Kính thưa Quý Cổ đông, Quý Nhà đầu tư,
Thưa toàn thể cán bộ nhân viên Tập đoàn Mai Linh,

Năm 2016, là một năm cực kỳ khó khăn: Uber, Grab hoạt động tràn lan, nhất là ở hai thành phố lớn
như TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội khiến thị trường taxi cạnh tranh khốc liệt, trong đó sự bất bình đẳng
về thuế và các điều kiện kinh doanh khác đã gây thiệt hại lớn về doanh thu cho Mai Linh cũng như
các hãng taxi truyền thống. Theo số liệu chính thức, chỉ trong vòng vài năm trở lại đây, số lượng taxi
Uber và Grab ở TP. HCM đã lên tới 21.000 xe, nếu kể cả xe chạy “lụi” không đăng ký ước tính phải
đến 25.000 xe (trong khi qui hoạch taxi của TP.HCM đến nay chỉ cho phép tổng cộng 11.000 12.000 xe) làm trật tự giao thông đô thị bị phá vỡ, kẹt xe nghiêm trọng, nhà nước thất thu thuế…
Hiện tại các cơ quan chức năng đã yêu cầu Uber VN không được phối hợp với các chủ phương tiện
cá nhân và đơn vị vận tải để kinh doanh taxi trái qui định hiện hành. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn
chưa có biện pháp nào thực sự hữu hiệu để ngăn chặn hoạt động của Uber. Bên cạnh đó, tại nhiều
địa phương, các công ty taxi khác mới ra đời đã phá điểm, phá giá để tranh giành thị phần cũng gây
nhiều khó khăn cho các đơn vị chi nhánh của Mai Linh.
Trong bối cảnh kinh doanh nhiều thay đổi như vậy, Ban Lãnh đạo, Điều hành Tập đoàn Mai Linh đã
có những chính sách và chiến lược phù hợp để thích ứng nhanh với tình hình. Năm 2016, doanh
thu bình quân xe hoạt động sụt giảm do những khó khăn khách quan đã nêu trên nhưng chúng ta
vẫn cân đối được dòng tiền để chi trả lương cho CBNV và thanh toán cho các nhà cung cấp, từng
bước giải quyết được nhiều khoản nợ trước đây còn tồn đọng. Chúng ta cũng mở thêm được chi
nhánh Mai Linh Trà Vinh và đưa xe buýt điện chạy thử nghiệm tại TP.HCM, được khách hàng đón
nhận tích cực.
Năm 2017 - 2018, Tập đoàn Mai Linh xác định ưu tiên đầu tư cho công nghệ, hoàn thiện các ứng
dụng để nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng tiện ích cho khách hàng, giảm chi phí để hạ giá
thành. App tổng đài thông minh đã được triển khai tại 3 thành phố lớn là Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà
Nẵng; đến tháng 4/2017 sẽ tiếp tục triển khai app khách hàng, trong quý 2 sẽ triển khai phân hệ
ERP và Oracle ở miền Trung và miền Bắc, thống nhất qui chuẩn, quản lý tài chính tập trung.
Các chính sách kinh doanh được thay đổi để thích ứng với thị trường, tích cực vận động CBNV và
các nhà đầu tư hợp tác kinh doanh với Công ty nhằm gia tăng số lượng phương tiện, mở rộng thị
phần, đảm bảo doanh thu, lợi nhuận và đời sống CBNV; tiếp tục rà soát cắt giảm nhân sự lao động
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gián tiếp; khai thác tốt nhất tài sản hiện có bằng cách điều phối xe linh hoạt, tăng hệ số có khách/
km vận chuyển.
Việc chia tách Mai Linh với Gia Định và Đông Đô đang được tiến hành và dự kiến hoàn tất trong quý
2/2017. Thời gian tới chúng ta cũng sẽ thực hiện sáp nhập công ty ở ba miền Bắc – Trung - Nam,
thống nhất Một Mai Linh về quản lý, chất lượng, kiểm soát và tiến tới mời đơn vị tư vấn đánh giá để
niêm yết lên sàn chứng khoán nước ngoài.
Công tác nhân sự, đào tạo văn hóa doanh nghiệp, huấn luyện lái xe cũng sẽ tiếp tục được chú
trọng. Lãnh đạo Tập đoàn cam kết luôn tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho đội ngũ lái xe, kỹ thuật,
nhân viên tổng đài, bởi người lao động trực tiếp là nguồn lực quan trọng nhất, là một trong những
điều kiện tiên quyết để nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh của thương hiệu Mai
Linh trong bối cảnh mới.
Ban lãnh đạo, điều hành và toàn thể CBNV Mai Linh quyết tâm nỗ lực hết sức mình để kinh doanh
đạt hiệu quả cao nhất. Mong rằng, với sự đồng hành, chia sẻ và ủng hộ của Quý Cổ đông, Quý Nhà
đầu tư, Tập đoàn Mai Linh sẽ có thêm sức mạnh tinh thần cũng như vật chất để phấn đấu vì lợi ích
chung của tất cả chúng ta, vì sự phát triển của Công ty và cộng đồng xã hội.
Trân trọng.

HỒ HUY
CHỦ TỊCH HĐQT, CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN
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I.

THÔNG TIN CHUNG

1.

Thông tin khái quát
Tên giao dịch
Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp số

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh
0 3 0 0 9 3 8 0 3 7 thay đổi lần thứ 25 ngày 01/09/2016 do
Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp

Vốn điều lệ

1.016.716.630.000 đồng

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.016.716.630.000 đồng

Địa chỉ

64 – 68 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Số điện thoại

(8)-3829 8888

Số fax

(8)-3822 5999

Website
Mã chứng khoán

www.mailinh.vn
MLG

Quá trình hình thành và phát triển
1.1.

Ngày thành lập Công ty
Ngày 12/07/1993, Công ty TNHH Du lịch – Thương mại – Vận tải Hành khách Mai Linh được
thành lập với số vốn ban đầu 300 triệu đồng.

1.2.

Chuyển đổi loại hình Công ty
Ngày 06/06/2002, Công ty được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Mai Linh.
Ngày 01/11/2007, Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh.

1.3.

Thành tích đạt được
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-

Năm 2003, nhận Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

-

Năm 2004 – 2006, đạt danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu.

-

Năm 2005, đạt giải thưởng Chất lượng Việt Nam do Bộ Khoa học và Công Nghệ - Tổng cục
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam tổ chức.

-

Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam xác nhận là doanh nghiệp có nhiều xe taxi nhất Việt Nam.

-

Năm 2005 và 2008, nhận giải thưởng “Sao Vàng Đất Việt” do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung
ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng.

-

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ với CBNV Công ty do thành tích tổ chức đoàn Cựu
Chiến binh về thăm Điện Biên Phủ, nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

-

Năm 2006, Cúp vàng “Vì Sự Phát Triển Cộng Đồng” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
tổ chức trao tặng năm 2006, 2008 và 2009.

-

Ngày 28/01/2007, nhận Huân chương Lao động Hạng 3 do Chủ tịch Nước trao tặng vì thành
tích xuất sắc từ năm 2001 đến 2005, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

-

Tháng 07/2008, UBND Thành Phố Hồ Chí Minh tặng bằng khen đơn vị thực hiện tốt mô hình
xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong nhiều năm qua 2005 – 2007.

-

Năm 2009, Chứng nhận Thương hiệu nổi tiếng đứng đầu ngành GTVT cho thương hiệu taxi
Mai Linh do VCCI trao tặng.

-

Ngày 20/04/2009, đạt “Thương hiệu nổi tiếng Việt Nam 2008” do Phòng Công Nghiệp và
Thương mại Việt Nam VCCI phối hợp cùng Công ty Nghiên cứu thị trường Nielsen bình chọn.

-

Năm 2010, Thương hiệu nổi tiếng quốc gia do Bộ Công thương chủ trì triển khai và Hội Sở
hữu Trí tuệ Việt Nam, Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam, Mạng nhãn hiệu Việt trao tặng.

-

Năm 2013, Thương hiệu Việt yêu thích nhất 5 năm liền được bạn đọc báo SGGP bình chọn.

-

Ngày 24/07/2015, Thương hiệu phát triển bền vững và sản phẩm chất lượng cao Việt Nam
do Báo Thương hiệu và Công luận bình chọn.

-

Năm 2015 đón nhận bằng khen “Sản phẩm, dịch vụ Việt Nam được tin d ng lần
2014” do Bộ Thông tin & Truyền thông, Bộ Văn hóa TT&DL trao tặng.

-

Cúp Doanh nhân văn hóa xuất sắc thời kỳ đổi mới & Doanh nghiệp mạnh và phát triển bền
vững do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCC & Trung tâm Văn hóa Doanh
nhân Việt Nam tổ chức ngày 26/9/2015.

-

Năm 2016, đạt Chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn giao thông đường bộ theo tiêu chuẩn
Quốc tế - ISO 39001:2012.

năm

Các sự kiện nổi bật trong năm 2016
1) Đồng hành c ng chuỗi chương trình “Kết nối cộng đồng – Vì an toàn giao thông” đợt 2 tại các
tỉnh miền Trung và miền Nam c ng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Quỹ An toàn giao
thông và Phát triển cộng đồng.
2) Nhận chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn giao thông đường bộ theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 39001-2012.
3) Bước ngoặt trong quá trình tái cấu trúc Tập đoàn: Công ty Cổ phần Mai Linh miền Bắc chia
tách Công ty Đông Đô ra khỏi hệ thống.
4) Khai trương chi nhánh Mai Linh Trà Vinh (7/1/2017). Hiện nay Tập đoàn có mặt ở 53 địa
phương trên cả nước và Trà Vinh là địa phương thứ 54. Hướng đến mục tiêu mở rộng sự
hiện diện trên khắp các tỉnh/thành cả nước vào năm 2020.
5) Công ty TNHH Mai Linh Nghệ An và Công ty TNHH Mai Linh Hải Dương được nhận giải
thưởng “Vô lăng vàng” do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trao tặng.
6) Ủng hộ đồng bào bị lũ lụt miền Trung 1 tỷ đồng trong chương trình “Ấm áp tình người trong
thiên tai”.
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2.
2.1.

Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
Cơ cấu bộ máy quản lý

Ghi chú:
: quản lý gián tiếp
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2.2. Mô hình quản trị
MLG:


Thực hiện cấu trúc chuyển đổi 5 khối chức năng, thống nhất xuyên suốt hệ thống;



Kiện toàn các đơn vị Ban, Trung tâm chức năng trực thuộc. Phát huy vai trò quản lý chức năng
xuyên suốt hệ thống, theo ngành dọc với các miền, đơn vị;



Tiến hành rà soát lại cấu trúc, mô hình, định biên, tiền lương chế độ chính sách đối với các đơn
vị chuyển đổi.

2.3.

Các công ty con

TT

Tên công ty con

1

Công ty CP Mai Linh
Miền Trung

2

Lĩnh vực
kinh doanh

Tỷ lệ
phần ở
hữu

Quyền
biểu
quyết

92 đường 2/9, Phường Bình Thuận, Quận
Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Dịch vụ
Taxi

47,79%

58,79%

Công ty CP Mai Linh
Miền Bắc

Lô C2C, Cụm Sản xuất Tiểu Thủ công
nghiệp và Công nghiệp nhỏ, Phường Dịch
Vọng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Dịch vụ
Taxi

47,86%

59,03%

Công ty CP Mai Linh
Nam Trung Bộ và Tây
Nguyên

Lô số 1, Đường Cao Văn B , Tổ 23, Hòn
Chồng, Phường Vĩnh Phước, Thành phố
Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Dịch vụ
Taxi

61,56%

90,79%

Công ty CP Sản xuất &
Thương mại Mai Linh

1691/3N QL 1A, Khu phố 3, Phường An Phú
Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất
và thương
mại

91,58%

91,58%

5

Công ty TNHH TM –
DV Vận tải Sài Gòn
Bình Minh

Số 68, Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Dịch vụ
Taxi

69,86%

69,86%

6

Công ty CP Mai Linh
Miền Nam

Số 68, Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Dịch vụ
Taxi

91,30%

91,30%

7

Công ty TNHH Chợ
Lớn Taxi

Số 68, Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Dịch vụ
Taxi

51,00%

51,00%

8

Công ty TNHH Ba
Mươi Taxi

Số 68, Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Dịch vụ
Taxi

51,00%

51,00%

9

Công ty TNHH Deluxe
Taxi

Số 20/15 Khu phố 3, Nguyễn Thị Thập,
Phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ
Chí Minh

Dịch vụ
Taxi

51,00%

51,00%

10

Công ty TNHH Sài Gòn
Taxi

Số 20/15 Khu phố 3, Nguyễn Thị Thập,
Phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ
Chí Minh

Dịch vụ
Taxi

51,00%

51,00%

3

4

3.
-

Địa chỉ

Định hướng phát triển giai đoạn 2017 – 2020
Tiếp tục dự án chuyển đổi công nghệ thông tin, tiếp tục triển khai và hoàn thiện hệ thống quản lý
bằng công nghệ thông tin.
Tiếp tục chuyển đổi hoạt động kinh doanh taxi từ phương thức truyền thống sang các phương
thức hiện đại, đáp ứng các tiện ích cho khách hàng.
Triệt để tiết giảm chi phí bán hàng, chi phí quản lý, giảm giá thành dịch vụ, nâng cao sức cạnh
tranh.
Tiếp tục mục tiêu tăng thị phần trong lĩnh vực taxi tại tất cả các thị trường Mai Linh có mặt.
Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội Cổ đông giao mỗi năm.
Phấn đấu giải quyết những tồn đọng về BHXH của doanh nghiệp; các chế độ, chính sách của
người lao động. Xử lý cơ bản các khoản nợ cá nhân.
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- Đảm bảo hài hòa lợi ích của khách hàng, người lao động và các cổ đông.
3.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty giai đoạn 2017 -2020
3.1.1.

Hiệu quả

Lợi nhuận trước thuế đạt chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao
Đặt chỉ tiêu thực hiện việc tạm ứng cổ tức cho cổ đông kể từ năm tài chính 2018.

+
+
3.1.2.

Chất lượng sản phẩm dịch vụ

Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ tại mọi thị trường mà Mai Linh có mặt.

+
3.1.3.

Thị phần

Chiếm thị phần chi phối tại địa phương Mai Linh có mặt.

+
3.1.4.

Thương hiệu

Quản lý chặt chẽ Thương hiệu Mai Linh đồng nhất trên cả nước

+
3.1.5.

Thu nhập người lao động

+ Thu nhập của người lao động trên mức trung bình so thu nhập bình quân chung tại địa phương
Mai Linh kinh doanh.
+ Đảm bảo đầy đủ chế độ phúc lợi cho người lao động.
3.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn
- Duy trì vị trí hàng đầu trong ngành nghề kinh doanh dịch vụ taxi tại Việt Nam;
- Chuyển đổi mô hình kinh doanh từ truyền thống sang hiện đại, ph hợp với mọi đối tượng khách hàng.
- Tiếp tục tăng trưởng phương tiện tại nhiều thị trường trong cả nước.
- Tiếp tục tăng cường doanh thu từ các giá trị gia tăng khác (dịch vụ cho thuê chỗ quảng cáo, hợp
tác kinh doanh đồng phát triển thương hiệu);
- Kiểm soát chặt chẽ dòng tiền trong cả hệ thống, lành mạnh tình trạng tài chính, cắt giảm mạnh
mẽ chi phí quản lý. Kiểm soát đầu tư hiệu quả, tối ưu chi phí vốn vay trong toàn hệ thống;
- Tập trung mạnh mẽ vào các hoạt động công nghệ, áp dụng công nghệ quản lý để giảm giá thành
dịch vụ.
3.3.
Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng)i
- Luôn xác định mục tiêu an toàn giao thông là mục tiêu hàng đầu. Tăng cường huấn luyện đào tạo
nhân viên lái xe để đảm bảo an toàn giao thông. Tham gia các hoạt động tuyên truyền ý thức
thực hiện văn hóa, luật lệ giao thông.
- Áp dụng hệ thống quản lý An toàn giao thông đường bộ theo tiêu chuẩn SO 39001 đồng bộ
trong tất cả các đơn vị thành viên.
- Theo đuổi mục tiêu sử dụng năng lượng sạch, đầu tư thí điểm xe buýt điện và triển khai dự án
sản xuất xe điện.
- Chăm lo đời sống của cán bộ công nhân viên, quan tâm đóng góp giúp đỡ các hoàn cảnh khó
khăn trong Công ty và trong cộng đồng. Đặc biệt là giúp đỡ các nạn nhân tai nạn giao thông

4.

Các rủi ro

Ngày càng nhiều hãng taxi công nghệ gia nhập thị trường với nhiều lợi thế do chưa bị áp hạn mức về
số lượng xe hoạt động, tính giá linh hoạt, trợ giá dẫn đến có sự cạnh tranh không lành mạnh, trực
tiếp gây khó khăn cho taxi truyền thống.
Công ty tiếp tục theo đuổi các dự án công nghệ để chuyển mình phù hợp với xu thế mới, kết hợp
phương thức kinh doanh truyền thống và hiện đại, tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh với mọi
doanh nghiệp cùng ngành nghề.
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II.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2016

1.

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và so sánh năm 2015
Riêng – Công ty CP Tập đoàn Mai Linh

1.1.

Doanh thu thuần đạt 2.228,95 tỷ đồng và tăng trưởng 48,5 so với năm 2015;
Lợi nhuận trước thuế đạt 24,80 tỷ đồng và giảm 49,9 so với năm 2015;
Lợi nhuận sau thuế đạt 23,70 tỷ đồng, giảm 38,3 so với năm 2015;
Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 233 đồng/ cổ phiếu.

-

Hợp nhất –Tập đoàn Mai Linh

1.2.
-

Doanh thu thuần đạt 3.730,36 tỷ đồng và tăng trưởng 32,3 so với năm 2015;
Lợi nhuận trước thuế đạt 61,12 tỷ đồng và giảm 62,0 so với năm 2015;
Lợi nhuận sau thuế đạt 42,99 tỷ đồng, giảm 66,8 so với năm 2015;
Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 242 đồng/ cổ phiếu.

2.

Tình hình thực hiện so với kế hoạch 2016
Riêng – Công ty CP Tập đoàn Mai Linh

2.1.

Doanh thu thuần đạt tương đương 114,7 kế hoạch;
Lợi nhuận trước thuế đạt tương đương 41,3 kế hoạch giao.

-

Hợp nhất –Tập đoàn Mai Linh

2.2.
-

Doanh thu thuần đạt tương đương 120,5 kế hoạch;
Lợi nhuận trước thuế đạt tương đương 51,8 kế hoạch.

3.

Tổ chức và nhân sự
Danh sách Ban Điều hành

3.1.

Thành viên và cơ cấu Ban Tổng giám đốc: Sáu (6) người gồm một Tổng Giám đốc, Kế toán
Trưởng và 4 Phó Tổng Giám đốc chức năng
TT

Họ và tên

Chức vụ

Ban Điều hành

CP sở hữu

Tỷ lệ (%)

11.850

0,012%

1

Ông Đỗ Văn Thắng

Tổng Giám đốc

2

Ông Trịnh Bá Cường

Kế toán trưởng

3

Ông Ngô Hữu Hùng

Phó Tổng Giám đốc Tài chính

4

Ông Phạm Minh Sương

Phó Tổng Giám đốc Vận tải

8.550

0,008%

5

Ông Trương Quang Mẫn

Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật & Bảo
dưỡng sửa chữa

3.300

0,003%

6

Ông Nguyễn Văn Hanh

Phó Tổng Giám đốc Nội vụ

a)

Thay đổi
trong năm
2016

Những thay đổi trong Ban Điều hành
Trong năm 2016 không có sự thay đổi trong Ban Điều hành:
b.1) Thay đổi Tổng Giám đốc: Không có.
b.2) Thay đổi thành viên Ban Điều hành: Không có.
Chỉ thay đổi tên gọi Giám đốc Khối thành Phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng chức năng.

3.2.

Số lượng cán bộ, nhân viên

Tổng số CBNV của MLC (gồm Công ty CP Tập đoàn Mai Linh và các chi nhánh trực thuộc) thời điểm
31/12/2016 là: 13.010 người.
Trong đó:
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3.3.
a)

Tổng số CBNV văn phòng:
Tổng lao động trực tiếp _ không gồm lái xe:
Tổng lao động lái xe taxi:

399,
1.330,
11.281,

tỷ trọng: 3,1%;
tỷ trọng: 10,2%;
tỷ trọng: 86,7%.

Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động
Chính sách lương

Định hướng thực hiện công tác tiền lương theo công việc, trên cơ sở kiến thức, kỹ năng, thái độ và
kết quả công việc của người lao động, vận dụng nhiều hình thức như: lương thời gian, lương sản
phẩm, lương khoán, lương thời gian kết hợp doanh số, …
Đặc biệt trong năm 2016, Công ty đã thực hiện xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng về chế độ chính
sách và thực hiện việc điều chỉnh lương:
-

Ban hành thang bảng lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN và ký kết HĐLĐ, rà soát và
điều chỉnh mức lương tối thiểu v ng áp dụng từ 01/01/2016;

-

Đăng ký gia hạn và điều chỉnh bổ sung bộ Thỏa ước lao động năm 2016, ban hành đến các đơn
vị thành viên.

-

Ban hành qui định trợ cấp thôi việc điều chỉnh từ 01/10/2016 (QĐ06/NS).

-

Điều chỉnh qui định sử dụng dịch vụ taxi 2016 đối với Cán bộ quản lý các cấp.

-

Rà soát, điều chỉnh, tổ chức triển khai toàn bộ qui định và ban hành bộ qui chế lương về cấu trúc
thu nhập và mức lương làm căn cứ ký kết HĐLĐ, đóng BHXH theo qui định, thông tư 2016 cho
các đơn vị, chi nhánh trong toàn hệ thống.

-

Trình phương án và thông báo hướng dẫn áp dụng chế độ phụ cấp tiền cơm đối với Công ty Mẹ
và 25 Chi nhánh trực thuộc phù hợp với tình hình thực tế.

-

Ban hành Quy chế lương khoán các bộ phận Bãi giao ca Taxi, bao gồm Điều hành bãi, Kỹ thuật bãi,
Thu ngân – Checker hiệu lực 01/04/2016, điều chỉnh/bổ sung các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn
thành công việc của các bộ phận nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và doanh thu taxi hàng ngày.

-

Điều chỉnh quy chế lương Bộ phận Thanh tra giám sát KV.HCM (12/2016), Bộ phận ĐHĐ kinh
doanh (T11/2016).

-

Từ tháng 05/2016, Tiền lương của CBNV khối gián tiếp cũng gắn liền với hiệu quả kinh doanh taxi.

b)

Chế độ phụ cấp

Tùy theo từng vị trí công việc thực hiện, ngoài tiền lương thì cán bộ nhân viên sẽ được hưởng các
phụ cấp: phụ cấp tiền cơm, độc hại, xăng, điện thoại, … Đặc biệt đối với đội ngũ thợ tay nghề bậc
cao sẽ hưởng thêm phần phụ cấp ưu đãi về trình độ tay nghề bậc thợ.
c)

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Tất cả cán bộ nhân viên khi ký kết HĐLĐ chính thức đều được đảm bảo tham gia đầy đủ các chế độ
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.
d)

Chế độ khen thưởng

Thưởng đột xuất: áp dụng đối với các trường hợp cán bộ nhân viên có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật
nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, tiết kiệm chi phí hoặc mang lại hiệu quả tốt cho Công ty.
Đối với đội ngũ lái xe taxi: biểu dương và tôn vinh thành tích gương người tốt việc tốt, lái xe an toàn doanh thu cao, phục vụ khách hàng nhanh chóng - mọi lúc mọi nơi, trả lại hành lý khách hàng.
Thưởng theo đánh giá kết quả hoàn thành công việc.
e)

Chế độ phúc lợi

Đối với các trường hợp cán bộ nhân viên có thời gian nghỉ ốm, nghỉ thai sản (có xác nhận của cơ
quan BHXH hoặc xác nhận của bệnh viện) thì ngoài các chế độ do cơ quan BHXH chi trả, cán bộ
nhân viên còn được Công ty hỗ trợ tiền ốm đau, chia sẻ và thể hiện sự quan tâm đến mỗi cán bộ
nhân viên, đặc biệt các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
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4. Tình hình tài chính
4.1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Phân
loại

Riêng

Hợp nhất
2015
2016

STT

Chỉ số

1

ROA (HĐ kinh doanh không kể chi phí lãi vay)

3,98%

4,91%

4,65%

6,28%

2

ROE (HĐ kinh doanh không kể chi phí lãi vay)

38,82%

40,37%

48,95%

64,56%

3
3

ROS (HĐ kinh doanh không kể chi phí lãi vay)
ROA (tổng hợp)

4,77%
0,93%

8,16%
1,98%

7,09%
1,07%

2,50%
2,87%

4

ROE (tổng hợp)

9,05%

16,33%

11,32%

29,48%

5

ROS (tổng hợp)

1,11%

3,30%

1,64%

5,71%

6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17

Thanh toán hiện thời
Thanh toán nhanh
Tổng nợ trên tổng tài sản
Tổng nợ trên vốn chủ
Thanh toán lãi vay (EBIT/lãi vay)
Vòng quay TS ngắn hạn
Vòng quay TS dài hạn
Vòng quay Tổng tài sản
Số ngày tồn kho
Số ngày phải thu
Số ngày phải trả

0,45 lần
0,45 lần
89,76%
8,77 lần
1,30 lần
2,73 vòng
1,20 vòng
0,83 vòng
2 ngày
124 ngày
162 ngày

0,46 lần
0,45 lần
89,72%
8,72 lần
1,68 lần
1,99 vòng
0,86 vòng
0,60 vòng
3 ngày
171 ngày
227 ngày

0,45 lần
0,44 lần
90,14%
9,14 lần
1,30 lần
2,88 vòng
0,85 vòng
0,66 vòng
3 ngày
102 ngày
147 ngày

0,47 lần
0,46 lần
90,87%
9,95 lần
1,84 lần
2,18 vòng
0,65 vòng
0,50 vòng
5 ngày
132 ngày
204 ngày

Hiệu
quả
hoạt
động

Rủi
ro tài
chính

Quản
lý tài
sản

2015

2016

Khả năng thanh toán
Hệ số thanh toán hiện hành và thanh toán nhanh của Tập đoàn trong năm 2016 lần lượt là 0,45 lần
và 0,44 lần, giảm nhẹ so với 2015; tuy thấp hơn so với mức trung bình ngành nhưng Mai Linh đã chủ
động sắp xếp, lên kế hoạch và chuẩn bị các nguồn lực tài chính chi trả các khoản nợ. Chỉ số thanh
toán lãi vay mặc dù giảm nhưng lợi nhuận hoạt động đủ để đảm bảo thanh toán các khoản vay.
Cấu trúc tài chính
Tính đến thời điểm 31/12/2016, tổng nghĩa vụ nợ chiếm 90,14% trong tổng tài sản của Tập đoàn. Tỷ
lệ này không thay đổi nhiều so với thời điểm 31/12/2015 (90,87%) là do tổng nợ giảm và tổng tài sản
giảm. Tuy nhiên, nợ ngân hàng và thuê tài chính tăng là do Công ty đầu tư thêm xe, điều này được
nhìn nhận là phù hợp trong giai đoạn hiện nay khi chi phí tài chính thấp, việc tài trợ bằng công cụ nợ
sẽ đem lại hiệu quả kinh doanh cao, gia tăng giá trị cổ đông đồng thời vẫn kiểm soát được rủi ro tài
chính phát sinh.
Tính đến thời điểm 31/12/2016, tổng nghĩa vụ nợ gấp 9,14 lần vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở
hữu giảm so với thời điểm 31/12/2015 (9,95 lần) là do tổng nợ giảm đồng thời nguồn vốn chủ tăng
mạnh khi Tập đoàn có 42,9 tỷ lợi nhuận chưa phân phối trong năm.

5.
5.1.

Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
Cổ phần
-

Tên tổ chức phát hành
Vốn thực góp
Tổng số cổ phần
Mã chứng khoán
Loại cổ phần
Cổ phiếu quỹ
Cổ phần tự do chuyển nhượng

: Công ty CP Tập đoàn Mai Linh
: 1.016.716.630.000 đồng
: 101.671.663 cổ phiếu
: MLG
: Cổ phần phổ thông
: 92.240 cổ phiếu
: 101.579.423 cổ phiếu
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Cơ cấu cổ đông

5.2.

Cổ Đông

SL Cổ Đông
6.596

97.170.023

95,66%

Cổ đông nước ngoài

46

4.409.400

4,34%

6.642

101.579.423

100%

Cổ đông/thành viên góp vốn trong nước:

-

Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn trong nước:
Cổ Đông

SL Cổ Đông

-

SL Cổ Phần
22

70.362.185

69,27%

Cá nhân

6.620

31.217.238

30,73%

6.642

101.579.423

100%

Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn (sở hữu từ 5% vốn cổ phần)
Cổ đông

SL Cổ Phần

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ HỒ HUY
Địa chỉ: 62 Cô Bắc, P. Cầu Ông Lãnh, Q.1, Tp.HCM
Tổng cộng

Tỷ lệ (%)

55.484.250

54,62%

55.484.250

54,62%

Cổ đông/ thành viên góp vốn nước ngoài:

-

Thông tin chi tiết về cơ cấu Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài
Cổ Đông

5.3.

Tỷ lệ (%)

Tổ chức

Tổng Cộng

5.2.2.

Tỷ lệ (%)

Cổ đông trong nước

Tổng cộng

5.2.1.

SL Cổ Phần

SL Cổ Đông

SL Cổ Phần

Tỷ lệ (%)

Tổ chức

8

3.632.325

3,58%

Cá nhân

38

777.075

0,76%

Tổng cộng

46

4.409.400

4,34%

Thông tin chi tiết về cổ đông lớn (trên 5 ): Không có.

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
Không có.

5.4.

Giao dịch cổ phiếu quỹ
Cổ phiếu quỹ: 92.240 CP. Không có giao dịch phát sinh trong năm.

5.5.

Các chứng khoán khác
Không có.

6.
6.1.

Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty
Quản lý nguồn nhiên liệu

Hiện nay các phương tiện của Tập đoàn chủ yếu tập trung vào kinh doanh vận tải là taxi và xe buýt
với nguồn nhiên liệu chủ yếu là xăng, dầu phục vụ kinh doanh hàng ngày và dầu mỡ d ng để bảo
dưỡng định kỳ.
Tập đoàn và hệ thống các Công ty con, Chi nhánh đã ký hợp đồng các đơn vị kinh doanh xăng dầu có
hệ thống quản lý chuyên nghiệp. Lượng khí thải sau khi động cơ tiêu thụ nhiên liệu thải ra môi trường
đảm bảo đúng tiêu chuẩn quy định và được các cơ quan đăng kiểm thực hiện kiểm định định kỳ.
Dầu nhớt Tập đoàn ký hợp đồng với Nhà cung cấp của thương hiệu Shell. Dầu nhớt được sử dụng
thay thế định kỳ cho phương tiện theo quy định của nhà sản xuất xe nhằm đảm bảo kỹ thuật và tăng
cường tuổi thọ của động cơ. Lượng dầu nhớt thu hồi đã ký hợp đồng với các đơn vị thu mua có chức
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năng xử lý và tiêu thụ.
Hiện nay các phương tiện kinh doanh taxi của Mai Linh đang sử dụng nguồn nhiên liệu để vận hành
là : Xăng A92 hoặc A92-E5.
6.2.

Tiêu thụ năng lượng

Hầu hết các phương tiện của Mai Linh đều được trang bị hệ thống nhiên liệu: phun xăng, phun dầu
điện tử, với công nghệ này, lượng nhiên liệu được sử dụng chuyển hóa thành năng lượng tối ưu nhất
để vận hành phương tiện nên lượng nhiên liệu tiêu thụ thấp nhất và có mức năng lượng tiêu thụ thấp.
6.3.

Tiêu thụ nước

Hiện nay hầu hết các phương tiện được trang bị mới với năm sản xuất từ năm 2010 trở lại nên lượng
nước hao hụt trong quá trình sử dụng làm mát động cơ rất ít, không đáng kể. Lượng nước tiêu thụ chủ
yếu dùng rửa xe và vệ sinh xe nhằm duy trì chất lượng dịch vụ sạch đẹp phục vụ cho khách hàng.
Nước rửa xe thải ra môi trường do các đơn vị dịch vụ rửa xe được cấp phép tiến hành xử lý không
ảnh hưởng đến môi trường theo qui định pháp luật.
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III. T H H H
1.

T

CÔNG TY

Hội đồng Quản trị
TT

Họ và tên

Chức vụ

Hội đồng Quản trị

2.

CP sở hữu

Tỷ lệ (%)

55.584.550

54,72%

55.484.250

54,62%

1

Ông Hồ Huy

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

2

Ông Đỗ Văn Thắng

Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc

3

Ông Ngô Hữu Hùng

Thành viên Hội đồng Quản trị Phó Tổng Giám đốc Tài chính

4

Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn

Thành viên Hội đồng Quản trị

300

0,0003%

5

Bà Đậu Thị Ngọc Trâm

Thành viên Hội đồng Quản trị

100.000

0,10%

Thay đổi
trong năm
2016

Hoạt động của Hội đồng Quản trị
Số lượng các Quyết định / Nghị quyết của Hội đồng Quản trị (HĐQT)

2.1.

Trong năm 2016, HĐQT đã họp và thông qua 41 (bốn mươi mốt) Quyết định/ Nghị quyết bằng văn bản.
Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị (HĐQT) đối với Ban Giám đốc

2.2.
-

Hội đồng Quản trị chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên; thông qua tại
Đại hội các nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty;

-

Sơ kết hoạt động kinh doanh quý 1 của năm 2016; báo cáo hoạt động kinh doanh 6 tháng, 9
tháng; báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;

-

Thông qua các cuộc họp định kỳ và bất thường, HĐQT đưa ra các chủ trương, chính sách, định
hướng cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các giải pháp điều hành hoạt động kinh doanh, đánh
giá kết quả đã thực hiện để điều chỉnh kịp thời;

-

Kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh trên cơ sở mục tiêu của Nghị quyết Hội đồng Quản trị;
sửa đổi, bổ sung các Quy chế, quy định của Công ty phù hợp với quy định của Nhà nước và
Điều lệ Công ty;

3.

Ban Kiểm soát
TT

Họ và tên

Chức vụ

Ban Kiểm soát

4.
4.1.

CP sở hữu

Tỷ lệ (%)

123.025

0,12%

122.500

0,12%

1

Bà Vũ Thị Thanh Mai

Trưởng Ban Kiểm soát

2

Ông Tiêu Văn Hòa

Thành viên Ban Kiểm soát

225

0,0002%

3

Ông Phạm Văn Thiết

Thành viên Ban Kiểm soát –
Trưởng ban Kiểm soát nội bộ

300

0,0003%

Thay đổi
trong năm
2016

Hoạt động của Ban Kiểm soát
Hoạt động giám sát của Ban Kiểm oát (BKS) đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và
cổ đông

-

Giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đảm bảo thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng quy
định, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông;

-

Tham dự các cuộc họp Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành liên quan đến việc biểu quyết các
quyết sách có tính chiến lược, liên quan trực tiếp đến các hoạt động kinh doanh của Công ty;
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-

4.2.
-

5.
-

6.
6.1.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công
ty. Hoạt động HĐQT tuân thủ điều lệ, quy chế quản trị Công ty và quy định pháp luật. Ban Tổng
Giám đốc Công ty đã và đang triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐQT. Hội đồng Quản trị
Công ty luôn bám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời đưa ra các định hướng và
chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành
và các cán bộ quản lý khác
Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát được Hội đồng Quản trị, Ban Tổng
Giám đốc và các cán bộ quản lý khác tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Trong
năm 2016, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào để cần phải có quyết định kiểm
tra bất thường đối với các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.

Đào tạo về quản trị Công ty
Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc
(Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy
định về quản trị Công ty.

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
Báo cáo tình hình thực hiện thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban
Kiểm oát năm 2016
Căn cứ Điều 7 - Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 12/6/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường
niên Công ty năm 2016, dự toán th lao và các chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016 tối
đa là 3.500.000.000 đồng (ba tỷ năm trăm triệu đồng).
Tình hình thực hiện như sau:
-

Hội đồng quản trị

:

2.431.000.000 đồng/ năm

-

Ban Kiểm soát

:

715.000.000 đồng/ năm

-

Thư ký Công ty

:

37.500.000 đồng/ năm

-

Chi phí hoạt động

:

249.598.380 đồng/ năm

:

3.433.098.380 đồng/ năm

Tổng cộng
6.2.

Đề xuất thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016

- Thành viên HĐQT, BKS được thanh toán tất cả các chi phí: Lương, th lao, hội họp, công
tác phí, xăng xe, tiếp khách, điện thoại … phục vụ cho công việc nhưng tất cả các khoản chi phí năm
2017 tối đa không quá 3,5 tỷ đồng (ba tỷ năm trăm triệu đồng).
- Mức lương, th lao, chi phí trả cho Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát là trước thuế. Các
thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân, Công ty
tạm thu tại nguồn theo quy định của pháp luật.
- Ủy quyền Chủ tịch HĐQT phân phối các chi phí nêu trên.
6.3.
Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
Không có.
6.4.

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ
Không có.

6.5.

Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2016)
Không có.

7.

Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2016): Không có
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IV.

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1.

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2016, Ban Lãnh Đạo Tập đoàn Mai Linh tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cấu trúc, cương
quyết cắt giảm những nhân sự chưa ph hợp, những chi phí chưa thật sự cần thiết để thay đổi hoạt
động của toàn hệ thống, lấy hoạt động của ngành vận tải, mà chủ yếu là dịch vụ taxi làm chủ đạo,
hướng đến mục tiêu hiệu quả và lợi nhuận cho cổ đông. Tiếp tục kiện toàn cấu trúc “Một Mai Linh”,
một bộ máy quản lý – điều hành – kiểm soát trong toàn hệ thống Mai Linh, đồng thời, thay đổi sách
lược kinh doanh mới phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
1.1 Riêng – Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh
DOANH THU THUẦN
(Tỷ đồng)

LỢI NHUẬN
TRƯỚC THUẾ
(Tỷ đồng)

LỢI NHUẬN
SAU THUẾ
(Tỷ đồng)

EPS
(đồng)

Năm 2015

1.500,50

49,52

38,41

378

Kế hoạch 2016

1.943,00

60,00

Thực hiện 2016

2.228,95

24,80

23,70

233

So kế hoạch

114,7%

41,3%

Tăng trưởng

+48,5%

-49,9%

-38,3%

DOANH THU THUẦN
(Tỷ đồng)

LỢI NHUẬN
TRƯỚC THUẾ
(Tỷ đồng)

LỢI NHUẬN
SAU THUẾ
(Tỷ đồng)

PS
(đồng)

Năm 2015

2.819,02

160,93

129,60

1.176

Kế hoạch 2016

3.096,00

118,00

Thực hiện 2016

3.730,36

61,12

42,99

261

So kế hoạch

120,5 %

51,8%

Tăng trưởng

+32,3 %

-62,0 %

CHỈ TIÊU

1.2

Hợp nhất – Tập đoàn Mai Linh
CHỈ TIÊU

1.3

-66,8 %

Doanh thu hợp nhất ph n chia theo bộ phận
Biểu đồ doanh thu theo lĩnh vực kinh doanh

ăm 2015

ánh

năm

5 - 2016

ăm 2016
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Biểu đồ doanh thu theo hu ực địa lý năm 2016

1.4

Hiệu quả hoạt động của năm 2016:

Các hệ số ROA, ROE, ROS của năm 2016 lần lượt là 1,07%, 11,32% và 1,64%; các con số này đều
thấp hơn so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do lợi nhuận giảm và hiệu quả hoạt động của Công ty giảm
tương ứng.

1.5 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu khai thác taxi năm 2016
CHỈ TIÊU
Số lượng xe có cuối năm

RIÊNG CT CP TẬP ĐOÀN MAI LINH
THỰC HIỆN THỰC HIỆN
TĂNG /
2015
2016
GIẢM

TẬP ĐOÀN MAI LINH
THỰC HIỆN THỰC HIỆN TĂNG /
2015
2016
GIẢM

6.613

6.820

3,1%

13.485

14.358

6,5%

Giá cước thực tế bình quân/km

14.841,2

14.154,9

-4,6%

13.667,5

13.049,6

-4,5%

Hệ số lợi dụng quãng đường

55,32%

54,69%

-0,6%

54,61%

54,28%

-0,3%

1.477.443

1.290.502

-12,7%

1.320.264

1.178.562

-10,7%

Doanh thu kinh doanh bình
quân/ngày/xe
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2.

Tình hình tài chính

2.1.

Tình hình hoạt động
Đơn ị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu

Công ty mẹ

Hợp nhất

2015

2016

Tổng giá trị tài sản

2.550.691

2.793.646

9,53%

5.707.437

5.668.286

-0,69%

Doanh thu thuần

1.500.498

2.228.947

48,55%

2.819.021

3.730.359

32,33%
-25815,34%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

+/-

2015

2016

+/-

-584

-14.179

-2327,91%

326

-83.832

Lợi nhuận khác

50.106

38.978

-22,21%

160.603

144.954

-9,74%

Lợi nhuận trước thuế

49.521

24.798

-49,92%

160.929

61.122

-62,02%

Lợi nhuận sau thuế

38.412

23.695

-38,31%

129.604

42.987

-66,83%

Doanh thu thuần hợp nhất của Tập đoàn năm 2016 là 3.730 tỷ đồng, tăng 32,33 so với cùng kỳ
năm 2015 là do Tập đoàn đẩy mạnh đầu xe; Tổng tài sản hợp nhất tại ngày 31/12/2016 là 5.668 tỷ
đồng, giảm 0,69% chủ yếu do giảm tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn.
Mặc dù số lượng đầu xe trong năm 2016 tăng đáng kể, nhưng năm 2016 cũng là năm chứng kiến sự
gia nhập thị trường của các hãng taxi công nghệ, tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt. Điều này khiến
doanh thu tăng chưa đạt kỳ vọng, trong khi các khoản chi phí tài chính và chi phí quản lý tăng khiến
lợi nhuận trước thuế năm 2016 giảm 62% so với năm trước.
Các chỉ tiêu khác
Doanh thu từ hoạt động taxi /tổng doanh thu năm 2016 là 86,22%; tỷ lệ này tăng so với năm 2015
(80,29%) cho thấy hoạt động taxi tiếp tục đóng vai trò là hoạt động kinh doanh chủ lực, chiếm tỷ trọng
cao nhất trong cơ cấu doanh thu toàn hệ thống Tập đoàn.
2.2.

Tình hình tài sản
2013

2014

2015

2016

Tài sản lưu động

1.165

1.253

1.337

1.258

Tài sản dài hạn

4.295

4.272

4.371

4.411

Tổng tài sản

5.460

5.525

5.707

5.668

Tổng tài sản cuối năm 2016 là 5.668 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 1.258 tỷ đồng, chiếm
22,19% và tài sản dài hạn là 4.411 tỷ đồng, chiếm 77,81 trong cơ cấu tổng tài sản và phù hợp với
loại hình hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.
2.3.

Tình hình nợ phải trả
2013

2014

2015

2016

Nợ ngắn hạn

2.518

2.719

2.869

2.776

Nợ dài hạn

2.231

2.234

2.317

2.333

Tổng nợ

4.749

4.954

5.186

5.109

Tổng nợ phải trả của Tập đoàn cuối năm 2016 là 5.109 tỷ đồng giảm 1,49% so với năm 2015, trong
đó tổng nợ ngắn hạn là 2.776 tỷ đồng chiếm 54,33% trong nợ phải trả, tổng nợ dài hạn là 2.333 tỷ
đồng, chiếm 45,67% trong nợ phải trả.
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3.

Tình hình nhân sự

Tình hình đội ngũ nh n ự:
Tổng số CBNV của MLG và các công ty con vào thời điểm 31/12/2016 là 25.658 người.
Trong đó:
3.1.

Số lượng nhân sự theo miền, ngành, đơn vị:

Tên Đơn vị

Số lượng nhân sự

Tỷ lệ %

Miền Nam (MLC và các
chi nhánh)

13.022

50,8%

Miền Trung

8.340

32,5%

Miền Bắc

4.250

16,6%

46

0,2%

25.658

100%

MTC
MLG

3.1.1.

Số liệu nhân sự theo nghiệp vụ chức năng

Hiện nay với 25.658 người, số lượng nhân sự bộ phận trực tiếp chiếm tỷ lệ 94,3
phòng gián tiếp chiếm 5,7%. Chi tiết như sau:

Chức năng

Số lượng (người)

Tỷ lệ

Bp. Văn phòng - gián tiếp

1.452

5,7%

Bp. Trực tiếp

24.206

94,3%

MLG

25.658

100%

và đội ngũ văn

Ghi chú:


Bp. Văn phòng gián tiếp bao gồm: Ban TGĐ, Trưởng/ Phó ban chức năng MLG, Ban GĐ đơn vị,
Trưởng/phó phòng nghiệp vụ chức năng và các Bp. Nghiệp vụ chức năng khác;



Bp. Trực tiếp bao gồm: Bp. Kinh doanh bán hàng trực tiếp, Tổng đài, checker – thu ngân, Điều
hành, Thợ BDSC, Lái xe kinh doanh, Thanh tra – xử lý tai nạn…
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4.

Công tác chính trị xã hội

4.1.

Công tác chính trị tư tưởng

Trong năm, Đảng ủy đã tập trung tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, Đảng viên về quan điểm lập
trường trong tình hình hiện nay của đất nước, nhất là vấn đề Biển đảo, Nghị quyết TW 4 khóa XII
-

Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng lần thứ X , NQ Đảng ủy
TPHCM, Quận 1, và Đảng bộ Mai Linh, kỷ niệm các ngày lễ lớn, kỷ niệm ngày thành lập Công ty;

-

Huấn luyện lái xe mới về nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, phòng
chống diễn biến hòa bình và giữ vững đoàn kết nội bộ” cho 1.613 lái xe mới;

-

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;

-

Vận động CBNV phát huy nội lực xe hợp tác kinh doanh, thực hành tiết kiệm;

-

Giải thích cho nhà đầu tư về tình hình khó khăn và kêu gọi chia sẻ với Công ty;

-

Duy trì mối quan hệ giữa công tác đoàn thể Công đoàn, Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên và an
ninh nội bộ, xây dựng mạng lưới “dư luận xã hội”, tìm nguyên nhân giảm doanh thu để khắc phục
và phòng ngừa đình công, lãn công;

-

Kết hợp với Quỹ An toàn giao thông và Phát triển cộng đồng tổ chức các chương trình giao lưu;

-

Tổ chức chương trình “Kết nối cộng đồng vì An toàn giao thông” khi cần thiết;

-

Động viên, vận động mọi người chia sẻ, tâm huyết gắn bó với Công ty;

-

Cán bộ, đảng viên gương mẫu trong làm việc, chấp hành luật pháp Nhà nước, quy chế, nội quy
Công ty; góp phần nâng cao hiệu quả công việc, doanh thu cao, lợi nhuận sau thuế cao.

-

Toàn thể CBNV luôn thi đua ATGT nhằm giảm thiểu số vụ tai nạn, va chạm trong năm qua.

4.2.

Ban CTXH và tổ chức, lãnh đạo các đoàn thể.

4.2.1.

Công đoàn

-

Công đoàn MLG, Miền, và các Chi nhánh đã hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

-

C ng doanh nghiệp chăm lo Tết cho người lao động, động viên anh chị em kinh doanh phục vụ
Tết, nhiều lái xe doanh thu cao;

-

Phát động các phong trào: lái xe an toàn, doanh thu cao và trung thực;

-

Giúp đỡ cho 150 trường hợp gia đình khó khăn đặc biệt và gia đình chính sách, gia đình liệt sỹ
Võ Văn Quyền, gia đình sinh 5, trong đó có hỗ trợ gia đình chị Lê Thị Phương - nhân viên tổng
đài bị mất do tai nạn giao thông 100 triệu chi phí lo hậu sự và 50 triệu trích từ quỹ ATGT & PTCĐ
làm sổ tiết kiệm cho con chị đi học;

-

Các trường hợp thăm hỏi người lao động ốm đau, hiếu hỷ chi tổng cộng 3 Miền hơn 1 tỷ: Miền
Bắc - 543 triệu, Miền Trung - 250 triệu, Miền Nam - 738 triệu;

-

Tổ chức vui chơi, dã ngoại cho 1.784 chị em toàn Tập đoàn nhân ngày 8/3 và 1976 năm khởi
nghĩa Hai Bà Trưng , động viên chị em vui tươi, phấn khởi hăng say làm việc vì Mai Linh phát triển;

-

Thành lập các tổ chức Công đoàn theo cơ cấu tổ chức mới của Tập đoàn Mai Linh;

-

Thành lập 25 Ban Chấp hành Công đoàn theo mô hình chi nhánh khu vực Miền Nam;

-

Hàng trăm tấm gương người tốt việc tốt đã được báo chí đưa tin và khen thưởng kịp thời.

4.2.2. Đoàn Thanh niên

-

Được khen thưởng hoàn thành xuất sắc cấp Thành Đoàn TP.HCM;

-

Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem x t kết nạp được 03 đồng chí.

4.2.3. Cựu chiến binh

-

Đạt danh hiệu thi đua hạng A;

-

Duy trì sinh hoạt Hội Cựu Chiến binh nhân dịp 30/4, 27/7 và đặc biệt tổ chức kỷ niệm 72 năm
ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.
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4.3.

Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng

-

Đảng bộ Mai Linh Miền Bắc, Miền Trung trong sạch vững mạnh, và các Chi nhánh đạt trong sạch
vững mạnh và hoàn thành nhiệm vụ;

-

Năm 2016 đã kết nạp được 19 Đảng viên;

-

Đã làm thủ tục giới thiệu 150 quần chúng ưu tú đi học lớp đối tượng Đảng;

-

Duy trì và đảm bảo chất lượng các buổi sinh hoạt các chi bộ, Đảng bộ đúng Điều lệ Đảng.

5. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
5.1.

Hoạt động đầu tư, thanh lý phương tiện trong năm 2016

Trong năm 2016, Mai Linh đã đầu tư 2.096 xe và thanh lý 789 xe, đưa tổng số phương tiện Taxi của toàn hệ
thống tính đến ngày 31/12/2016 là 14.358 phương tiện (chưa tính số lượng xe các Công ty liên kết), chủ yếu
là dòng xe Toyota, Hyundai, Nissan, Kia …

5.2.
-

Đơn vị

KH Đầu
tư

Đầu tư

Đạt kế hoạch

KH Thanh
lý

Thanh lý

Đạt kế hoạch

ML Miền Nam

1.008

777

77,1%

84

461

548,8%

ML Miền Trung

371

425

114,6%

154

190

123,4%

ML Miền Bắc

1.418

894

63,0%

290

138

47,6%

Tổng

2.797

2.096

74,9%

528

789

149,4%

Tình hình an toàn trong kinh doanh
Năm 2016, toàn hệ thống đã xảy ra 659 vụ tại nạn, tăng 12,3 so với năm 2015, tăng thấp nhất là
Miền Bắc với tỷ lệ tăng 5,0 . Trong đó, lỗi chủ quan chiếm 65,3%; lỗi khách quan chiếm 23,5% và
11,2% lỗi hỗn hợp.

Đối chiếu tình hình VCTN năm 2016 o với 2015
Tai nạn

Thời gian

KM vận
doanh

KM vận
doanh/
vụ tai nạn

Tổng
ố xe
có

Chủ quan

Khách quan

Hỗn hợp

Tổng

Năm 2016

430

155

74

659

705.065.202

1.069.902

3.210

Năm 2015

388

131

78

587

572.398.135

975.125

2.901

+10,8%

+18,3%

-5,1%

+12,3%

+23,2%

+9,7%

+10,7%

tăng, giảm

Đánh giá
-

Trung bình cứ mỗi 1.069.902 km có một vụ tại nạn so với chỉ có 975.125 km năm 2015 nghĩa là
mức độ tai nạn giảm 9,7%.

-

Tình hình tai nạn giao thông năm 2016 so với năm 2015 nhìn chung có tăng về số vụ nhưng giảm
về số km vận doanh / tai nạn, nên tăng mức độ an toàn và giảm mức thiệt hại về người. Tuy nhiên,
tình hình an toàn giao thông vẫn diễn ra phức tạp, đặc biệt tăng cao về m a mưa bão. Qua phân
tích lỗi xảy ra tai nạn thì nguyên nhân lỗi chủ quan thường xuyên xảy ra ở các lỗi: chuyển hướng,
không giữ khoảng cách an toàn, va chạm vật cố định, đi vào khu vực ngập nước và nguyên nhân
lỗi khách quan thường xuyên xảy ra ở các lỗi do xe máy và xe ô tô va chạm vào.
Đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội

6.
-

Công ty đã tập trung đầu tư phương tiện mới với số lượng là 2.096 xe và thanh lý 789 xe cũ nhằm
góp phần giảm thiểu tác động đến ô nhiễm môi trường;

-

Công ty cũng tập trung và triển khai để đưa xe buýt điện chạy thử nghiệm tại TP.HCM từ năm 2017
trên cơ sở quảng bá cho dòng xe sử dụng nhiên liệu xanh;

-

Công ty cũng đã thương thảo với các tập đoàn lớn trên thế giới để tiến hành dự án xe taxi chạy hoàn
toàn bằng năng lượng điện thay thế cho nhiên liệu hóa thạch xăng truyền thống nhằm góp phần chấp
hành pháp luật Nhà nước cũng như nâng cao chất lượng sống cho người dân và cho xã hội.
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7.

Kế hoạch phát triển trong năm 2017

7.1.

Mục tiêu phát triển năm 2017

Trong năm 2017, Công ty CP Tập đoàn Mai Linh quyết tâm phấn đấu thực hiện các mục tiêu như sau:
a. Đạt mục tiêu doanh thu 3.800 tỷ đồng, lợi nhuận 68 tỷ đồng; đầu tư 2.404 xe và thanh lý 810 xe;
xe cuối kỳ đạt 15.839 xe.
b. Hoàn tất hệ thống quản lý taxi công nghệ (TMS);
c. Chuyển đổi hệ thống tổng đài thông minh;
d. Tiếp tục các phương thức thanh toán online linh hoạt, đáp ứng yêu cầu khách hàng;
e. Về pháp lý: Tiếp tục rà soát, giải thể các pháp nhân không còn hoạt động, xử lý triệt để các quan
hệ pháp lý đảm bảo an toàn cho hệ thống. Thực hiện việc sáp nhập các đơn vị trong hệ thống để
tiết giảm chi phí quản lý;
f. Về thị trường và kinh doanh: Xây dựng chiến lược giá cạnh tranh, tận dụng lợi thế mạng lưới
rộng khắp cộng với phát triển công nghệ để giữ vững thị trường. Luôn kiểm soát chất lượng dịch
vụ, nâng cao vị thế, giữ vững phương châm là hãng taxi chất lượng hàng đầu tại mọi thị trường
Mai Linh có mặt. Giảm thiểu số cuộc va chạm tai nạn giao thông, thông qua việc triển khai áp
dụng hệ thống SO 39001 trên toàn hệ thống;
g. Về nguồn lực: Xây dựng chiến lược nguồn lực ph hợp từng địa phương, tăng cường chính
sách thâm niên, tạo sự gắn bó đối với đội ngũ lao động trực tiếp. Tiếp tục tiêu chí phục vụ khách
hàng nội bộ, lấy lái xe làm đối tượng trọng tâm. Đảm bảo đáp ứng nhanh các yêu cầu chính đáng
của anh em lái xe để anh em an tâm công tác phục vụ tốt khách hàng, tạo sự gắn bó và niềm tin
cho đội ngũ lái xe về hình ảnh Công ty;
h. Về tài chính: Triển khai mô hình tài chính tập trung cả hệ thống để kiểm soát chặt chẽ dòng tiền.
Thực hiện việc đầu tư, mua sắm tập trung nhằm đảm bảo chất lượng bảo dưỡng sửa chữa và chi
phí bảo dưỡng định kỳ. Cắt giảm chi phí gián tiếp, tối ưu hóa chi phí tài chính làm cơ sở giảm giá
thành dịch vụ. Cơ cấu lại nguồn vốn kinh doanh bao gồm cả nguồn vốn lưu động, nguồn vốn
trung dài hạn và nguồn vốn đầu tư phương tiện mới, xây dựng lịch thanh toán các khoản nợ cũ
cho nhà đầu tư bên ngoài, nhà cung cấp, nợ bảo hiểm xã hội, nợ thuế, “Khơi thông dòng chảy”
nguồn vốn giữa đơn vị thành viên/miền và MLG, tạo sức mạnh cho cả hệ thống Mai Linh đặc biệt
là vấn đề doanh số và công nợ MCC của các đơn vị tại địa phương.
7.2.
7.2.1.

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017
Đầu tư và thanh lý phương tiện năm 2017

Toàn hệ thống Mai Linh tiếp tục đầu tư mới 2.404 xe và thanh lý 810 xe cũ thuộc sở hữu Mai Linh
(không tính phần đầu tư và thanh lý của nhà đầu tư hợp tác kinh doanh) trên cơ sở tự cân đối nguồn
vốn đầu tư từ thanh lý xe, vốn tự có và vốn vay để đảm bảo số xe tăng trưởng đạt 1.415 xe cuối năm
2017. Riêng Công ty CP Tập đoàn Mai Linh dự kiến đầu tư 842 xe và thanh lý 122 xe cũ.
7.2.2.

Kế hoạch kinh doanh năm 2017
Chỉ tiêu

Kế hoạch năm 2017

RIÊNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH
Doanh thu thuần
Lợi nhuận trước thuế

2.342 tỷ đồng
26 tỷ đồng

HỢP NHẤT – TẬP ĐOÀN MAI LINH
Doanh thu thuần
Lợi nhuận trước thuế

3.800 tỷ đồng
68 tỷ đồng
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TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MAI LINH
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V. BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG T
1.

Thành viên của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2016, Hội đồng Quản trị của Công ty CP Tập đoàn Mai Linh gồm có 5 thành viên:
-

Ông Hồ Huy

– Chủ tịch Hội đồng Quản trị;

-

Ông Đỗ Văn Thắng

– Thành viên Hội đồng Quản trị;

-

Ông Ngô Hữu H ng

– Thành viên Hội đồng Quản trị;

-

Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn

– Thành viên Hội đồng Quản trị;

-

Bà Đậu Thị Ngọc Trâm

– Thành viên Hội đồng Quản trị.

2.

Đánh giá các ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh trong năm

Trong năm 2016, tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam diễn ra trước bối cảnh thế giới tiếp tục có xu hướng
hồi phục nhưng chậm và chứa đựng nhiều rủi ro. Mặc d thống kê cho thấy kinh tế Việt Nam đã xuất hiện
dấu hiệu phục hồi, nhưng năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế vẫn chưa mấy được cải thiện.
Mức tăng GDP trong năm 2016 còn thấp so với mục tiêu đề ra từ đầu năm. Lạm phát cả năm được
kiểm soát ở mức thấp, lãi suất cho vay duy trì ở mức ổn định. Sự giảm giá của hàng hóa thế giới đặc
biệt là giá dầu giảm sâu và tăng trưởng thương mại toàn cầu giảm c ng với biến động khó lường của
thị trường tài chính, tiền tệ thế giới. Mặt khác, mức lương tối thiểu tăng, BHXH, BHYT, BHTN, chi phí
đều tăng làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của đơn vị.
Thị trường một số địa phương giảm do tình hình kinh tế khó khăn; cạnh tranh ngày càng khốc liệt
giữa các Công ty kinh doanh taxi c ng với sự phát triển mạnh mẽ của taxi công nghệ.

3.

Những thay đổi chủ yếu và các quyết định chiến lược trong năm

Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội của cả nước và khu vực, Hội đồng Quản trị trong năm 2016 đã có
những quyết định chiến lược cho hoạt động kinh doanh của Công ty; theo dõi công tác quản lý điều
hành của Ban Tổng Giám đốc; kịp thời ổn định động viên người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao và đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất theo định hướng “Một Mai Linh”.
Tiếp tục xác định vận tải là lĩnh vực kinh doanh chủ lực của Tập đoàn. Tập trung vào lĩnh vực kinh
doanh chính của Mai Linh dựa trên thế mạnh của vận tải và lấy hiệu quả làm trọng tâm.
Điều tiết cơ cấu dòng xe, tăng tỷ trọng dòng xe có mức đầu tư trung bình để ph hợp với thị trường
dòng xe giá rẻ.
Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ theo hướng đầu tư vào con người bằng việc duy trì
công tác huấn luyện nghiệp vụ kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp, bồi dưỡng ý thức, kiến thức, kỹ
năng lái xe an toàn cho đội ngũ lái xe.

4.

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2016
NỘI DUNG

Doanh thu thuần của riêng Cty CP TĐ Mai Linh (MLC)

KẾ HOẠCH

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của MLG

% đạt KH

1.943 tỷ đồng

2.228,95 tỷ đồng

114,7%

60 tỷ đồng

24,80 tỷ đồng

41,3%

3.096 tỷ đồng

3.730,36 tỷ đồng

120,5%

118 tỷ đồng

61,12 tỷ đồng

51,8%

Lợi nhuận trước thuế của riêng MLC
Doanh thu thuần hợp nhất MLG

THỰC HIỆN

Doanh thu thuần hợp nhất của Công ty năm 2016 là 3.730,36 tỷ đồng, so với chỉ tiêu kế hoạch đạt
120,5 . Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 61,12 tỷ đồng, so với kế hoạch đạt 51,8%.
So doanh thu thuần hợp nhất năm 2016 với năm 2015 tăng 32,3 ; lợi nhuận trước thuế năm 2016
so với năm 2015 giảm -62,0%.
Đầu tư tăng: 2.096 xe, thanh lý rút ra khỏi hệ thống 789 xe.
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5.

Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên HĐ T

Trong năm 2016, HĐQT đã họp và thông qua 41 (bốn mươi mốt) Quyết định/ Nghị quyết bằng văn bản.
Căn cứ Điều 7 - Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 12/6/2016 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên
Công ty năm 2016, dự toán thù lao và các chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016 tối
đa là 3.500.000.000 đồng (ba tỷ năm trăm triệu đồng).
Tình hình thực hiện như sau:
-

Hội đồng quản trị

:

2.431.000.000 đồng / năm

-

Ban Kiểm soát

:

715.000.000 đồng / năm

-

Thư ký Công ty

:

37.500.000 đồng / năm

-

Chi phí hoạt động

:

249.598.380 đồng / năm

:

3.433.098.380 đồng / năm

Tổng cộng

6.

Tổng kết các cuộc họp HĐ T và các quyết định của HĐ T

Stt

Số Nghị
quyết/ Quyết
định

Ngày

Nội dung

1

001/2016/QĐ/
HĐQT-MLG

30/01/2016

Vay vốn Ngân hàng CP ĐT và PT Việt Nam - Chi nhánh Bình Phước phục vụ
hoạt động SXKD và ủy quyền ký giấy nhận nợ, các hồ sơ liên quan.

2

002/2016/QĐ/
HĐQT-MLG

04/02/2016

Chi lương bổ sung cho BĐH, chi th lao và các chi phí bổ sung cho TV HĐQT, BKS và
TKCT năm 2015.

3

003/2016/QĐ/
HĐQT-MLG

03/3/2016

Giao nhiệm vụ BĐH giải quyết các khoản nợ BHXH, thuế; điều chỉnh tiêu chí đánh giá
kết quả SXKD; xây dựng quy chế HTKD và dự kiến thời gian tổ chức ĐHĐCĐ.

4

004/2016/QĐ/
HĐQT-MLG

15/3/2016

Vay vốn Ngân hàng CP Ngoại Thương - CN Đắk Lắk phục vụ hoạt động SXKD
và ủy quyền ký giấy nhận nợ, các hồ sơ liên quan.

5

005/2016/QĐ/
HĐQT-MLG

15/3/2016

Đồng ý cho Công ty CP SXTM Mai Linh dùng quyền sử dụng đất đảm bảo cho
Công ty TNHH Thương mại Mai Linh vay vốn tại Ngân hàng NN&PPNT Việt Nam
– CN Lý Thường Kiệt .

6

006/2016/QĐ/
HĐQT-MLG

15/3/2016

Chuyển đổi mô hình kinh doanh của Công ty Cổ phần Mai Linh NTB&TN sang
Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh tại Nha Trang

7

007/2016/QĐ/
HĐQT-MLG

24/3/2016

Đầu tư phương tiện cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh tại Tiền
Giang.

8

/2016/BBHĐQT.MLG

31/03/2016

Đầu tư mới tài sản 80 xe Innova E 2016 bằng hình thức thuê tài chính tại Công
ty TNHH MTV cho thuê Tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín.

9

008/2016/QĐ/
HĐQT-MLG

04/4/2016

Đầu tư phương tiện cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh tại Đồng Nai.

10

009/2016/QĐ/
HĐQT-MLG

20/4/2016

Vay vốn Ngân hàng CP ĐT và PT Việt Nam - Chi nhánh Long An phục vụ hoạt
động SXKD và ủy quyền ký giấy nhận nợ, các hồ sơ liên quan.

11

010/2016/QĐ/
HĐQT-MLG

25/4/2016

Đề nghị cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động tại Ngân hàng
CP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Bắc Sài Gòn và các tài sản d ng để đảm
bảo cho khoản vay tại Ngân hàng CP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Bắc
Sài Gòn.

12

011/2016/QĐ/
HĐQT-MLG

25/4/2016

Đề nghị cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động tại Ngân hàng
NN&PTNN Chi nhánh 3 và các tài sản d ng để đảm bảo cho khoản vay tại Ngân
hàng NN&PTNN Chi nhánh 3.

13

012/2016/QĐ/
HĐQT-MLG

26/4/2016

Gia hạn hạn mức tín dụng tại Ngân hàng CP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN
Sở Giao dịch II.

14

013/2016/QĐ/
HĐQT-MLG

18/5/2016

Thông qua báo cáo thường niên và công tác chuẩn bị cho việc tổ chức ĐHĐCĐ.

15

14/2016/BBHĐQT

09/05/2016

Chấp thuận Nghị quyết của HĐQT Công ty CP Mai Linh Miền Nam liên quan đến
việc Công ty TNHH MTV Mai Linh Bình Dương d ng tài sản để đảm bảo khoản
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vay cho Công ty CP Tập đoàn Mai Linh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát
triển Việt Nam – CN Bắc Sài Gòn.
16

30/2016/BBHĐQT

16/05/2016

Đầu tư mới tài sản 150 xe Innova E 2016 bằng hình thức thuê tài chính tại Công
ty cho thuê Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam –
Chi nhánh TP. HCM (VietinBank Leasing – CN TP. HCM).

17

014/2016/QĐ/
HĐQT-MLG

23/5/2016

Giải pháp giải quyết công nợ nội bộ, áp dụng công nghệ vào quản trị và thông
qua các hồ sơ, tài liệu và chương trình ĐHĐCĐ.

18

015/2016/QĐ/
HĐQT-MLG

23/5/2016

Cử người đại diện phần vốn góp thuộc sở hữu của Công ty tại Công ty CP Sản
xuất và Thương mại Mai Linh.

19

016/2016/QĐ/
HĐQT-MLG

13/6/2016

Bầu Chủ tịch HĐQT và phân công công việc các thành viên trong HĐQT.

20

16/2016/BBHĐQT

08/07/2016

Chấp thuận Nghị quyết của HĐQT Công ty CP Mai Linh Miền Nam liên quan đến
việc Công ty TNHH MTV Mai Linh Bình Dương d ng tài sản Quyền sử dụng đất
để đảm bảo khoản vay cho Công ty CP Tập đoàn Mai Linh tại Ngân hàng TMCP
Quân đội – CN Bắc Sài Gòn.

21

88118/2016/B
B-HĐQT

10/07/2016

Đầu tư mới tài sản 100 xe Nissan Sunny N17 XL bằng hình thức thuê Tài chính
tại Công ty cho thuê Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công Thương Việt
Nam – Chi nhánh TP. HCM (VietinBank Leasing – CN TP. HCM)
- Thông qua việc triển khai cấu trúc Ban điều hành 3 Miền và triển khai cơ cấu tổ
chức của Miền, đơn vị trực thuộc đồng bộ theo cơ cấu tổ chức của Công ty Mẹ.

22

019/2016/NQHĐQT

22/07/2016

- Thông qua Quy chế dự nguồn cán bộ, luân chuyển cán bộ theo nhiệm kỳ.
- Thông qua chế độ làm việc 05 ngày/ tuần đối với đối tượng thuộc các bộ phận
Gián tiếp đang làm việc tại Văn phòng các Công ty.
Họp đối chiếu, giải quyết Công nợ giữa các bên liên quan (Công ty CP Tập đoàn
Mai Linh, Công ty CP Mai Linh Miền Bắc, Công ty CP Mai Linh Đông Đô, Công ty
CP Mai Linh Gia Định) từ ngày 02/08/2016 tại Văn Phòng MLG số 64-68 Hai Bà
Trưng , P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.

23

020/2016/NQHĐQT

24

021/2016/NQHĐQT

28/07/2016

25

022/2016/BBHĐQT

29/07/2016

Chấp thuận Công ty TNHH Chợ Lớn Taxi rút Tài sản bảo lãnh cho Công ty CP
Tập đoàn Mai Linh đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt
Nam – CN Bắc Sài Gòn.

26

023/2016/BBHĐQT

29/07/2016

Chấp thuận Công ty TNHH Thương Mại - Dịch vụ - Vận tải Sài Gòn Bình Minh
rút tài sản bảo lãnh cho Công ty CP Tập đoàn Mai Linh đang thế chấp tại Ngân
hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Bắc Sài Gòn.

27

24A/2016/BBHĐQT

29/07/2016

Thay thế Tài sản của Công ty CP Tập đoàn Mai Linh đang cầm cố/ thế chấp tại
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Bắc Sài Gòn căn cứ theo
Hợp đồng thế chấp số 03/2015/94762HĐBĐ và 06/2015-94762HĐBĐ.

25/07/2016

- Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán các BCTC năm 2016 là Công ty TNHH
DELOITTE.
- Ủy quyền Ông Đỗ Văn Thắng - Tổng Giám đốc được đại diện Công ty ký kết
Hợp đồng kiểm toán với Công TNHH Deloitte.

- Đồng ý với đề nghị của Ông Hồ Chương - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Mai Linh
Gia Định, tách Mai Linh Gia Định ra khỏi Hệ thống Tập đoàn Mai Linh.

28

024/2016/BBHĐQT

05/08/2016

- Chấm dứt sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu Mai Linh Taxi, tên Mai Linh trong
tên giao dịch của doanh nghiệp, thanh lý Hợp đồng Hợp tác kinh doanh đối với
Gia Định tách khỏi hệ thống Tập đoàn Mai Linh.
- BĐH.MLG và BĐH.MLMB xem x t tiếp việc sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu
Mai Linh, tên Mai Linh trong tên giao dịch của doanh nghiệp hợp đồng Hợp tác
kinh doanh đối với Mai Linh Đông Đô.

29

28/2016/BBHĐQT

30

29/2016BBHĐQT-MLG

30/08/2016

Hỗ trợ Mai Linh Express khoản vay mới để bổ sung nguồn thanh toán cho Ngân
hàng TPCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Hai Bà Trưng.

30/08/2016

Chấp thuận Nghị quyết của HĐQT Công ty CP Mai Linh Miền Nam liên quan đến
việc dùng tài sản Công ty CP Mai Linh Miền Nam để đảm bảo khoản vay cho
Công ty CP Tập đoàn Mai Linh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt
Nam - Sở Giao dịch 2.
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31

102/2016/BBHĐQT

11/10/2016

Chấp thuận Nghị quyết của HĐQT Công ty CP Mai Linh Miền Nam liên quan đến
việc dùng tài sản Công ty TNHH Mai Linh Tây Nam Bộ để đảm bảo khoản vay
cho Công ty CP Tập đoàn Mai Linh tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – CN Sài Gòn.

32

58/2016/QĐ/H
ĐQT-MLG

24/10/2016

Mua xe thanh lý của Công ty TNHH MTV Đầu tư Hồ Huy để bán cho khách hàng
bên ngoài.

33

103/2016/BBHĐQT

03/11/2016

Chấp thuận Nghị quyết của HĐQT Công ty CP Mai Linh Miền Nam liên quan đến
việc dùng tài sản Công ty TNHH Mai Linh Đông Nam Bộ để đảm bảo khoản vay
cho Công ty CP Tập đoàn Mai Linh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển
Việt Nam - Sở Giao dịch 2 .
- Giao cho Tổng Giám Đốc tổ chức thực hiện các báo cáo đúng quy định đối với
UBCKNN, chuyển người công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.
- Phân công lại đối với các thành viên BĐH.MLG phụ trách các chức năng trong
cấu trúc Công ty theo đề nghị của TBKS.

34

07/2016/BBNQ.HĐQT

24/11/2016

- Giao cho BĐH.MLG chuẩn bị và tổ chức thực hiện các phương án khả thi đảm
bảo hoạt động kinh doanh và CĐCS đối với người lao động trong giai đoạn cuối
năm 2016 và Tết Nguyên Đán.
- Giao cho BĐH.MLG chỉ đạo Trưởng Ban Pháp chế MLG tham mưu và giúp việc
BĐH tổ chức đúng yêu cầu thông tư 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ
Tài Chính.

35

08/2016/BBNQ.HĐQT

28/11/2016

- Giao cho Ban Điều hành Công ty CP Tập Đoàn Mai Linh (BĐH.MLG) căn cứ
theo quy định Pháp luật để xem xét, tổ chức thực hiện xử lý bằng các biện pháp
pháp lý đối với Công ty Mai Linh Đông Đô, Công ty Mai Linh Thủ Đô, Công ty Mai
Linh Miền Bắc.
- Giữ nguyên nội dung Nghị quyết tại điểm 3 Nghị quyết số 07/2016/BBNQ.HĐQT ngày 24/11/2016.

36

68/2016/QĐ/H
ĐQT-MLG

29/11/2016

Hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH MTV Đầu tư Hồ Huy để khai thác kinh
doanh vận tải Hành khách theo tuyến cố định bằng xe điện dưới hình thức thuê xe.

37

104/2016/BBHĐQT

05/12/2016

Thế chấp Tài sản tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Sở Giao dịch 2
sau khi tài sản là Quyền sử dụng đất được đánh giá lại.

38

10/2016/BBHĐQT

15/12/2016

Chấp thuận Nghị quyết của HĐQT Công ty CP Mai Linh Nam Trung Bộ & Tây
Nguyên liên quan đến việc dùng tài sản Công ty TNHH MTV Mai Linh Đà Lạt để
đảm bảo khoản vay cho Công ty CP Tập đoàn Mai Linh tại Ngân hàng TMCP
Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Sở Giao dịch 2.

39

09/2016/BBHĐQT

21/12/2016

Chấp thuận Nghị quyết của HĐQT Công ty CP Mai Linh Miền Nam liên quan đến
việc dùng tài sản Công ty TNHH MTV Mai Linh Tây Ninh để đảm bảo khoản vay
cho Công ty CP Tập đoàn Mai Linh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển
Việt Nam – Sở Giao dịch 2.

40

15/2016/BBHĐQT

25/12/2016

Chấp thuận Nghị quyết của HĐQT Công ty CP Mai Linh Miền Nam liên quan đến
việc dùng tài sản Công ty TNHH MTV Mai Linh Bình Dương để đảm bảo khoản
vay cho Công ty CP Tập đoàn Mai Linh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát
triển Việt Nam - Sở Giao dịch 2.

41

03/2016/BBHĐQT

29/12/2016

Chấp thuận Nghị quyết của HĐQT Công ty CP Mai Linh Miền Nam liên quan đến
việc dùng tài sản Công ty TNHH MTV Mai Linh Bình Thuận để đảm bảo khoản
vay cho Công ty CP Tập đoàn Mai Linh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát
triển Việt Nam - Sở Giao dịch 2.

7.

Kết quả giám sát đối với thành viên HĐ T, thành viên Ban TGĐ và cán bộ quản lý

Các qui trình hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc tuân thủ theo yêu cầu của hệ thống quản
trị nội bộ. Hội đồng Quản trị đã duy trì tham gia đều đặn các cuộc họp định kỳ và có ý kiến chỉ đạo
cho hoạt động của Công ty.
Ban điều hành Công ty đã rất nỗ lực tìm kiếm các nguồn tài chính để đảm bảo cho hoạt động của
Công ty được thông suốt.
Bộ máy kế toán của Công ty đã đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban
hành, công tác lập báo cáo tài chính hoàn thành đúng thời gian qui định.
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Trong năm qua, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát đã c ng với Ban Tổng Giám đốc phối hợp nắm bắt
tình hình hoạt động của Công ty; trên cơ sở đó đã có những đề xuất, trao đổi, tham gia ý kiến nhằm
mục đích đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp với pháp luật.

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng Quản trị

8.
8.1.

Định hướng chung

Tiếp tục kiện toàn bộ máy, đẩy mạnh công tác thực hiện phương án “Một Mai Linh”; nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của Công ty, hướng tới mục tiêu:
-

Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Đại hội Cổ đông giao;

-

Giảm chi phí quản lý và các khoản chi phí khác không cần thiết; cải thiện các chính sách tiền
lương, các chính sách đãi ngộ mang tính cạnh tranh; thực hiện tốt các quy định của Pháp luật về
chế độ, chính sách đối với người lao động để đảm bảo thu hút nhân lực trong toàn hệ thống;

-

Định hướng, chỉ đạo Ban Điều hành xây dựng chiến lược phát triển trung và dài hạn, đảm bảo
những bước tiến cho năm 2017 và những năm tiếp theo.

8.2.

Các chỉ tiêu kế hoạch 2017
Riêng - Công ty CP Tập đoàn Mai Linh
 Doanh thu thuần Công ty CP Tập đoàn Mai Linh

: 2.342 tỷ đồng

 Lợi nhuận trước thuế Công ty CP Tập đoàn Mai Linh :

26 tỷ đồng

Hợp nhất - Công ty CP Tập đoàn Mai Linh
 Doanh thu thuần hợp nhất

: 3.800 tỷ đồng

 Lợi nhuận trước thuế hợp nhất

:

68 tỷ đồng

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Mai Linh
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VI. BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
SXKD CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH NĂM 2016
Kính thưa Quý cổ đông,
Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm
2016 với các nội dung sau:

1.

Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát

Trong niên độ tài chính 2016, Ban Kiểm soát đã tiến hành các cuộc họp định kỳ hàng quý theo đúng qui
định với đầy đủ thành phần để thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình; đồng thời Ban Kiểm soát cũng
tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty.
Trong năm 2016, thực hiện các nội dung sau khi đã được thông qua tại Đại hội cổ đông, Ban Kiểm soát
Công ty đã triển khai thực hiện công tác giám sát, kiểm soát theo đúng luật pháp và nghị quyết ĐHCĐ;
trong đó Trưởng Ban Kiểm soát hoạt động với cơ chế chuyên trách. Ban Kiểm soát với thành phần có các
thành viên là Trưởng Ban Kiểm soát Mai Linh Miền Bắc và Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn đã
phát huy tốt hơn các chức năng kiểm soát đối với Công ty mẹ cũng như các đơn vị thành viên trực thuộc
hệ thống Mai Linh. Trong năm qua, Ban Kiểm soát đã có nhiều kiến nghị đối với HĐQT và Ban Điều hành
Công ty nhằm chấn chỉnh những điểm chưa ph hợp và tăng cường các hoạt động mang lại hiệu quả cho
Công ty, đảm bảo tính tuân thủ nội qui, qui chế Công ty và qui định của pháp luật.
Dựa trên kết quả kiểm tra giám sát, Ban Kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Mai Linh nhất trí với các nội
dung trong Báo cáo Thường niên về việc đánh giá công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2016 của
HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Mai Linh.
Thù lao của Ban Kiểm soát được thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội Cổ đông.

2.

Tổng kết các hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, hoạt
động của các Ban chức năng, sơ kết đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đã nêu trong Nghị quyết của
Đại hội Cổ đông năm 2016.
Thực hiện việc xem x t các báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và năm của Công ty, tham gia các cuộc
họp và đóng góp ý kiến cho HĐQT và Ban Điều hành Công ty.
Ban Kiểm soát cũng đã tham gia các cuộc họp giao ban của Tập đoàn Mai Linh, giao ban nội bộ tuần,
tháng, quý, năm của Công ty CP Tập đoàn Mai Linh, cũng như các cuộc họp có liên quan đến việc giao
kế hoạch và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.

3.

Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Ban Kiểm soát thống nhất với các số liệu chỉ tiêu tài chính được trình bày tại Báo cáo Thường niên năm
2016 của Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Mai Linh và thông tin tại Báo cáo tài chính hợp nhất
năm 2016 của Tập đoàn Mai Linh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Ban Kiểm
soát đồng ý với ý kiến của Kiểm toán viên Công ty Deloitte Việt Nam được ghi trong Báo cáo tài chính hợp
nhất của Tập đoàn Mai Linh và Báo cáo tài chính (báo cáo riêng) của Công ty CP Tập đoàn Mai Linh
được lập cho năm tài chính 2016, kết thúc ngày 31/12/2016 và đã hoàn tất việc kiểm toán, một số kết quả
cơ bản như sau:
CHỈ TIÊU

BÁO CÁO RIÊNG

BCTC HỢP NHẤT

Tỷ lệ hoàn thành KH

Tổng doanh thu

2.245.702.757.727

3.747.214.654.463

Doanh thu thuần

2.228.947.901.069

3.730.359.734.646

120,5%

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

24.798.645.038

61.122.402.012

51,8%

Lợi nhuận sau thuế TNDN

23.695.131.946

42.987.952.373
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Trên báo cáo tài chính năm 2016 có các vấn đề cần lưu ý:
Tình hình tài chính của Công ty còn nhiều khó khăn về thanh khoản, công nợ nhiều. Trong năm qua, Ban
Tổng Giám đốc đã có nhiều giải pháp tài chính quyết liệt để đảm bảo thanh khoản cho Công ty, như:
thanh toán nợ ngân hàng gốc và lãi đúng hạn (các khoản nợ ngân hàng đều đảm bảo ở nhóm 1), nợ
thuế, bảo hiểm xã hội, nhà cung cấp, tiền lương người lao động… được thanh toán đầy đủ, không phát
sinh thêm nợ quá hạn mới.
Tuy nhiên, đối với các khoản nợ cũ trước đây như: Thuế, BHXH, nợ vay cá nhân, nhà cung cấp; Ban
Tổng Giám đốc còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn để giải quyết dứt điểm.

4.

Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc và
cán bộ quản lí

Các qui trình hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc tuân thủ theo yêu cầu của hệ thống quản trị
Công ty đại chúng.
Hội đồng Quản trị đã duy trì đều đặn các cuộc họp định kỳ và có ý kiến chỉ đạo sâu sát, kịp thời cho hoạt
động của Công ty.
Trong năm qua, Ban Kiểm soát đã c ng với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc phối hợp nắm bắt tình
hình hoạt động của Công ty, trên cơ sở đó đã có những đề xuất, trao đổi, tham gia ý kiến nhằm mục đích
đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp với pháp luật và Nghị quyết của Đại hội Cổ đông.
Trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ, Ban Kiểm soát nhận thấy trong năm qua mặc dù thị
trường kinh doanh rất khó khăn do bị cạnh tranh rất khốc liệt của Uber, Grab; Ban Điều hành Công ty
đã rất nỗ lực thực hiện việc nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD thông qua việc tập trung thực hiện
mục tiêu kinh doanh vận tải là chức năng chính. Tích cực bày tỏ chính kiến với các cơ quan chức
năng và thông qua hệ thống truyền thông như báo, đài của Nhà nước để bảo vệ sự công bằng chính
đáng cho ngành kinh doanh taxi chính thống. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc tinh giảm bộ máy
quản lý trung gian, tiết kiệm chi phí, thực hiện điều hành hoạt động các Chi nhánh trực thuộc Công ty
tại khu vực Miền Nam một cách sát sao và suôn sẻ hơn. Hơn thế nữa, trong năm qua, Hội đồng
Quản trị triển khai mô hình tổ chức điều hành toàn hệ thống, Ban Điều hành đã phát huy khá tốt vai
trò quản lý và điều hành toàn hệ thống hiệu quả hơn, tăng thêm sức cạnh tranh trên thị trường của
thương hiệu Mai Linh.

5.

Các kiến nghị

Qua các đánh giá nêu trên và qua Bản báo cáo thường niên năm 2016, Ban Kiểm soát ghi nhận sự quan
tâm chỉ đạo sâu sát của Hội đồng Quản trị, sự nỗ lực rất lớn của Ban Điều hành Công ty trong quá trình
quản lý điều hành. Tuy nhiên, với trách nhiệm phải giải quyết những khoản nợ cũ, chỉ tiêu lợi nhuận của
Tập đoàn Mai Linh đạt thấp so với chỉ tiêu được giao. Mặc dù kết quả không đạt mục tiêu đề ra, nhưng
Ban Kiểm soát ghi nhận những nỗ lực của tập thể CBNV Tập đoàn Mai Linh trong suốt một năm hoạt
động vừa qua.
Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông về việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn một Công ty kiểm toán
độc lập được Bộ Tài chính công nhận để thực hiện kiểm toán cho Công ty CP Tập đoàn Mai Linh trong
năm tài chính 2017.
Ban Kiểm soát đề nghị Ban Điều Hành tiếp tục kiên quyết thực hiện việc cơ cấu lại bộ máy, tiết giảm chi phí,
đặc biệt là chi phí quản lý và những chi phí không phù hợp trong quá trình hoạt động của toàn hệ thống.
Với thực trạng tài chính hiện nay, HĐQT và Ban Điều hành cần nghiên cứu và triển khai ngay các giải
pháp hiệu quả để khắc phục tình trạng thâm hụt thanh khoản, giải quyết tốt đòn cân nợ trong tổng tài
sản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh và trong cả hệ thống Tập đoàn Mai Linh nhằm làm cho
tài chính của Công ty từng bước ổn định, vững mạnh hơn.
Tập trung nhân sự và ưu tiên nguồn vốn đầu tư để nhanh chóng áp dụng công nghệ trong hoạt động điều
hành và quản lý taxi để không bị tụt hậu với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường hiện nay.
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Quán triệt trong toàn hệ thống Tập đoàn Mai Linh thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí, tăng doanh thu
mang lại hiệu quả cao nhất.
Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát để thực hiện nghiêm túc các quy định, quy
chế đã ban hành, nâng cao chất lượng dịch vụ toàn hệ thống.
Thực hiện nghiêm túc những ý kiến của kiểm toán viên trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán.
Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Tổng Điều hành, các phòng ban nghiệp vụ
của Công ty đã giúp Ban Kiểm soát chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.
Kính chúc Quý vị đại biểu, Quý cổ đông & toàn thể Đại hội sức khỏe và thành đạt.
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp !
Trân trọng kính chào.

TM. Ban Kiểm soát CÔNG TY CP TĐ MAI LINH
Trưởng Ban

VŨ THỊ THANH MAI

TRANG 31/33

VII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH
1.

Ý kiến kiểm toán

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh
(gọi tắt là “Công ty mẹ”) và các công ty con (Công ty mẹ và các Công ty con sau đây gọi chung là
“Tập đoàn”) được lập ngày 12 tháng 4 năm 2017 từ trang 6 đến trang 53, bao gồm Bảng cân đối kế
toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo
cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 và Bản
thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.
Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ những ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý
kiến kiểm toán ngoại trừ”, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía
cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, và kết quả
hoạt động kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Tập đoàn cho năm tài chính kết
thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy
định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

2.

Báo cáo tài chính được kiểm toán
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c6NG Ty cd pHlN TAP DoAN MAr
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Th;nh ph6 Hb chi l4inh, viet

Nam
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LUU CHUYEN TITN TU HOAT OONG KINH DOANH
1. Ldt nhuan tn!6c thud
2- DiEu chinh cho c;;c khodn:
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KhSu hao taisan c6 alinh

Ciic khoan d!/ phdnq
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(9O.723 .27 5 .s43)
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87.42t,t70.4L7
96.718.640.186
111.865,510.412
1.646.188.270

L.042.078.757.279
1.261.845.333.326

9.560.925.580

2.3L7,232.019.543

5,051.534,681
360.000.000
338.191.477

23

332
333
337
338

248.899,694.388
9.156.581.183

83.426.645.267

24

322

hqn

nim

5.109.355.570.477

372

313

Sd d6u

Sd cudi ndm

318

1. Phii trd ngfdi b6n dai han
2. Ngrrdi mua tri tiEn trrr6c dii hAn
3. Chi phi phil trd ddi hqn
4. Phai trd dii han khdc
5. Vay vi nf thu6 tii chinh dii han
6. Thud thu nhAp hodn lqi phii tr6
7. D( phdng phdi tri ddi hAn
D.

311

315

Doanh thu chua th(c hi6n ngdn hqn
Phei ffi ngdn han khdc
Vay vd nd thu6 tdi chinh ngdn han
Quy khen thfdng, ph(c lQi

II.

minh

rni

I.

6.
7.
8.
9,

Thuydt

so

6.663.527

370.670,825
343.252.356

t.404.L32,925.752

1.517.112.889,885

78L.40t,379,46L

34L
342

905.472.937.9L6
17.936.339.639
72,L53,826

400

558.920.479,374

521.012.574.933

17.936.339.539
60.823.750

I. Vdn cht sd h0'u

410

554.920.479.374

521.012.674.933

1. V6n cd ph6n
- Cd phi€u pnd tn6ng c6 quyEn bidu quydt
l. In?ng duvon co phan
J. Lo pnleu quy

411

1.016.716.630.000
1.016.716.630.000
30.248.557.2s2
(30.s22.400.000)
25.427.654.648
(803.7s0.s10.80s)

1.016.716,630.000

1.016.716.630.000
30.248.557.252
(30.922.400,000)
25.427,654,648
(841.107.983.490)

421a

(829.439.6s9.759)

(9s7.079.182.e08)

421b

25.689.148.954

115.971.199.318

32t.200.548.2,79

320.650.216.523

41

la

472
475

4t8

4. Quy dEu tr] phdt tridn
5. Ldi nhu6n sau thu6 chua ph6n ph6i

42t

(rrinh biy loi)
LQi nhudn chta phln phdi liy kd ddn
cudi n1m trtdc
- Lqi nhuAn sau thu€ chtta phdn phdi

-

nEm nay
6. Ldi ich cd d6ng kh6ng kidm soiit

429

rdue cQnc

440

NGU6N

v6x 1+eo=soo+4oo)

29
29
29
29

30
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Tai ngdy 31 thdng 12 ndm 2016
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sd 202/2014ffT-BTC
22 thdnq 12 nHm 2014 c0a 86 Tii chinh

1

[r*h,
Nguy6n V5n Hda
Nsudi lfp bidu

Trlnh 85 Cddng
Kd to5n trUdng

cdc thuydt minh kem theo ld b0 phdn hdp thdnh c1a bdo cdo

9_Q

vel.Ihilg

ong (iram ooc
Ngdy 12 thdng'4 nEm 2017
!

tii

chinh hdp

L
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t:
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I
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CONG TY

cd pxAx rAp ooex MAI LINH

64-68 Hai Bi Trulng, Phudng Bdn Nghe, Qu6n
Thinh ph6 Hb Chi Minh, Viet Nam
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r--I
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r-a
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l_
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l_
r-I
l_
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l_
r--{
La-.I

l_
L-r
l_
r-a
l_
r-{
l_
t-I
l_
t--t
l_
r-r
l_
]-a
l_
l-r
l-.al

l_
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22 th6nq 12 n5m 2014 c0a 86 TAi chinh

Ddn vi: VND
ME Thuydt
cHi TIEU

sd minh

1.
2.
3.

Doanh thu bin hing vd cung cdp dich vg
Cic khoin gi6m tril doanh thu
Doanh thu thuEn vE b5n hing vi cung cdp

0l
02

4.
5.

Gid v6n hing b6n vi dich vr; cung cdp
Lfli nhuQn gQp vE b5n hing vi cung cdp

6,
7.
8.
9.

Ndm nay

Nim trr.tdc

32

3.747.2L4.654.463

2.833.939.054.745

32

16,854.919.817

14,917,221,555

10

3.730.359.734.646

2.819.021.833.190

11

3.787,t?4,733.374

2,246,805.298.840

20

549.235,OO!.272

572.216.s34.3s0

27.298,398.035
205,157,145.380
203.177.680.666
135,415,488.160
319,793,170.933

46,729,5?2.465
197.847.980.959
191,525.718.286

dlch vg (10=01-02)

dich vU (20=10-rl)

Doanh thu hoat dQng tii chinh
Chi phitiichinh
- Trong d6; Chi phi ldi vay
Chi phi bdn hing
Chi phi qudn l,i doanh nghiQp

2t
22
23
25
26

35
35
37
37

30

(83.832.405.r66)

326.5r1.066

31

190.761,208.140
45.806,400.952

198.512,173.660

13, LCi nhufn kh5c (40=31-32)
14. Tdng l{i nhuan kdtoSn trr/dc thud

40
50

32

37.908.77r.t83

144.954,807.178

160.603.402.477

6t.L22.402.Ot2

160.929,913.s43

15.760.852.028

24,103,928.017

2.373.597.6rr

7.22t.770.763

42.9A7.952.373

L29.604.874.763

(50=30+40)
15, Chi phi thud thu nhfip doanh nghiQp hien hinh
16. Chi phi thu6 thu nh6p doanh nghigp ho6n lql
L7.LOa nhuin sau thudthu nhQp doanh nghiQp

(60=50-51-52)

51

52

39
39

60

Phin phdi cho:

bin tr6n cd phi6u (Trinh biy lei)

25.689,148,954
17.298.803.419

61

62

242

70

eereB
':i( .6 P,-iAN
gfZcoue rv

t *r[.Nguy6n Vin Hda
Ngudi lQp bidu

\u"/

c0_)

Ldi nhu6n crla cd d6ng C6ng ty mq
Ldi nhuan cila cd d6ng kh6ng kidm so5t

18. LAi cd

//^n\11

)ziufi

Trlnh 85 Cddng
Kd to6n trrldng

t_
t-..

l_
1--d

t_
t_
t-l
t_

t34.267.334.24L
286.504,230,539

(t5)/lgi nhuQn thuan tU hoat rlong kinh
doan h (30= 20+ ( 21 -22)-(25+ 26))
11, Thu nhflp khdc
12. Chi phi khiic
10.

1_
r-I

t_
]-..
t_

FrAu s6 B o2-DN/HN
td sd 202/2014frT-BTC

eAo cAo xEr quA HoAT DQNG KrNH DoANH Hgp NHAr
Cho ndm tdi chinh k€'t thlc ngity 31 thdng 12 nEm 2016
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r-{
Lr-I
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Ban hAnh theo Th6ng

1

Cdc thuy€'t minh kdm theo lit bA phdn hdp thdnh cita b6o c6o

tii

chinh hdp nhdt

1

15,971.199,318
13,633.675,445

1.140

t,ict

rrU

DEt

L
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r,--a
l_
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cd PHAN rie ooen MAI LINH
64-68 Hai BA TrUng, PhLro'ng Bdn Nghd, QuSn
Thdnh phd Hb Chl Minh, Vi€t Nam
cONG TY

BAo cAo

l_

f-..aI

l:r--

l_
l--r

1t--

lr-{

t_
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L_
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ll:
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IJ
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lr--llr--lj
lt:
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r. LUu cHUyEN TrEN Ti, HoAT oONG KrNH DoANH
7. LQi nhuQn tntdc thu€
2, Di€u chinh cho cdc khodn:
Khdu hao tiri s6n c6 dinh vA bdt tlOng sin dEu ttj
C5c kho6n dr/ ph6ng
L6 ch6nh l€ch ti gi6 h6i tlodi do d6nh gid lai cdc kho6n
mr,rc tiEn te c6 g6c ngoAi tQ
Lai tfr hoat dong dEu trJ
Chi phl l6i vay
Cdc khodn diEu chinh khdc

3. Lii nhuin tif hoTt dQng kinh doanh trtdc thay
ddi vdn Mu ding
Thay ttdi ciSc khodn ph6i thu
rhay ddi hing tbn kho
Thay tidi ciic kho6n phdi trd
rhay ddi chi phi tri trudc
lien lar vay 0a tra
Thud thu nhOp doanh nghiQp di nOp
TiEn thu khdc trJ hoat d0ng kinh doanh
TiEn chi khSc cho hoat dQng kinh doanh

Lrtu chuydn ti€n thudn

til

hoqt dQng kinh doanh

LfJa

lj

t:
l-ra

Nim trrfdc

07

67.722.402.072
645.558.364.770

474.899.910,668

02
03
04

760.929.973,543
449.769.346.288

539.443.837.711
3.766.284.910
1.733.851.314

0s
06
07
08

(r03.373,388.096)
203.L77,680.666
810.097.605

706,680.766.722

09
10
11
t2
t4
15
16
t7
20

t.?5?.502.769
t.487.757.L20
(

158.630,413,79s)
191.525.718.286

635.829,824.277

7.745.306.723
1,354,840.570

(217 .733.s24 .301)

7t.952.250.548

376.372.725.72L
(10.4s0.112.s60)
(184.168.363.177)
(34.982.s08.201)

14.871.106.952
(204,157.107.896)
(24.928.087,795)
134.884.215
(6.084.s33.s01)

567.s69,425.939

(24.788.387 .L7L)

540.O79.654.522
2500-

II.

LT,U CHUYEN TIEN TI, HOAT DONG DAU TU
1. TiEn chi ild mua sdm, x6y drJng tdi sdn c6 dinh
2. TiEn thu tirthanh l,i, nhr/0ng b6n tAisan c6 dinh
3. I ren chr cno vay
4, TiEn thu hbicho vay
5, TiEn chi dEu tu g6p v6n vio ddn vi khdc
6, TiEn thu hbi dEu trJ 96p v6n vio ddn vi khdc
7. TiEn thu lai cho vay, cd tfrc vi loi nhuf n dr/qc chia

Lttu chuydn tiEn thuHn

tit hoat dflng ffiu tt

uI.

Ti/

LUU CHUYEN TIEN

Ltu chuydn ti6n thubn til hoqt dAng fiti chinh
Lrlu chuydn ti6n thuHn trong

vi

nim (50=20+30+40)

trrdng drldng tiEn dEu nim

p

Nguy6n Vin Hda
Nsddi lip bidu

2r
22
23
24

(692.628.37s.840)
169,656.696.081

(1s.s68.8ss.410)
2.560.000.000

25

26
27
30

106.019.543
6.679.L07.997

(s29,795.447.629)

(887.053.233.609)
376.816.941.9s7
(75.423 .844.s69)
306.967.229
(2t.838.077 .923)8.986.603,162

(598.204,643.7s3)

HOAT DONG TAT CXfI,IX

1. TiEn thu tr} di vay
2. TiEn tri ng g6c vay
3. TiEn chi tr6 ng g6c thu€ tiri chinh
4, Cd tfc, lQi nhuqn dE tri cho chi sd hilu

Ti6n vd tudng dddng tiEn cu6i

L.{

Nim nav

s6

L-ria

t:

NHAT
nlm 2016

ME

cHi TIEU

TiEn

L_
f-el

lrlu cnuvEN Tr'EN TE HgP

Ddn vi: VND

f-.-

f,--{

MAU s6 B o3-DN/HN
Ban hinh theo Th6ng \r sd 2O2/2014/IT-BTC
ngiy 22 thdng 12 nEm 2014 crla 86 Tii chlnh

Cho ndm tdi chinh kdt th0c ngdy 31 thdng 12

t_
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l_
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1

nim (70=50+60)

33
34
3s
36
40

(1.s28.527 .627.272)
(23.21 1.9s6.7ee)
(21.552.5 14.998)

(52,372.401.643)

23.279,377.958

s0
60
70

1.596.511,405,027

t,727.981.586.?L2
(1.693.288.374.647)
(76.203.613.642)
(10.801.999.s56)

(

13.938.423.333)
74.479.739.338

(34.905.677.273)
109.385.416.611

74.479J39338
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{.n
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ar,
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PI{AN
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Trlnh Bii Cr/dng
Kd toSn trtldng

thuv€t minh kdm theo h bd phan hdp thdnh cja b6o c6o

tii

ng
d6c
Ngity 12 thdng 4 ndm 2017
chinh hdp nhdt
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Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty
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