CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CONTAINER MIỀN TRUNG (VSM)

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Kính thưa: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Container Miền trung
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được qui định tại Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Miền trung;
Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:
I, Hoạt động của Ban kiểm soát:
Về nhân sự của Ban kiểm soát:
Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Container Miền trung gồm có các thành viên sau:
+ Ông Trương Lý Thế Anh – Trưởng ban
+ Ông Hồ Khả Quốc – Thành viên
+ Ông Trần Quốc Bình – Thành viên
Về hoạt động của Ban kiểm soát:
-

Tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động kinh
doanh và tình hình đầu tư của Công ty.

-

Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động và việc tuân thủ theo các
quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty đối với Hội đồng quản trị và Ban
giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty.

-

Kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty theo nghị
quyết của Đại hội đồng cổ đông.

-

Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản
trị và Ban giám đốc.
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-

Kiểm soát việc tuân thủ và chấp hành các quy định theo pháp luật về công bố
thông tin của Công ty.

-

Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán, sổ sách kế toán và các tài liệu
khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

II, Kết quả kiểm tra, giám sát:
1, Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018:
-

Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo tài chính năm 2018 của
Công ty Cổ phần Container Miền trung đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH
Kiểm toán TTP đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình
hình tài chính của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ
kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

-

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018:

STT

Chỉ tiêu

Đơn
vị tính

Kế hoạch
năm 2018

Thực hiện
năm 2018

Thực hiện
năm 2017

Tỷ lệ
(%)

Tỷ lệ
(%)

1

2

3

4

5

6

5/4

5/6

1

Doanh thu bán hàng
và cung cấp dịch vụ

Tỷ
đồng

115

142,99

127,03 124,35 112,57

2

Tổng lợi nhuận kế
toán trước thuế

Tỷ
đồng

8

8,42

5,53 105,29 152,32

Trong năm 2018, hoạt động kinh doanh nòng cốt của Công ty Cổ phần Container
Miền trung là dịch vụ vận tải bộ gặp nhiều khó khăn do mất cân đối cung cầu trên
thị trường và do ảnh hưởng của việc giá nhiên liệu tăng cao. Tuy nhiên, với sự nỗ
lực của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty và sự hợp tác, ủng hộ của
các khách hàng, Công ty đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ
đông đề ra. Doanh thu đạt gần 143 tỷ tăng 24,35% so với kế hoạch và tăng 12,57%
so với thực hiện năm 2017. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 8,42 tỷ tăng 5,29% so
với kế hoạch và tăng 52,32% so với thực hiện năm trước.
Công ty đã chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10%/cổ phiếu trong tháng
7/2018 với số tiền 3,05 tỷ đồng.
Về đầu tư trong năm 2018, Công ty đã đầu tư thêm 10 đầu kéo container và 17 sơ
mi rơ moóc với tổng số tiền là hơn 10,84 tỷ đồng.
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2, Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc:
-

Trong năm 2018, Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong
hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả hoạt động của Công ty đều tuân thủ các
qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

-

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát các hoạt động điều
hành của Ban giám đốc để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an
toàn và hiệu quả.

-

Ban giám đốc đã điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng pháp
luật, theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, theo đúng các nghị quyết và
quyết định của Hội đồng quản trị.

III, Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban
giám đốc, cổ đông:
-

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc
của Công ty được thực hiện chặt chẽ theo sát nghị quyết của Đại hội đồng cổ
đông.

-

Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình
giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị và
Ban giám đốc.

IV, Nhận xét và kiến nghị:
Thông qua hoạt động kiểm soát trong năm 2018 cho thấy tình hình hoạt động kinh doanh
của Công ty đảm bảo an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định
hướng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
Ban kiểm soát kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công
ty chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định của Uỷ ban
chứng khoán Nhà nước để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho
Công ty Cổ phần Container Miền trung.
Ban kiểm soát kiến nghị với Ban giám đốc quan tâm hơn đến việc đôn đốc và thu hồi
công nợ, đặc biệt là các khoản nợ lâu và nợ nhiều.
Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát.
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Trân trọng kính trình.
Đà Nẵng, tháng 4/2019
T/M BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Trương Lý Thế Anh

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ
- HĐQT
- Lưu: BKS
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