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CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
NHẬT VIỆT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày … tháng … năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được qui định tại

Điều lệ hoạt động của Công ty CP Vận tải Nhật Việt;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Vận tải Nhật Việt đã được

kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 về
kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2018 với các nội dung chính như sau:
I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2018
1. Về nhân sự: Ban kiểm soát của Công ty hiện tại gồm 03 thành viên

- Ông Nguyễn Thế Dân – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hồng Thuý – Thành viên
- Bà Võ Thị Thanh Tùng – Thành viên

2. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2019 của Hội
Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của
các hoạt động kinh doanh trong năm 2019 theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ
đông năm 2019.

3. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và
Ban Điều hành.

4. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức
công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và Báo
cáo tài chính của Công ty năm 2019 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty
TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

5 . Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát: Tổng thù lao của BKS phát sinh
trong năm 2019 là 42.000.000 đồng. Trong đó:
Stt Họ và tên Chức danh Thù lao kiêm nhiệm/

năm (VNĐ)
Ghi chú

1 Nguyễn Thế Dân Trưởng ban KS 18.000.000

2 Nguyễn Thị Hồng Thúy Thành viên BKS 12.000.000

3 Võ Thị Thanh Tùng Thành viên BKS 7.548.000

4 Lưu Hoàng Tú Thành viên BKS 4.452.000

Về chi phí hoạt động và những lợi ích khác thì không phát sinh.
- Trong năm 2019 Ban Kiểm Soát đã tham gia đầy đủ vào các cuộc họp của Hội đồng

Quản trị. Duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động của Công ty. Các thành
viên đã nghiêm chỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và cũng thường xuyên
trao đổi đánh giá tình hình hoạt động của Công ty để có ý kiến tham gia kịp thời.
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- Trong năm 2019 Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp của Ban kiểm soát, bao gồm
đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và
điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2019.

- Từng thành viên BKS đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được phân công và đạt hiệu quả.

II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát
1. Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty.

- Ban Kiểm Soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt
Nam làm công ty kiểm toán. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực
kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công
tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ
hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

- Các chỉ số về tài chính đều đạt mức tốt và an toàn.
- Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT

trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toàn tài chính hiện tại
của Công ty. Những số liệu chính về tình hình tài chính đến ngày 31/12/2019:

BKS có nhận xét như sau:
- Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là 1.092,99 tỷ

đồng, tăng 38,75% (tương đương 305,28 tỷ đồng) so với năm 2019, nguyên nhân
tăng chủ yếu là do trong năm Công ty có đầu tư thêm tài sản là tàu biển;

- Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là 491,3 tỷ đồng, tăng 32,78%
(tương đương 121,3 tỷ đồng) so với năm 2018, nguyên nhân tăng chủ yếu là do Công
ty tăng vốn điều lệ thêm 100 tỷ đồng và được bổ sung từ lợi nhuận chưa phân phối

2. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty
- Trong năm 2019, Ban Kiểm Soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào

trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân
thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp
luật.

- Các loại hình hoạt động SXKD của Công ty đều có hiệu quả.
- Công tác đầu tư tàu triển khai tương đối đúng tiến độ, do đó đã tạo được sự thúc đẩy

để phát triển Công ty.
- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo

tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.
3. Đánh giá của BKS về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công

ty:
- Công ty đã có nhiều cố gắng trong hoạt động SXKD, kết quả đạt được khá tốt, thực

hiện đều vượt so với kế hoạch mà ĐHĐCĐ/ HĐQT yêu cầu.
- Công tác điều hành, quản lý, quản trị được thực hiện tương đối tốt, có nhiều cách

thức quản lý mới nhằm điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình SXKD của Công
ty.

- Công tác sửa chữa lớn tàu được triển khai kịp thời, đúng tiến độ, không vượt dự toán
được phê duyệt, nhưng công tác quyết toán chi phí còn chậm.

- Công tác lao động, nhân sự được Công ty quản lý tốt, có nhiều biến động nhưng
Công ty đã có sự quản lý tốt, thu nhập của Người lao động không ngừng được nâng
cao.
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4. Về giám sát công tác quản trị và điều hành
a. Hội đồng quản trị:

- HĐQT Công ty đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng
Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội
đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

- HĐQT đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện và hoàn thành vượt

mức các chỉ tiêu về mặt tài chính mà ĐHĐCĐ đã giao trong năm 2019. Các nhiệm
vụ khác đều đã hoàn thành.

- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội
dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật
Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

b. Ban Điều hành
- Ban Kiểm Soát nhận thấy rằng Ban Điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh

doanh của Công ty với hiệu quả cao và tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT.
- Báo cáo của Ban Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý kết quả hoạt

động kinh doanh của Công ty năm 2019. Các quyết định trong điều hành kinh doanh
của Ban Giám đốc đều phù hợp và tuân thủ pháp luật, Điều lệ cũng như các Nghị
quyết của Hội đồng Quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

5. Đánh giá của BKS về kết quả hoạt động giám sát HĐQT & Ban điều hành
- Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện đúng nhiệm vụ và trách nhiệm của mình theo

quy định hiện hành.
- Ban kiểm soát Công ty cũng đã có nhiều đóng góp, hỗ trợ cho HĐQT và Ban điều

hành Công ty trong việc kiểm soát rủi ro cũng như trong việc tuân thủ các quy định
của Nhà nước, của Tổng Công ty.

6. Đánh giá của BKS về sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng
quản trị, Giám đốc và các cổ đông:

- Trong năm 2019 sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban giám
đốc được thực hiện tốt.

- HĐQT và BGĐ cũng như các Phòng Ban chuyên môn của Công ty đã tạo điều kiện
và hỗ trợ rất nhiều cho Ban kiểm soát để BKS có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của
mình.

III. Kết luận và kiến nghị
Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ
của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ
đông và nghị quyết của HĐQT.
Trong năm 2020, Ban Kiểm Soát kiến nghị với Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
điều hành một số vấn đề như sau:

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có;
- Triển khai thực hiện phương án tăng vốn điều lệ lên 800 tỷ đồng để có đủ nguồn lực

thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2020;
- Có các phương án và giải pháp để khai thác có hiệu quả các tàu đã lớn tuổi để đảm

bảo phòng tránh rủi ro trong hoạt động kinh doanh;
- Tiếp tục nâng cao công tác quản lý, quản trị để không ngừng nâng cao giá trị Công ty

và tối đa hóa lợi ích của cổ đông.
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- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các họat động kinh doanh.

IV. Kế hoạch và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020.
Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu năm 2020, Ban Kiểm soát phấn đấu thực hiện tốt các
chức năng nhiệm vụ mà Điều lệ Công ty quy định như sau:

- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất của Công
ty và các hoạt động trực tiếp của Ban kiểm soát;

- Thực hiện giám sát Công ty một cách thường xuyên theo chế độ kiểm tra định kỳ và
kiểm tra đột xuất;

- Kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng
cổ đông thông quan, soát xét Báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo bán niên, báo cáo
hàng năm;

- Đảm bảo đại diện Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị
để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng
thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích cổ đông;

- Tiếp tục bám sát và thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của BKS
theo Luật định. Triển khai giám sát công tác đầu tư tàu, công tác sửa chữa lớn tàu
định kỳ của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định và mang lại hiệu quả;

- Rà soát số liệu BCTC để đảm bảo báo cáo mang tính minh bạch và khách quan.
Giám sát tình hình tài chính, vốn kinh doanh và tình hình gia tăng đồng vốn của
Công ty;

- Tư vấn cho Hội đồng quản trị các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử
dụng vốn, sử dụng tài sản của Công ty;

- Nắm bắt các cơ chế, chính sách đã ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những
vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý họat
động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ
đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao nhất, không ngừng nâng cao
hơn nữa lợi ích chính đáng của Cổ đông.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải
Nhật Việt năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông
xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THẾ DÂN


