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      CÔNG TY CỔ PHẦN 
CONTAINER VIỆT NAM  

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
     ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC 

------------   
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 
(ngày 29/03/2019) 

 Kính thưa Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Container Việt Nam ! 
 
 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy 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 hoạt động, báo 
cáo và hồ sơ của Công ty cổ phần Container Việt Nam trong năm tài chính 2018,  

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

I/HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 
Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát theo chức năng, 

nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 
  -Ban kiểm soát đã lập kế hoạch kiểm soát định kỳ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho 
từng thành viên, nghiên cứu các tài liệu và đánh giá kết quả hoạt động. 
  -Tham dự một số phiên họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến về các nội dung 
được thảo luận trong phiên họp và tham gia kiểm soát hoạt động SXKD cùng với kiểm soát 
nội bộ của VSC. 
  -Thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý, điều 
hành Công ty và thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư đã được 
Đại hội đồng cổ đông giao cho. 
  -Kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành 
hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập BCTC. 
  -Thẩm định BCTC đã được kiểm toán, báo cáo tình hình kinh doanh, xem xét sổ 
sách kế toán và tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu 
tài chính. 
  -Xem xét việc tuân thủ, chấp hành các qui định về đảm bảo an toàn, các rủi ro tiềm 
ẩn trong môi trường kinh doanh. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo qui định. 
 
II/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ÐỐC 
1.Thẩm định BCTC 
 Thị trường cảng biển Việt Nam năm 2018 được đánh dấu bởi nhân tố tích cực- kim 
ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh khiến tổng sản lượng hàng hóa qua cảng tăng 19%, trong 
đó hàng container tăng 24% so với năm 2017 (thông tin Cục Hàng Hải). Tuy nhiên tại khu 
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vực cảng biển Hải Phòng vẫn diễn ra sự cạnh tranh khốc liệt khi các cảng thượng nguồn 
liên tục giảm giá để giữ chân khách hàng và lượng cung công suất cảng gia tăng đáng kể 
khi một loạt cảng mới đưa vào hoạt động. 
 Với chiến lược làm tốt công tác thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ cảng, kho, 
bãi, vận tải…và nỗ lực của tập thể Người lao động, Viconship đã hoàn thành vượt mức kế 
hoạch SXKD 2018 Đại hội đồng Cổ đông giao về cả doanh thu và lợi nhuận.   

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Container Việt Nam được Công ty 
TNHH KPMG kiểm toán đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình 
hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực 
kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành. 
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   (Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2018) 

 
Doanh thu hợp nhất của VSC đạt 1.694 tỷ đồng, vượt 25% so với kế hoạch, tăng 

30% so với năm 2017. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 388 tỷ, tăng 30% so với năm 
2017 và vượt 38% so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 354.2 tỷ đồng, trong đó LNST của cổ đông Công ty 
mẹ đạt 300,4 tỷ đồng. Việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty đang sở hữu tại VIP 
Greenport cho hãng tàu Evergreen chưa thực hiện do giá thị trường không đạt mức kỳ vọng 
của Evergreen. Công ty đã chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017: 10% /cổ phiếu bằng tiền vào 
tháng 5/2018 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018: 10%/ cổ phiếu bằng tiền vào tháng 
9/2018.  

Năm 2018 là một năm đặc biệt thành công với VSC trên lĩnh vực kinh doanh. Công 
ty đã khai thác tối ưu, tổng sản lượng thông qua cảng đạt 1,1 triệu TEU, tăng 38% so với 
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năm 2017. Công ty đã tận dụng đẩy mạnh tăng trưởng từ các khách hàng lớn hiện có như 
Maersk và Evergreen, nhưng cũng thu hút được một lượng khách hàng mới từ khu vực 
Châu Á và cả khách hàng nội địa.  

Với thành công này, Công ty đã kết thúc tốt đẹp giai đoạn đầu tư và thu hút khách 
hàng cho dự án đầu tư nâng công suất cảng (kèm theo đầu tư xây dựng trung tâm logistisc 
mới GIC). Năm 2019, Công ty sẽ bước sang giai đoạn củng cố sản lượng và doanh thu, 
nâng cao lợi nhuận, tăng cường dòng tiền. 

Với lợi nhuận gộp đạt 29% (giảm nhẹ so với 2017), lợi nhuận ròng đạt 21% (tăng 
nhẹ so với 2017), lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 5.395 VNĐ, tăng 26.6 % so với năm 2017,  
Viconship vẫn là một doanh nghiệp có khả năng sinh lời cao.  

Trong năm 2018 Công ty đầu tư mở rộng sản xuất nhằm nâng cao chất lượng dịch 
vụ và 
bắt kịp với đà tăng trưởng sản lượng của cảng, bao gồm nạo vét luồng, nâng cấp bãi các 
cảng GP, VGR, trang thiết bị cho GIC, GSL, VSM, sửa kho bãi và trang thiết bị cho GLC. 
Việc đầu tư hợp lý, kịp thời đã đáp ứng được yêu cầu của hoạt động SXKD và mang lại 
hiệu quả tốt. 

 Việc đầu tư để tiếp tục tăng công suất, nhằm tránh tình trạng hạn chế bởi công suất 
tối đa,  không theo kịp nhu cầu của các khách hàng lớn, chúng tôi kiến nghị Ban lãnh đạo 
VSC cân nhắc cơ hội, thời điểm đầu tư và nguồn tiền của Công ty để khởi công dự án khi 
thuận lợi nhất.  

Chất lượng dịch vụ và năng suất lao động của VSC không ngừng được nâng cao ở 
tất cả các khâu của hoạt động SXKD. Bên cạnh công tác tiếp thị được Ban lãnh đạo Công 
ty đặc biệt quan tâm đã giữ vững và phát triển khách hàng, Công ty còn đặc biệt chú trọng 
đến công tác quản lý, điều hành sản xuất và đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ 
trong quản lý, khai thác, cung cấp dịch vụ trực tuyến.  

 Công tác tài chính thực hiện đúng chế độ, quản lý tốt nguồn thu, chi và làm đầy đủ 
nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Công ty chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, chuyên 
môn cao, đào tạo nghề, huấn luyện định kỳ, thường xuyên rà soát, điều chỉnh, xây dựng 
các định mức, đơn giá, quy trình, quy chế và tổ chức sản xuất hợp lý, khoa học đã góp phần 
nâng cao năng suất,   đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.  
2.Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc 

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban 
Giám đốc năm 2018, Ban kiểm soát nhận thấy các hoạt động của Công ty  tuân thủ các qui 
định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. 

Báo cáo quản trị Công ty của Hội đồng quản trị đã phản ánh đầy đủ, trung thực các 
hoạt động cũng như công tác chỉ đạo, điều hành Công ty. 

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát Ban Giám đốc việc thực hiện các nghị 
quyết, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2018, giám sát các hoạt động điều 
hành của Tổng Giám đốc, các Giám đốc thành viên, giám sát công tác quản lý, sản xuất 
trong toàn hệ thống để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ 
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đúng các qui định của pháp luật, đúng định hướng nghị quyết đã được được HĐQT, Đại 
hội đồng cổ đông thông qua.  . 

Tổng Giám đốc và các cấp quản lý đã làm tốt công tác thị trường, nỗ lực trong chỉ 
đạo sản xuất, đầu tư xây dựng, trên tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích hợp pháp của Công 
ty và Cổ đông. Ban điều hành thường xuyên tổ chức các cuộc họp, căn cứ nghị quyết, quyết 
định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị để triển khai nhiệm vụ, đưa ra các quyết 
sách kịp thời, phù hợp với từng điều kiện cụ thể.  

 
III/ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VÀ HỘI 
ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ÐỐC, CỔ ĐÔNG   
 Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và 
các cán bộ quản lý khác của Công ty được thực hiện chặt chẽ theo sát các nghị quyết của 
Đại hội đồng Cổ đông. Ban kiểm soát được cung cấp các văn bản, tài liệu cần thiết trong 
quá trình giám sát  hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc. Các kiến 
nghị, đề xuất của Ban kiểm soát đều được HĐQT, Ban Giám đốc xem xét, chỉ đạo các đơn 
vị liên quan nghiêm túc thực hiện. 
 Công ty thực hiện việc công bố thông tin minh bạch kịp thời theo qui định của pháp 
luật.  
 
IV/ KẾT LUẬN 

Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2018 cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh 
của Công ty đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, đúng định hướng Nghị quyết Đại hội 
đồng Cổ đông, đạt hiệu quả cao. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, toàn thể Người lao 
động  trong Công ty không ngừng nỗ lực, đã nâng cao vị thế, vai trò của Viconship, trở 
thành một trong các đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực khai thác cảng biển tại khu vực Hải 
Phòng.  
 Trân trọng kính trình. 
 
               T/M BAN KIỂM SOÁT 
                                                                           
 
                                                                                         Nguyễn Thị Kim Nhã                                       
   Nơi nhận : 
-ĐHĐCĐ Cty    
-HĐQT, BĐH Cty                                                                                                                                                 
-Các UV BKS                                                                                                                                                         
 

 


