn chế 5

Tổng cộng 2.263.060 22.630.600.000  28,16%

                                                                                     Nguồn: Công ty cổ phần Container Việt Nam 
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4.2. Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ 
Tại thời điểm năm 2002, sau khi tiến hành cổ phần hóa, chuyển đổi hình thức sở hữu từ 
doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần, tổng số cổ đông trong Công ty có hơn 400 
Cổ đông. Tính đến năm 2007, toàn bộ các hạn chế về chuyển nhượng đối với cổ đông sáng 
lập không còn hiệu lực.                                                                                                                                  

4.3. Cơ cấu cổ đông  

Cơ cấu vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 03/8/2007: 
 
STT Cổ đông Số lượng cổ phần Giá trị (đồng) Tỷ lệ (%) 

1 Cổ đông trong Công ty 2.545.422 25.454.220.000 31,67
2 Cổ đông ngoài Công ty 5,491,912 54,919,120,000     68,33 
  Tổ chức 2,419,279 24,192,790,000 30,10
  Trong nước 2.419.279 24.192.790.000 30,10
  Nước ngoài  0 0 0
  Cá nhân 3,072,633 30,726,330,000 38,23
  Trong nước  2.994.259 29,942,590,000  37,25

  Nước ngoài  78.374  783.740.000  0,98
  Tổng  8.037.334  80.373.340.000 100

                                                                                       Nguồn: Công ty cổ phần Container Việt nam 
5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký niêm yết, 

những công ty mà tổ chức đăng ký niêm yết đang nắm giữ quyền kiểm soát 

hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi 

phối đối với tổ chức đăng ký niêm yết 

∗ Hiện tổ chức đăng ký niêm yết không có công ty mẹ; không nắm giữ quyền kiểm soát 

hoặc cổ phần chi phối đồng thời không nằm dưới quyền kiểm soát hoặc chi phối của 

công ty nào.  

∗ Công ty con của tổ chức đăng ký niêm yết 

Hiện nay Công ty có tất cả 04 công ty con, trong đó Công ty đóng góp 100% vốn điều lệ. 

♦ Công ty TNHH giao nhận vận chuyển container Quốc tế (Infacon) 

Trụ sở chính :  Số 05 Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền,  

TP Hải Phòng 

Điện thoại :  (031) 3 836 205                               Fax              : (031) 3 836 722 

Ngành nghề kinh doanh : 

Nhà tư vấn chuyên nghiệp 
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ý Container, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, đại lý và môi 

• 

 tùng, phương tiện vận tải thủy bộ, máy sản xuất 

công nghiệp, máy nông nghiệp, tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng … 

lệ: 

         75 Quang Trung, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng 

ệ 1) 826 111 

u trong và ngoài nước; 

chuyển hàng xuất nhập khẩu, hàng hóa quá cảnh; 

• 

ệ: 6.000

9 Điện Biên Phủ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 

ệ ) 8 269 641                               Fax        : (84 - 8) 8 269 648 

được vận chuyển bằng Container; 

• Môi giới hàng hóa xuất nhập khẩu, hàng quá cảnh bằng các phương tiện; 

• Kinh doanh kho bãi chứa hàng và công trình; 

• ận tải biển, kinh doanh vận tải đa phương thức; 

• 

 

• Đại lý ủy thác, quản l

giới hàng hải; 

Kinh doanh kho, bãi; 

• Tổ chức khai thác liên hiệp vận chuyển Container hàng xuất nhập khẩu, hàng hóa quá 

cảnh bằng các phương tiện; 

• Kinh doanh xăng dầu, vật tư, phụ

• Vốn điều 6.000.000.000 đồng. 

♦ Công ty TNHH container Miền trung (Viconship Đà Nẵng) 

Trụ sở chính          :  Số

Đi n thoại :  (84 - 511) 822 922                          Fax            : (84- 51

Ngành nghề kinh doanh : 

• Dịch vụ đại lý Container, đại lý tàu biển, đại lý giao nhận đa phương thức; 

• Môi giới hàng hải cho các hãng tà

• Vận chuyển, tổ chức liên hiệp vận 

Vận tải đa phương thức quốc tế; 

• Vốn điều l .000.000 đồng. 

♦ Công ty TNHH tuyến.TS (T.S Lines) 

Trụ sở chính :  11

Đi n thoại :  (84 - 8

Ngành nghề kinh doanh : 

• Đại lý ủy thác Container; 

• Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu và nội địa 

 

Khai thác cảng biển, kinh doanh v

Vốn điều lệ: 1.000.000.000 đồng. 

♦ Công ty TNHH Vận tải Toàn Cầu Xanh 

Trụ sở chính : Số 8 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 

Nhà tư vấn chuyên nghiệp 
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iệ

Ngà

• ệp vận chuyển container hàng xuất nhập khẩu, hàng quá cảnh 
 khác có liên quan để phục vụ nhu cầu 

ình; 

ẩu; 

• Nhận ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa; 

• đồng. 
 

u dịch vụ khác tạo nên một chuỗi dịch 
ịch vụ mà còn đem lại 

 ích cho khách hàng. 

ạt động kinh doanh chính như sau: 

ế; 

Đại lý tàu và đại l ý giao nhận; 

 Bốc xếp hàng hoá; 

 Hoạt động vận tải bộ. 

 

 

Đ n thoại : (84-8) 9 433 947                                Fax : (84-8) 8 210 218  

nh nghề kinh doanh : 

• Đại lý ủy thác quản lý container, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu và nội địa được 
vận chuyển bằng container, môi giới hàng hóa xuất nhập khẩu; 

Tổ chức khai thác liên hi
bằng các phương tiện, kinh doanh các dịch vụ
vận tải của khách hàng; 

• Kinh doanh kho bãi chứa hàng và công tr

• Kinh doanh hàng hóa xuất nhập kh

Vốn điều lệ: 1.000.000.000 

6. Hoạt động kinh doanh 
 

6.1. Hoạt động kinh doanh chính 
Được thành lập từ năm 1985 cho đến nay, trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, từ 
hoạt động ban đầu là vận chuyển Container, Công ty đã không ngừng phát triển cả về chất 
và về lượng. Một mặt Công ty tiến hành mở rộng hệ thống dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu 
ngày càng đa dạng của khách hàng, mặt khác Công ty không ngừng nâng cao chất lượng 
dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng. Việc làm 
đó có ý nghĩa rất lớn trong việc đảm bảo phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh 
tranh cho Công ty. Hiện nay, bên cạnh hoạt động truyền thống ban đầu là vận chuyển 
container, Công ty đồng thời cung cấp thêm rất nhiề
vụ khép kín, không chỉ đem lại những lợi ích riêng lẻ của từng d
những lợi ích tương hỗ, đa tiện

Hiện nay, Công ty có một số ho

♦ Kinh doanh cảng quốc t

♦ Kinh doanh bãi Container; 

♦ Kinh doanh kho hàng; 

♦ 

♦

♦

Nhà tư vấn chuyên nghiệp 
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ải trọng 10.000 DWT cập bến làm hàng, 

ới nâng 

ăm, lợi nhuận gộp đóng góp khoảng từ 65 - 70% trên 

 Công ty nghiên cứu mở rộng hoạt động kinh doanh sang các lĩnh 

vực có tiềm năng khác. 

 Cảng Green Port 

∗ Kinh doanh cảng quốc tế 

Cảng Viconship (Green Port) có tổng chiều dài tuyến cầu tàu, kè 340 m, độ sâu trước bến -

7,8m,  cùng một lúc có thể tiếp nhận hai tàu có t

đảm bảo an toàn, nhanh chóng, thuận tiện. 

Trên bến được bố trí 03 cần trục chân đế mang nhãn hiệu Kranbau và Liebherr, v

trọng 40 tấn, tầm với 32m, năng suất bốc xếp từ 20 đến 25 Container/cần trục/giờ . 

Hoạt động của cảng Green Port hàng năm đem lại doanh thu và lợi nhuận đáng kể cho hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp: doanh thu từ khai thác cảng chiếm tỷ trọng khoảng từ 

30 - 40% trong tổng doanh thu hàng n

tổng lợi nhuận gộp.  

Việc Công ty thực hiện chuyển hướng đầu tư và kinh doanh cảng biển là quyết định hết sức 

quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiếc lược kinh doanh của Ban lãnh đạo Công ty trong điều 

kiện các loại hình kinh doanh truyền thống của Công ty đang ngày càng chịu sức ép cạnh 

tranh gay gắt từ thị trường. Trong thời gian tới hoạt động kinh doanh cảng sẽ là hoạt động 

lớn nhất và là tiền đề để

Nhà tư vấn chuyên nghiệp 
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78.000 m , tương đương sức chứa khoảng 4.000 TEUS. Đây là khu vực đã 

được Tổng cục Hải quan, Hải quan ận là địa điểm thông quan từ năm 

1995. Đây là hành lang pháp lý hết sức quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ hàng 

xuất, nhập khẩu lưu giữ hàng hóa. Bãi chứa container là một hạng mục nằm trong quần thể 

của cảng, hoạt động góp phần tạo ra một chuỗi dịch vụ khép kín. Theo thống kê từ phía 

ất 

ững 

ần 

chứa container tại các khu vực kinh tế trọng điểm khác của đất 

                                                                                      Nguồn: Công ty cổ phần Container Việt Nam 

∗ Kinh doanh bãi Container 

Hiện tại, ở Hải Phòng, Viconship đã đầu tư và đang khai thác khu vực bãi Container có 

tổng diện tích 2

 Hải Phòng công nh

Công ty đã có những thời điểm bãi container đồng thời phục vụ cho hơn 200 chủ hàng xu

nhập khẩu thường xuyên đến tiếp nhận hoặc chuyển giao hàng. 

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bãi chứa container, Công ty đã ứng dụng nh

thành tựu của công nghệ thông tin vào việc quản lý container. Cụ thể việc quản lý container 

được thực hiện theo chương trình phần mềm quản lý container – CMS. Đây là một ph

mềm đa tiện ích (và được cập nhật liên tục), nhờ vậy tạo ra sự thuận tiện, nhanh chóng 

trong việc quản lý container góp phần thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng.  

Bên cạnh việc quản lý và khai thác bãi container tại Hải Phòng, Công ty đồng thời quản lý 

và khai thác hệ thống bãi 

Nhà tư vấn chuyên nghiệp 
      24 



                                                                  
 

 

BẢN CÁO BẠCH CTCP Container Việt Nam

nước, đó là: bãi container tại Đà Nẵng có diện tích 15.000 m2, với sức chứa 750 TEUS; bãi 

chứa container tại TP Hồ Chí Minh có diện tích 19.600 m2, tương đương với sức chứa 

1.000 TEUS. 

Bãi Container       

 

đều 

ủ 

ửa 

ậy, 

ãi hàng năm chiếm  khoảng 17 - 29% tổng doanh thu và 

                                                                               Nguồn: Công ty cổ phần Container Việt Nam  

∗ Kinh doanh kho hàng 

Hệ thống kho CFS tại Viconship gồm 03 kho với tổng diện tích là 4.448 m2, các kho 

đạt tiêu chuẩn để lưu giữ hàng xuất nhập khẩu và được quy hoạch cho từng kho riêng. Th

tục thông quan, xuất khẩu và nhập khẩu đều được thực hiện ngay tại khu vực kho bãi này. 

Hệ thống kho bãi, cảng Viconship được đặt dưới sự giám sát trực tiếp của Hải quan c

khẩu khu vực 3 (Hải quan Hải Phòng), có trụ sở chính đặt ngay tại bãi Viconship. Vì v

việc hoàn tất các thủ tục thông quan cho các khách hàng xuất nhập khẩu rất nhanh chóng, 

thuận lợi. 

Doanh  thu từ hoạt động  kho và b

17 – 23% lợi nhuận của toàn Công ty. 

 

Kho hàng CFS  

Nhà tư vấn chuyên nghiệp 
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                                                                                     Nguồn: Công ty cổ phần Container Việt nam 

∗ ận 

ỵ

, 

được nhiều khách hàng trong và ngoài nước tín nhiệm và sử dụng dịch vụ ngày càng nhiều. 

ontainer cũng đã được Công ty quan tâm, chú ý và đầu 

 kịp thời. Hiện tại, toàn bộ quá trình bốc và xếp Container tại các khu vực kho bãi và cảng 

đều được thực hiện bởi các thiết bị chuyên dùng. Hơn nữa đội ngũ lái xe nâng đều được đào 

tạo bài bản và được thực hành xếp dỡ nhiều năm, có nhiều kinh nghiệm xếp dỡ vì vậy chất 

lượng và thời gian xếp dỡ luôn được đảm bảo. Đây cũng là hoạt động đóng góp tích cực 

 Đại lý tàu và đại l ý giao nh

Hiện nay Viconship đang làm tổng đại lý cho các hãng tàu lớn của thế giới như: MSC 

(Thu  Sỹ), TS Lines (Đài Loan) … và có quan hệ hợp đồng với hầu hết tất cả các hãng tàu 

khác có mặt tại Việt Nam. Hệ thống đại lý được tổ chức theo mạng lưới đầy đủ cho các khu 

vực Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam. Các hoạt động chính được thực hiện chủ yếu là đặt 

trước hàng, quản lý hàng hóa, thiết bị, Container và giao nhận hàng xuất nhập khẩu cho các 

hãng tàu được uỷ thác. Hoạt động này được gắn kết chặt chẽ với hoạt động của kho bãi, 

hoạt động bốc xếp, vận chuyển … nên chất lượng phục vụ đối với  các hãng tàu và khách 

hàng được chủ động, kết nối được các dịch vụ khép kín, có điều kiện giảm chi phí dịch vụ

Doanh thu và lợi nhuận hoạt động này đem lại hàng năm cho công ty từ 10 - 20%. 

∗ Bốc xếp hàng hoá 

Công tác xếp dỡ và đóng rút hàng C

tư

Nhà tư vấn chuyên nghiệp 
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vào việc hoàn thiện sản phẩm cấp, nâng cao doanh thu và lợi 

nhuận cho Công ty. 

 

c, 

ận 

thu 

và trên ợi y còn có ý nghĩa trong việc tạo 

nên chuỗi  

Hơn nữa, để đảm b ng nâng cao chấ  vụ cho khách hàng, Công ty 

ờng x ện sử a, bảo a Con r; lập ứng kinh 

doanh nhiên liệu ỡ phụ đ thể chủ ong việ g cấp nhiên liệu cho

ộng kin ng t

 

 dịch vụ do Công ty cung 

∗ Hoạt động vận tải bộ 

Hiện nay, Công ty đang quản lý và khai thác các đội xe vận tải Container chuyên dùng, 

hoạt động trên các tuyến đường bộ. Tính đến thời điểm hiện tại, trên cả ba miền: Bắ

Trung, Nam, Công ty có tổng cộng 53 đầu xe và 65 rơ moóc 20’, 40’. Việc kinh doanh v

tải phụ thuộc rất nhiều vào giá cước vận tải từng khu vực. Hiện nay hệ thống giao thông 

đường bộ của đất nước chưa tạo được sự thuận tiện, chi phí lại cao và có nhiều chi phí phát 

sinh. Tuy nhiên, việc kinh doanh vận tải hàng năm vẫn đóng góp trên dưới 32% doanh 

 6% l  nhuận cho Công ty. Ngoài ra hoạt động nà

dịch vụ khép kín của toàn Công ty trong việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

ảo ngày cà t lượng dịch

cũng thư uyên thực hi

, dầu m

a chữ

ể có 

 trì, kiểm tr taine

c cun

 trạm cung 

 động tr  các 

hoạt đ h doanh của Cô y.  
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Đội xe vận tải Container   

 
                                                                         Nguồn: Công ty cổ phần Container Việt nam 

6.2. Sản lượng giá trị dịch vụ qua các năm       

.2.1. Cơ cấu doanh thu thuần toàn công ty theo từng lĩnh vực kinh doanh     

 

6
Năm 2007 Năm 2005  Năm 2006  (hết quý III) 

Ho t động ạ
 Doanh thu 

(đồng) 

Tỷ 
trọng 
(%) 

Doanh thu 
(đồng) 

Tỷ 
trọng 
(%) 

Tỷ Doanh thu trọng (đồng) (%) 
Vận tải bộ 39.680.7 9 52.206.9 31,65 32.392.6280.283 30,3 26.689 2.109 19,22
Khai thác cảng 
biển 36.3  63 9 76.9 45,648.574.006 27,84 .271.086.26 38,36 83.499.033 8

Đại lý tàu 1 1 1 10,0 9 11,76(Forwarder) 4.352.781.488 0,99 6.487.543.522 0 1 .820.955.522

Khai
bãi 

 thác kho 3 2 2 16,8 2. 19,316.867.408.620 8,23 7.761.218.836 3 3 540.461.624

KD hàng hoá
khác 

 3 6. 4,033.330.522.062 2,55 5.222.932.765 ,17 803.000.679

Tổng cộng 130. 164. 10 8.54 100580.009.316 100 949.708.081 0 16 0.538.967

                                                                 Nguồn: Công ty cổ phần Container Việt Nam 
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Biểu đồ cơ cấu doanh thu các lĩnh vực kinh doanh chính Công ty năm 2005, 2006  

-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000

Giá trị 
(triệu đồng)

Vận tải bộ Khai thác
cảng biển

Đại lý tàu
(Forwarder)

Khai thác
kho bãi

KD hàng
hoá khác

Năm 2005

Năm 2006

Năm 2007
(hết quý III)

Lĩnh vực kinh doanh
Nguồn: Công ty cổ phần Container Việt Nam

& Quý III năm 2007 

 
                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2. Cơ cấu lợi nhuận gộp toàn công ty        
 

Năm 2005 Năm 2007 Năm 2006 (hết Quý III) 
Hoạt động 

 Lợi nhuận 
(đồng) 

Tỷ trọng 
(%) 

 Lợi nhuận 
(đồng) 

Tỷ trọng 
(%) 

 Lợi nhuận 
(đồng) 

Tỷ trọng 
(%) 

Vận tải bộ 4,61 2.529.036.583 6,02 4.143.668.778 7,00 2.573.668.277
Khai thác 77,29cảng biển 21.511.146.614 51,17 38.927.913.609 65,76 43.190.826.161
Đại lý tàu 
(Forwarde 8,48r) 8.145.212.245 19,38 5.326.468.935 9,00 4.736.762.276

Khai thác kho bãi 9 10.063.195.603 17,00 4.814.242.579 8,619.327.805.624 22,1
KD hàng hoá khác 524.476.411 1,25 734.021.326 1,24 564.486.224 1,01
Tổng cộng 100 59.195.268.251 100 55.879.985.517 10042.037.677.477 

                                                               Ng y cổ phần Container Vi

 

                      uồn: Công t ệt Nam 
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Biểu đồ cơ cấu lợi nhuận gộp các lĩnh vực kinh doanh chính Công ty năm 2005, 2006 

0
5,

10,0
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000

Giá trị 
(triệu đồng)

Năm 2005

Năm 2006

000
00

Vận tải bộ Khai thác
cảng biển

Đại lý tàu
(Forwarder)

Khai thác
kho bãi

KD hàng hoá
khác

Lĩnh vực kinh doanh

Năm 2007
(hết quý III)

n định về số lượng những lao động nòng cốt, có trình độ. Hơn nữa, Công ty còn 
 đại l ý của Petrolimex, điều này góp phần tạo tính chủ động cho Công ty đối với 

ng n i ổn định, kịp thời, góp phần nâng 
t động của Côn

 Chi phí sản xuất  

Năm 2005 

                                                                                       Nguồn: Công ty cổ phần Container Việt Nam 
6.3. Nhiên liệu 

Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong ngành vận chuyển hàng hoá, chi phí nhiên liệu 
chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí kinh doanh (khoảng 35 - 40%). Trong những năm vừa 
qua, giá xăng dầu trên thế giới biến động liên tục và có xu hướng gia tăng nên đã có những 
ảnh hưởng nhất định đến hoạt động kinh doanh vận tải của Công ty.  

Để giảm thiểu ảnh hưởng biến động giá nhiên liệu, Công ty đã nghiên cứu và áp dụng các 
biện pháp quản trị tiên tiến, thực hiện tinh giản bộ máy, cắt giảm chi phí nhân công theo 
hướng ổ
nhận làm

uồ  nhiên liệu, đảm bảo cung cấp một cách tương đố
cao hiệu quả hoạ g ty.  

 
6.4.

 

Nă 6 m 200 N 07 (hết quý III) ăm 20
Yếu tố 

Giá trị (đồng) % Doanh 
thu thuần Giá uầ

 Doanh 
thu thuần  trị (đồng) % Doanh

thu th
 

n Giá trị (đồng) %

G
h 42.331.839 105.754.4 64,11 1 450 66,84iá vốn 88.5àng bán 67,81 39.830 12.660.553.

C
h 103.564.623 74.317 0,05 3.636 0,02hi phí bán 

àng 0,08 .725 36.36

C
qu  10.900.033 6,61 320 5,04hi phí 
ản 9.145.965.687 7,00 .921 8.501.044. lý 

Tổng cộng  71,9097.791.862.149 74,89 116.728.791.476 70,77 121.197.961.406 

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2005, 2006; BCTC quý III năm 2007 của CTCP Container Việt Nam 
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Tỷ rọ anh trên doanh thu thuần Công ty trong những năm vừa qua đều có 
xu hư  xuất kinh doanh của Công ty ngày càng hiệu quả, 
khả năng quản lý và kiểm soát chi phí tốt. Trong khi đó doanh thu lại tăng 

 
6.5. Trình độ công nghệ  

Trải qua hơ n thành công chiến 

lược đa dạn c liên kết với nhau 

tạo thành chu a khách hàng. Để thực 

hiện được đ ộ các lĩnh vực 

kinh doanh m ĩnh vực. Trong 

n ào sử dụng cầu 

cả  thiết bị hiện đại. Có thể nói Cảng Green Port ra đời 

đã tạo ra bước ngoặt lớn trong hoạt động kinh doanh của Công ty hiện nay cũng như trong 

∗ Hệ thống cầu tàu (Cho tàu trọng tải 10.000DWT) 

 t ng chi phí kinh do
ớng giảm chứng tỏ hoạt động sản

(130.580.066.459 đ năm 2005 lên 164.950.795.225 đ năm 2006) đã tạo nên hệ quả tất yếu 
là lợi nhuận hoạt động (lãi gộp) tăng (42.037.677.477 đ năm 2005 lên 59.195.268.251 đ 
năm 2006), làm tăng giá trị vốn cổ đông Công ty. 

n 20 năm trưởng thành và phát triển, Viconship đã thực hiệ

g hoá kinh doanh, các hoạt động kinh doanh riêng biệt đượ

ỗi dịch vụ khép kín, hoàn hảo đáp ứng mọi nhu cầu củ

iều đó, Công ty đã liên tục đầu tư, phát triển một cách đồng b

ới về cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị, con người cho từng l

ăm 2004, 2005 Công ty đã quyết định đầu tư đúng lúc, kịp thời và đưa v

ng Green Port, và hàng loạt máy móc

tương lai, phù hợp với xu thế phát triển của ngành hàng hải nói chung và đất nước nói 

riêng. Cảng Green Port được các chủ tàu, chủ hàng đánh giá cao về độ sâu, hệ thống cầu 

tàu, kho bãi, năng lực xếp dỡ so với các cảng khác có cùng quy mô trên địa bàn TP. Hải 

Phòng. 

THÀNH PHẦN ĐƠN VỊ CẦU TÀU SỐ 1 CẦU TÀU SỐ 2 

Chiều dài M 160c + 20k  108c + 52k 
Chiều rộ 25 ng M 25 
Độ sâu nước M -7.8 -7.8 
Hàng hoá  Container và Các 

loại hàng hoá khác 
Container và Các 
loại hàng hoá khác 

Công suất cảng Tấn/năm > 600.000 >600.000 
Định mức bốc dỡ hàng hoá:    
+ C ton ainer Container/giờ 18-251 18-25 
+ Các loại hàng hoá khác Tấn/ngày 5.000 5.000 

                                                                                  Nguồn: Công ty cổ phần Container Việt Nam 

 
                                                 
ây là công suất hoạt động trong 01 giờ của 01 cần trục; 
iện tại có tất cả 03 cần trục công suất nêu trên hoạt động trên 02 cầu tàu số 01 và s

1 - Đ
  - H ố 02. 
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∗ Hệ thống cần trục 

•  hiệu Kranbau

Loại cần trục này được sản xuất năm 2003, k y, di chuyển trên đường ray P50 khổ 
 8 – 32m. Sức nâng lớn nhất dưới móc u là 40 tấn, không thay đổi theo 

n giá 27,5 tỷ đồng, đư đưa vào ụng thán

Cần trục chân đế  

iểu qua
10,5m, tầm với từ cẩ
tầm với, nguyê ợc  sử d g 9/2004. 

                      
                                                       Ng : Công  Con

 đế hiệu Liebhe

trục loại này: m ếc đư ản xuất nă a vào sử dụng 

ếc được sản xu ăm 2006 và được đư  đầu

ạ n bằng xy lanh thủy l 40

từ 4m – 32 m; trị giá 1  đồng

       

uồn  ty cổ phần tainer Việt Nam 

• Cần trụ ch ân rr 

Công ty hiện có 02 cần ột chi ợc s m 2005 và đư

đầu năm 2006; một chi ất n a vào sử dụng  năm 2007. 

Đây là loại  cần trục có cơ cấu nâng h  cầ ực, loại CBW /32, sức nâng 

40T với tầm với 5 tỷ /chiếc. 

                            
                                                       Nguồn: Công ty cổ phần Container Việt Nam 

∗ Các phương tiện, thiết bị chủ yếu của Công ty tại thời điểm 30/6/2007 

Trong những năm gần đây Công ty luôn tiến hành đầu tư đổi mới các phương tiện, thiết bị 

chủ yếu. Các thiết bị của Công ty tại thời điểm hiện nay đều được nhập khẩu từ các nước 

phát triển trên thế giới, sản xuất theo công nghệ tiên tiến, năng lực bốc xếp, chuyên chở lớn, 

có thể phục vụ khách hàng một cách hiệu quả, an toàn, nhanh chóng. 
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Máy móc thiết bị Số 

lượng 
Trọng tải/ 
Sức nâng 

(Tấn) 

Nguyên giá 
(VND) 

Giá trị còn lại 
(VND) 

Khu vực Hải Phòng         
Cần trục bánh lốp 1 25 280.000.000 0
Xe nâng vỏ (Fantuzi, Kalmar) 3 8 ÷ 12 7.106.756.776 4.271.262.563
Xe nâng (Kalmar, Linde) 2 41 9.892.340.000 2.635.000.017
Xe nâng vỏ Komatsu 4 10÷15 885.559.738 475.777.766
Xe nâng Mitsubishi+Nissan 3 2,5÷5 703.100.424 438.895.596
Xe nâng TCM 6 3÷5 2.192.433.709 1.195.269.780
Xe nâng Terex 2 45 12.319.675.015 10.146.749.624
Cần trục chân đế Kranbau 1 40 27.494.702.865 16.693.212.462
Cần trục chân đế Liebherr 2 40 30.574.540.441 26.277.996.912
Xe nâng khung mang PPH 5 40 16.882.114.727 15.877.226.952
Xe nâng khung mang 2 15÷20 523.809.524 163.690.490
Đầu kéo xe container 30 26 ÷ 30  9.158.653.157 3.661.219.218
Rơ moóc 20’ + 40’ 31 26 ÷ 30  3.359.024.166 1.016.701.885
Khu vực Miền Trung        
Cần trục bánh lốp ADK 1 16  76.000.000 
Cần trục bánh lốp Kato 1 30  639.963.500 359.090.632
Xe nâng Kalmar 1 41 716.908.917 716.908.917
Đầu kéo International, Kamaz 14 26 ÷ 30  3.568.762.768 2.269.931.581
Rơ moóc 20',40' 17 26 ÷ 30  1.401.068.545 606.339.554
Khu vực TP Hồ Chí  Minh        
Xe nâng container ( Kalmar, 
Hyster, Komatsu) 5 5 ÷12 3.058.837.186 1.870.734.035

Đầu kéo moóc International 5 26 ÷ 30  1.350.092.177 723.263.694
Rơ m 882.994.310 473.032.666oóc 20',40' 8 26 ÷ 30  

         ổ phần Container Việt Nam 

 năng suất phân loại, xếp dỡ cao, thời gian giao hàng 

Năm 2007, Công ty cũng đã xúc tiến việc kết hợp với Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su 
ủa Chủ tịch UBND TP Hồ 

Chí Minh) thành lập công ty cổ phần tiếp vận xanh (Green logistics) với vốn điều lệ 60 tỷ 

                                                                       Nguồn: Công ty c

 

6.6. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới  

Với chiến lược đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ theo hướng cung cấp các chuỗi dịch vụ khép 
kín thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng đồng thời để đảm bảo phù hợp với xu thế phát 
triển các loại hình dịch vụ về vận tải, Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các mô hình 
kho CFS có sức chứa lớn, hiện đại,
nhanh chóng.  

– Rubimex (QĐ thành lập số 3753/QĐ-UB ngày 30/07/2004 c
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 các cổ đông khác 33,34%) 
đầu tư xây dựng Trung tâm Logistics tại số 9 đường Trường Sơn, P. Linh Trung, Q. Thủ 

vận chuyển, phân phối, 
ng tâm Logistics tạo điều kiện cho 

Viconship mở rộng sản xuất, thương trường tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tính 

ưỡi, vì vậy việc 

đầu  ạng mục công trình thuộc cảng Green Port sẽ là hướng đi đúng đắn, 

giúp m  vụ của cảng, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của 

các chủ tàu và chủ hàng; hoàn thiện thêm cơ sở hạ tầng – vật chất kỹ thuật đồng bộ, đa 

dạn ần tăng khả năng thông qua của cảng và do đó 

Bên

mảng h  kinh doanh này, Công ty đang tiến hành triển khai dự án Vận tải biển Bắc 

– N  để thực hiện 

công vi

thuê ho  trực tiếp thực hiện công việc vận tải. 

iển, tại kho, bãi Container; 

♦ Số l được vận chuyển; 

♦ Số lượng Container hoặc số tấn hàng làm đại  lý giao nhận; 

đồng (tỷ lệ vốn góp: Viconship 33,33%, Rubimex 33,33% và

Đức, TP Hồ Chí Minh với chức năng: khai thác kho bãi; giao nhận, 
bốc xếp hàng hóa, container. Việc xây dựng Tru

đến cuối tháng 06 năm 2007, Công ty cổ phần Green Logistics đã chính thức được thành 
lập và bước vào giai đoạn triển khai hoạt động. 

Ngoài dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Logistics, năm 2007, Công ty còn triển khai một 

dự án đáng chú ý khác đó là dự án Xây dựng cầu xà lan 400T. Đây là một hạng mục công 

trình thuộc cảng Green Port. So với năm 2005, năm 2006 cảng Green Port đã đem về cho 

Công ty mức doanh thu tăng gần gấp đôi và mức lợi nhuận tăng hơn gấp r

 tư xây dựng thêm h

ở rộng phạm vi cung cấp dịch

g đối với một cảng biển tổng hợp, góp ph

góp phần đem lại doanh thu và lợi nhuận cao hơn cho Công ty sau khi hạng mục công trình 

này hoàn tất và đưa vào khai thác. Dự án này đã khởi công vào tháng 07 năm 2007; dự kiến 

hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2007.  

 cạnh đó, vận tải biển cũng là lĩnh vực được Công ty chú trọng đầu tư. Để đẩy mạnh 

oạt động

am: giai đoạn đầu Công ty triển khai công việc mua thêm vỏ container

ệc vận chuyển hàng hóa phục vụ nhu cầu khách hàng; giai đoạn hai Công ty tiến tới 

ặc mua tàu để

6.7. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ 

Các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty hiện nay tập trung vào dịch vụ đại lý 

container, môi giới hàng hải; xếp dỡ hàng hóa; kinh doanh kho, bến bãi; vận tải hàng hóa; 

khai thác cảng biển ... Đây là những hoạt động không tạo ra của cải vật chất mà là cung cấp 

các dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Giá trị mà các dịch vụ của Công ty 

đem lại có thể nhận biết dưới dạng: 

♦ Số lượng Container, số tấn hàng hoá được bốc xếp cho tàu b

ượng Container, số tấn km hàng hoá 
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át, quản lý rất chặt chẽ và luôn 

được xem xét điểm chưa phù hợp đến hoàn hảo. Tất cả các quy trình đều 

nhằm mục tiêu thoả mãn đầy đủ các yêu cầu của khách hàng, trên cơ sở: 

− Giá cả hợp lý; 

− 

− Dịch vụ khép kín hoàn hảo. 

Ngoài việc xác lập, quản l ý hoạt động theo các quy trình tiêu chuẩn ISO 9001-2000, công 

ểm kiểm tra chất lượng dịch vụ cung 

 với các khách hàng để đáp ứng yêu cầu 

của họ; 

− Cập nhật, trao đổi, báo cáo, kết xuất các thông tin kịp thời, chính xác; 

− Quản l ý, lưu giữ, đánh giá chính xác các hoạt động nhanh chóng, giảm bớt thời gian 

và giấy tờ. 

Hiện tại trong toàn Công ty đã trang bị đầy đủ hệ thống công nghệ thông tin. Về mạng vật 

l ý, mạng LAN đã được thiết lập. Trong mỗi khu vực sử dụng đường truyền ADSL tốc độ 

cao, kết nối và trao đổi thông tin giữa các khu vực và trung tâm. Công ty cũng đã đầu tư hệ 

thống phần mềm hiện đại (TMS, CMS, BRAVO …), được thiết kế theo đặc thù riêng và 

theo yêu cầu của từng bộ phận. Tiện ích của các phần mềm này đã và đang được triển khai 

một cách triệt để và tiếp tục được xem xét và mở rộng thêm các tiện ích khác. Bên cạnh đó, 

Công ty đang tiến hành triển khai dự án E-Viconship để tạo cho việc quản lý các hoạt động 

của Công ty trở lên dễ dàng, chính xác, trung thực và tiên tiến. 

6.8. Hoạt động Marketing 

Cùng với việc đầu tư mở rộng và phát triển các hoạt động sản xuất, công tác quản lý chất 

lượng, công tác tiếp thị là một trong những khâu quan trọng, đóng góp tích cực vào hiệu 

♦ Số Container/ngày, hoặc số tấn/ngày được lưu kho và bảo quản; 

♦ Số lượt tàu biển được làm thủ tục ra vào cảng … 

Để quản l ý toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đã xác lập, quản lý thông qua 59 

quy trình ban hành theo sổ tay QMS SQT-02, được khảo sát xây dựng, cải tiến thường 

xuyên, liên tục theo tiêu chuẩn của hệ thống quản l  ý chất lượng ISO 9001-2000. Chính vì 

vậy hoạt động sản xuất kinh doanh chính đều được kiểm so

để cải tiến những 

 

Giao hàng kịp thời đúng hạn; 

ty còn thành lập phòng ISO - IT để  ki đảm nhận vấn đề

cấp, tiến hành đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, nhằm tạo ra: 

− Mối liên hệ trao đổi trực tiếp, thường xuyên
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quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hoạt động này đã và đang được Ban lãnh 

đạo Công ty chú tr ất 

g: Đảm bảo t đầy đủ các yêu hu h i, 

mở rộng thị phần của các khách hàng tiềm năng bằng uy tín, chất lượng dịch vụ và thoả 

m n tố t cụ :  

• Giá thành dịch vụ hợp l ý; 

• đầy đủ, khép kín và hoàn h

 
 thương mại, h sáng chế 

Biểu tượng Lôgô của Công ty: 

                                                            

ọng, xây dựng củng cố. Công ty luôn thực hiện và duy trì chính sách ch

lượn hoả mãn  cầu của khách hàng, t út các khách hàng mớ

ã i đa các nhu cầu. Các cam kế  thể được đưa ra là

Nhanh chóng, kịp thời, cung cấp các chuỗi dịch vụ ảo. 

6.9. Nhãn hiệu  đăng ký phát min và bản quyền 

 
Thương hiệu Công ty đã được đăng ký  và bảo hộ tại cục sở hữu trí tuệ năm 2005 theo Giấy 

ng  hiệu hàng hochứ  nhận đăng ký nhãn á số 68012. 

Nhà tư vấn chuyên nghiệp 
      36 



                                                                  
 

 

BẢN CÁO BẠCH CTCP Container Việt Nam

. 
 

6.10 Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết 

STT Giá trị (triệu VND) Đối tác Sản phẩm cung cấp 

1  ty LD MSC Hợp đồn ực tế ph Công Việt Nam g đại lý Theo th
sinh 

át 

2 Hãng tàu T.S Lin ợp đồn T c tế p
h 

es Hong kong H g đại lý heo thự hát 
sin

3 Hãng tàu Megastar ợp đồng đạ c tế phá
h 

H i lý Theo thự t 
sin

4 Hãng tàu APL Hợp đồng bốc xếp, khai 
ác tại cầu cảng 

17.592 
th

5 Hãng tàu Cosco Hợp đồng bốc xếp, khai 12.686 
thác tại cầu cảng 

6 Hãng tàu Hợp đồng bốc xếp, khai 8.245  Meastar 
thác tại cầu cảng 

7 Hãng tàu SYMS Hợp đồng bốc xếp, khai 
thác tại cầu cảng 

8.322 

8 Hãng tàu ZIM Hợp đồng bốc xếp, khai 
thác tại cầu cảng 

8.180 

9 Hãng tàu Bisco Hợp đồng bốc xếp, khai 
thác tại cầu cảng 

10.102 

10 Công ty TNHH Maersk Việt 
Nam 

Hợp đồng vận chuyển bộ 
xuất nhập tàu 

1.800 

11 Công ty Bia Huế Hợp đồng dịch vụ giao 
nhận, vận t

7.000 
ải nội bộ 

     

Các hợ
căn cứ 
thực hi

 

                                                                                 Nguồn: Công ty cổ phần Container Việt Nam 

p đồng giữa Công ty và khách hàng thường được tái thực hiện hàng năm. Ngoài ra, 
nhu cầu thực tế, các khách hàng của Công ty có thể ký hợp đồng nguyên tắc, giá trị 
ện sẽ được tính toán cụ thể trong từng năm. 
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7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh  
7.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động SX KD của công ty trong 2 năm gần 

nhất 
 

Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 % tăng Chỉ tiêu (giảm) (hết quý III)(đồng) (đồng)  (đồng) 
Tổng giá trị tài sản 210.248.601.450 280.412.423.264 33,37 399.951.513.662 
Doanh thu thuần 130.580.009.316 164.949.708.081 26,32 168.540.538.967 
Lợi nhuận thuần từ hoạt 
động ki oanh d nh 34.008.785.203 49.007.891.732 44,10 48.070.663.532 

Lợi nhuận khác 611.271.527 358.610.187       -41,33 1.351.542.936 
Lợi nhuận trước thuế 34.620.056.730 49.366.501.919 42,60 49.422.206.468 
Lợi nhuận sau thuế 31.636.155.478 45.122.884.956 42,63 43.593.571.007 
Tỷ lệ lợ uậi nh n trả cổ 32,43 28,27  - tức (%) 

 
CBT đã kiểm toán năm 2005, 2006; BCTC quý III năm 2007 của CTCP Container V    Nguồn: B iệt Nam 

Hoạt độ rong bối cảnh có rất nhiều 

ng với 

quyết tâm cao độ của đội ngũ cán bộ công nhân viên, sự chỉ đạo sáng suốt của Hội đồng 

quả giám đốc, đã 

giúp Công ty v ế hoạch kinh doanh đề ra.  

6 Công ty đã xây dựng và đưa vào hoạt động 
cầu cảng số 2; đồng thời tiến hành cải tạo nâng cấp đồng bộ các hạng mục công 

năm 2006. Đầu năm 2007 Công ty đã đầu tư và đưa vào sử dụng thêm 01 cần trục 

7.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công 
ty trong năm báo cáo 

ng kinh doanh của Viconship luôn ổn định và phát triển, t

doanh nghiệp tư  nhân ra đời và tham gia hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty, 

sức ép cạnh tranh từ thị trường ngày càng tăng. Sự biến động thường xuyên giá xăng dầu 

trên thế giới, cũng là nhân tố ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Công ty. Như

n trị, những quyết định kinh doanh táo bạo, đúng thời điểm của Ban Tổng 

ượt qua những thách thức, hoàn thành k

Tổng tài sản năm 2006 tăng hơn 33,42% so với năm 2005, doanh thu thuần tăng 26,32 %,  

lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng 44,1%, tỷ lệ trả cổ tức cho cổ đông 

được duy trì ở mức khá cao từ 18 đến trên 22%/năm. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 

vừa qua có những yếu tố ảnh hưởng chủ yếu sau: 

♦ Tiếp nối thành công của việc quyết định đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành cảng 
Green Port năm 2004 – 2005, năm 200

trình đi kèm và mua sắm trang thiết bị đồng bộ phục vụ cho hoạt động của cảng, 
điển hình phải kể đến là việc hoàn thành lắp đặt đưa vào khai thác cần trục số 2 hiệu 
Liebherr có sức nâng 40 tấn, tầm với 32m, khẩu độ ray 10,5m. Đây chính là điểm 
đột phá đóng góp rất lớn vào sự tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của Công ty 
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ững năm tiếp theo. 
♦ Chi phí hoạt động thấp, và tiếp tục có xu hướng giảm cũng là nhân tố lớn tạo lên kết 

 được các đối tác đánh giá cao về kinh nghiệm và công nghệ quản lý dịch vụ 
vận tải đa phương thức. Đây là lợi thế xuất phát từ việc Công ty sớm tham gia vào 

 phần củng cố khối đoàn kết các đơn vị trong toàn 

Công ty, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cá nhân trong công việc.    

i lưu lượng lớn, theo thống kê của Công ty lượng hàng hoá xuất nhập khẩu 

Bên cạnh nhữn ề giá nguyên vật liệu, sức ép cạnh tranh 

Là đơn vị đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hoá bằng Container, trong quá 

doanh nghiệp luôn mang tính cạnh tranh, nhưng vẫn đảm bảo thoả mãn mọi nhu cầu của 

ng kinh doanh kịp thời, đầu tư, xây dựng, đưa vào kinh doanh 

Liebherr và 05 xe nâng khung mang (Straddle Carrier) nhằm nâng cao năng lực bốc 
xếp cho Cảng, chắc chắn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh cho Công ty 
trong năm 2007 và nh

quả kinh doanh cao trong năm qua.  
♦ Công tác nghiên cứu và ứng dụng những biện pháp quản trị tiên tiến cùng với việc 

thường xuyên đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động đã phát huy hiệu quả 
tích cực cho hoạt động kinh doanh. 

♦ Công ty

thị trường dịch vụ vận tải đa phương thức, khi thị trường mới bắt đầu phát triển.  
♦ Sự chỉ đạo sáng suốt và kịp thời, phương án kinh doanh hợp l ý của Hội đồng quản 

trị và Ban Tổng giám đốc đã góp

♦ Kinh tế đất nước vẫn tiếp tục đà tăng trưởng cao, hàng hoá xuất nhập khẩu, quá 

cảnh vớ

qua khu vực Hải phòng tăng bình quân 16 đến 18%/năm. 

g thuận lợi, còn có những khó khăn v
như đã nêu. Ngoài ra đặc thù hoạt động ngành, tính mất cân đối theo mùa vụ của hàng hoá 
cũng gây những ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

 
8. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 

8.1. Vị thế của công ty trong ngành 

trình hoạt động, Công ty luôn coi trọng việc đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị sản xuất, 

đào tạo bổ sung nguồn nhân lực. Vì thế trong những năm vừa qua đã không những giữ 

vững mà còn phát triển thị phần trong nước và khu vực, mở thêm nhiều ngành nghề mới. 

So với các doanh nghiệp hoạt động trong ngành, Công ty là một trong những doanh nghiệp 

đứng trong tốp dẫn đầu về thị phần, uy tín, hiệu quả hoạt động và tính năng động, nhậy bén 

trong việc phát triển sản phẩm, dịch vụ mới.  

Viconship thể hiện khả năng vượt trội trong kiểm soát, quản l ý chi phí hoạt động, khả năng 

sinh lời trên vốn cổ đông luôn ở mức cao nhất. Với chi phí thấp, giá thành dịch vụ của 

khách hàng. Việc chuyển hướ
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ăm 2004, có 

g hoá 

thông qua đã là 650.000 tấn, và đến hết năm 2006 sản  hàng hoá thông qua Cảng đạt 

1.400

Thị phần m ụ chủ yếu của c i khu v ư sau2: 

• Sả ntainer thông qua khu i, cả n oàn khu 

vự m khoảng 26%; 

• Số  các khách hàng sử dụng dịc co  b g chiếm 

trên 

phát triển cao, tốc độ tăng trưởng GDP trong 2 năm gần 
3

Trong giai hủ hỗ 

trợ tích cực thông ng 

bước phát triển vư c. Một kế hoạch tổng thể đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 

c chú trọng định 

hướng phát triển. Cụ thể, Chính Phủ chủ trương hình thành các đầu mối vận tải với các cảng 

                                                

cảng Greenport (năm 2004 – 2005) và tiếp tục xây dựng, đưa vào khai thác cầu tầu số 2 

thuộc càng Green Port (năm 2006) đã giúp cho doanh nghiệp luôn giữ vững được tốc độ 

tăng trưởng cao.  

Cảng Viconship là cảng chuyên dụng về hàng container, sau khi được đầu tư bến bãi, cầu 

cảng, thiết bị xếp dỡ, sản lượng hàng hoá thông qua Cảng đã tăng lên rõ rệt. N

trên 87.000 tấn hàng hoá thông qua Cảng Green Port, đến hết năm 2005, lượng hàn

 lượng

.000 tấn. 

ột số dịch v ủa Công ty so vớ ực cảng Hải Phòng nh

n lượng Co vực kho, bã ng của Vico ship so với t

c Hải phòng chiế

 lượng h vụ của Vi nship trên địa àn Hải Phòn

70%; 

• Hàng hoá qua kho CFS chiếm 65% thị phần so với toàn khu vực phía Bắc. 

8.2. Triển vọng phát triển của ngành 
Việt Nam là một quốc gia nằm ở vị trí địa lý thuận lợi để phát triển ngành kinh tế biển. Nền 

kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn 

đây đều đạt trên 8% và riêng 3 tháng đầu năm 2007 đã đạt 7,70% , kim ngạch xuất nhập khẩu 

hàng hoá đang tiếp tục tăng mạnh. Dự báo tốc độ tăng trưởng sản lượng hàng hoá vận chuyển 

của ngành hàng hải bình quân năm khoảng 12% - 15%.  

đoạn này, bên cạnh sự cố gắng, phát huy nội lực của ngành và được Chính p

 qua các cơ chế, chính sách cụ thể, ngành hàng hải Việt Nam đã có nhữ

ợt bậ

để phát triển hạ tầng cảng biển, công nghiệp tàu thuỷ và đội tàu quốc gia đã được Chính phủ 

phê duyệt nhằm thúc đẩy sự phát triển ngành kinh tế biển của cả nước. Trong kế hoạch triển 

khai chi tiết, song song với việc quy hoạch đội tàu, công nghệ xếp dỡ cũng đượ

trung tâm và hệ thống các cảng vệ tinh đủ điều kiện để áp dụng công nghệ xếp dỡ tiên tiến ...; 

lựa chọn công nghệ xếp dỡ tiên tiến, phù hợp với từng mặt hàng; công nghệ xếp dỡ đảm bảo 

 
2 Nguồn: CTCP Container Việt Nam 
3 Nguồn: Tổng cục Thống kê 
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 tiện vận tải, giảm ùn tắc giao thông ...  

Thực tế iệt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, lượng hàng 

hoá thông q ăm gần đây như sau4: 

kết nối các phương thức vận tải ...; hình thành các cảng cạn trong nội địa (ICD) để liên kết với 

cảng biển, tạo thành một hệ thống đồng bộ, liên hoàn nhằm nâng cao năng lực thông qua cảng, 

rút ngắn thời gian tồn đọng hàng hóa và phương

, theo thống kê của Hiệp hội cảng biển V

ua các cảng thuộc hiệp hội cảng biển trong các n

                                                                                                                                         Đơn vị: tấn 

Năm Loại hàng 
(Xuất+Nhập+Nội địa) 2007               

(đế hết tháng 06) n 2006 2005 

Hàng lỏng  31,472,719 116,968,329 23,734,158 
Hàng khô 26,197,098 55,312,562 42,412,942 
Hàng container 6,672,276 12,958,081 8,070,336 
Hàng quá cảnh 3,678,526 ,351 8,783,790 4,547
Tổng 68,020,619 189,786,323 83,001,226 

                                                                                 Ngu ục hàng hải Việt Nam

T g hải Việt Nam, tính đến hết tháng 06 năm 2007, tổng lượt tàu qua 

c ã đạt con số 23.001 gần bằng 113% cùng ăm 2006.  

Riêng đối v lượng hàng hóa thông qua cảng 

có t ấn/năm. 

Tiề

Hải g ngành nói chung và 

Côn

h hướng phát triển của công ty với định 

Tro  vọng phát triển nền kinh tế Việt Nam nói chung và của ngành hàng hải 

nói riên

các dịc

Mặt khác, trong 

khi ra nh

lý tàu bi ải sẽ có xu hướng ngày càng thu hẹp trong khi tiềm năng phát 

                                                

ồn: C  

heo thống kê của Cục Hàn

ảng của Việt Nam đ  kỳ n

ới khu vực Hải Phòng, dự báo đến năm 2010,  khối 

hể đạt 17,3 đến 21,8 triệu t

m năng phát triển to lớn của nền kinh tế đất nước, của ngành hàng hải và của khu vực cảng 

 Phòng sẽ tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi cho các công ty tron

g ty Cổ phần Container Việt Nam nói riêng. 

8.3. Đánh giá về sự phù hợp địn

hướng của ngành, chính sách của Nhà nước, và xu thế chung trên thế 

giới 

ng điều kiện triển

g hết sức khả quan như hiện nay, triển vọng phát triển của các doanh nghiệp cung cấp 

h vụ hàng hải nói chung và của Công ty nói riêng là hết sức lạc quan. 

điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, cùng với tiến trình mở cửa nền kinh tế sau 

ập WTO của Việt Nam, nhận thức rõ được thị phần của dịch vụ Đại lý container, đại 

ển và môi giới hàng h

 
4 Nguồn: Thống kê của Cục Hàng hải Việt Nam 
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triển thị

mạnh v

sức đúng 

Tại ong đó có 132 lao 

độn

 phần của dịch vụ khai thác cảng biển có xu hướng gia tăng, Công ty đã tập trung đẩy 

à tăng cường năng lực kinh doanh trong lĩnh vực khai thác cảng biển, đây là bước đi hết 

đắn và phù hợp với xu thế thị trường. 

9. Chính sách đối với người lao động 

9.1. Số lượng người lao động trong công ty 

 thời điểm 31/5/2007, tổng số lao động trong Công ty là 603 người. Tr

g nữ và 471 lao động nam. 

LOẠI LAO ĐỘNG SỐ LƯỢNG TỶ LỆ (%)
Phân t
    
    
Ph
    
    
    
        Trung c
    
        Lao động phổ thông 

  

29

 

  2,48
37,15
  4,81

heo giới tính 
    Nam 
    Nữ 
ân theo trình độ học vấn: 
    Cao học 
    Đại học 
    Cao đẳng 

ấp 
    Công nhân kỹ thuật 

 471 
 132 

 
1 

322 
12 
15 

224 

  78,11
  21,89

  0,16
53,40
  2,00

Tổ g sn ố lao động  603 100
 

9

.2. Chính sách tuy

.2. đào t

9.2.1. Chế độ ệc: 

Người lao đ ng công ty đều có hợp đồng lao  theo đúng luật lao động và được 
hưởng đầy đ chế độ theo quy định hiện hành háp luật về Luật lao động và các 
khoản trợ cấp, th ng, được đóng bảo hiểm y tế, bảo hi  xã hội…  

Công ty thực hế độ làm vi

9.2 ển dụng, đào tạo:  

Nhậ ồn nhân lực trong sự phát triển của Công ty, Công 
ty đặc biệt chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn của cán bộ 
công nh n

  khoá đào tạo kiến thức, kỹ năng thực hiện các ngành nghề, dịch vụ mà công ty 

định hư ờng xuyên cử các nhóm lao động đi tham quan học hỏi kinh 

Chính sách 

 làm vi

ạo, lương thưởng, trợ cấp 

ộng tro  động
ủ các 

ưở
 của p

ểm

 hiện c ệc 5,5 ngày làm việc/tuần và 8 giờ/ngày.  

n thức được tầm quan trọng của ngu

ân viê .  

Đối với lao động trực tiếp: Công ty thường xuyên tổ chức đào tạo trực tiếp lao động 

ngay tại Công ty kết hợp cử những lao động có tay nghề cao, kinh nghiệm lâu năm tham 

dự các

ớng phát triển; thư

nghiệm kinh doanh trong và ngoài nước, nhằm hoàn thiện hơn kỹ năng và trình độ của 

người lao động. 
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nước với ngành nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu công việc, tham gia các khoá tập 
huấn các chế độ chính sách mới của Nhà nước. 

ưởng, phúc lợi: 

 sách trả lương theo năng suất và hiệu q việc của từng lao 
ch khen thưởng xứng đáng cho các cá nhân, t có thành tích xuất 

giải pháp kỹ thuật đem lại hiệu quả kinh doan

tổ chức cho Cán bộ Công nhân viên đi tham quan, du lịch nhằm khuyến 
động gắn bó với Công ty.  

Công ty tiế  đông khi kinh doanh có lãi và đã hoàn thành nghĩa vụ 

 Quản 

trị, kết quả ương hướng hoạt động kinh doanh của năm 

                                                 

11.1. Các chỉ tiêu cơ bản 
Năm tài chính c ắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và k
d o cáo tài chính c c l iền
Na định của Luật k u  kế toán
ở

  

sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao 

mòn lũy kế và giá trị còn lại. 

Đối với lao động gián tiếp: Công ty luôn tạo điều kiện tham gia học cả trong và ngoài 

9.2.3. Chính sách lương, th

Công ty áp dụng chính uả làm 
động. Có chính sá ập thể 
sắc, có sáng kiến và h cao. 

Hằng năm, Công ty 
khích động viên người lao 

10. Chính sách cổ tức  
n hành trả cổ tức cho cổ

nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Đại hội cổ đông 

thường niên sẽ quyết định tỷ lệ cổ tức trả cho cổ đông dựa trên đề xuất của Hội đồng

 kinh doanh của năm hoạt động và ph

tới. Tỷ lệ chi trả cổ tức của Công ty trong một số năm gần đây như sau: 

 
                                                       

       
Năm Tỷ lệ cổ tức/VĐL 

2003 45 % (trong đó trả cổ tức bằng cổ phiếu 30%) 

2004 15% 

2005 18% 

2006 22% (trong đó trả cổ tức bằng cổ phiếu 5%) 

Nguồn: Viconship 
 
11. Tình hình hoạt động tài chính 

 
ủa Công ty b ết thúc vào ngày 31 tháng 12 

ương lịch hàng năm. Bá
m, tuân thủ theo các quy 

ủa Công ty đượ
ế toán và các ch

ập theo đơn vị t
ẩn mực, chế độ

 tệ là đồng Việt 
 hiện hành 

 Việt Nam. 
Khấu hao TSCĐ

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình 

Nhà tư vấn chuyên nghiệp 
      43 



                                                                  
 

 

BẢN CÁO BẠCH CTCP Container Việt Nam

Khấu hao được trích th ng pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như eo phươ

sau: 

Nhóm Tài sản cố định 

Nhà cửa, vật kiến trúc 

Thời gian khấu hao (năm) 

05 - 25 

03-23 Máy móc thiết bị 

Phương tiện vận tải 

Thiết bị văn phòng 

Tài sản cố định vô hình 

04-12 

03-07 

03-06 
                                      Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2006 của Công ty cổ phần Container Việt Nam 

Mức lương bình quân 
Mức lương bình quân của nhân viên trong Công ty trong năm 2006 là 3.200.000 

đồng/người/tháng, cao hơn mức lương bình quân năm 2005: 150.000 đồng/người/tháng.  

Thanh toán các khoản nợ đến hạn 
Công ty luôn thực hiện tốt các khoản nợ đến hạn. Căn cứ vào báo cáo tài chính đã kiểm toán 

năm 2005 và 2006, Công ty đã thanh toán đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ. 

Các khoản phải nộp theo luật định 
Công ty luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp 

  Số dư các quỹ như sau: 

theo các quy định của Nhà nước. 

Trích lập các quỹ theo luật định 
Công ty thực hiện việc trích lập các quỹ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Pháp 

luật hiện hành. Việc trích lập quỹ Dự phòng Tài chính là 5% lợi nhuận sau thuế và được trích 

cho đến khi quỹ dự trữ bằng 10% vốn điều lệ của Công ty. 

                                                                                                                       Đơn vị: đồng 

Năm 2007 
Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 

(hết quý III) 

Quỹ dự phòng tài chính 2.613.176.575 4.115.997.228 6.316.213.007

Quỹ đầu tư phát triển 13.477.300.631 31.839.099.683 31.839.099.683

Quỹ khen thưởng và phúc lợi 882.158.855 1.377.093.128 3.881.833.515

   Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2005, 2006; BCTC quý III năm 2007 của CTCP Container Việt Nam 
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Tính đến thời điểm 3 2 y của Công ty là 37.280.242.300  đồng. Đây là 

khoả đồ

01061003/ACB - VCS ngày 06 tháng 10 năm 2003 và số 01220805/ACB - VCS ngày 24 tháng 

Hợp đồng vay số 01061003/ACB-VCS: Vay 1.462.500 USD đầu tư mua mới cần trục chân đế 

u Kranbau trong thời gian 05 năm với thời gian ân hạn là 12 tháng kể từ ngày 

giải ngân đầu ay ầu tiên là 3% ác th

 được thay đổi 06 thán c t ibor 6 tháng + 2%/ ăm. 

n 05 năm với thời gian ân hạn là 12 tháng kể từ ngày nhận khoản giải ngân đầu 

tiên. Lãi suất vay của 12 tháng đầu tiên áp dụng theo lãi suất thông báo của Ngân hàng, các 

tháng tiếp theo được thay đổi 06 tháng 01 lần và được tính trên lãi suất Sibor 06 tháng + 

1,4%/năm. Tiền vay được trả theo từng kỳ, mỗi kỳ 03 tháng. 

Hợp đồng vay số HAP.DN.01230806/TH: Vay 820.248,15 USD (tính đến 31/12/2006 đã giải 

ngân 636.628,86 USD) để đầu tư mua mới cần trục số 3 hiệu Liebherr trong thời gian 05 năm 

với thời gian ân hạn là 12 tháng kể từ ngày nhận khoản giải ngân đầu tiên. Lãi suất vay của 12 

tháng đầu tiên áp dụng theo lãi suất thông báo tại ngân hàng, các tháng tiếp theo được thay đổi 

06 tháng 1 lần và được tính trên lãi suất Sibor 06 tháng + 1,4%. Tiền vay được trả theo từng kỳ, 

mỗi kỳ 03 tháng. 

Các khoản nợ của Công ty đều được thanh toán đầy đủ trong các năm qua. Hiện nay, Công ty 

không có khoản nợ quá hạn. 

Tổng dư nợ vay 
1/1 /2006, tổng dư nợ va

n vay Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Hải Phòng theo các hợp ng vay số 

08 năm 2005. Cụ thể: 

kiểu quay hiệ

nhận khoản  tiên. Lãi suất v  của 12 tháng đ /năm, c áng tiếp 

theo g 01 lần và đượ ính trên lãi suất S n Tiền vay 

được trả theo từng kỳ, mỗi kỳ 03 tháng. 

Hợp đồng vay số 01220805/ACB-VCS: Vay 764.814,14 USD – đã giải ngân hết (trong đó đến 

hạn trả 191.200 USD # 3.078.511.200 VND). Đầu tư mua mới cần trục số 2 hiệu Liebherr 

trong thời gia
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Tình hì  
∗ Tổng số nợ phải thu 
 

nh công nợ hiện nay 

CHỈ TIÊU 31/12/2005 31/12/2006 % TĂNG GIẢM Hế  t quý III/2007

P i th ng hả u của khách hà 31.817.145.657 44.913.370.378 41,16 66.628.361.142

T ư 20.629.506.307 16.8rả tr ớc cho người bán 74.156.019 -18,20 2.155.523.333

P i th 0hả u nội bộ 0 0 0

P i th 33.10 5hả u khác 16.221.228.301 8.384.811 104,11 0.903.630.004

T g ổn 68.667.880.265 94.895.911.208  119.687.514.479

   Ng ểm toán năm 2005, 2006; BCTC quý III năm 20 ủa CTCP Container Việt Nam 

ếu là tiền c ải c ản 

ả y trì ở mức 52 – 57% tài sản lư thù  ty

 lệ

uồn: BCTC đã ki 07 c

Các khoản phải thu của Công ty chủ y ước phí vận t ủa khách hàng, các kho

ph i thu luôn du u động, với đặc  ngành của Công , đây là 

tỷ  hợp lý. 
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ả 
 

∗ Tổng số nợ phải tr

STT Khoản mục Năm 2005 
(đồng) 

N 07  ăm 20N 006ăm 2   
(đồng (hế III) ) t quý 

(đồng) 
I Nợ ngắn hạn 76.629.534.499 104.456.434.658  127.459.821.109
1 Vay và nợ ngắn hạn 5.802.803.200 -8 36.8.965.0 00 
2 Phải trả người bán 22.642.615.045 26.517.426.86835 77.9.853.6 81 
3 Người mua trả tiền trước 1.199.309.876 558.161.7161.307.900.789 
4 T c huế và các khoản phải nộp Nhà nướ 3.799.252.820 3.784.227.8883.579.216.123 
5 Phải trả công nhân viên 4.984.429.953 6.892.562.5784 56..683.8 857 
6 Chi phí phải trả 1.031.064.195 2.204.377.749586.919.163 
7 Phải trả nội bộ - - -

8 Các khoản phải trả, phải nộp khác 37.170.059.410 87.503.064.31049 26..479.8 945 
9 D ạn ự phòng phải trả ngắn h - - -

II Nợ dài hạn 20.946.354.586 29 41..357.9 935 43.689.065.249
1 P ác hải trả dài hạn kh - 719.336.830593.335.563 
2 Vay và nợ dài hạn 20.946.354.586 42.457.161.71928.315.205.500 
3 Dự phòng trợ cấp mất việc làm - 449.400.872 512.566.700

   Ng II năm 2 ủa on iệt uồn: BCTC đã kiểm toán năm 2005, 2006; BCTC quý I 007 c  CTCP C tainer V Nam 
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11.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  

TT 
Các chỉ tiêu Đơn vị

tính 
Năm 
2005 

Năm Năm 2007 2006 (quý III)
1 K nh t án hả năng tha o     

1.1 H  toán gắn hệ số thanh  n ạn lần 1.60 1.61 2.03 
1.2 H oán hanh ệ số thanh t  n lần 1.58 1.60 2.02 
2 Bố trí cơ cấu tài sản và nguồn vốn     

2.1 Cơ cấu tài sản     
     + Tài sản ngắn hạn / tổng tài sản % 58.20 60.10 64.73 
   dài h n / tổn   + Tài sản ạ g tài sản % 41.80 39.90 35.27 

2.2 Cơ cấu nguồn vốn     
 % 46.41     + Nợ phải trả / tổng nguồn vốn 47.72 42.79 
  ở h   + Nguồn vốn chủ s ữu / tổng nguồn vốn % 53.59 52.28 57.21 

2.3 H ản ệ số nợ / tổng tài s % 46.41 47.72 42.79 
 H ữệ số nợ / vốn chủ sở h u % 86.60 91.28 74.80 
3 Tỷ suất sinh lời     

3.1 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu     
  huận gộ   + Tỷ suất lợi n p / doanh thu thuần   % 32.19 35.89 33.16 
     + Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / doanh thu thuần  % 26.51 29.93 29.32 
     + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần % 24.23 27.36 25.87 

3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản     
     + Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / tổng tài sản % 16.47 17.60 12.36 
     + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản % 15.05 16.10 10.90 

3.3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu % 28.08 30.78 19.05 
4 T n vốn ốc độ luân chuyể     
 Doanh thu thuần / tài sản ngắn hạn bình quân lần 1.07 0.98 0.79 

   Nguồ CP Container Việt Nam 

 

n: BCTC đã kiểm toán năm 2005, 2006; BCTC quý III năm 2007 của CT
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1. ĐQT

12. Hội đồng quản trị,  Ban giám đốc,  Ban kiểm soát, Kế toán trưởng 
 

12.1. Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Việt Hòa – Chủ tịch H  

Ngày sinh 

N

S

ỉnh Ninh Bình 

yền - Hải Phòng 

ơ quan 05  

ăn hóa 

uyên ôn ếp dỡ 

ng dạy trường Đại học Giao thông Thuỷ Hải Phòng 

iner Việt Nam 

iều độ, Đội trưởng đội xe, Xưởng trưởng 

 đại diện Công ty Container Việt Nam tại Hà Nội 

tainer Việt Nam 

     iám đốc Công ty Container Việt Nam 

 2002 – 2005             : Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Container VN 

Ch c vụ hiện tại ĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần  

                                                  Container Việt Nam. 

 ều lệ).  

• Được ủy quyền đại nước: 1.057.461 cổ phần (tương ứng với 
13,16% Vốn điều lệ).

do nh

 : 12/08/1956 

ơi sinh   : Ninh Bình 

ố CMND  : 030204135 

Dân tộc   : Kinh 

Quốc tịch  : Việt Nam 

Quê quán  : Thị xã Ninh Bình, t

Địa chỉ thường trú : 11 Võ Thị Sáu – Ngô Qu

Điện thoại c : (031) 3 836 7

Trình độ v : 10/10 

Trình độ ch  m : Kỹ sư máy x

Quá trình công tác : 

 1978 – 1983 : Cán bộ giả

 1983 – 1984              : Cán bộ điều độ Công ty Conta

 1984 – 1985              : Phó phòng khai thác Đại lý đường biển I 

 1985 – 1993              : Trưởng phòng đ

                                        Trưởng

 1993 – 1997  : Phó giám đốc Công ty Con

 1997 – 2001         : G

ứ : Chủ tịch H

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không 

Số lượng cổ phần nắm giữ: 1.232.133  cổ phần (tương ứng với 14,89% Vốn đi

• Sở hữu cá nhân:  139.056 cổ phần (tương ứng với 1,73% Vốn điều lệ). 

 diện phần vốn Nhà 
 

Số lượng cổ phần ững người liên quan nắm giữ:  

- Vợ : Dương Minh Hảo 

      Số hộ chiếu : PT A0214542A 

Nhà tư vấn chuyên nghiệp 
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      Số cổ phần nắm giữ:

- Con : Nguyễn Hoàn

 
    

u lệ) 

ĐQT

 20.900 cổ phần (tương ứng với 0,26% Vốn điều lệ). 

g An 

      Số hộ chiếu : PT A0231092A 

      Số cổ phần nắm giữ : 18.018 (tương ứng với 0,22% Vốn điều lệ) 

- Con : Nguyễn Hoàng Linh 

  Số hộ chiếu : PT A0232162A 

      Số cổ phần nắm giữ : 15.134 (tương ứng với 0,19% Vốn điề

Các khoản nợ đối với Công ty: không. 

Lợi ích liên quan với Công ty: không. 

2. Ông Hoàng Trọng Giang – Phó Chủ tịch H  

hố 4, P. Tân Thuộc Đông,       

í Minh  

           248 226 

n ỹ sư công nghệ máy hàn 

tác 

983 uân 

990 ontainer 
Việt Nam 

 8/1990 – 8/1996        : Đại lý viên, Trưởng phòng đại lý Blasco Công ty container VN 

 9/1996 – 06/2002  : Giám đốc Xí nghiệp Vận chuyển Container Infacon 

 

                                     nh Công ty thành phố Hồ Chí Minh. 

Ch  đốc   

Ngày sinh  : 02/10/1957 

Nơi sinh   : Thái Sơn, Kiến An, Hải Phòng 

Số CMND  : 024210058 

Dân tộc   : Kinh 

Quốc tịch  : Việt Nam 

Quê quán  : Thái Sơn, An lão, Hải Phòng 

Địa chỉ thường trú : 123 đường Huỳnh Tấn Phát khu p

                                       Quận 7, TP Hồ Ch

Điện thoại cơ quan : (08) 8 

Trình độ văn hóa : 10/10 

Trình độ chuyên mô : K

Quá trình công : 

 12/1980 – 3/1 : Chiến sỹ Xưởng 55 Bộ Tư lệnh Vùng V Hải q

 03/1984 – 07/1 : Cán bộ kỹ thuật, phụ trách Xưởng sửa chữa Công ty C

07/2002 – 03/2003  : Giám đốc Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần  

Container Phía Bắc 

 04/2003 – nay  : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Container Việt Nam  

    kiêm Giám đốc chi nhá

ức vụ hiện tại  : Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám

Nhà tư vấn chuyên nghiệp 
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m tại  thành phố   

hần (tương ứng với 0,63% Vốn điều lệ) 

 (tương ứng với 0,63% Vốn điều lệ) 

à nước : 0  cổ phần. 

 phầ  do nh  quan nắm giữ: 0 cổ phần 

qua với Công ty: không. 

3 QT

Chi nhánh Công ty Cổ phần  Container Việt Na

 Hồ  Chí Minh. 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không. 

Số lượng cổ phần nắm giữ:  50.815 cổ p

• Sở hữu cá nhân:  50.815  cổ phần

• Được ủy quyền đại diện phần vốn Nh

Số lượng cổ n ững người liên

Các khoản nợ đối với Công ty: không. 

Lợi ích liên n 

. Ông Nguyễn Văn Tiến – Uỷ viên HĐ  

 

am 

0/8B Cù Chính Lan, Hải Phòng 

Quá trình công tác : 

ảng HP 

g phòng phục vụ khách hàng XN cảng Chùa Vẽ 

ng 

ổ 

 Chức nghiệp Cảng 

ức  

ới 0,12% Vốn điều lệ) 

Ngày sinh  : 19/11/1969

Nơi sinh   : Ái Quốc, Nam Sách, Hải Dương 

Số CMND  : 030969378 

Dân tộc   : Kinh 

Quốc tịch  : Việt N

Quê quán  : Ái Quốc, Nam Sách, Hải Dương 

Địa chỉ thường trú : 2

Điện thoại cơ quan : (031) 3 741 166 

Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư kinh tế  

 1992 - 1993 : Nhân viên Phòng Tiền lương, Xưởng cơ khí sửa chữa C

 1993 - 1994 : Chỉ đạo Xí nghiệp Cảng Chùa Vẽ ( cảng HP) 

 1994 – 1996  : Trưởn

 1996 – 1998              : Chuyên viên Phòng Thương vụ cảng Hải Phò

 1998 – 1999              : Trưởng phòng Phòng Thị trường Steamer, Vietfracht 

 1999 – 2004              : Trưởng phòng Phòng Thương vụ khai thác Cảng Transvina 

 6/2004 đến nay         : Giám đốc Xí nghiệp cảng Viconship (Green Port), Công ty c
phần Container Việt Nam. 

 vụ hiện tại  : Uỷ viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Xí 
Viconship (Green Port). 

Ch  vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

Số lượng cổ phần nắm giữ: 9.711 cổ phần (tương ứng v

Nhà tư vấn chuyên nghiệp 
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• .711  cổ phần (tương ứng với 0,12% Vốn điều lệ) 

• hần vốn Nhà nước : 0  cổ phần. 

S

C  . 

L  không. 

4. 

Sở hữu cá nhân: 9

 Được ủy quyền đại diện p

ố lượng cổ phần do những người liên quan nắm giữ: 0 cổ phần 

ác khoản nợ đối với Công ty: không

ợi ích liên quan với Công ty:

Ông Lương Hoài Trân – Uỷ viên HĐQT 

Ngày sinh  : 28/05/1955 

Nơi sinh   : Chiến Thắng, An Lão, Hải Phòng 

, An Lão, Hải Phòng 

ạn Xá, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng 

 157 

n hóa 

n 

6 uan chiến trường QK 5 Đoàn 559/BTL Trường Sơn,  

1 inh viên trường Đại học Giao thông Thuỷ 

 11/1981 – 09/1986 : Cán bộ Giảng dạy Khoa Kinh tế, Đại học Hàng Hải 

 10/1986 – 09/1993 : Nhân viên, Phó phòng, Trưởng phòng Công ty Container Việt  

                                        Nam 

 09/1993 - 02/2002 : Phó Giám đốc Công ty Container Việt Nam 

 02/2002 đến nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Container Việt Nam. 

 Chức vụ hiện tại : Uỷ viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ 

                                         ph

tương ứng với 0,58% Vốn điều lệ) 

 

 đạ

Số lượng cổ phần do những người liên quan nắm giữ:  

Số CMND  : 030197897 

Dân tộc   : Kinh 

Quốc tịch  : Việt Nam 

Quê quán  : Chiến Thắng

Địa chỉ thường trú : Số nhà 9B Đo

Điện thoại cơ quan : (031) 3 552

Trình độ vă : 10/10 

Trình độ chuyên mô : Kỹ sư kinh tế, thạc sĩ quản trị kinh doanh. 

Quá trình công tác : 

 08/1973 – 8/197 : Hạ sỹ q

                                        Chiến trường QK5 

 09/1976 – 10/198 : S

ần Container Việt Nam. 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không 

Số lượng cổ phần nắm giữ: 46.566 cổ phần (

• Sở hữu cá nhân: 46.566  cổ phần (tương ứng với 0,58% Vốn điều lệ)

• Được ủy quyền i diện phần vốn Nhà nước : 0 cổ phần. 
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ới 0,21% Vốn điều lệ) 

    

    ng n điều lệ) 

   L  í g ty: không. 

5. Ông viên HĐQT

- Vợ : Đỗ Thị Thu 

      Số CMND : 030576910 

      Số cổ phần sở hữu : 16.599 cổ phần (tương ứng v

- Con : Lương Thị Phương Thảo 

  Số CMND : 031329476 

  Số cổ phần nắm giữ : 5.000 cổ phần (tương ứ với 0,06% Vố

Các khoản nợ đối với Công ty: không. 

ợi ch liên quan với Côn

 Nguyễn Viết Lãng – Ủy  

Ngày

N i ương, Cấp Tiến, Tiến Lãng, Hải Phòng 

S 50902 

D

, Cấp Tiến, Tiến Lãng, Hải Phòng 

áy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng 

ơ quan 16 

uyên ôn ế vận tải biển 

n Ty Bảo đảm Hàng Hải 

979  trường Đại học Hảng Hải (chuyên trách) 

 khai thác  

ục đường biển 

tainer phía Bắc 

     rưởng phòng Khai thác Công ty Container Việt Nam; 

t Nam. 

 sinh  : 09/08/1947 

ơ sinh   : Kinh L

ố CMND  : 0300

ân tộc   : Kinh 

Quốc tịch  : Việt Nam 

Quê quán  : Kinh Lương

Địa chỉ thường trú : 1/89 Lê Lợi, M

Điện thoại c : (031) 3 765 4

Trình độ văn hóa : 10/10 

Trình độ ch  m : Kỹ sư kinh t

Quá trình công tác : 

 1969 – 1973 : Bí thư Đoà

 1973 – 1 : Bí thư Đoàn

 7/1979 – 3/1984 : Chuyên viên Phòng Vận tải, chuyên viên Trung tâm

                                        Tổng c

 4/1984 – 12/1994      :Phó giám đốc xí nghiệp con

                                  T

                                       Phó tổng giám đốc Công ty Container Việt Nam 

 01/1995 – 3/2001     : Phó tổng giám đốc, Tổng giám đốc Công ty liên doanh vận tải  

                                       quốc tế Việt - Nhật 

 4/2001 – 3/2002       : Phó tổng giám đốc Công ty Container Việt Nam 

 4/2002 đến nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Container Việ

Nhà tư vấn chuyên nghiệp 
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 g Giám đốc Công ty cổ phần   

         

hức

 lư  ứ n điều lệ) 

iều lệ) 

Nhà nước : 0  cổ phần. 

quan nắm giữ:  

ần (tương ứng với 0,01% Vốn điều lệ) 

n Viế

hần (tương ứng với 0,02% Vốn điều lệ) 

       C ợ đối với Cô

L

6  – 

Chức vụ hiện tại : Ủy viên  HĐQT, Phó Tổn

                                         Container Việt Nam. 

C  vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không 

Số ợng cổ phần nắm giữ:  40.100 cổ phần (tương ng với 0,5% Vố

• Sở hữu cá nhân:  40.100  cổ phần (tương ứng với 0,5% Vốn đ

• Được ủy quyền đại diện phần vốn 

Số lượng cổ phần do những người liên 

- Vợ : Phạm Thị Huệ 

Số CMND : 030092041 

Số cổ phần sở hữu : 1.045 cổ ph

- Con : Nguyễ t Hạnh 

      Số CMND : 031001727 

      Số cổ phần sở hữu : 1.801 cổ p

ác khoản n ng ty: không. 

ợi ích liên quan với Công ty: không. 

. Ông Trần Xuân Bạo Uỷ viên HĐQT 

Ngày sinh  : 25/10/1963 

30556364 

 

Địa chỉ thường trú : 15 An Đà, Lạch Tray, Hải Phòng 

 705 

 tế vận tải biển 

c 

ệp vụ Công ty Container Việt Nam 

        

 phần Container Việt Nam 

             

Nơi sinh   : Hải Phòng 

Số CMND  : 0

Dân tộc   : Kinh 

Quốc tịch  : Việt Nam 

Quê quán : Hải Phòng 

Điện thoại cơ quan : (031) 3 836

Trình độ văn hóa : 10/10 

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư kinh

Quá trình công tá : 

 01/1986 – 10/1992    : Nhân viên phòng Nghi

 10/1992 – 3/2002 : Nhân viên, Phó phòng, Trưởng phòng, Kế toán trưởng Công ty  

                                         Container Phía Bắc 

 04/2002 đến nay : Kế toán trưởng Công ty Cổ

 Chức vụ hiện tại : Ủy viên  HĐQT, Kế toán trưởng Công ty cổ phần   

                                     Container Việt Nam. 
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hức

với 0,22% Vốn điều lệ) 

• n (tương ứng với 0,22% Vốn điều lệ) 

• hần vốn Nhà nước :  0  cổ phần. 

S

C  vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không 

Số lượng cổ phần nắm giữ:  18.000 cổ phần (tương ứng 

 Sở hữu cá nhân:  18.000 cổ phầ

 Được ủy quyền đại diện p

ố lượng cổ phần do những người liên quan nắm giữ: 0 cổ phần. 

Các khoản nợ đối với Công ty: không. 

Lợi ích liên quan với Công ty: không. 

7. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Uỷ viên HĐQT 

Ngày sinh  : 18/10/1969 

Nơi sinh   : Hải Phòng 

n Hai Bà Trưng, Hà Nội                        

ản trị kinh doanh 

4 ng Văn phòng Đại diện Công ty Container 

        òng Đại diện Công ty Container  

. 

 Ch  Công ty cổ phần Container Việt Nam, 

 Nội. 

ức

ố lư  ứn ốn điều lệ) 

ốn điều lệ) 

Số CMND  : 012086582  

Dân tộc   : Kinh 

Quốc tịch  : Việt Nam 

Quê quán  : Nam Cường, Nam Đàn, Nghệ An 

Địa chỉ thường trú : Số 5 tổ 24 Phường Thanh Lương, Quậ

Điện thoại cơ quan : (04) 8 468 688 

Trình độ văn hóa : 10/10 

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Hàng hải, cử nhân qu

Quá trình công tác : 

 07/1992 -199 : Nhân viên Marketi

                                        Việt Nam tại Hà Nội; 

 1994 – 1997 : Phó trưởng đại diện Văn phòng Đại diện Công ty Container  

                                       Việt Nam; 

 1998 – 2002  : Trưởng đại diện Văn ph

                                       Việt Nam; 

 2002 đến nay : Trưởng đại diện Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần  

                                        Container Việt Nam

ức vụ hiện tại : Uỷ viên hội đồng quản trị

                                         Trưởng đại diện Văn phòng đại diện của Công ty tại Hà

Ch  vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không. 

S ợng cổ phần nắm giữ: 62.947 cổ phần (tương g với 0,78% V

• Sở hữu cá nhân: 62.947 cổ phần (tương ứng với 0,78% V
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Nhà nước :  0  cổ phần. 

quan nắm giữ:   

ới 0,13% Vốn điều lệ) 

ợ đ ới Công ty: không. 

8 HĐQT

• Được ủy quyền đại diện phần vốn 

Số lượng cổ phần do những người liên 

- Vợ : Nguyễn Thị Hương Linh  

      Số CMND : 012651775 

      Số cổ phần nắm giữ : 10.440 cổ phần (tương ứng v

Các khoản n ối v

Lợi ích liên quan với Công ty: không. 

. Ông Lương Quốc Trọng – Uỷ viên  

ã Vân Từ, Huyện Phú Trọng, Tỉnh Hà Tây 

trú 

a 

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư kinh tế vận tải biển 

er Phía Bắc 

đồng quản trị Công ty cổ phần Container Việt Nam, 

    

lệ) 

với 0,49% Vốn điều lệ) 

ố lư

Ngày sinh  : 07/11/1955 

Nơi sinh   : Hà Nội 

Số CMND  : 030837804 

Dân tộc   : Kinh 

Quốc tịch  : Việt Nam 

Quê quán  : X

Địa chỉ thường : A7 Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng 

Điện thoại cơ quan : (031) 3 836 323 

Trình độ văn hó : 10/10 

Quá trình công tác : 

 1972 -1982 : Sỹ quan quân đội 

 1983 – 1985 : Nhân viên Xí nghiệp Contain

 1986 – 1995 : Nhân viên Công ty Container Phía Bắc 

 1996 – 1998 : Trưởng phòng Infacon 

 1998 – 2001 : Phó Giám đốc Infacon 

 2001 đến nay : Giám đốc Infacon. 

 Chức vụ hiện tại : Uỷ viên hội 

                                     Giám đốc Infacon. 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không. 

Số lượng cổ phần nắm giữ:  39.043 cổ phần (tương ứng với 0,49% Vốn điều 

• Sở hữu cá nhân:  39.043 cổ phần (tương ứng 

• Được ủy quyền đại diện phần vốn Nhà nước :  0 cổ phần. 

S ợng cổ phần do những người liên quan nắm giữ: không 

Nhà tư vấn chuyên nghiệp 
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9.  H

Các khoản nợ đối với Công ty: không. 

Lợi ích liên quan với Công ty: không. 

Bà oàng Thị Hà – Uỷ viên HĐQT 

N /1962 

N

Quốc  

Q hiên Huế 

Đ quận Thanh Khê, tp. Đà Nẵng 

Đ

Trình độ văn hóa : 12/12 

T

Q

1982 - 1985 : Nhân viên Phòng Kế hoạch Trạm container Đà Nẵng,  

                                        Công ty Container phía Bắc 

ế hoạch Chi nhánh container Đà Nẵng,  

                 tainer phía Bắc 

hòng Kế hoạch Chi nhánh container Đà Nẵng,  

ệt Nam 

ng Chi nhánh Container Đà Nẵng 

997 c Chi nhánh Container Đà Nẵng 

QT, Giám đốc Công ty Cổ phần Container  

iám đốc Công ty TNHH Container Miền Trung. 

 r Việt Nam 

          

c khác: không 

Số lượng cổ phần nắm giữ: 28.941 cổ phần (tương ứng với 0,36% Vốn điều lệ) 

• 

gày sinh  : 11/12

ơi sinh   : Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị 

Số CMND  : 200042066 

Dân tộc   : Kinh 

 tịch  : Việt Nam

uê quán  : Hương Điền, Thừa T

ịa chỉ thường trú : Tổ 78, phường An Khê, 

iện thoại cơ quan : (0511) 822 922 

rình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế 

uá trình công tác : 

 

 1986 - 1989 : Nhân viên Phòng K

                       Công ty Con

 1990 – 1992              : Phó phòng P

                                       Công ty Container Vi

 1993 – 1995 : Trưởng phò

 1995 – 1 : Phó Giám đố

 1997 – 1999              : Giám đốc Chi nhánh Container Đà Nẵng 

 2000 – 2002 : Phó chủ tịch HĐ

                                       Miền Trung 

 07/2002 đến nay : G

 Chức vụ hiện tại : Uỷ viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Containe

                               Giám đốc Công ty TNHH Container Miền Trung, . 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chứ

Sở hữu cá nhân:  28.941  cổ phần (tương ứng với 0,36% Vốn điều lệ) 

Nhà tư vấn chuyên nghiệp 
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Số lượng cổ phần do những người liên quan n

    7 529 

    vớ  

 đốc 

iám đốc 

guyễn Viết L

àng Trọng G ng Giám đốc 

ểm 
 

• Được ủy quyền đại diện phần vốn Nhà nước : 0  cổ phần. 

ắm giữ:  

- Con : Trần Hoàng Diễm Phương 

  Số CMND : 2014 1

  Cổ phần nắm giữ : 5.988 cổ phần (tương ứng i 0,07% Vốn điều lệ)

Các khoản nợ đối với Công ty: không. 

Lợi ích liên quan với Công ty: không. 

12.2. Ban Tổng Giám đốc 
1. Ông Nguyễn Việt Hoà - Tổng Giám

2. Ông Lương Hoài Trân - Phó Tổng G

3. Ông N ãng - Phó Tổng Giám đốc 

4. Ông Ho iang - Phó Tổ

Đã trình bày ở mục HĐQT. 

 

12.3. Ban Ki soát 
1. Bà Bùi Thị Bích Loan –  Trưởng BKS 

963 

12425852 

Quê quán  : Hải Phòng. 

n 

ận tải Biển Việt Nam 

ổng Công ty Hàng hải 

  C r Việt Nam. 

Ngày sinh  : 11/03/1

Nơi sinh   : Hải Phòng 

Số CMND  : 0

Dân tộc   : Kinh 

Quốc tịch  : Việt Nam 

Địa chỉ thường trú : Phòng 703 Chung cư 27 Lạc Trung, Hà Nội 

Điện thoại cơ quan : (04) 5 770 840 

Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên mô : Kỹ sư kinh tế vận tải biển 

Quá trình công tác : 

 1985 – 1997 :  Phó phòng Tài vụ Công ty V

 1997 đến nay : Trưởng ban Tài chính Kế toán T

                                       Việt Nam. 

hức vụ hiện tại : Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Containe

Nhà tư vấn chuyên nghiệp 
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n Tài chính Kế toán - Tổng Công 
ty Hàng Hải Việt   Nam. 

S 1.866 cổ phần (tương ứng với 5% Vốn điều lệ) 

•

• ần vốn Nhà nước : 401.866  cổ phần. 

 ng ứng với 5% Vốn điều lệ) 

S

C  hông. 

L  không. 

 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:  Trưởng Ba

ố lượng cổ phần nắm giữ: 40

 Sở hữu cá nhân     :   0  cổ phần. 

 Được ủy quyền đại diện ph

                                            (tươ

ố lượng cổ phần do những người liên quan nắm giữ: không. 

ác khoản nợ đối với Công ty: k

ợi ích liên quan với Công ty:

2. Ông Lâm Văn Tam – Uỷ viên BKS 

Ngày sinh  : 15/10/1957 

Nơi sinh   : Tân Hưng, Vĩnh Bảo, Hải Phòng 

ĩnh Bảo, Hải Phòng 

Lê Chân, Hải Phòng 

 705 

n hóa 

n luật 

79 uan Phòng Hộ khẩu Công an thành phố Hải Phòng 

ảnh sát nhân dân 

3 i trưởng - Trưởng Công an Phường, Công an quận  

òng TCTL Công ty Cổ phần Container Việt Nam. 

ần  

          

 

m  ứng với 0.12% Vốn điều lệ) 

 Sở hữu cá nhân:   9.750 cổ phần (tương ứng với 0.12% Vốn điều lệ) 

• Được ủy quyền đại diện phần vốn Nhà nước :  0 cổ phần. 

Số CMND  : 030003118 

Dân tộc   : Kinh 

Quốc tịch  : Việt Nam 

Quê quán  : Tân Hưng, V

Địa chỉ thường trú : 19 Chợ Con, 

Điện thoại cơ quan : (031) 3 836

Trình độ vă : 10/10 

Trình độ chuyên mô : Cử nhân kinh tế ngoại thương, cử nhân 

Quá trình công tác : 

 07/1975 – 07/19 : Hạ sỹ q

 05/1979 – 07/1984 : Sinh viên Trường Đại học C

 08/1984 - 08/199 : Độ

                                        Ngô Quyền – Hải Phòng 

 09/1993 - 07/1998 : Phó phòng Hành chính Tổng hợp Cảng Hải Phòng 

 08/1998 đến nay : Trưởng ph

 Chức vụ hiện tại : Ủy viên Ban Kiểm soát, trưởng phòng TCTL Công ty cổ ph

                                       Container Việt Nam. 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không 

Số lượng cổ phần nắ giữ:   9.750 cổ phần (tương

•

Nhà tư vấn chuyên nghiệp 
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ới 0.15% Vốn điều lệ) 

 3. Bà Nguy   Uỷ viên BKS

Số lượng cổ phần do những người liên quan nắm giữ:  

- Vợ : Nguyễn Thị Nguyệt. 

      Số CMND : 030127088 

      Số cổ phần nắm giữ : 10.670 cổ phần (tương ứng với 0.13% Vốn điều lệ) 

- Con : Lâm Thái Hưng 

  Số CMND : 031165505 

      Số cổ phần nắm giữ : 11.693 cổ phần (tương ứng v

- Con : Lâm Thị Thu Trang 

      Số CMND : 031389786 

      Số cổ phần nắm giữ : 11.000 cổ phần (tương ứng với 0.14% Vốn điều lệ) 

Các khoản nợ đối với Công ty: không. 

Lợi ích liên quan với Công ty: không. 

ễn Thị Kim Nhã –  

N  : Hải Phòng 

D

Quốc tịch  : Việt Nam 

: Lộ Bao, Tiên Sơn, Hà Bắc. 

Địa chỉ thường trú : 1/121 L n  Hả

Điện thoại cơ quan : (031) 3 836 705 

T 0 

T Kỹ sư kin  

Q : 

 viê T  ty Con ne m

ân viên  Tổ c Tiền lư  Cô ontai

                                        Việt Na

 10/1994 – 03/1998 : Nhân viên phòng Tài chính Kế toán Công ty Container Phía Bắc 

 03/1998 – 10/1998 : Phó phòng Tổ chức Tiền lương Công ty Container Phía Bắc 

 10/1998 đến nay : Kế toán trưởng Infacon. 

  

Ngày sinh  : 09/04/1964 

ơi sinh  

Số CMND  : 030642273 

ân tộc   : Kinh 

Quê quán  

ương Khá h Thiện, i Phòng 

rình độ văn hóa : 10/1

rình độ chuyên môn : h tế vận tải Sông

uá trình công tác 

 12/1988 – 04/1990 : Nhân n đội BX C Công tai r Việt Na  

 04/1990 – 11/1993 : Nh  phòng hức ơng ng ty C ner  

m 

 10/1993 – 10/1994 : Nhân viên Phòng Nhân sự Công ty Container Việt Nam 

Nhà tư vấn chuyên nghiệp 
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Ch iểm soát Công ty cổ phần container Việt Nam,  

                                         Kế toán trưởng Infacon.             

ức vụ đang n ác tổ chức khác: kh

Số lượng cổ phần nắm giữ: 13.701 cổ phần .17% Vốn điều lệ) 

• hần (tương ứng với 0.17% Vốn điều

• Được ủy quyền đại diện phần vốn Nhà nước : 0  cổ phần. 

S ắm giữ:  

h. 

      Số CMND : 030036612 

.000 cổ phần (tương ứng 12% Vố

Các khoản nợ đối với Công ty: không. 

L ông. 

ưởng 
Ông Trần Xuân Bạo: Đã trình bày ở mục HĐQT. 

Giá trị ài sản cố định theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2005, 2006 như sau: 
                            Đơn vị: triệu đồng 

ức vụ hiện tại : Ủy viên Ban K

 Ch ắm giữ ở c ông 

 (tương ứng với 0

 Sở hữu cá nhân: 13.701 cổ p  lệ) 

 

ố lượng cổ phần do những người liên quan n

- Chồng : Nguyễn Đức Thàn

      Số cổ phần nắm giữ : 10  với 0. n điều lệ) 

ợi ích liên quan với Công ty: kh

12.4. Kế toán tr

13. Tài sản 

 t
                                                                                   
 

Năm 2005 Năm 2006 
STT Tài sản 

Nguyên Giá trị %     Nguyên Giá trị  % còn 
giá còn lại còn lại giá còn lại lại 

  Tài sản cố định hữu hình             

1 Nhà cửa, vật kiến trúc 42.544 63. .357 .5830.280 71 366 45 71

2 Máy móc thiết bị 32.054 2 32.1 .942 .535.156 78 70 24 77

3 Phương tiện vận tải, xếp dỡ 44.997 1 70.1 .313 .899.710 44 83 34 48

4 Thiết bị, dụng cụ quản lý 1.552 376 24 1.745 304 17.42

  Tổng cộng 121.147 75.522 62 167.463 104.915 62.64
                                                                         n: Công ty cổ phần C r Việt Nam  Nguồ ontaine
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anh sách Bất động sản của Công ty 
 
D

STT Địa điểm 
Diện tích 

mặt bằng (m2) 
Hiện trạng 

1  Số 75 Quang Trung - Đà Nẵng 310  Trụ sở làm việc  
Diện tích sử dụng : 467 m2

2 Số 83 Hai Bà Trưng - Quy Nhơn 113,5 Văn phòng làm việc 
Diện tích sử dụng : 227 m2

3 Số 1 Ngô Quyền - Hải Phòng 178,8  Văn phòng làm việc  
Diện tích sử dụng : 236,4 m2

4  Số 47 Cửa Đông -  Hà Nội Văn phòng làm việc 102,3
Diện tích sử dụng : 306,9 m2

5  Số 11 Võ Thị Sáu - Hải Phòng 500 Trụ sở Công ty  
Diện tích sử dụng : 900 m2

6 Chùa Vẽ - Hải Phòng Kho CFS, bãi Container  98.429
Diện tích sử dụng : 98.429 m2

                                                                                       Nguồn: Công ty cổ phần Container Việt 
Nam 
 
14. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo  
 

Chỉ tiêu Năm 2007

% tăng 
giảm so 
với năm 

2006 

% tăng 
giảm so Năm 2008 với năm 

2007 

Vốn điều lệ (triệu đồng) 80.373 38.60 80.373 0

Doanh thu thuần (triệu đồng) 185.000 12.16 195.000 5.41

Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng) 53.500 8.37 56.000 4.67

Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng) 46.224 2.44 48.384 4.67

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 25% 25% 

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ 58% 60% 

Cổ tức được chia (% trên Vốn điều lệ) dự 
kiến 18% 18% 

                                                                                 Nguồn: Công ty cổ phần Container Việt Nam 

* Thuế Thu nhập doanh nghiệp của Xí nghiệp Cảng Green Port thuộc Công ty CP Container 
Việt Nam: 
 - Năm 2006: Cầu tàu số 1 được giảm thuế 50%, cầu tàu số 2 được miễn thuế. 
  - Năm 2007, 2008: Cầu tàu số 1 và số 2 đều được giảm thuế 50%. 
 

Nhà tư vấn chuyên nghiệp 
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Căn cứ: 

Như đã phân tích ở trên, hiện nay Công ty đang có 05 lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là Vận tải 

bộ; Khai thác cảng biển; Đại lý tàu; Khai thác kho bãi; Kinh doanh hàng hóa khác. Trong đó 

ông ty đã và đang tập trung nghiên cứu, đầu tư và xây dựng các 

u xà lan đồng thời 

 mới này Công ty cũng đã bước 

u tiềm năng đem lại 

u thập các thông tin, nghiên cứu, phân tích và đánh giá về hoạt động kinh 

tải, giao thương trong nước và quốc 

tế sẽ ra .  

ăng mạnh kể từ năm 2006 trở đi 

ó cơ

hoạt động Khai thác cảng biển và Khai thác kho bãi đang là những lĩnh vực đem lại doanh thu 

và lợi nhuận lớn cho Công ty và cũng có tiềm năng phát triển tốt trong thời gian tới. 

Nhận thức được điều này, C

kho CFS với sức chứa lớn, được trang bị hiện đại; Góp vốn thành lập công ty cổ phần Green 

Logistics để xây dựng trung tâm Logistics ở khu vực phía Nam; Xây dựng cầ

trang bị mới máy móc, trang thiết bị cho cảng Green Port. 

Bên cạnh đó Công ty còn mở rộng sang lĩnh vực vận tải biển. Đây cũng là lĩnh vực hứa hẹn 

đem lại doanh thu và lợi nhuận cao cho Công ty. Với lĩnh vực

đầu lập dự án và triển khai đầu tư từng bước. 

Với định hướng phát triển rõ ràng và tập trung vào những lĩnh vực có nhiề

doanh thu và lợi nhuận cao như trên; cộng với những thành tích đã đạt được trong quá khứ, 

Công ty hoàn toàn có cơ sở vững chắc để đạt được mục tiêu đã đề ra cho năm 2007, 2008 nói 

riêng và mục tiêu phát triển bền vững nói chung. 

15. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 
Với tư cách của một tổ chức tư vấn tài chính chuyên nghiệp, Công ty TNHH Chứng khoán 

ACB đã tiến hành th

doanh của Công ty cổ phần Container Việt Nam, cũng như lĩnh vực kinh doanh mà Công ty cổ 

phần Container Việt Nam đang hoạt động. Dựa trên sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam 

đang trong giai đoạn phát triển cao, tốc độ tăng trưởng bình quân trên dưới 8%/năm. Kinh tế 

đất nước phát triển sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho ngành hàng hải Việt Nam tăng trưởng với tốc 

độ cao hơn trong những năm tới. Bên cạnh đó, nhu cầu vận 

 tăng mạnh mẽ sau khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của WTO

Các cơ sở dữ liệu của Công ty được xây dựng khá thận trọng để tạo nên doanh thu cũng như lợi 

nhuận của các năm 2006 - 2008. Việc doanh thu của Công ty t

là c  sở vì: 

Nhà tư vấn chuyên nghiệp 
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o th

2005, l

2007 sả

Quí I/2007, Công ty đưa thêm một cần trục chân đế và 5 xe khung mang Container 40 tấn nữa 

Công ty

ự

ngành và c

Cơ cấu doanh thu, giá vốn của Công ty được xây dựng trên nền tảng kết quả thực tế các năm 

t độ

trường 

ất

mức tỷ

Việc trả

tế, tỷ lệ ại Đại hội đồng cổ đông; 

tuy nhiên v

Nếu k p, thì 

kế hoạch lợ g năm tới là có tính khả thi và hoàn toàn có 

thể thực hiện được. 

Chúng tôi cũng xin lưu  ý rằng, các  ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá 

của một tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, dựa trên cơ sở những thông tin được thu thập có chọn 

lọc và dựa trên l  ý thuyết về tài chính chứng khoán mà không hàm  ý bảo đảm giá trị của cổ 

phiếu cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo. Nhận xét này chỉ mang tính 

tham khảo với nhà đầu tư khi tự mình ra quyết định đầu tư. 

16. Kế hoạch đầu tư, dự án đã được HĐQT, ĐHĐCĐ đông thông qua 
Năm 2007, Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty đã nhất trí tiến hành triển khai một số 

hoạt động đầu tư cơ bản, mua sắm thiết bị như sau: 

 Dự án xây dựng cầu xà lan 400 T: Được xây dựng tại khu vực Cảng Green port, với 

chiều dài 52 m và một cần trục bánh lốp sức nâng 40Tấn. Dự án đang được triển khai, 

dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm 2007. Tổng mức đầu tư: 7,05 tỷ đồng. 

The ống kê năm 2004, có trên 87.000 tấn hàng hoá thông qua Cảng Greenport. Đến hết năm 

ượng hàng hoá thông qua đã là 650.000 tấn, năm 2006 là 1.400.000 tấn và dự kiến năm 

n lượng hàng hoá thông qua Cảng sẽ đạt khoảng 2.000.000 tấn.  

đi vào hoạt động đã và sẽ tiếp tục đóng góp vào việc nâng cao doanh thu và lợi nhuận cho 

 trong thời gian tới. 

Các d  án sắp triển khai của Công ty là hết sức khả quan, phù hợp với xu thế phát triển của 

ủa đất nước. Vì vậy, tiềm năng tăng trưởng của Công ty là rất tốt. 

hoạ ng trong quá khứ, kết hợp với dự báo các yếu tố biến động của thị trường nhiên liệu, thị 

tiêu thụ, quy mô sản xuất của Công ty trong tương lai.  

Tỷ su  LNST/doanh thu đạt khoảng 25% và tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu đạt khoảng 60% là 

 suất cao nhưng hoàn toàn có thể đạt được trong điều kiện hiện nay. 

 cổ tức cho cổ đông của Công ty hoàn toàn có thể đảm bảo thực hiện được. Trên thực 

 cổ tức trả cho cổ đông sẽ được thực hiện dựa trên quyết định t

ới dự kiến lợi nhuận các năm như trên, Công ty có thể trả mức cổ tức cao hơn.  

hông có những biến động bất thường gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệ

i nhuận mà Công ty đã đề ra trong nhữn
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 ần tiếp vận xanh (Green logistics) tại thành phố HCM 

p 20 tỷ đồng (tương đương 33,33% VĐL 

 khai dự án : Từ quí 3/2007 và 

 Xây d ại khu Công nghiệp Hoà Cầm, thành phố Đà 

ng trên khu ăm 2008, vốn đầu tư dự kiến :8,5 tỷ 

 Xây dự ưởng sửa chữa và bãi chứa Container trên khu đất có diện tích 20.000 m2 tại 

n 

por

c đăng ký niêm yết  

Không có. 

Góp vốn thành lập Công ty cổ ph

để xây dựng trung tâm logistics . Viconship gó

của Green logistics). Thời gian thực hiện góp vốn và triển

năm 2008. 

ựng kho,bãi thông quan (ICD ) t

Nẵ đất 18.900 m2 .Thời gian thực hiện n

đồng. 

ng x

khu vực Đình Vũ, Hải Phòng; thời gian thực hiện năm 2008, vốn đầu tư dự kiến : 7,5 tỷ 

đồng. 

 Đầu tư thêm cần trục chân đế mới nhãn hiệu Karanbau sức nâng 40 tấn cho Cảng Gree

t dự kiến vào cuối năm 2008, với giá trị đầu tư dự kiến là 32 tỷ đồng. 

 Dự án đầu tư tàu vận tải Container Bắc Nam : Bao gồm 1.320 Teu (vỏ container) và 

một tàu chở container dưới 15 tuổi ,có sức chở từ 400-600 teu. Thời gian triển khai: 

Năm 2007 mua 600 teu (vỏ container ) ;năm 2008 mua tiếp 720 teu và tàu chở 

container. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 210 tỉ đồng. 

17. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chứ
Không có 

18. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh 

hưởng đến giá chứng khoán niêm yết 

Nhà tư vấn chuyên nghiệp 
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V. CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 

1. Loại Chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông 

 giá: 10.000 VN i nghìn đồ  phi

ứng khoán niêm yết: 8.037.334 (tám tri  ba mư

ba trăm ếu. 

ổ p

Đối với

oạ ải Phòn iấy chứng nh  ký kinh

 0 y, tín ăm 2007, đã quá 03 năm kể t

n chế chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập đều đã được bãi bỏ.  

2. Đối với T, Ban KS, Kế toán
ị định 1 ổ đông là thành viên Hội đ n trị, Ba

hoặc Tổ iám ặc Phó Tổng c và K

ải cam  số ếu do mình s ời gian 6 

 yế ếu này trong thời gian 6 thán heo, không

ữu ân ện nắm giữ

Như vậ

h viên nêu trên sở hữu hoặc làm đại diện sẽ bị hạn chế chuyển 

như g an hạn chế chuyển nhượng như sau: 

2. Mệnh D (mườ ng)/cổ ếu 

ệu không trăm3. Tổng số ch

nghìn 

ơi bảy 

 ba mươi tư) cổ phi

4. Số lượng c hiếu hạn chế chuyển nhượng 

4.1.  cổ đông sáng lập 

Công ty được Sở Kế h ch và Đầu tư TP H g cấp G ận đăng  doanh 

lần đầu ngày 01 tháng 4 năm 2002. Như vậ h đến n ừ ngày 

thành lập nên mọi hạ

4. thành viên HĐQ TGĐ, B  trưởng 

Theo điều 8 Ngh 4, mục đ quy định: C ồng quả n kiểm 

soát, Giám đốc ng Giám đốc, Phó G  đốc ho  Giám đố ế toán 

trưởng của Công ty ph  kết nắm giữ 100%  cổ phi ở hữu trong th

tháng kể từ ngày niêm t và 50% số cổ phi g tiếp t  tính 

số cổ phiếu thuộc sở h  Nhà nước do các cá nh  trên đại di . 

y s  cổ phiếu không thuộc số ở hữu nhà nước (bao gồm sở hữu cá nhân và sở hữu của các 

tổ chức khác) mà các thàn

ợn . Số lượng cụ thể và thời gi
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Chức vụ Họ tên Số cổ 
phần 

Hạn chế chuyển 
nhượng trong 6 
tháng đầu kể từ 
ngày niêm yết 

Hạn chế 
chuyển nhượng 
trong 6 tháng 

tiếp theo 
Chủ tịch HĐQT, Tổng 
giám đốc Công ty Nguyễn Việt Hoà 139.056 139.056 69.528

Phó ch iang 50.815 50.815 25.408ủ tịch HĐQT, Hoàng Trọng GPhó tổng giám đốc  
Uỷ viên HĐQT Nguyễn Văn Tiến 9.711 9.711 4.856
Uỷ viên HĐQT, Phó 
tổng giám đốc Lương Hoài Trân 46.566 46.566 23.283

Uỷ viên HĐQT, Phó 
tổng giám đốc Nguyễn Viết Lãng 40.100 40.100 20.050

Uỷ viên HĐQT, Kế 
toán trưởng Trần Xuân Bạo 18.000 18.000 9.000

Uỷ viên HĐQT Nguyễn Anh Tuấn 62.947 62.947 31.474
Uỷ ênvi  HĐQT Lương Quốc Trọng 39.043 39.043 19.522
Uỷ viên HĐQT Hoàng Thị Hà 28.941 28.941 14.471
Trưởng 0 0 Ban KS Bùi Thị Bích Loan 0
Thà  nh viên Ban KS Lâm Văn Tam 9.750 9.750 4875
Thành viên Ban KS Nguyễn Thị Kim Nhã 13.701 13.701 6.851

                                                                                 Nguồn: Công

Nguồn vốn CSH - Nguồn kinh phí, qũy khác 

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
=

145.220.953.543 

5.991.500 

 ty cổ phần Container Việt Nam 
iá 

Tại thời điểm 31/12/2006: 

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cp 
 

-  
 

                                                                                                                  = 24.237,83 đồng/cp 

Mức giá dự kiến của Công ty trong ngày giao dịch đầu tiên được xác định dựa trên phương 

pháp PEG, phương pháp P/BV và dựa trên mức giá giao dịch thực tế của Công ty tại thời điểm 

trước khi nộp bộ hồ sơ xin cấp phép niêm yết. Việc tính giá bằng các phương pháp nêu trên có 

dựa trên sự tham khảo số liệu hoạt động của 09 công ty hiện đang niêm yết trên Sở Giao dịch 

chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh có lĩnh vực hoạt động tương đối tương đồng với Công ty. 

6. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài 
Điều lệ Công ty không quy định giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Công ty đối với người 

nước ngoài. 

5. Phương pháp tính g

 Giá trị sổ sách = 
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Sa i inh, tỷ lệ nắm giữ của người 

o quy định tại Quyêt định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/9/2005 của Thủ 

tướ  khoán Việt Nam, 

tron y đị

Việ ổng số cổ phiếu đăng ký giao dịch của tổ chức phát hành. 

. Các
Côn ạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 

020 ở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp. Công ty 

 nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật khuyến khích đầu tư trong 

nướ huế Thu nhập doanh 

ngh  và chỉ phải nộp mức 

thu ng 0 năm t

ế thu nhập doanh nghiệp năm 2005; giảm 
06, 2007, 2008, 2009 và nộp mức thuế suất 

Thuế Thu nhập doanh nghiệp 20% giai đoạn 2010 - 2014. 

ăm 2006; giảm 
 thuế suất 

Thuế su

u kh  niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí M

nước ngoài tuân the

ng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào Thị trường Chứng

g đó qu nh tổ chức, cá nhân nước ngoài mua, bán cổ phiếu trên Thị trường Chứng khoán 

t Nam được nắm giữ tối đa 49% t

7  loại thuế có liên quan 
g ty cổ phần Container Việt Nam ho

3000185 ngày 01/04/2002 do S

được ưu đãi về thuế Thu

c đối với 02 hạng mục cầu tầu thuộc cảng Green Port: được miễn T

iệp trong 01 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo

ế suất 20% tro 5 iếp theo. 

- Cầu tầu số 1: Công ty đã đăng ký miễn thu
50% thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 20

- uCầ  tầu số 2: Công ty đã đăng ký miễn thuế thu nhập doanh nghiệp n
50% thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2007, 2008, 2009, 2010 và nộp mức

ạn 2011 - 2015. Thuế Thu nhập doanh nghiệp 20% giai đo

ất thuế TNDN là 28%. 
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VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT 

 Tổ chức tư vấn 

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB – CHI NHÁNH HÀ NỘI 
Trụ sở : 95 – 97 Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại : (84 – 4) 9 429 396 

Fax : (84 – 4) 9 429 408 

Email : Uacbshn@hn.vnn.vnU 

Website : Uwww.acbs.com.vn U 

 Tổ chức kiểm toán 

CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN (AASC) 
Chi nhánh Hồ Chí Minh : 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại   : (84 – 8) 8 205 944 

Fax   : (84 – 8) 8 205 942 

Email   : HTUaasc@hcm.vnn.vnUTH 

 

VII. PHỤ LỤC 
1. Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
2. Phụ lục II: Điều lệ công ty phù hợp với điều lệ mẫu Công ty niêm yết 
3. Phụ lục III: Báo cáo kiểm toán vốn 
4. Phụ lục IV: Giới thiệu những văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức niêm yết 
5. Phụ lục V: Báo cáo kiểm toán (nguyên văn báo cáo kiểm toán) 
6. Phụ lục VI: Các báo cáo tài chính 
7. Các phụ lục khác  
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