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TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017 

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018

Ban điều hành Công ty cổ phần đầu tu cảng Cái Lân xin báo cáo kết quả thực hiện 
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, cụ 
thể nhu sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017.
I - CÔNG TY CỎ PHẢN ĐÀU Tư CẢNG CÁI LÂN (CPI)

1. Tình hình thị trường và những thuận lọi, khó khăn

- Theo như các nghiên cứu đánh giá và tình hình thực tế những năm gần đây nhu 
cầu cho mặt hàng thức ăn chăn nuôi luôn đạt tăng trưởng khoảng 10 %. Là đơn vị hoạt 
động trong ngành Logistics, nắm bắt được nhu cầu của thị trường, từ khoảng tháng 06 năm 
2016 đến nay CPI đã tiếp cận, thực hiện các công tác Marketing khách hàng, đến thời điểm 
hiện tại CPI đã và đang họp tác trực tiếp với 04 khách hàng lớn là các Trader thường 
xuyên có chỉ định tàu/hàng hóa về làm hàng tại cảng khu vực Cái Lân. Tuy nhiên trong 
những tháng gần đây do sự biến động của thị trường các sản phẩm gia súc, gia cầm tiêu 
thụ chậm dẫn đến khủng hoảng thừa trong nước chính vì vậy việc tiêu thụ các sản phẩm 
thức ăn chăn nuôi đã bắt đầu giảm từ Quý II năm 2017 dẫn đến sản lượng hàng nông sản 
qua cảng Cái Lân cũng giảm đáng kể.

- Đối với mặt hàng xi măng: Trong năm 2017, mặt hàng xi măng bị ảnh hưởng rất 
lớn từ các cơ chế của Nhà nước và việc cạnh tranh về giá xuất khẩu cho các đơn vị xuất 
khẩu xi măng so với các nước trong khu vực tới các thị trường chủ yếu như Philippines, 
Bangladesh, Srilankar. Bên cạnh đó do ảnh hưởng biến động tình hình chính trị, khủng bố 
tại Philippines kể từ đầu năm 2017 nên tình hình xuất khẩu xi măng càng gặp nhiều khó 
khăn. Sản lượng xi măng xuất khẩu của NM Xi măng Thăng Long qua cảng Cái Lân giảm 
rõ rệt. Mặt khác giá dịch vụ cũng phải liên tục điều chỉnh giảm do sức ép từ Nhà máy và 
sự cạnh tranh của các đơn vị dịch vụ khác cộng với công nợ lớn và nợ dài hạn. Tuy nhiên, 
ở thời điểm hiện tại CPI chưa có được mặt hàng chủ đạo thay thể hàng xi măng nên Ban 
điều hành CPI vẫn phải xác định duy trì mặt hàng xi măng để đảm bảo việc làm cho người 
lao động và sản lượng vận chuyển cho đội xe.

- Hàng container, hiện tại CPI vẫn đang thực hiện chuỗi cung ứng các dịch vụ:
+ Đại lý hàng hải cho hàng tàu HMM
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+ Lai dắt, khai báo Hải quan, giao nhận và vận chuyển bằng sà lan hàng container 
từ cảng CICT về Tranvina và ngược lại cho hàng HMM và ZIM

+ Vận chuyển hàng container từ cảng CICT về nhà máy cho Hyundai 
Sản lượng nhập và xuất các tàu trung bình từ 3.000 -  4.000 teus/tháng từ khi bắt 

đầu đi vào khai thác và trong những tháng cuối năm 2017 đầu năm 2018 sản lượng đã tăng 
đạt khoảng khoảng 5.000-6.000 teu/tháng.

- Hàng khác: Trong năm 2017, CPI đã triển khai marketing các mặt hàng khác như 
hàng đá vôi, hàng dăm gỗ viên nén, trong đầu năm 2018 đã bắt đầu thực hiện vận chuyển, 
lưu kho và xuất hàng dăm gỗ viên nén lên chuyến tàu đầu tiên trong tháng 01 với sản 
lượng: 3.335 tấn.

- v ề  tình hình tài chính: toàn bộ nguồn lực tài chính của CPI đã tập trung góp hết 
vào Công ty TNHH cảng công ten nơ quốc tế Cái Lân (CICT) nên CPI không có điều kiện 
đầu tư kho, bãi, và các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công việc mà chỉ đi thuê lại ... 
dẫn tới lợi thế cạnh tranh và lợi nhuận thực hiện các dịch vụ hậu cần sau Cảng của CPI gặp 
nhiều khó khăn.

2. Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017:
Từ những thuận lợi và khó khăn trên, Ban điều hành CPI đã nỗ lực vượt khó, chỉ đạo 

triển khai nhiều biện pháp linh hoạt, phù họp với điều kiện của công ty để duy trì và tìm 
hướng phát triển ổn định đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, cụ thể như 
sau:



\\
v,
\ 

S
Q

./
t

+ Phòng Tài chính kế toán 
+ Phòng Tổ chức hành chính 
+ Đội vận tải
+ Văn phòng đại diện công ty tại Hải Phòng 
+ Văn phòng đại diện công ty tại Móng Cái
Căn cứ yêu cầu sản xuất kinh doanh và năng lực cán bộ nhân viên, công ty xây 

dựng kế hoạch nhân lực, sắp xếp, điều chuyển nhân lực giữa các phòng ban để đảm bảo 
hiệu quả của công việc.

Từ năm 2016, khi có sự sụt giảm về hàng hóa tại 2 văn phòng đại diện, Công ty đã 
chủ động sắp xếp lại nhân lực tại hai văn phòng, quyết định kiêm nhiệm đối với các 
Trưởng đại diện để giảm chi phí, điều chuyển nhân viên các phòng ban sang tổ hiện trường 
và kho phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

Nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ nhân viên các 
phòng ban, đề cao tinh thần tự tìm hiểu, học hỏi, hoàn thiện bản thân của CBNV công ty. 
Trong năm 2017, CPI cử 3 nhân viên tham gia khóa đào tạo Nghiệp vụ khai báo Hải Quan 
tại Hải Phòng với thời gian 02 tháng để nâng cao nghiệp vụ cho tổ thủ tục. Ngoài ra công 
ty cũng cử nhân viên tham gia các lớp tập huấn về thuế, nghiệp vụ kế toán, tổ chức nhân 
sự, các hội thảo về tình hình thị trường các chương trình do cơ quan ban ngành tại địa 
phương và Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam tổ chức.

Động viên tinh thần, khen thưởng kịp thời tới cán bộ nhân viên nhằm tạo động lực 
và niềm tin đối với công ty.

- Tính đến 31/12/2017 tổng số cán bộ công nhân viên của công ty là 47 người.
v ề  trình độ chuyên môn: Cao học: 03 người; Đại học: 19 người; Cao đẳng: 03 người; 

Trung cấp: 01 người; Công nhân cơ giới và lao động phổ thông: 21 người.

2.2.Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD 
a. Các chỉ tiêu sản xuất kỉnh doanh
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T T C h ỉ t iê u Đ V T T H  n ăm  2 0 1 6

K ỳ  b áo  cá o S o  sá n h  T H  
2 0 1 7 / K H  

2 0 1 7
K ế  h o ạ ch  năm  

2 0 1 7
T H  n ă m  2 0 1 7

I S ản  lư ợ n g
Tấn 772.513 8 1 0 .0 0 0 8 9 3 .6 3 4 1 1 0

Teu 6 .786 3 .4 0 0 3 6 .0 5 4 1 0 6 0

1 H àng nông sản, TAGS Tẩn 162.567 500.000 685.779 137

2 H àng xi m ăng T ẩn 100.549 120.000 124.830 104

3 H àng dăm  gỗ T ấn 359.689 70.000 14.566 21

4 Dịch vụ, thủ tục, hàng khác
Teu 3.460 32.737

T ấn 6.460 5.000 7.585 152

5 Dịch vụ H àng hải C h u y ế n 13 30

6 Đội xe công ty
T eu s 3.326 3.400 3.317 98

Tẩn 143.248 115.000 60.874 53

n T ổ n g  d o a n h  th u Triệu đồng 5 2 .7 3 2 6 2 .0 0 0 8 3 .2 4 6 1 3 4

1
Doanh thu bán hàng cung cấp 
dịch vụ

T riệu  đ ồ n g

51.508 61.164 81.594 133

2
Doanh thu hoạt động tài 
chính/doanh thu khác 1.224 836 1.652 198

I I I L ọ i n h u ậ n  tr ư ớ c  th u ế Triệu đồng ( 1 .3 0 3 ) 8 0 0 1 .2 1 1

IV T h ự c  h iệ n  n ộ p  N S N N Triệu đồng 1 .1 6 6 1 .3 0 0 1 .8 6 7 1 4 4

V
T iề n  lư ơ n g  b ìn h  q u â n  n g ư ờ i  
la o  đ ộ n g

Triệu đồng  
/n gư ờ i /tháng

9 9 ,6 9 ,3 9 7

* Phân tích các chỉ tiêu sản lượng đổi vói một số mặt hàng chính:

- Hàng nông sản: Trong năm 2017, CPI đã triển khai marketing tiếp cận trực tiếp 
các chủ hàng để đưa tàu về bốc xếp tại cảng CICT và vùng neo, sản lượng hàng nông sản 
đạt 685.779 tấn bằng 137% so với kế hoạch năm 2017, trong đó sản lượng hàng nông sản 
CPI thực hiện bốc xếp (qua cầu cảng và tại vùng neo) là hơn 525.000 tấn còn lại là dịch vụ 
vận chuyển và dịch vụ kho cho cảng Quảng ninh.

- Hàng x i măng. Sản lượng bốc xếp, vận chuyển hàng xi măng năm 2017 đạt 
124.830 tấn bằng 104 % kế hoạch năm 2017. Tại Quý III, CPI gần như không có tàu xi 
măng nhưng do sự tăng trưởng về sản lượng trong Quý IV nên đã hoàn thành kế hoạch 
năm đặt ra. Tuy nhiên, CPI vẫn phải đối mặt với tình trạng nợ dài, nợ quá hạn dẫn tới CPI 
luôn trong tình trạng thiếu hụt nguồn vốn.

- Hàng dăm gỗ: Tình hình chung thị trường hàng dăm gỗ đã giảm rõ rệt do các nhà 
xuất khẩu dăm gỗ phải đối mặt với một loạt các khó khăn như thị trường mới, ép giá từ các 
nhà nhập khẩu, cạnh tranh khốc liệt từ thị trường quốc tế và cả thị trường trong nước, cùng 
với đó là chính sách về thuế của Nhà nước nhằm hạn chế lượng dăm gỗ xuất khẩu. Thị 
trường dăm gỗ có xu hướng chuyển dịch sang hàng viên gỗ nén, nắm bắt được tình hình 
này Ban điều hành CPI đã định hướng, chỉ đạo marketing và đến đầu năm 2018 đã ký 
được họp đồng với khách hàng bắt đầu thực hiện vận chuyển, lưu kho và xuất tàu chuyến
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tàu đầu tiên trong tháng 01/2018 với sản lượng 3.335 tấn. Hiện tại CPI cũng đang dần hoàn 
thiện dịch vụ và tư vấn cho khách hàng các phương án làm hàng đảm bảo hiệu quả và năng 
suất nhất.

-  về dịch vụ vận chuyển của đội xe: Hoạt động của đội xe trong năm 2017 gặp rất 
nhiều khó khăn, do các nguyên nhân:

+ về hàng hóa: Nguồn hàng TNTX qua các cửa khẩu giảm mạnh so với các năm 
trước, trong khi đó phương tiện vận tải tại Hải Phòng dư thừa quá nhiều với khoảng hơn 
20.000 xe container, trong đó số lượng xe hoạt động chỉ chiếm từ 50-60% (theo thông tin 
HHVTHH Hải Phòng kiến nghị lên TTCP ngày 30/9/2017) dẫn tới giá cước vận chuyển 
giám xuống rất thấp. Trong khi đó sản lượng của các khách hàng thân thiết của CPI như 
SDV, Texhong/Tân Cảng, Calofic đều giảm do các nguyên nhân về cạnh tranh hoặc do
doanh nghiệp tự đầu tư thêm các đầu xe để phục vụ vận tải.

r .
I Vận chuyên nội bộ hàng dăm gô, hàng xi măng: Hàng dăm gô trong năm 2017 giảm

nhiều do các đơn vị sử dụng vận tải bằng xe ben để giám chi phí và chủ yếu xuất hàng 
bằng băng tải. Đổi với hàng xi măng, tuy sản lượng tăng so với 2016 nhưng giá lại giảm do
cạnh tranh của nhiều đơn vị.

>  • •

Bù lại đó, trong những tháng cuối năm 2017 CPI vận chuyển cho khách hàng 
Hyundai từ Cái Lân về Nhà máy Hyundai Thành Công -  Ninh Bình với sản lượng vận tải 
ban đầu 100 cont/tháng nhưng doanh thu và lợi nhuận cũng thấp chủ yếu để đảm bảo việc 
làm cho đội ngũ lái xe và chi phí khấu hao xe.

Sản lượng vận chuyển của Đội vận tải trong năm 2017: 3.317 teu đối với hàng 
container bàng 98% so với kế hoạch năm; 60.874 tấn đối với hàng rời bằng 53% so với kế 
hoạch năm. Vận chuyển nội bộ: 232.602 tấn hàng rời và 18 teu hàng container.

Tổng sản lượng các mặt hàng trong năm 2017 đạt 893.634 tấn đối với hàng rời bằng 
110% so với kế hoạch năm và bằng 115% so với thực hiện năm 2016; 36.054 teus đối với 
hàng container bằng 1.060% so với kế hoạch năm do cung cấp các dịch vụ cho tuyến ACS 
(Hyundai và Zim).

2.2. Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận

Tổng doanh thu trong năm 2017 đạt: 83.246 triệu đồng, bằng 134% kế hoạch năm và 
bằng 157,8% so với thực hiện năm 2016

Ebitda: 3.588 triệu đồng

Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017 là 1.211 triệu 
đồng bằng 151% kế hoạch năm

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 vượt kế hoạch đề ra do khai thác thêm các 
hàng mới như bốc xếp hàng nông sản, chuỗi dịch vụ hàng container cho tuyến ACS và do
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Ban điều hành đã áp dụng các giải pháp để cắt lỗ năm 2016 và đảm bảo sự phát ừiển bền 
vững của công ty trong năm 2017 và các năm tiếp theo:

1) Giải pháp về nhân sự:

- Rà soát, sắp xếp lại nhân sự toàn công ty, tinh giảm bộ máy, giảm lượng nhân viên 
lao động gián tiếp (nhân viên văn phòng) chuyển sang tổ hiện trường và kho thuộc phòng 
ĐTKD. Tăng cường đội ngũ nhân viên marketing có trình độ chuyên môn, có năng lực để 
nâng cao hiệu quả của công tác marketing.

- Cắt giảm chi phí văn phòng, chi phí quản lý

- Tinh giảm nhân sự tại 02 văn phòng đại diện tại Móng Cái và Hải Phòng do hiệu 
quả kinh doanh mang lại không cao, chi phí cắt giảm tại 02 văn phòng là hơn 40 triệu 
đồng/tháng.

2) Phương án tài chính

- Thanh lý và bán các tài sản không dùng đến hoặc không hiệu quả trong sản xuất 
kinh doanh để lấy nguồn vốn đầu tư mới:

- Đẩy mạnh công tác đôn đốc thu hồi công nợ, nắm rõ tình hình thanh toán của khách
hàng

- Đôn đốc các bộ phận nội bộ (Đội xe/ĐTKD) thực hiện kịp thời công tác ghi 
nhận/xác nhận công việc hoàn thành, hoàn tất chứng từ ghi nhận doanh thu.

3) Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

- Giữ vững các dịch vụ công ty đang cung cấp như xi măng, dăm gỗ, dịch vụ vận 
chuyển cho khách hàng dầu thực vật, SDV, Tân Cảng, dịch vụ vận chuyển, lưu kho cho 
cảng Quảng ninh...

-Định hướng marketing mở rộng dịch vụ, chuyển hướng kinh doanh sang các mặt 
hàng khác, khách hàng khác ngoài những mặt hàng công ty đang cung cấp dịch vụ.

2.3. Tình hình tài chính:

- Thực hiện mục tiêu kinh doanh ghi trong Điều Lệ, CPI đã tập trung mọi nguồn lực 
có thể để đầu tư vào CICT. Tính đến thời điểm báo cáo, giá trị CPI đã đầu tư vào CICT ghi 
nhận trên Báo cáo tài chính là 504,99 tỷ đồng, bao gồm vốn góp 473,21 tỷ đồng (Ghi nhận 
bằng 25.490.000 USD) và giá trị Quyền sử dụng lô đất 2,4ha cho CICT thuê là: 31,78 tỷ 
đồng.

Công ty đã huy động từ các nguồn cụ thể như sau:

+ Vốn góp chủ sở hữu (của các cổ đông) 365,05 Tỷ đồng
+ Tiền cho thuê cơ sở hạ tầng 48,09 Tỷ đồng
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+ Chi phí đền bù chưa trả cho Ban QLHH 6,67 Tỷ đồng

+ Thuế đất chưa phải nộp NSNN 17,31
«

Tỷ đồng

+ Lợi nhuận để lại từ hoạt động SXKD 30,33 Tỷ đồng

+ Lợi nhuận chênh lệch góp vốn bằng QSDĐ 34,42 Tỷ đồng

+ Nguồn vốn khác 3,11 Tỷ đồng
Thực tế có thể thấy là CPI đã tập trung mọi nguồn lực tài chính cho việc góp vốn vào

CICT không chỉ bao gồm 100% số vốn góp của các cổ đông mà còn bao gồm cả các nguồn 
tiền mà CPI có thể tận dụng để thực hiện nghĩa vụ trên.

Hàng năm CPI phải bù đắp dần cho các khoản nguồn vốn ngoài vốn chủ đã đầu tư 
vào CICT, dẫn đến tình hình dòng tiền trong kinh doanh càng hạn chế, CPI khó có đủ khả 
năng tài chính để đầu tư mở rộng kinh doanh.

Như ghi nhận trên Báo cáo tài chính: Đến 31/12/2017 kinh doanh của CICT không 
hiệu quả và đã lỗ hết vốn chủ sở hữu, dẫn đến việc CPI phải tính vào chi phí kinh doanh 
toàn bộ số tiền đã đầu tư vào CICT.

Lỗ Lũy kế của CPI trên Báo cáo tài chính - 408,45 tỷ đồng
Trong đó:
+ Lỗ do khoản đầu tư vào CICT: 473,21 tỷ đồng
+ Lãi lũy kế từ hoạt động kinh doanh của CPI: 30,33 tỷ đồng
+ Lãi từ chênh lệch góp vốn từ bằng QSDĐ: 34,42 tỷ đồng

2.4. Cổ tức đưực chia năm  2017
Trên cơ sở tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính, Ban điều hành công 

ty đề xuất không chia cổ tức năm 2017.

n. CÔNG TY TNHH CẢNG CÔNG TEN N ơ  QUÓC TÉ CÁI LÂN (CICT).

l.T ìn h  hình thị trường  
a. Container:

Tổng sản lượng container của khu vực miền Bắc Việt Nam trong năm 2017 đạt 
4.699.864 TEU với 98% thị phàn thuộc về Cảng Hải Phòng, Cảng CICT chỉ chiếm 2% với 
93.123 TEU.

Đúng như dự đoán của các đơn vị phân tích, sản lượng container thông qua các 
cảng khu vực Hải Phòng vẫn đạt mức tăng trưởng 9% so với 2016 khi các cảng mới ra đời 
trong thời gian gần đây như Vip Greenport hay Nam Hải Đình Vũ hoạt động hiệu quả, thu 
hút được nhiều hãng tàu. Dự kiến sản lượng container thông qua các Cảng Hải Phòng sẽ có 
sự thay đổi đáng kể do từ giữa năm 2017, các cảng ở khu vực thượng lưu sông cấm như 
Hoàng Diệu, Hải An, Chùa Vẽ... buộc phải có kế hoạch di dời cùng với sự ra đời của Lạch 
Huyện được dự tính giữa năm 2018.
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b. Nông sản:
Năm 2017, Việt Nam nhập khẩu tổng cộng 17.149.538 tấn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, 
giảm 4% so với 2016. Tại Cái Lân, tổng sản lượng nông sản thông qua đạt 6.577.320 tấn, 
tăng 8% so với 2016, trong đó CICT chiếm khoảng 34% thị phần tương 2.269.612 tấn.

Năm 2017 là một năm khó khăn của thị trường nông sản với khủng hoảng giá lọn từ 
những tháng đầu năm gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình sản xuất thức ăn chăn 
nuôi trong nước khi các nhà máy sản xuất cầm chừng chờ thị trường phục hồi, kéo theo 
sản lượng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu. Mặc dù khủng hoảng bắt đầu từ 
những tháng đầu năm nhưng sức ảnh hưởng vẫn còn rõ rệt tới những tháng cuối năm và 
được dự đoán kéo dài sang hết quý 11/2018.

Tại khu vực Cái Lân, cảng Quảng Ninh với hệ thống kho trong Cảng cùng các 
khách hàng truyền thống và dịch vụ khai thác tại khu vực neo giàu kinh nghiệm vẫn là lựa 
chọn mang tới sự hài lòng cho khách hàng đạt được mức tăng trưởng 10% so với 2016 với 
4.307.708 tấn.

c. Dăm gỗ:
Năm 2017, sản lượng dăm gỗ xuất khẩu thông qua khu vực Cái Lân đạt 2.345.619 

tấn -  giảm 20% so với năm trước, trong đó CICT chiếm 39% thị phần với 925.620 tấn.

Xuyên suốt năm 2017, các nhà xuất khẩu dăm gỗ phải đối mặt với một loạt các trở 
ngại như: sự nổi lên của các thị trường mới với mức giá dịch vụ ưu đãi, sự ép giá từ các 
nhà nhập khẩu, sự cạnh ừanh khốc liệt từ thị trường quốc tế và chính thị trường trong 
nước, cộng với khó khăn ữong việc thu mua nguyên liệu. Chính sách thuế của nhà nước 
nhằm hạn chế lượng dăm gỗ xuất khẩu cũng là yếu tố đóng góp không nhỏ dẫn tới sự sụt 
giảm về sản lượng của mặt hàng này.

d. Các mặt hàng khác:

Năm 2017 tổng sản lượng các mặt hàng khác xếp dỡ qua khu vực Cái Lân đạt 
983.056 tấn -  giảm 29% so với 2016, trong đó CICT thực hiện 192.232 tấn, chiếm 19% 
tổng sản lượng của khu vực.

Các mặt hàng chủ yếu được khai thác ở Cái Lân bao gồm xi măng đóng bịch, sắt 
vụn, quặng, soda, hàng dự án... với sản lượng chính thuộc về cảng Quảng Ninh với hệ 
thống thiết bị sẵn sàng và kinh nghiệm khai thác lâu năm.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh 2017 và một số đánh giá 
a. Kết quả sản xuất kinh doanh
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STT Chỉ tiêu ĐVT
Thưc

•

hiện năm 
2016

Kế hoạch 
năm 2017

Thực hiện 
năm 2017

Kế hoạch 
năm 2018

So sánh 
TH 2017 
vớiK H  

2017

I Sản lượng thông qua
Tân 4.449.775 4.283.700 3.387.464 3.973.825 79%

Teu 11.718 19.838 93.123 129.430 469%

1 Hàng container Teu 11.718 19.838 93.123 129.430 469%

2 Hàng ròi 4.449.775 4.283.700 3.387.464 3.973.825 79%

Nông sản (tàu/sà lan) Tân 2.184.140 2.234.000 2.269.612 2.637.825 102%
Xi măng Tấn 52.782 50.000 27.993 20.000 56%
Dăm gỗ (tàu/sà 
lan/cổng cảng)

rrp ÃTân 2.129.851 1.779.000 925.620 1.140.000 52%

Thiết bị rp ẤTân 1.869 700 843 0 120%
Quặng/ sắt/thép Tấn 81.133 220.000 139.747 76.000 64%
Dầu thực vật Tấn 0 0 14.200 100.000

Khác Tấn 9.448
II Tổng doanh thu

Tr.
đồng

207.785 211.309 273.466 281.424 129%

1 Doanh thu bán hàng 
cung cấp dịch vụ 203.541 208.363 259.598 280.879 125%

2
Doanh thu hoạt động 
tài chính/ doanh thu 
khác

4.244 2.946 13.868 545 458%

III Lọi nhuận trước thuế (218.603) (206.934) (196.043) (223.114) 95%

Lãi từ hđsxkd 98.422 101.913 110.648 97.049 109%

Lỗ do - Khấu hao (131.595) (130.416) (131.386) (118.211) 101%

Lỗ do - Lãi vay (156.801) (178.431) (172.103) (201.952) 96%

Lỗ do - Chênh lệch tỷ 
giá (28.629) 0 (3.202) -

IV Thực hiện nộp NSNN 12.065 17.988 15.345 22.000

V Thu nhập bình quân 11 11 14 14 111%

b. Đánh giá kết quả sản xuất kỉnh doanh 
Container:

Năm 2017, sản lượng hàng container thông qua cảng đạt 93.123 Teus tăng gần 7 lần 
so với năm 2016 và tăng hơn 3 lần so kế hoạch đề ra. Bước ngoặt là sự kiện chính thức 
đón nhận tàu container cỡ lỡn 5.000 Teu cập cảng ngày 31/5/2017, khai trương tuyến ACS
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Cái Lân kết nối các cảng Ấn Độ - Malaysia -  Singapore - Việt Nam (Cái Lân) -Trung 
Quốc và Hàn Quốc. Tuyến ACS với lịch trình 1 chuyến/tuần với sản lượng khoảng hon 
l.OOOTeu/chuyến là kết quả liên minh giữa Hyundai Merchant Marine (HMM) và ZIM -  
hai hãng tàu nằm ừong top những hãng tàu lớn nhất tại Việt Nam và trên thế giới. Từ 
những thuận lợi của tuyến ACS mang lại, CICT đã tận dụng cơ hội chủ động tìm kiếm 
khách hàng mới, phối hợp với hãng tàu các cơ quan chức năng trong tỉnh tiến hành gặp gỡ, 
tiếp cận khách hàng, đẩy mạnh các hoạt động ừên tuyến ACS. Bước đầu Cảng đã gặt hái 
được thành công nhất định bằng hợp đồng dịch vụ logistic kí kết với khách hàng trong khu 
vực, theo đó CICT sẽ cung cấp dịch vụ trọn gói bao gồm bốc xếp tại Cảng và vận chuyển 
tới nhà máy. Việc thực hiện thành công dịch vụ này đã đóng góp phần chủ yếu giúp tăng 
sản lượng container làm thủ tục lấy hàng thông qua cổng cảng CICT thay vì vận chuyển 
bằng sà lan về Hải Phòng.

Ngoài ra, hãng tàu Prince Ocean cũng có mức sản lượng tăng đáng kể so với năm 
2016. Prince Ocean bắt đầu khai thác tại CICT từ tháng 9/2016 với trung bình khoảng 
1.700 Teus/tháng. Năm 2017, sản lượng thông qua trung bình khoảng 2,850Teu/tháng, 
tăng 67% so với năm 2016.

Hàng ròi:

Năm 2017, tổng sản lượng hàng rời thông qua cảng giảm 18% so với sản lượng 
thông qua năm 2016 và chỉ đạt 79% so với kế hoạch đề ra. Hai mặt hàng chính của CICT 
vẫn là hàng dăm gỗ và hàng nông sản/thức ăn chăn nuôi. Ngoại trừ sản lượng hàng nông 
sản/thức ăn chăn nuôi đạt kế hoạch đề ra, các mặt khác trung bình đều chỉ đạt 70% kế
hoạch.

Quặng, sắt phế 
liệu

139747,170
04%

Dầu thực vật 
14199,767 

00%

Xi-măng
27993,0

01%

Dăm gỗ 
925620,029 

27%

Sản lượng các mặt hàng rời Năm 2017

■ Dăm gỗ

■ Xi-măng

■ Dầu thực vật

B Nông sản/TACN

■ Quặng, sắt phế liệu 

í* Hàng khác
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Hàng nông sản:

Sản lượng hàng nông sản chiếm 67% tổng sản lượng hàng rời thông qua CICT năm 
2017, tương đương 2.269.612 tấn. Thị trường nhập khẩu hàng thức‘ăn chăn nuôi/nông sản 
bị giảm do ảnh hưởng từ sự suy giảm sản lượng tiêu thụ lợn. Tuy nhiên, CICT vẫn tiếp tục 
họp đồng với khách hàng truyền thống đồng thời tích cực tiếp nhận tàu từ các khách hàng 
mới cỡ vừa và nhỏ. Sản lượng hàng nông sản tăng 4% so với năm 2016 và tăng 2% so với 
kế hoạch đề ra. Hiện tại, dịch vụ của CICT vẫn tiếp tục nhận được phản hồi tích cực của 
khách hàng với năng suất khai thác cao, hệ thống an ninh an toàn chuyên nghiệp.

Hàng dăm gỗ:
Sản lượng hàng dăm gỗ thông qua cảng năm 2017 đạt 925.620 Tấn, giảm 49% so 

với năm 2016 và chỉ đạt 52% so kế hoạch đề ra.

Năm 2017 là thời điểm khó khăn với các nhà xuất khẩu dăm gỗ khi liên tục bị các 
nhà nhập khẩu ép giá, thiếu hụt sản lượng đầu vào và sự cạnh tranh gay gắt từ các khu vực 
khác ừong nước cũng như các nước khác trong khu vực. Đối với CICT, Cảng mất phần lớn 
sản lượng khi các khách hàng lớn của CICT đểu chuyển sang họp tác với Cảng Quảng 
Ninh (CQN). Bên cạnh đó, các chính sách về tải trọng xe cũng như vấn đề sà lan cơi thành 
không nhận được sự giám sát từ phía cơ quan chức năng khiến CICT mất sản lượng dăm 
lưu bãi về tay các bãi trong khu công nghiệp. Tính đến thời điểm cuối năm 2017, khách 
hàng chính của Cảng chỉ còn 01 khách hàng dăm gỗ.

Ngoài ra, việc tiếp nhận tàu container chuyên tuyến cùng với việc ưu tiên cầu bến 
cho tàu nông sản là hai yếu tố có tác động khá lớn tới khả năng tiếp nhận các tàu dăm gỗ.

Các mặt hàng khác:
Các mặt hàng khác bao gồm quặng, xi măng, sắt vụn cũng chứng kiến sự sụt giảm 

mặc dù sản lượng dầu thực vật có tăng. Một số lý do chính có thể kể tới là Cảng dự đoán 
sai về sản lượng quặng trên thị trường -  kết quả của việc các mỏ quặng không khai thác 
được số hàng như đã tiên liệu. Nhằm đa dạng hóa các mặt hàng, năm 2017 CICT cũng tiếp 
cận và khai thác thử nghiệm hai loại mặt hàng mới là soda và nhựa đường, sản lượng 
tương ứng 7.350 tấn và 2.098 tấn.

c. Đánh giá các chỉ tiêu  tài chính, doanh thu, lọi nhuận
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thực hiện tăng hơn 25% so với kế hoạch 

và tăng 28% so với năm 2016.

Bỉều đồ Doanh thu hàng container và hàng rời qua các năm 2012-2017:
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DOANH THƯ TỪ 2012-2017 (USD)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

■ Hàng C ontainer 1539391,41 3794594,05 2317037,10 233465,118 543139,826 4091708,83

I ■ Hàng rời - 734181,119 3046776,39 6000050,64 8566017,46 7352792,82

Ị m Tổng cộng 1539391,41 4528775,17 5363813,49 6233515,76 9109157,29 11444501,6

Năm 2017, mặc dù có sự sụt giảm về hàng rời nhưng khai thác hàng container đã 
trở lại và doanh thu chiếm 36% tổng doanh thu, so vói năm 2015 và 2016 khi doanh thu 
hàng container chỉ chiếm 4% và 6%. Hiện tại Công ty sẽ tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn 
có để khai thác cả hàng rời và hàng container. Bên cạnh đó, Công ty cũng đang triển khai 
thực hiện các dịch vụ Logistic của cảng nhằm đa dạng hóa các dịch vụ và tăng doanh thu 
cho Cảng.

Doanh thu hoạt động tài chính/ doanh thu khác: doanh thu hoạt động tài chính/khác 
tăng từ 4.244 triệu năm 2016 lên 13.868 triệu đồng năm 2017 bao gồm lãi từ tài khoản tiền 
gửi cỏ kỳ hạn, thưởng từ chủ hàng do năng suất khai thác cao hon cam kết và lãi từ đánh 
giá chênh lệch tỉ giá. Đối với các khoản tiền dư thừa chưa dùng tới, công ty đã tính toán 
đưa toàn bộ vào tài khoản đặt cọc (từ 01-03 tháng) với lãi suất cao hon nhiều lần khi để ở 
tài khoản vãng lai. Với cách làm này, tổng lãi thu được từ tài khoản đặt cọc là 6,1 tỷ đồng.

Lợi nhuận: Do doanh thu tăng, chi phí đảm bảo chi tiêu tiết kiệm nên lỗ của năm 
2017 đã giảm được 17% so với năm 2016. Doanh thu tăng bù đắp được 100% chi phí hoạt 
động, 3% chi phí khấu khao, phần còn lại doanh thu vẫn chưa bù đắp được chi phí khấu 
hao 131 tỷ, chi phí lãi vay 172 tỷ, lỗ do chênh lệch tỷ giá 3,2 tỷ.

d. về công tác nhân sự:
Tay nghề lao động: Công ty luôn chú trọng đến chất lượng lao động đặc biệt là 

những vị trí lao động trực tiếp. Công ty đã tổ chức những khóa đào tạo cho một số vị trí 
nhằm nâng cao tay nghề và an toàn lao động cho cán bộ công nhân viên. Bên cạnh đó, 
công ty cũng tổ chức đào tạo kép cho một số vị trí để có thể đảm bảo thực hiện được nhiều 
công việc trong công ty.

Môi trường lao động: đặc thù lao động ở Cảng tương đối khắc nghiệt, công việc 
nặng nhọc và chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi các yếu tố thời tiết nên Công ty luôn quan tâm 
đến đời sống lao động của công nhân viên.
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Nguồn nhân lực: Trong những năm gần đây một loạt các dự án lớn của tỉnh đã được 
hiển khai và thu hút một lượng lớn nguồn lao động tại địa phương như các dự án của 
Vingroup, Sungroup, FLC, Đầm nhà mạc...Việc này cũng tác động.không khỏ trong việc 
thu hút nhân lực có chất lượng của công ty khi có nhu cầu tuyển dụng cũng như các vấn đề 
liên quan tới chảy máu nguồn nhân lực của công ty .Nguồn cung cấp nhân lực trong lĩnh 
vực khai thác cảng biển tương đối hẹp với nhiều hạn chế vì vậy công ty gặp không ít khó 
khăn trong quá trình tuyển dụng.

3. Tình hình tài chính

Tính đến thời điểm 31/12/2017, CICT còn nợ các nhà cho vay chính số tiền gốc là 
92.494.237 USD ữong đó nợ quá hạn 33.946.137 USD. Bên cạnh đó, CICT còn nợ lai/ phí 
là 12.055.971 USD, như vậy tổng nợ quá hạn là 46.002.108 USD. CICT vẫn tiếp tục đàm 
phán với các nhà cho vay chính để tái cấu trúc khoản vay nhằm giãn gốc vay và xóa, giảm 
lãi vay cho CICT.

Việc bán các thiết bị làm hàng container dư thừa cũng đã được các nhà cho vay 
chính phê duyệt trong năm 2017. Tại thời điểm hiện tại, việc bán thiết bị dư thừa nhanh 
chóng cũng là một trong các yếu tố để các nhà cho vay chính xem xét việc tái cấu trúc cho 
CICT.

Bên cạnh việc đồng ý bán các thiết bị làm hàng container dư thừa, các nhà cho vay 
chính còn cho phép sử dụng dòng tiền của CICT để xây dựng một (01) kho chứa hàng, 
đồng thời hàng quý CICT phải chuyển số tiền dư thừa ữong tài khoản của CICT sau khi để 
lại số tiền xây kho và số tiền tối thiểu để hoạt động (700.000 USD) vào tài khoản DSRA 
dự trữ để trả nợ.

Ngoài khoản nợ các nhà cho vay chính, CICT còn nợ nhà thầu Halla và ZPMC với 
tổng số tiền là 3.409.468 USD.

B. KỂ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018

I -CÔNG TY CỐ PHẦN ĐÀU TƯ CẢNG CÁI LÂN (CPI)
1. Tình hình thị trường và những thuận lợi, khó khăn

1.1. Thuận lợi:
- Theo nhận định chung, kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng với kỳ vọng vào 

những thay đổi thuận lợi hơn từ những hiệp định thương mại đã và đang được hình thành.
- Khối cảng biển đã trải qua giai đoạn cổ phần hóa với nhiều thay đổi về cơ cấu 

vốn, tổ chức, quản lý và hoạt động hiệu quả hơn theo cơ chế thị trường cạnh tranh, hàng 
hóa thông qua các cảng tăng trưởng đều.

- Các dự án đầu tư lớn vào Tỉnh Quảng ninh như các dự án của tập đoàn Sun group, 
Vingroup, Bim Group, các công ty đa quốc gia....cũng là những cơ hội đối với các doanh 
nghiệp dịch vụ.
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- Hiện tại Việt nam vẫn tiếp tục nhâp khẩu nguyên liệu thức ăn gia súc, hàng nông 
sản và dự kiến sản lượng mặt hàng này sẽ tăng lên đáng kể trong thời gian tới.

- Đối với hàng container: Dự kiến sản lượng tuyên ACS tăng 30% so với năm 2017 
nên trong năm 2018 CPI cũng kỳ vọng vào việc tiếp tục cung cấp dịch vụ cho tuyến này

Từ những thuận lợi trên sẽ là cơ hội phát triển các dịch vụ của các doanh nghiệp 
trong địa bàn tỉnh Quảng ninh nói chung và Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân nói 
riêng. Ngoài việc mở rộng marketing đối với các khách hàng mới, mặt hàng mới, công ty 
vẫn chú trọng vào việc phát triển mối quan hệ với các khách hàng thân thiết như mặt hàng 
xi măng, nông sản, Calofic, Xi măng Hạ Long, các dự án của Tỉnh ... mà công ty đang 
thực hiện dịch vụ vận tải, bốc xếp qua cảng Cái Lân.

1.2. Khó khăn:
Năm 2018, vẫn chịu ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế và những khó khăn tồn tại từ 

những năm trước:

- Các đơn vị dịch vụ mọc lên ngày càng nhiều với chi phí quản lý thấp, phương tiện 
đi thuê và sẵn sàng giảm giá sâu, phá vỡ thị trường nhằm lôi kéo khách hàng, mặt khác thị 
trường vận tải hiện nay cung vượt quá cầu dẫn tới giá dịch vụ vận tải ngày càng giảm, hiệu 
quả mang lại rất thấp, hàng Container khai thác tại khu vực cảng Cái Lân chiếm thị phần 
nhỏ, hàng container tại qua vùng biên giới Móng Cái giảm nhiều. Do chính sách điều tiết 
kinh tế biên mậu của Trung quốc nên các hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Móng 
Cái gần như ngưng trệ.

- về  thị trường hàng rời: Đối với hàng nông sản theo đánh giá chung tăng trưởng tại 
Miền Bắc là 5% mỗi năm tuy nhiên đối với một đơn vị dịch vụ như CPI, không có cơ sở 
vật chất, trang thiết bị cũng là những hạn chế, tuy nhiên Ban điều hành CPI đã khắc phục 
hạn chế mạnh dạn thuê kho để làm cơ sở phát triển lâu dài mặt hàng nông sản. Đồng thời 
tiếp tục cung cấp dịch vụ làm hàng xi măng Thăng Long cùng với .các phương án đôn đốc 
công nợ đảm bảo thu chi của CPI.

- về  tình hình tài chính: CPI đã tập trung 100% nguồn vốn vào CICT để đầu tư bến 
2,3,4 cảng Cái Lân nên không còn nguồn vốn lưu động để phục vụ sản xuất kinh doanh và 
cho đến hiện tại CICT kinh doanh chưa có hiệu quả đem lại cho phần vốn góp của CPI.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018
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T T C h ỉ t iê u Đ V T T H  năm  2 0 1 7
K ế  h o ạ c h  năm  

2 0 1 8
%

S o  sá n h  
K H 2 0 1 8 /  T H  

2 0 1 7  (% )

I S ản  lư ợ n g
Tấn 893 .634 7 2 2 .0 0 0 81

Teu 3 6 .0 5 4 4 5 .2 6 6 1 2 6

1 H à n g  nông sản , T A G S Tẩn 68 5 .7 7 9 532 .000 78

2 H à n g  x i m ăng Tẩn 124.830 100.000 8 0

3 H à n g  dăm  gỗ Tấn 14.566 0

4 D ịch  vụ, thủ tục, h àn g  khác
Teu 3 2 .737 4 0 .000 1 2 2

Tấn 7 .585 2 0 .000 2 6 4

5 D ịc h  vụ  H à n g  hải Chuyến 30 52 1 7 3

6 Đ ộ i x e  cô n g  ty
Teus 3 .3 1 7 5.266 1 5 9

Tấn 6 0 .874 70.000 1 1 5

n T ổ n g  d o a n h  th u Triệu đồng 8 3 .2 4 6 7 0 .7 7 6 85

1
D oan h  thu bán h àn g  cu n g  cấ p  dịch  
vụ

Triệu đồng
81 .594 70.776 87

2
D oanh  thu h oạt đ ộ n g  tà i 

chính/doanh thu khác
1.652 0

I I I L ọ i n h u ận  tr ư ớ c  th u ế Triệu đồng 1 .2 1 1 1.000 83

IV T h ự c  h iệ n  n ộ p  N S N N Triệu đồng 1 .8 6 7 1 .3 0 0 7 0

V
T iề n  lư ơ n g  b ìn h  q u â n  n g ư ờ i lao  
đ ộ n g

Triệu đồng  
/n gư ờ i /tháng

9 ,3 9 ,1 9 8

Từ tình hình thực tế của thị trường, Ban điều hành CPI xây dựng kế hoạch sản xuất kinh 
doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tồng sản lương hàng rời: 722.000 tấn bằng 81% so với thực hiện năm 2017
Trong đó:
+ Hàng nông sản: 532.000 tấn bằng 78% so với thực hiện năm 2017
+ Hàng xi măng: 100.000 tấn bằng 80% so với thực hiện năm 2017
+ Hàng khác: 20.000 tấn
- Sản lương hàng container: cung cấp các dịch vụ thông quan, đại lý, tàu lai, vận 

chuyển bằng đường bộ cho các tàu container của Hyundai và Zim trong năm 2018.
Sản lượng dự kiến: 40.000 teu; Dịch vụ đại lý, tàu lai: 52 chuyến

- Đôi vân tải: Tình hình thị trường vận tải trong năm 2018 dự kiến chưa có dấu hiệu 
tốt hon năm 2017, tuy nhiên trong năm 2018, các xe container của CPI sẽ hết khấu hao 
đồng thời Ban điều hành đã yêu cầu Đội vận tải rà soát và điều chỉnh một số định mức và 
bắt đầu áp dụng đầu năm 2018, cùng với đó là tăng cường marketing vận tài, dự kiến sản 
lượng năm 2018 của đội xe là 70.000 tấn đối với hàng rời và 5.266 teu đối với hàng 
container. Ngoài ra còn vận chuyển nội bộ cho phòng Đầu tư kinh doanh 160.000 tấn hàng 
rời.
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- Tồng doanh thư: 70.776 triệu đồng (doanh thu từ hoạt động sàn xuất kinh doanh), 
bằng 85% so với thực hiện năm 2017. Doanh thu giảm so với thực hiện năm 2017 chủ yếu 
do:

* Giảm sản lượng hàng nông sản xếp dỡ tại cầu cảng: 160.000 tấn, tương đương 
10.665 triệu đồng doanh thu.

* Giảm doanh thu từ dịch vụ kho cho cảng Quảng ninh 2. 450 triệu đồng
* Giảm sản lượng hàng xi măng so với năm 2017: 24.000 tẩn, tương đương 3.656 

triệu đồng
- Ebitda: 2.493 triệu đồng bằng 69% so với thực hiện năm 2017
- Lơi nhuân trước thuế: 1.000 triệu đồng bằng 83% so với thực hiện năm 2017
- Nộp ngân sách nhà nước: theo quy định, kế hoạch năm 2018: 1.300 triệu đồng 

bằng 70% so với thực hiện năm 2017
- Thu nhập bình quân người lao động: 9,1 triệu đồng bằng 98% so với thực hiện 

năm 2017.

3. C ông tác đầu tư
- CPI xây dựng kế hoạch đầu tư trang thiết bị máy móc phục vụ sản xuất kinh doanh 

trong năm 2018: 1.200 triệu đồng.
- Rà soát và quản lý chặt chẽ các khoản đầu tư, mua bán, thanh lý tài sản và các chi 

phí của CICT để đảm bảo quyền lợi cổ đông CPI.
4. Các giải pháp để hoàn thành kế hoạch

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch về sản lượng và doanh thu đã đề ra, CPI cần phải 
triển khai các giải pháp sau:

- Tiếp tục thực hiện việc tổ chức, điều chuyển, sắp xếp nhân sự phù hợp với yêu cầu 
sản xuất kinh doanh và tình hình thực tế của công ty.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nguồn nhân lực với tầm nhìn dài hạn. 
Đặc biệt là việc tuyển dụng và đào tạo nhân lực cho công tác marketing, để từ đó tập trung 
đẩy mạnh công tác marketing, quảng bá thương hiệu, tìm kiếm các nguồn hàng, dịch vụ 
mới, đồng thời thực hiện tốt những hợp đồng đã ký và sẽ ký kết với các khách hàng .

- Tiếp tục xây dựng mối liên hệ chặt chẽ giữa Công ty với đối tác, khách hàng ừong 
quá trình ừiển khai các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tăng cường xây dựng sự 
đoàn kết, xây dựng và triển khai nếp sống văn hoá doanh nghiệp.

- Quản lý tốt và cắt giảm tối đa các chi phí, triệt để tiết kiệm, tiếp tục xây dựng và 
điều chỉnh các định mức chi phí trong toàn công ty nói chung và Đội vận tải nói riêng để 
từ đó tiết kiệm, giảm chi phí đầu vào đến mức thấp nhất tạo điều kiện cho việc giảm giá 
thành nâng cao sức cạnh tranh thu hút được nhiều khách hàng mở rộng lĩnh vực kinh 
doanh và cung cấp dịch vụ để đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất.

- Xây dựng cơ chế tiền lương, thưởng, kịp thời khuyến khích người lao động phát 
huy ữách nhiệm và tinh thần sáng tạo trong hoạt động kinh doanh.
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- Áp dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý hàng hóa, nhân sự, quản lý chi phí để 
nâng cao năng lực cạnh tranh

- Tăng cường giám sát hiệu quả sản xuất kinh doanh của CIGT

- Đối với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:
+ Tiếp tục triển khai các bước trong định hướng marketing đối với mặt hàng nông 

sản, đàm phán để đạt được mục tiêu ký hợp đồng nguyên tắc năm và tiếp tục tìm kiếm 
khách hàng trong lĩnh vực nông sản, TAGS. Để thực hiện được kế hoạch này CPI cần thiết 
phải thuê kho định hạn để phục vụ dỡ hàng % và hàng giải phóng tàu để phân chia cho các 
chủ hàng với sức chứa khoảng 15.000 tấn, tổng diện tích kho tối thiểu 5.000m2, đồng thời 
đạt được các thỏa thuận về ưu tiên cầu bến và các ưu đãi khác đối với các tàu của CPI khi 
đưa về khai thác tại cảng CICT.

+ Triển khai marketing các chủ hàng nông sản CPI đang cung cấp dịch vụ bốc xếp 
để cung cấp các dịch vụ kèm theo như vận chuyển, thông quan, kiểm dịch...

+ Tiếp tục giữ các khách hàng công ty đã và đang cung cấp dịch vụ như Xi măng 
Thăng Long, các chủ hàng dăm gỗ, SDV, dầu thực vật Cái Lân...

n- CÔNG TY TNHH CẢNG CÔNG TEN Nơ QUỐC TẾ CÁI LÂN (CICT)
1. Tình hình thị trường, tình hình tài chính, tổ chức nhân sự  
a. Tình hình thị trường  
Hàng container

Theo báo cáo nghiên cứu thị trường của FPT Security -  7/2017, thị trường 
Container Miền Bắc được dự đoán tăng trưởng với mức 10% trong năm 2018.

Khách hàng chính của CICT là HMM/ZIM với tuyến dịch vụ ACS và Prince 
Ocean. Với thị trường hẹp của ACS, dự kiến sản lượng của HMM/ZIM sẽ tăng trưởng 
10% sản lượng trong năm 2018 tương ứng với tăng 85% sản lượng tại CICT. Từ buổi 
phỏng vấn với HMM/ZIM, đối với tuyến ACS Cái Lân, hãng tàu không mong đợi sản 
lượng tối đa của mỗi tàu vượt 1.400 TEU do hạn chế về mớn nước. Ở góc độ kinh tế vĩ 
mô, mặt hàng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc sẽ được áp thuế 0% trong năm 2018 theo tiến 
trình AFTA, cùng với kế hoạch giảm thuế nhập khẩu phụ tùng ô tô của Bộ Tài Chính 
tương ứng với thỏa thuận của WTO vào tháng 1/2018 (Theo: Thời báo Việt Nam, 2017). 
Cùng buổi phỏng vấn một khách hàng nội địa thuộc tuyến dịch vụ ACS, sản lượng dự kiến 
tăng 30% so với năm 2017 nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng của nhà máy. Thêm vào đó, 
một khách hàng chính khác với dự định mở thêm tuyến dịch vụ Hongkong -  Cái Lân bên 
cạnh dịch vụ container quá cảnh như hiện tại, được kì vọng tăng thêm 5% so với tổng sản 
lượng dự đoán 2017. Theo cập nhật mới nhất từ khách hàng này, sẽ không có hoạt động 
khai thác tàu trong giai đoạn Tết Nguyên Đán do đây là dịp nghỉ lễ của Công ty. Đối với 
container nội địa, CICT dự báo sản lượng sẽ giữ nguyên với các khách hàng hiện tại và 
dịch vụ vận chuyển sà lan từ CICT-Hải Phòng phục vụ tuyến ACS.
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H àng rời

Tổng doanh thu hàng rời dự kiến tăng 16% so với năm 2017 tương ứng với 8,6 triệu 
USD và xấp xỉ 4 triệu tấn (sản lượng tăng 39% so thực tế 2017). Nộng sản và dăm gỗ sẽ là 
hai mặt hàng chiến lược, trong đó CICT chú trọng hơn vào khâu khai thác hàng nông sản 
với việc mở rộng cung cấp thêm các dịch vụ kho.

Hàng nông sản
Dự kiến sản lượng hàng nông sản trong năm 2018 đạt 2,6 triệu tấn tăng 16% so 

sánh với 2017 và đạt 7,3 triệu USD năm 2018. Mức tăng trưởng khả quan này đến từ dự 
báo tốc độ tăng trư ỏng hàng nông sản của miền Bắc Việt Nam đạt 5% mỗi năm (Hiệp hội 
chăn nuôi Việt Nam, 2016).

Trong buổi phỏng vấn với một khách hàng hiện tại của CICT, khách hàng dự kiến 
tăng trưởng sản lượng năm 2018 đạt 5% so với dự báo 2017 tương ứng với khoảng 1,4 
triệu tấn. Với các khách hàng khác, CICT vẫn cố gắng giữ và duy trì sản lượng như năm 
2017. Thêm vào đó là việc mở rộng các dịch vụ logistic nhằm tăng tinh cạnh tranh cũng 
như tăng doanh thu cho cảng.

Hàng dăm gỗ
Dự kiến sản lượng năm 2018 sẽ đạt 1,1 triệu tấn bao gồm cả hàng xuất khẩu và lưu 

bãi ước tính 60 nghìn tấn. Mặc dù sản lượng tăng nhưng doanh thu có xu hướng giảm do 
việc lựa chọn phương thức làm hàng (làm băng tải thay vì làm bằng STS).

Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về mức độ sụt 
giảm 10% của thị trường Việt Nam năm 2017, CICT dự báo tình trạng tương tự sẽ diễn ra 
trong năm 2018. Bên cạnh đó, giá dăm gỗ xuất khẩu vẫn không có tín hiệu khả quan -  điều 
này sẽ tác động tiêu cực tới các doanh nghiệp xuất khẩu dăm gỗ Việt Nam. CICT dự kiến 
sản lượng thị trường Cái Lân sẽ giảm 10% ừong năm 2018 so với năm 2017. Tuy nhiên, 
Cảng đặt mục tiêu tăng thị phần từ 41% lên 49%.

Kể từ khi thị trường dăm gỗ đi xuống, định hướng chính của khách hàng trong năm 
2018 sẽ thiên về làm hàng bằng băng tải hơn để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, để tăng tính 
cạnh tranh, tăng thị phần, Cảng sẽ nghiên cứu để điều chỉnh và giảm bớt chênh lệch giữa 
đơn giá khai thác bàng hai phương thức sử dụng băng tải và sử dụng STS.

Hàng khác (Xi măng, Quặng/sẳt/thẻp, Dầu thực vật):
CICT dự kiến sản lượng các mặt hàng khác tăng 10% trong năm 2018 (196.000 tấn) 

tương ứng với doanh thu 415 nghìn USD. Nhìn chung, các mặt hàng khác sẽ không có 
thay đổi gì so với 2017. Trong khi mặt hàng quặng bị phụ thuộc nhiều vào hoạt động khai 
thác mỏ, sản lượng xị măng sẽ sụt giảm do yếu tố chính trị bất ổn của Philipin. CICT dự 
kiến hàng sắt thép phế liệu sẽ có tiềm năng tăng trưởng nhất vì khách hàng hiện tại thích 
sử dụng dịch vụ của CICT do tính hiệu quả và chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, một khách 
hàng trong khu vực cho biết kế hoạch quay trở lại thị trường Cái Lân nếu phí cơ sở hạ tầng 
của Hải Phòng được chính thức áp dụng đối với hàng rời (20.000vnd/tấn).
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Khi hệ thống đường ống dẫn dầu mới lắp đặt tại CICT sẵn sàng đi vào hoạt động 
vào cuối năm 2017 hứa hẹn một sản lượng tương đối lớn cho mặt hàng dầu thực vật này. 
Công ty cũng đẩy mạnh tiềm kiếm và khai thác các mặt hàng như xi măng, quặng, soda....

b. Tình hình tài chính

Với tình hình thị trường và khai thác như trên thì tình hình tài chính của Công ty 
chưa có nhiều khả quan. Doanh thu cũng chỉ đủ bù đắp chi phí hóạt động và một phần chi 
phí khấu hao chưa bù đắp được chi phí tài chính. Việc ưu tiên hàng đầu của công ty vẫn là 
cố gắng đàm phán với các nhà cho vay chính để tái cấu trúc khoản vay càng sớm càng tốt. 
Tuy nhiên, vấn đề này cũng cần sự hỗ trợ rất nhiều của các cơ quan ban ngành và đặc biệt 
là các công ty thành viên như CPI/Vinalines và SSA.

Công ty vẫn tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các chi phí của công ty nhằm tránh lãng phí 
và đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

Với các khoản nợ của các nhà thầu như Halla và ZPMC: công ty vẫn tiếp tục cập 
nhật tình hình tái cấu trúc khoản vay với nhà thầu và cố gắng đàm phán với các nhà cho 
vay chính để có thể thanh toán một phần cho các nhà thầu.

Với các thiết bị làm hàng container dư thừa, Công ty vẫn đang tìm kiếm các khách 
hàng có nhu cầu mua thiết bị để thanh lý những thiết bị đó. Toàn bộ dòng tiền thu được từ 
việc bán thiết bị sẽ được sử dụng để thanh toán một phần khoản lãi và gốc vay đang nợ.

2. Các giải pháp hoàn thành kế hoạch 2018. 
a . Giải pháp về sản xuất kinh doanh

*H àng container

Thời điểm hiện tại có thể được coi là thời điểm “sống còn”, là thời cơ duy nhất để 
CICT có thể giành lại được thị trường hàng Container từ tay các cảng khu vực Hải 
Phòng, khi mà cảng quốc tế Lạch Huyện chưa hoàn thành.

Để tận dụng tốt thời cơ, CICT cần tiến hành tiếp cận cả hãng tàu và người nhận 
hàng, cung cấp tới họ những chủ trương, ưu đãi như:

+ Đối với người nhận hàng:

V Tiếp cận, thuyết phục người nhận hàng chuyển sang sử dụng dịch vụ tại CICT 
(Cái Lân) để giảm chi phí cơ sở hạ tầng phải nộp tại Hải Phòng.

s  Phối họp cùng các đơn vị logistics trong khu vực, cung cấp dịch vụ trọn gói, 
chuyên nghiệp tới khách hàng với mức giá cạnh tranh. Nếu khách hàng vẫn 
muốn nhận hàng tại Hải Phòng thì CICT phối họp với các cảng đưa hàng về Hải 
Phòng giao cho khách hàng.

V Sử dụng các hệ thống kho bãi sẵn có của các đơn vị thành viên Vinalines làm 
đầu mối phân phối hàng tới tận tay người nhận hàng.
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+ Đối với hãng tàu:

s  Sau khi đã tiếp cận toàn bộ người nhận hàng của các hãng tàu (người nhận hàng 
sẽ có ý kiến phản hồi tới các hãng tàu mà họ đang sử dụng về việc chuyển hàng 
về CICT), CICT sẽ tiếp cận với các hãng tàu, xây dựng mức giá tối ưu nhất dành 
cho họ, đảm bảo mức giá có tính cạnh tranh so với các cảng trong khu vực.

'S Xây dựng phương án phối họp với các cảng tại Hải. Phòng để khai thác toàn bộ 
các cỡ tầu từ 5.000 TEUs trở xuống như đối với tuyến ACS mà Công ty đang 
thực hiện.

s  Cung cấp, phối họp cùng các hãng tàu trong việc thu hút các chủ hàng sử dụng 
tuyến vận tải của hãng tàu.

* H àng nông sản:

s  Cùng các đơn vị logistics trên địa bàn, phối họp sử dụng hệ thống kho của họ để 
cung cấp dịch vụ trọn gói tới khách hàng.

s  Chăm sóc tốt các khách hàng truyền thống, hiện tại của CICT
S  Phối hợp cùng các đơn vị logistics trong khu vực, cung cấp dịch vụ sà lan, vận 

chuyển hàng đến tận nhà máy cho các chủ hàng, tạo chu trình cung cấp dịch vụ 
khép kín và tăng doanh thu cho CICT

*Hàng dăm  gỗ:

s  Chăm sóc tốt khách hàng hiện tại để duy trì sản lượng hàng thông qua càng.
•S Tìm phương án khắc phục hạn chế về các quy định pháp luật để thu hút khách 

hàng lưu dăm gỗ tại bãi chứa CICT. Khi khách hàng lưu dăm gỗ tại bãi chứa 
CICT, ngoài việc CICT tăng doanh thu từ các dịch vụ gia tăng trong bãi, toàn bộ 
lượng hàng lưu bãi đó chắc chắn sẽ được xuất khẩu thông qua khu vực cầu bến 
của CICT.

*Hàng khác (sắt vụn, quặng, xi măng...)

s  Tăng cường tìm kiếm, thu hút các mặt hàng khác như lưu huỳnh, soda, hàng 
thiết bị dự án... về CICT.

b, Giải pháp về quản trị doanh nghiệp

Song song với mục tiêu phát triển hoạt động kinh doanh của CICT, mục tiêu đổi 
mới công tác quản trị CICT cũng rất quan trọng. CICT dự tính đầu tư phần mềm quản 
trị doanh nghiệp giúp các nhà điều hành của doanh nghiệp nắm bắt được thông tin số 
liệu hàng ngày để đưa ra các quyết định, giải pháp hữu hiệu và nhanh chóng.

c, Kế hoạch đầu tư  trang thiết bị, máy m óc, phưomg tiện, nhà k h o ...

Hiện nay, CICT đang tiến hành các thủ tục để xây dựng nhà kho chứa hàng 
nông sản với diện tích 8.000m2 cùng các trang thiết bị cần thiết phục vụ bốc xếp, vận
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chuyển hàng nông sản (như xe tải nhỏ, máy xúc). Việc có thêm nhà kho sẽ giúp tăng 
năng suất giải phóng tàu, khả năng phục vụ khách hàng tốt hon, tăng doanh thu cho 
cảng và giúp giải phóng cầu bến nhanh để tiếp nhận các tàu khác vào làm hàng.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch sản xuất 
kinh doanh năm 2018, Ban điều hành của Công ty CP Đầu tư Cảng Cái Lân xin được 
báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Xin chân thành cảm ơn !

N ơ i n h â n :

-  Đ ạ i  h ộ i đ ồ n g  c ổ  đ ô n g  ( đ ể  b /c );

- C á c  th à n h  v iê n  H Đ Q T  ( đ ể  b /c );

-  C á c  th à n h  v iê n  B a n  k iểm  so á t;

-  L ư u  K H -Đ T , T C -H C .

V

CÔNG TY CP ĐT CẢNG CÁI LÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC
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BẢNG CÂN ĐÓI KẾ TOÁN NẢM 2017 (Tóm tắt)

III. Các khoản phải thu ngắn hạn
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn
6. Các khoản phải thu ngắn hạn khác
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn

khó đòi (*)
IV. Hàng tồn kho 
1. Hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế GTGT được khấu trừ 
B. TÀI SẢN DÀI HẠN

S=T—_ I. Các khoản phải thu dài hạn
Tài sản cố định

)Ng T Y '  lÀTài sản cố định hữu hình 
'--/ĩg u yên g iá  
■* G iá  trị hao mòn lũy kế(*)

LẦN /W T à i sản cố định vô hình 
Nguyên g iá

- G iá  trị hao mòn lũy kể(*)
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũ y  kế (*) 
rv. Tài sản dở dang dài hạn
V. Đầu tư tài chính dài hạn
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán
VI. Tài sản dài hạn khác 
1. Chi phí trả trước dài hạn 
TỎNG CỘNG TÀI SẢN

c . NỢ PHẢI TRẢ
1. Nợ ngắn hạn
2. Phải trả người bán ngắn hạn
3. Người mua trả tiền trước
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
5. Phải trả người lao động

, Tại ngày 31/12/2017
Mã số Tổng số Tại CPI

100 24.795.357.905 24.795.357.905
110 2.540.352.575 2.540.352.575
111 2.540.352575 2.540.352.575
120 - -

130 20.516.126.258 20.516.126.258
131 18.940.865.219 18.940.865.219
132 272.304.111 272.304.111
138 1.641.332.315 1.641.332.315
139 (338.375.387) (338.375.387)

140 1.005.422.813 1.005.422.813
141 1.005.422.813 80.090.635
150 733.456.259 733.456.259
151 621.050.109 621.050.109
152 112.406.150 112.406.150
200 34.705.697.384 2.925.518.485
210 - ■

220 2.783.115.257 2.783.115.257
221 2.783.115 257 2.783.115.257
222 17 .5 7 5 .9 7 5 .2 2 3 17 .5 7 5 .9 7 5 .2 2 3
223 ( 1 4 .7 9 2  8 5 9 .9 6 6 ) ( 14 . 7 92 .8 5 9 .966 )

227 - -

2 2 8 71 .5 8 0 .0 0 0 71 .5 80 .0 0 0
229 ( 71 .5 8 0 .0 00 ) ( 71 .5 8 0 .000 )

230 31.780.178.899 ■

231 36.430.936.788 -

232 (4.650.757.889) -

240 - -

250 - -

252 473.212.674.000 -

254 (473.212.674.000) -

260 142.403.228 142.403.228
261 142.403.228 142.403.228
270 59.501.055.289 27.720.876.390

300 88.902.121.984 16.829.272.402
310 23.494.605.402 16.829.272.402
312 19.609.300.850 12.943.967.850
313 72.083 72.083
314 61.502.802 61.502.802
315 795.451.553 795.451.553



6. Chi phí phải trả ngắn hạn 316 19.350.000 19.350.000
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 318 330.000.000 330.000.000
10. Các khoản phải trả ngắn hạn khác 320 2.677.206.822 2.677.206.822
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi 322 1.721.292* 1.721.292
II. Nợ dài hạn 330 ■35.407.516.582 -

5. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 335 48.098.899.980 -
6. Phải trả dài hạn khác 335 17.308.616.602 -
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 (29.401.066.695) 12.235.683.113
I. Vốn chủ sở hữu 410 (29.401.066.695) 12.235.683.113
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 365.050.000.000 -
4. Vốn khác của chủ sở hữu 414 11.500.000.000 11.500.000.000
8. Quỹ đầu tư phát triển 418 2.340.736.096 -
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420 163.000.000 163.000.000
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 (408.454.802.791) 572.683.113

Lãi kinh doanh 30.335.220.478 572.683.113
Lãi chênh lệch góp vốn 34.422.650.731 -
Lỗ đầu tư vào CICT (473.212.674.000) -

TỎNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 59.501.055.289 29.064.955.515
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Mo CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Tóm tắt) 
\  Năm 2017

y ọ y  CÔNG TY 
5 /  cổ P HẦN v a

ĐẦỤ TlfcmrWEU Mã số
V X  CẢNG— / Ị ỵ
v ? \  CẮI LÂN /-g /

01
2. Các kìioẳn giảm trừ 02
3. Doanh thu thuần 10
4. Giá vốn hàng bán 11
5. Lọi nhuận gộp 20
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21
7. Chi phí tài chính 22
-  T r o n g  đ ó :  C h i  p h í  l ã i  v a y  2 3

8. Chi phí bán hàng 24
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25
10. Lọi nhuận thuần từ hoạt động 30
11. Thu nhập khác 31
12. Chi phí khác 32
13. Lợi nhuận khác 40
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN 60
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70

D ự KIÉN PHƯƠNG ÁN PHÂN

Kết quả kinh doanh năm 2017 
Số lỗ lũy kế đến 31/12/2017 
Dự kiến phân phối lợi nhuận:

Trích lập Quỹ dự phòng tài chính: 
s  Trích quỹ Đầu tư phát triển:
•S Trích quỹ Hội đồng Quản trị:
S  Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi: 
s  Chia cổ tức:
s  Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017:

Năm 2017 Năm 2016

81.593.456.993 51.507.649.075

81.593.456.993 51.507.649.075
7 3 .2 1 0 .8 8 2 .1 1 9 4 6 7 2 3  3 9 1 .562

8.382.574.874 4.784.257.513
5 2 .2 8 9 .1 9 3 7 .081 .282

8 2 5 .2 8 2 3 3 .2 9 0 .037
- 3 1 .8 0 3 .5 1 6

1 6 1 .9 2 4 .8 8 7 6 1 7 .538 .162

7 .2 3 5 .8 5 1 .1 6 7 6 . 183 .6 9 7 .5 7 6

1.036.262.731 (2.043.186.980)
645  7 5 3 .9 6 7 3 7 8 . 194.599
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