BÁO CÁO

CỦA BAN KIỂM SOÁT
- Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát được quy định tại điều 123 của Luật
Doanh Nghiệp và điều 51 của Điều lệ Công ty CP Hưng Đạo Container
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty CP Hưng Đạo Container được kiểm toán bởi
Công ty Kiểm toán TƯ VẤN THUẾ ( ATAX)

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại Hội Cổ Đông kết quả hoạt động của Ban
Kiểm Soát năm 2011
I. Một số hoạt động chính của Ban Kiểm Soát (BKS):
Năm 2011 BKS có 04 thành viên , đã giảm đi 1 thành viên so với năm 2010 . Trong năm đã thực
hiện được các công việc sau:
- Ban Kiểm Soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật
doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cũng như các nghị quyết của Đại hội Cổ Đông trong năm 2011.
- Đại diện BKS đã tham gia đầy đủ vào các cuộc họp của HĐQT và Ban lãnh đạo nhằm duy trì
kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội Cổ Đông và đưa ra các ý kiến đóng góp
trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.
- BKS cũng thường xuyên trao đổi với nhau, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty dựa trên
việc phân tích Báo Cáo Tài chính để đưa ra các định hướng kiểm soát nhằm cải tiến và hoàn thiện
công tác quản lý, điều hành của Công ty. Đồng thời cũng xem xét đánh giá những công việc mà
BKS đã thực hiện và lập kế hoạch công tác cho thời gian tiếp theo.
- Cập nhật và phân tích các Báo cáo nội bộ định kỳ hàng tháng do Ban Giám Đốc Công ty lập và
quy định, đồng thời kiểm soát chi phí hợp lý hợp lệ.
- Xem xét Báo cáo tài chính hàng quý và thẩm định báo cáo tài chính cả năm 2011.
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.
II. Kết quả kiểm tra giám sát các hoạt động của Hội Đồng Quản trị, Ban Giám Đốc, và sự
phối hợp BKS với HĐQT, Ban Giám Đốc.
1. Hoạt động của HĐQT:
Trong năm 2011, HĐQT đã có sự nhất trí cao trong các vấn đề mang tính chủ trương, chính sách
của Công ty. Nội dung các cuộc họp chủ yếu bàn về thực hiện nghị quyết của Đại Hội Cổ Đông,
thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2011, chiến lược phát triển công ty.
HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và
điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
Các quyết định của HĐQT được ban hành phù hợp với các quy định của Nhà nước đối với Công ty
cổ phần đã niêm yết. Các cuộc họp của HĐQT để quyết định những vẫn đề quan trọng đều mời đại
diện BKS tham dự.
2. Hoạt động của Ban Giám Đốc.

Trong năm 2011, Ban Giám đốc toàn Công ty đã có sự nỗ lực trong việc cải tiến quản lý điều hành.
Đã triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của HĐQT ban hành ra.
BGĐ duy trì thường xuyên các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng. Nội dung họp tập trung
giải quyết các vướng mắc trong điều hành quản lý, những khó khăn vướng mắc được đưa ra các
biện pháp giải quyết ngay trong mỗi cuộc họp. Phân công nhiệm vụ và tổ chức phối hợp thực hiện
công tác quản lý một cách có hiệu quả.
Chấp hành đầy đủ việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật đối với mô hình Công ty Đại
chúng.
3. Sự phối hợp hoạt động của BKS.
BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và BGĐ trong quá trình quản lý , điều hành mọi hoạt động của
Công ty
Cụ Thể: Hàng tháng BKS đều cử đại diện tham gia các cuộc họp giao ban của Công ty. BKS kết
hợp với HĐQT, BGĐ lập ra các phương án kiểm tra, kiểm soát để đưa quá trình SXKD đi theo đúng
định hướng của công ty đã đề ra.
Trong quá trình kiểm tra, BKS cũng đã phát hiện một số sai sót nhỏ như: Quy trình quản lý một số
khâu chưa chặt chẽ, cụ thể là Dich vụ Logistics vẫn còn để thời gian thanh toán khoản ứng còn
kéo dài. BKS đã báo cáo lại HĐQT để kịp thời chấn chỉnh.
Lãnh đạo Công ty đã thực hiện nghiêm túc việc công bố thông tin và tạo điều kiện cho BKS được
tiếp cận với tài liệu để kiểm tra tính sát thực của thông tin. Các thành viên BKS cũng được cung
cấp đầy đủ các báo cáo về hoạt động SXKD của Công ty cũng như các việc liên quan đến nội dung
các cuộc họp của HĐQT.
III. Tình hình hoạt động SX KD và đầu tư phát triển của Công ty.
Năm 2010 công tác tổ chức đã được kiện toàn, người lao động đã thay đổi suy nghĩ và thích nghi
với yêu cầu của Công ty, thu nhập việc làm chưa cao nhưng đã ổn định so với cùng khu vực trên
địa bàn
Hội đồng quản trị đã triển khai thành công việc tăng vốn điều lệ lên 86 tỷ đồng để phục vụ cho công
tác đầu tư và SX chung trong công ty đã giảm bớt một phần áp lực căng thẳng về tài chính.
Bên cạnh những thuận lợi, song công ty gặp không ít khó khăn. Năm 2011 là năm có nhiều biến
động, do ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới có nhiều bất ổn, nền kinh tế trong nước phục hồi
chậm, ngành khai thác container còn gặp nhiều khó khăn do nguồn hàng khai thác vận chuyển
khan hiếm , giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, tỷ giá và lãi suất ngân hàng cao cũng như các
Sản phẩm của Công ty bị cạnh tranh gay gắt trên thị trường dẫn đến việc bán và cho thuê container
bị ảnh hưởng rất nhiều.
Đứng trước những khó khăn như vậy xong HĐQT và Ban Giám Đốc đã có những cố gắng rất tích
cực đưa ra các chỉ đạo phù hợp nhất để đạt được kết quả cho năm 2011.


Năm 2011 Công ty đã đầu tư và mở rộng thị trường . Cụ thể là việc mở rộng sang thị trường
Campuchia là một bước đi đúng đắn trong thời kỳ nền kinh tế phát triển chậm lại như hiện
nay.



Số vốn thu được từ đợt phát hành tăng thêm vốn điều lệ năm 2010 được Công ty CP Hưng
Đạo container sử dụng để đầu tư các dự án cũng như đầu tư vào vốn lưu động phù hợp với
quy định của pháp luật.



Cụ thể về tình hình đầu tư đổi mới trang thiết bị Xây Dựng và sử dụng vốn:

1.

Tình hình tăng TSCĐ:


Trang bị thêm bốn (04) Xe đầu kéo



Trang bị thêm ba (03) Xe Cẩu thùng ( CN Hà Nội, CN Đà Nẵng, CN Nha Trang)



Trang bị thêm sáu (06) Sơmiromooc ( CN Hải Phòng và Depot Bình Dương, Nha Trang)



Trang bị thêm hai (02) xe tải 4,5 tấn ( CN Bình Dương và CN Đà Nẵng)



Trang bị thêm ba (03) Máy phát hàn bán tự động .(CN Hải Phòng, Hà Nội và CN Đà Nẵng)

2.

( CN Hải Phòng và Depot Bình Dương)

Tình hình đầu tư Xây Dựng cơ bản:

- Nâng cấp kho tàng Bãi chứa container tại Depot Chi nhánh Hải phòng rộng 17.335,40m2 .
- Sửa chữa, cải tạo xong Nhà xưởng, Văn Phòng kho bãi tại Depot Bình Dương .
- Xây dựng và nâng cấp sửa chữa các kho bãi nhà xưởng tại các chi nhánh Hà Nội, Đà Nẵng.
3.

Bổ sung vốn lưu động:

- Mua nguyên vật liệu Sản xuất container, nhập khẩu xe đầu kéo, mua container cũ trong và ngoài
nước.
IV. Đánh giá tình hình tài chính của Công ty năm 2011
4.1. Kết quả hoạt động kinh doanh:
Ban Kiểm soát nhất trí với đánh giá của HĐQT và Ban Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh
năm 2011. Cụ thể:
Stt

Năm 2010

Năm 2011

(tỷ đồng)

(tỷ đồng)

Khoản mục

Tỉ lệ

1

Doanh thu

155,3

176,07

13.30%

2

Lợi nhuận

11,2

6,44

(42.5%)

Ghi chú

So với kế hoạch thì Công ty đã không hoàn thành kế hoạch đặt ra đầu năm 2011.

Stt

Khoản mục

KH năm
2011

Thực hiện
2011

(tỷ đồng)

(tỷ đồng)

Tỉ lệ

1

Doanh thu

210

176,07

83,84%

2

Lợi nhuận

18

6,44

35,78%

Ghi chú

Năm 2011 Công ty không hoàn thành các mục tiêu về Doanh thu , lợi nhuận do Đại Hội cổ đông đề
ra, mặc dù Doanh thu có cao hơn năm 2010 là 13,30% nhưng do chi phí đầu vào tăng cao dẫn đến
lợi nhuận bị giảm đi rất nhiều.
4.2. Về tình hình tài chính:

Ban Kiểm Soát xác nhận Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty
Kiểm toán TƯ VẤN THUẾ (ATAX) đã phản ánh trung thực và hợp lý, phù hợp với chuẩn mực Kế
toán và hệ thống kế toán Việt Nam.
BẢNG TÓM TẮT TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN NĂM 2011
TÀI SẢN
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN

SỐ ĐẦU NĂM
2011

SỐ CUỐI NĂM
2011

122,592

183,985

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

26,193

11,394

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

65,959

70,899

IV. Hàng tồn kho

30,299

98,307

140

3,384

B. TÀI SẢN DÀI HẠN

67,022

101,696

II. Tài sản cố định

62,800

96,813

1. Tài sản cố định hữu hình

40,857

75,820

2. Tài sản cố định thuê tài chính

14,162

13,451

7,624

7,367

165

174

4,221

4,883

1. Chi phí trả trước dài hạn

2,399

3,025

2. Tài sản dài hạn khác

1,822

1,857

189,614

285,682

V. Tài sản ngắn hạn khác

3. Tài sản cố định vô hình
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Tài sản dài hạn khác

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

NGUỒN VỐN

SỐ ĐẦU NĂM
2011

SỐ CUỐI NĂM
2011

A. NỢ PHẢI TRẢ

134,040

176,211

I. Nợ ngắn hạn

125,502

159,845

8,537

16,366

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU

55,573

109,471

I. Vốn chủ sở hữu

55,573

109,471

43,047

94,598

2. Thặng dư vốn cổ phần

559

7,595

3. Cổ phiếu quỹ

(10)

(1,343)

4. Quỹ đầu tư phát triển

577

577,084

1,305

109,519

II. Nợ dài hạn

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

5. Quỹ dự phòng tài chính

6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

10,095

7,919

189,614

285,682

V. Kết luận và kiến nghị:
Kết luận:
- Trong năm, Ban kiểm soát chưa phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công
ty.
- Công ty đã tuân thủ tốt các quy trình hoạt động theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ,
tuân thủ các yêu cầu của chuẩn mực kế toán và các chế độ kế toán hiện hành.
- Năm 2011 Công ty đã chưa hoàn thành các mục tiêu do Đại Hội cổ đông đề ra về Doanh thu, lợi
nhuận.
Kiến nghị:


Trong điều kiện giá cả Nguyên vật liệu tăng, chi phí đầu vào tăng, lãi xuất ngân hàng tăng…
ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất chung của Công ty. Đề nghị HĐQT, Ban Giám Đốc quan tâm
hơn nữa đến tổ chức SX, tăng cường các biện pháp giảm giá thành, đẩy mạnh công tác sáng
kiến tiết kiệm, nâng cao sức cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trên thị trường



Tiếp tục tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm quản lý chặt chẽ, công khai và tính năng
chủ động trong Sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tiếp tục rà soát định mức vật tư
nguyên liệu triệt để tiết kiệm, tận dụng các loại NVL để tái SX



Tăng cường công tác thu hồi công nợ nhằm mang lại hiệu quả cao hơn cho Công ty. Đề nghị có
phương án và biện pháp giải quyết, xủ lý dứt điểm các khoản công nợ khó đòi.

Trên đây là báo cáo và ý kiến của BKS trình đại hội cổ đông. BKS xin chân thành cám ơn HĐQT,
Ban Điều hành và các bộ phận phòng ban Cty CP Hưng Đạo container đã tạo điều kiện tốt để BKS
hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.
Trưởng Ban Kiểm soát
Trần Thị Thu
Đã ký

