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BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 

 

Kính thưa Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Container Việt Nam! 

 -Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được qui định tại Luật Doanh nghiệp và 

Điều lệ Công ty cổ phần Container Việt Nam, 

 -Căn cứ vào báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH KPMG; Tình hình hoaṭ đôṇg, báo cáo 

và hồ sơ của Công ty cổ phần Container Việt Nam trong năm tài chính 2016,  

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội các nôị dung như sau: 

I/HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

-Ban kiểm soát đã lâp̣ kế hoac̣h kiểm soát điṇh kỳ hàng quý, năm 2016, phân công nhiêṃ vu ̣cu ̣

thể cho từng thành viên và đánh giá kết quả hoaṭ đôṇg. 

-Tham dư ̣môṭ số phiên hop̣ của Hôị đồng quản tri,̣ tham gia ý kiến về các nôị dung đươc̣ thảo 

luâṇ trong phiên hop̣. 

-Tiến hành kiểm tra, giám sát viêc̣ tuân thủ quy điṇh theo Pháp luâṭ và Điều lê ̣Công ty trong viêc̣ 

quản lý, điều hành hoaṭ đôṇg kinh doanh của Hôị đồng quản tri,̣ Tổng giám đốc, người quản lý 

khác của Công ty. 

-Kiểm tra, giám sát viêc̣ triển khai thưc̣ hiêṇ các nghi ̣quyết của Đaị hôị Đồng Cổ Đông năm 

2016, viêc̣ ban hành các nghi ̣quyết, quyết điṇh của Hôị đồng quản tri ̣và Ban điều hành. 

-Thẩm điṇh báo cáo tài chính đa ̃đươc̣ kiểm toán, tình hình kinh doanh, sổ sách kế toán và tài liêụ 

khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thưc̣, hơp̣ lý của số liêụ tài chính. 

-Xem xét viêc̣ tuân thủ, chấp hành các qui điṇh về đảm bảo an toàn trong kinh doanh, phân tích 

các kế hoac̣h và các rủi ro tiềm ẩn trong môi trường kinh doanh. 

-Kiểm soát viêc̣ tuân thủ, chấp hành các qui điṇh về công bố thông tin của Công ty theo các qui 

điṇh của pháp luâṭ. 

II/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CỦA 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH  

1. Thẩm định BCTC 

 Năm 2016, kinh tế Viêṭ Nam đa ̃có nhiều dấu hiêụ cải thiêṇ cả ở góc đô ̣sản xuất kinh doanh 

cũng như ổn điṇh kinh tế vi ̃mô. Măc̣ dù lưu lươṇg hàng hóa thông qua các cảng tăng nhưng 

Viconship tiếp tuc̣ găp̣ khó khăn do viêc̣ caṇh tranh gay gắt của các doanh nghiêp̣ cảng và kho 

baĩ khác ở khu vưc̣ Hải Phòng.  

Với nỗ lưc̣ khắc phuc̣ khó khăn, với sư ̣đồng thuâṇ của toàn thể CBCNV và sư ̣hơp̣ tác 

của khách hàng, Viconship đa ̃hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD được thông qua tại Đại hội 

Đồng Cổ đông 2016.  

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Container Viêṭ Nam được Công ty TNHH 

KPMG kiểm toán đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình hoaṭ đôṇg 

kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và 

các quy điṇh hiêṇ hành.  
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Laĩ cơ bản trên 

Cổ phiếu 

VND 

 
 

4.967 

 

 

5.535 

Đa ̃điều 

chỉnh laị 

  

               (Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2016) 

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty me:̣ 251.282.298.636 đồng; Lợi nhuận do được 

hưởng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN: 9.263.707.394 đồng se ̃đưa vào quỹ đầu tư phát triển. Công 

ty đã tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2016, với mức 10%  mệnh giá cổ phần, bằng 

45.557.142.000 đồng. 

Trong năm, tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam tăng khoảng 10% 

so với 2015, trong đó lượng hàng container tăng 15%. So với cả nước, tỷ lệ tăng trưởng của khu 

vực cảng biển Hải phòng ở mức cao hơn, khoảng trên 15%. Dự kiến cho 2017 và các năm tiếp 

theo, tỷ lệ tăng trưởng tiếp tục tăng bền vững ở mức 12-15%. 

Viconship kịp thời kết thúc đầu tư đón đầu xu hướng, cảng VIP GreenPort sẵn sàng mở 

cửa với hơn 500.000 Teus công suất tại cảng hạ nguồn kể từ cuối năm 2016.  

Năm 2016 do vậy là một năm chuyển tiếp đối với Viconship, với tổng doanh thu tăng 

16,64% nhưng lợi nhuận giảm 10,08% so với năm 2015, chủ yếu do chi phí laĩ vay và chi phí 

khấu hao tăng. Tuy nhiên, việc VIP GreenPort, thay vì dự kiến hoạt động thua lỗ trong 3 năm đầu 

đã có lợi nhuận năm 2016 là một dấu hiệu rất tích cực. Chúng tôi hy vọng với nguồn khách hàng 

mới, VIP GreenPort sẽ nhanh chóng lấp đầy tới 70% - 80% công suất trong năm 2017.   

Việc sụt giảm lợi nhuận cũng một phần được lý giải bởi sự suy giảm doanh thu hàng lạnh, 

tác động lên toàn thị trường cảng tại Hải Phòng. Loại hình doanh thu này tăng đột biến từ cuối 

năm 2014 đến cuối 2015 do sự thay đổi chính sách tạm thời siết chặt kiểm duyệt hàng hóa tại 

Trung Quốc, dẫn tới nhu cầu tạm nhập tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu Việt Nam. Từ năm 2016, 

lịch trình hàng hải của các tàu quốc tế qua cảng Trung Quốc đã dần thay đổi, lượng hàng lạnh tuy 

vẫn còn nhưng sẽ giảm bớt. Mặt hàng này biên độ lợi nhuận cao nên việc giảm sút sẽ trực tiếp 

ảnh hưởng tới tỷ lệ lợi nhuận của các công ty. 

Các hoạt động khác của Viconship như kho bãi, vận tải vẫn tiếp tục duy trì tăng trưởng 

tốt, vượt chỉ tiêu đề ra đầu năm. 

Về đầu tư, VIP GreenPort hoàn tất đầu tư sau gần 2 năm với tổng đầu tư đạt 985,907 tỷ, 

trong đó 447,704 tỷ đầu tư trong năm 2016. Tỷ lệ góp vốn cuối cùng trong liên doanh thay đổi từ 

tháng 5/2016 là VSC nắm giữ 74,35% và đối tác chiến lược Evergreen nắm giữ 21,74 %. VIPCO 

hoàn toàn rút khỏi liên doanh.  
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Trong năm 2016, chúng tôi cũng nhận thấy có sự tăng trưởng đầu tư vào hoạt động kho 

bãi tại nhiều đơn vị: GreenPort, Green Depot, Green Logistics Centre... để đón đầu và bắt kịp với 

tăng trưởng khối lượng của cảng mới trong những năm tới. Xu hướng này sẽ tiếp tục trong năm 

2017.  

Cho đến nay, chúng tôi đánh giá mọi khoản đầu tư cũng như thoái đầu tư của Công ty đều 

rất hợp lý, kịp thời, thực hiện nhanh chóng và tiết kiệm, vừa đáp ứng được nhu cầu phát triển của 

thị trường và công ty, vừa đảm bảo tối ưu hóa về lợi nhuận cho các cổ đông. Chúng tôi đánh giá 

cao và tin tưởng vào tầm nhìn, mục tiêu, chủ trương và cách thức điều hành của Ban lãnh đạo 

công ty.  

 Công ty thưc̣ hiêṇ công tác quản lý tài chính đúng chế đô,̣ chính sách Nhà nước qui điṇh, 

quản lý tốt nguồn thu, chi và làm đầy đủ nghiã vu ̣thuế với Nhà nước. Công tác tiếp thi ̣làm thi ̣ 

trường đươc̣ đẩy maṇh. Công ty chú troṇg đào taọ nguồn nhân lưc̣ có chuyên môn cao, có trình 

đô ̣ngoaị ngữ, tin hoc̣, đào taọ nghề, huấn luyêṇ điṇh kỳ, đáp ứng yêu cầu hoaṭ đôṇg SXKD; 

Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, xây dưṇg các điṇh mức, đơn giá, quy trình, quy chế lương 

thưởng, nhằm năng cao năng suất, chất lươṇg dic̣h vu,̣ đảm bảo viêc̣ làm, thu nhâp̣ cho người lao 

đôṇg.  

Kết quả thẩm điṇh của Ban kiểm soát cho thấy Công ty đa ̃giữ vững tăng trưởng thông 

qua các hoaṭ đôṇg kinh doanh cốt lõi là khai thác cảng biển và các hoạt động logistic hỗ trợ.  

2. Kết quả giám sát hoạt động của Hôị đồng quản tri ̣ và Ban điều hành 

Qua quá trình giám sát các hoaṭ đôṇg quản tri,̣ điều hành của Hôị đồng quản tri,̣ Ban điều 

hành năm 2016, Ban kiểm soát không nhâṇ thấy dấu hiêụ bất thường nào. Các hoaṭ đôṇg của 

Công ty đều tuân thủ các qui điṇh của Luâṭ Doanh nghiêp̣, Điều lê ̣Công ty và các quy điṇh của 

pháp luâṭ. 

Báo cáo quản tri ̣Công ty của Hôị đồng quản tri ̣ đa ̃phản ánh đầy đủ, trung thưc̣ các hoaṭ 

đôṇg cũng như sư ̣chỉ đaọ, điều hành Công ty. 

Hôị đồng quản tri ̣tổ chức và duy trì các cuôc̣ hop̣, giám sát Ban điều hành thưc̣ hiêṇ các 

nghi ̣quyết, kế hoac̣h kinh doanh và kế hoac̣h đầu tư đa ̃đươc̣ Hôị đồng quản tri ̣và Đaị hôị đồng 

Cổ đông thông qua. Viêc̣ giám sát công tác điều hành quản lý, tái cơ câú tổ chức hoaṭ đôṇg, 

chuyển đổi mô hình hoaṭ đôṇg trong toàn hê ̣thống Công ty của Hôị đồng quản tri ̣đa ̃đảm bảo 

hoaṭ đôṇg sản xuất kinh doanh của Công ty đươc̣ an toàn, tuân thủ đúng các qui điṇh của pháp 

luâṭ, theo đúng điṇh hướng nghi ̣quyết của Đaị hôị đồng Cổ đông. 

Tổng giám đốc và các giám đốc đã nỗ lưc̣ trong chỉ đaọ sản xuất, đầu tư xây dưṇg trên 

tinh thần trách nhiêṃ cao vì lơị ích hơp̣ pháp của Công ty và Cổ đông. Ban điều hành thường 

xuyên tổ chức các cuôc̣ hop̣, căn cứ nghi ̣quyết, quyết điṇh của Hôị đồng quản tri ̣để triển khai 

nhiêṃ vu,̣ đưa ra các quyết sách kip̣ thời, phù hơp̣ với từng điều kiêṇ cu ̣thể.  

Ban kiểm soát đánh giá cao năng lưc̣ và tâm huyết của Hôị đồng quản tri,̣ Tổng giám đốc 

và các Giám đốc đa ̃ lañh đaọ Công ty vươṭ qua khó khăn, đầu tư mở rôṇg đúng hướng, hoàn 

thành vươṭ mức kế hoac̣h kinh doanh năm 2016.    

III/ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VÀ HỘI 

ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH, CỔ ĐÔNG   

 Sư ̣phối hơp̣ hoaṭ đôṇg giữa Ban kiểm soát và Hôị đồng quản tri,̣ Ban điều hành của Công 

ty đươc̣ thưc̣ hiêṇ chăṭ che ̃theo sát các nghi ̣ quyết của Đaị hôị đồng Cổ đông. Ban kiểm soát đươc̣ 

cung cấp các văn bản, tài liêụ cần thiết trong quá trình chỉ đaọ, điều hành hoaṭ đôṇg kinh doanh 

của Hôị đồng quản tri,̣ Ban điều hành. 
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 Giữa hai kỳ đaị hôị thường niên 2016-2017, Ban kiểm soát không nhâṇ đươc̣ đơn thư yêu 

cầu hay khiếu naị của Cổ đông hoăc̣ Nhóm cổ đông. 

IV/ KẾT LUẬN 

Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2016 cho thấy sản xuất kinh doanh của Công ty 

đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, đúng điṇh hướng Nghi ̣quyết Đaị hôị đồng Cổ đông, đaṭ 

hiêụ quả tốt. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Giám đốc đa ̃lãnh đạo toàn thể CBCNV 

trong Công ty nỗ lực không ngừng nhằm mang lại giá tri ̣bền vững cho Cổ đông.  

 Trân trọng kính trình. 

 

       T/M BAN KIỂM SOÁT  

                 Trưởng ban 

 

           

 

                                                                             Nguyêñ Thi ̣Kim Nhã    

 

 

 

 

 

 


