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 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
CONTAINER VIỆT NAM  

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC 
================ 

------------  

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 

(ngày 16 / 03 / 2013) 

  

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 
Container Việt Nam. 
 - Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn được quy định của Ban kiểm soát . 
 - Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán ASC đã kiểm toán các 
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 của Công ty. 
 - Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo và hồ sơ của Công ty trong năm 
tài chính 2012.  

Ban kiểm soát Công ty cổ phần container Việt Nam  xin báo cáo Đại hội kết quả kiểm 
soát năm 2012 như sau: 

I/ Các hoạt động của Ban Kiểm soát 

 Đến thời điểm Đại hội cổ đông thường niên 2012, Ban kiểm soát gồm 3 thành viên. 
Ngày 25/07/2012, Bà Bùi Thị Bích Loan - nguyên kế toán trưởng Vinalines bị khởi tố, bắt 
tạm giam do liên quan đến những sai phạm tại Vinalines. Tại thời điểm bị bắt bà Loan là 
Trưởng ban kiểm soát của Công ty cổ phần Container Việt Nam. Nhiệm vụ của Ban kiểm soát 
do 2 thành viên còn lại đảm nhiệm.  

Trong năm 2012, Ban Kiểm soát tiến hành các hoạt động sau : 

- Căn cứ các quy định trong Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, Ban kiểm soát đã 
tiến hành họp 3 lần, đã phân công cho các thành viên theo dõi, giám sát việc thực hiện từng 
mặt công tác theo các lĩnh vực hoạt động và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám 
đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh, các qui chế, qui trình, các nghị quyết, quyết định. 

 - Tham gia Đại hội cổ đông thường niên năm 2012. 

  - Theo dõi tình hình qua các nghị quyết, quyết định, kiểm soát việc ban hành và thực 
hiện các quy chế hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, quy trình nghiệp vụ của Công ty và 
các đơn vị thành viên. 

 - Giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo qui định của pháp luật và điều lệ Công ty 
đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, người quản lý trong việc quản lý và điều hành 
Công ty.  

 - Tham gia một số cuộc họp của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh 
của Công ty. 

 - Xem xét các báo cáo tài chính của công ty, báo cáo kiểm toán của công ty kiểm toán. 

 Trong năm 2012, Ban kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào cần phải có 
quyết định kiểm tra bất thường đối với các hoạt động của Công ty.  
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II/ Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ 

 Năm 2012, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt 
động của VCS. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội 
bộ của Công ty.  

 - Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật 
Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như Quy chế tổ chức và hoạt 
động của HĐQT và Tổng giám đốc Công ty. Trong các cuộc họp, các thành viên tham gia đầy 
đủ, làm việc nghiêm túc. 

 - Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều bám sát thực tế hoạt động của Công ty, 
triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2012, thực hiện tốt chức năng quản trị 
của HĐQT, định hướng cho hoạt động điều hành và được Tổng giám đốc Công ty tổ chức 
thực hiện nghiêm túc. 

 - Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo 
đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo 
lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông. Hội đồng quản trị đã bám sát các mục tiêu, định 
hướng của Đại hội đồng cổ đông thông qua để đưa ra các giải pháp và triển khai các nhiệm vụ 
cụ thể. 

 - Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và trong sự cạnh tranh quyết liệt của 
các doanh nghiệp hoạt động cùng ngành nghề, Ban Tổng giám đốc đã cố gắng, nỗ lực trong 
chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoạt động mang lại hiệu quả tốt. 

 - Các cán bộ quản lý thực hiện tuân thủ các qui trình hoạt động của Công ty. 

 - Công ty chấp hành nghĩa vụ công bố thông tin theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC 
của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

III/ Về việc thẩm định báo cáo tài chính 2012 

  Báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH kiểm toán ASC thực hiện và đưa ra báo 
cáo kiểm toán với ý kiến chấp nhận.  

1/Về doanh thu, lợi nhuận  

 Môi trường kinh doanh năm 2012 rất khó khăn, ảnh hưởng bởi chính sách thắt chặt tài 
chính. Kinh tế Việt Nam đối mặt với thách thức về lạm phát, lãi suất cho vay cao, thách thức 
về độ mở cửa của nền kinh tế. Viconship vẫn tăng trưởng ở mức cao, đạt kết quả kinh doanh 
tốt.  

Đơn vị tính: VNĐ
S
T
T 

Chỉ tiêu Kế hoạch 
2012 

 

Thực hiện 
2012 

Thực hiện 
2011 

Tỷ lệ 
(%) 

 

Tỷ lệ 
(%) 

1 2 3 4 5 4/3 4/5 
1 
 

Doanh thu bán hàng 

và cung cấp dịch vụ 

660.000.000.000 779.416.783.610 644.207.785.309 118 121 

2 
 

Lợi nhuận trước 

thuế 

190.000.000.000 290.059.002.427 240.022.702.950 153 121 

3 
 

Lãi cơ bản trên 

Cổ phiếu 

9.626 10.028   

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của Công ty Cổ phần Container Việt Nam năm 2012 
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 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối :   217.790.623.926 đồng. Lợi nhuận do được 
hưởng ưu đãi thuế TNDN với thuế suất 20% (Green port) : 8.123.803.339 đồng. Công ty đã 
trả 20% cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt : 47.743.804.000 đồng vào ngày 20/12/2012 (ngày 
đăng ký cuối cùng).  

2/ Thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước 

 Số thuế phải nộp của toàn Công ty năm 2012 là : 131.589.206.906  đồng 

3/ Về bảo toàn và phát triển vốn  

                                        ĐVT              Số đầu năm               Số cuối năm          Tỷ lệ (%)

Vốn chủ sở hữu              VND         642.933.258.665          757.391.936.108          118% 

Về Cơ cấu nguồn vốn: -Vốn điều lệ trong năm 2012 tăng từ 238.945.020.000đ lên 
240.385.020.000đ do phát hành bán 144.000 cổ phiếu bằng 1.440.000.000 đồng theo 
chương trình lựa chọn cho người lao động . 

Trong đó :  Phần vốn Nhà nước 4.152.600.000 đồng chiếm  1,74 % vốn điều lệ . 

                  Phần vốn các nhà đầu tư nước ngoài chiếm 49% vốn điều lệ. 

4/ Về công nợ  

- Các khoản phải thu  : 126.541.260.896 đồng  

Trong đó - Nợ khó đòi : 1.366.884.866 đồng đã được trích lập dự phòng phải thu 
khó đòi. 

5/Về đầu tư xây dựng cơ bản 

 Công ty đã thực hiện hầu hết các hạng mục đầu tư đề ra trong ĐHCĐ lần trước: thi 
công mở rộng cầu số 2, sửa chữa VP 3 tầng, nạo vét vũng quay tàu, nâng cấp bãi đợt 4, 
hoàn thành lắp đặt cần trục KE, mua xe Trailer (Green port), xây VP Qui Nhơn, cải tạo VP 
Đà Nẵng, mua đất cho dự án GLC, hoàn thiện đóng 2 sà lan, đầu tư thêm xe vận chuyển, 
moóc cho các đơn vị thành viên, góp vốn liên doanh với MSC…Các dự án đều được triển 
khai và đưa vào sử dụng đúng tiến độ.  

6/ Đầu tư vào doanh nghiệp khác  

 Công ty đầu tư góp vốn vào các công ty liên doanh, công ty liên kết 24.920.716.000 
đồng. Số liệu phản ánh trên báo cáo tài chính hợp nhất của công ty là giá gốc ban đầu đang 
phản ánh trên sổ kế toán.  

7/ Về công tác quản lý, chế độ tiền lương  

 Công ty đã thực hiện tái cơ cấu trong năm 2012, tạo sự chủ động trong sxkd của các 
đơn vị thành viên.Việc ban hành, hoàn thiện và thực hiện tốt các quy chế nội bộ, xây dựng 
chế độ lương, thưởng hợp lý đã tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động  
kinh doanh. Công ty đảm bảo cho người lao động có việc làm ổn định, thu nhập năm sau 
cao hơn năm trước : 

 - Tiền lương đã chi năm 2012  : 79.416.214.000 đồng 

 - Tổng số CBCNV bình quân  :   715  người 

 - Thu nhập bình quân    :  9.225.900  đồng/ người-tháng  

8/Tổ chức công tác kế toán   

 Công ty đã tuân thủ đầy đủ chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định 
số 15/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, áp dụng hình 
thức kế toán Chứng từ ghi sổ. Báo cáo tài chính của công ty cổ phần Container Việt Nam 
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đã bao gồm số liệu hợp nhất của báo cáo tài chính riêng của Công ty và các công ty con sau 
khi loại trừ các khoản doanh thu, chi phí và các khoản công nợ phải thu, phải trả nội bộ.  

IV/ Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban 
Tổng giám đốc và Cổ đông  

 Năm qua Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp, cộng tác của Hội đồng quản trị, 
Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty, được cung cấp thông tin về các quy 
chế quản lý, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành. Tuy nhiên sự liên lạc hoặc 
trao đổi, phối hợp giữa Ban kiểm soát với các cổ đông vẫn còn hạn chế, chưa được nhiều. 

V/ Kiến nghị và kết luận 

 - Để hoạt động của Ban kiểm soát được tốt hơn, phát huy được chức năng Kiểm 
soát theo quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đề nghị Đại hội đồng cổ 
đông năm 2013 bầu bổ sung thêm một thành viên cho đủ theo quy định; Ban kiểm soát 
phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành để cập nhật, bổ sung các quy chế, quy trình 
quản lý nội bộ đảm bảo luôn phù hợp với thực tiễn SXKD và tăng cường công tác kiểm 
soát nội bộ của Công ty ngày một tốt hơn.  

 - Thông qua hoạt động kiểm soát năm tài chính 2012, Ban kiểm soát đánh giá hoạt 
động của Công ty đã tuân thủ  pháp luật, các qui định của UBCK Nhà nước và Sở Giao 
Dịch Chứng Khoán, các qui trình nội bộ liên quan. HĐQT và Ban TGĐ cùng toàn thể 
CBCNV Công ty đã nỗ lực cao và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế  hoạch mà Đại hội đồng 
cổ đông giao, đưa Công ty phát triển bền vững. 

 

 
Nơi nhận:                                                      
- ĐHĐCĐ Cty, HĐQT công ty 
- Các UV Ban KS                                            
 

T/M BAN KIỂM SOÁT 
 
 
 
 

Lâm Văn Tam 

                                                                                                                                                                     


