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CÔNG TY CP VẬN TẢI HOÁ DẦU VP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải phòng, ngày  05  tháng 12 năm 2013 

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HOÁ DẦU VP 

NHIỆM KỲ 2008-2012 

Căn cứ Điều lệ Công ty CP vận tải Hoá dầu VP được Đại hội đồng cổ đông thành 

lập Công ty thông qua ngày 16 tháng 03 năm 2008,  

Căn cứ Chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước và Báo cáo tài chính đã được 

kiểm toán cho năm 2012 của Công ty,  

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát (BKS) theo Luật 

doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; 

  Ban kiểm soát Công ty CP vận tải Hoá dầu VP báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông 

tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2008-2012 như sau: 

I. Sự hình thành và phát triển của Công ty giai đoạn 2008-2012: 

 Công ty được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 23/04/2008 sau Đại 

hội cổ đông thành lập Công ty ngày 16/03/2008. Đại hội cổ đông thành lập Công ty đã 

thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 và giai đoạn 2008-2012.  

 Sau khi được thành lập, Công ty tiếp tục triển khai đề án xây dựng đội tầu vận tải 

nhựa đường (đề án được phê duyệt theo Công văn số 1916/XD-HĐQT ngày 26/17/2007 

của Hội đồng quản trị Tổng công ty xăng dầu Việt Nam – nay là Tập đoàn xăng dầu Việt 

Nam). Vì vậy, hoạt động chủ yếu của Công ty trong giai đoạn này là triển khai đóng 

mới/mua tầu vận tải nhựa đường cho thị trường Việt Nam và khu vực Châu Á. 

 Từ năm 2008, Công ty tiếp tục hoàn thiện thiết kế tầu, đăng kiểm quốc tế, tìm kiếm 

nhà thầu cung cấp máy chính và các thiết bị khác, nhà thầu đống mới tầu. Kết quả là Công 

ty đã hoàn thành đóng mới và đưa vào khai thác sử dụng chiếc tầu chở nhựa đường thứ 

nhất vào ngày 21/9/2012 và chiếc thứ hai vào ngày 15/3/2013. 

  Vốn của Công ty giai đoạn 2008-2012 ban đầu là 50 tỷ (100% vốn góp cổ đông với 

hai cổ động lớn là VIPCO và PLC). Trong quá trình đóng tầu, cùng với việc tăng vốn 2 

lần để đưa vốn điều lệ lên 85,7 tỷ đồng, Công ty huy động nguồn vốn tài trợ dài hạn từ 

ngân hàng PG bank (đồng tài trợ với ngân hàng Indovinabank) để tài trợ cho dự án đóng 

tầu. Tài sản của Công ty cũng tăng tưng ứng với mục Tài sản chủ yếu là chi phí xây dựng 

cơ bản dở dang và được chuyển thành Tài sản cố định khi tầu được đóng mới hoàn thành, 
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đưa vào sử dụng. Tổng tài sản sổ sách của Công ty tại thời điểm kết thúc năm tài chính 

2012 là 480 tỷ đồng với tổng trị giá tài sản cố định là 455 tỷ đồng. 

 Hoạt động của Ban kiểm soát giai đoạn này chủ yếu là giám sát hoạt động của 

Công ty trong công tác đầu tư, xây dựng bộ máy tổ chức, quy định, trình quản lý nội bộ và 

huy động nguồn tài chính cho dự án đóng tầu. 

II .Hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2012: 

1. Nhân sự và tổ chức của Ban kiểm soát: 

 Ban kiểm soát của Công ty bao gồm 03(ba) thành viên, hoạt động kiêm nhiệm, do 

các cổ động sáng lập đề cử và được đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty bầu, bao gồm: 

 - Ông Lê Thế Anh – Trưởng ban 

 - Ông Mai Thế Cung – Thành viên 

 - Ông Nguyễn Chiến Thắng – Thành viên 

 Trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, nhân sự của Ban kiểm soát Công ty ổn định và 

không có sự thay đổi. 

 Do đặc thù tất cả các thành viên Ban kiểm soát đều là thành viên kiệm nhiệm, địa 

bàn công tác phân tán và ở xa cho nên Ban kiểm soát đã xây dựng quy chế làm việc và 

phân công nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế của các thành viên. Việc kiểm tra, giám 

sát được thực hiện kết hợp qua các đợt công tác của các thành viên và kết hợp cùng với 

các cuộc họp HĐQT của Công ty mà Ban kiểm soát được mời tham gia. 

2. Hoạt động chính của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2008-2012: 

2.1 Công tác xây dựng quy chế, quy định và quy trình nội bộ: 

 Ban kiểm soát đã tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các quy chế, quy định, quy 

trình quản lý nội bộ của Công ty như quy chế đầu tư xây dựng cơ bản, quy chế tài chính, 

quy chế tiền lương phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và điều kiện thực 

tế, giúp cho công tác đầu tư, kinh doanh của Công ty được thuận lợi, dễ kiểm soát. 

 Ban kiểm soát cũng xem xét và đánh giá sự phù hợp của các quy định, quy trình 

nội bộ của Công ty để để xuất sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. 

2.2 Giám sát sự tuân thủ pháp luật của Công ty 

 Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát việc tuân thủ các 

quy định pháp luật, Điều lệ Công ty trong quản trị điều hành cũng như các chính sách 

hạch toán kế toán quan trọng của Công ty. 

 Tham gia đầy đủ các buổi họp HĐQT Công ty mà Ban kiểm soát được mời tham 

dự, đóng góp các ý kiến, khuyến nghị với HĐQT trong việc đưa ra nghị quyết, quyết định 
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trên cơ sở luật pháp và điều lệ Công ty, đồng thời giám sát việc thực hiện các nghị quyết, 

quyết định trong quá trình hoạt động và điều hành của Công ty. 

2.3 Công tác thẩm định báo cáo tài chính:   

 Hàng quý, Ban kiểm soát tiến hành xem xét, đánh giá báo cáo tài chính của Công 

ty. Định kỳ hàng năm, Ban kiểm soát tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty. 

Qua kết quả kiểm toán các năm, Báo cáo tài chính của Công ty đều được chấp thuận toàn 

bộ và không có ngoại trừ. Ban kiểm soát nhận thấy các số liệu trình bày trên Báo cáo tài 

chính của Công ty phản ánh trung thực trên các nội dung chủ yếu, đồng thời phản ánh 

chính xác tình hình và kết quả hoạt động của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định và 

chuẩn mực kế toán. 

3. Sự phối hợp của Ban kiểm soát với HĐQT và ban điều hành: 

 Trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và 

ban điều hành của Công ty. Các cuộc họp của HĐQT Ban kiểm soát đều được mời tham 

dự. Ban kiểm soát đều thực hiện nghiên cứu các tài liệu được gửi để tham gia và đóng góp 

ý kiến trong các phiên họp của HĐQT Công ty. 

 Trong các phiên họp hoặc các lần lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT, Ban kiểm 

soát thường xuyên tham gia đóng góp ý kiến một cách kịp thời đối với các vấn đề quan 

trọng trong hoạt động quản trị và hoạt động điều hành của Công ty. 

 Ban kiểm soát cũng thực hiện giám sát, kiểm tra các vấn đề theo yêu cẩu của 

HĐQT, tham khảo ý kiến của HĐQT đối với các vấn đề quan trọng trước khi báo cáo 

trước đại hội cổ đông.  

4 .Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu từ khi thành lập Công ty cho tới nay (2012): 

TT Chỉ tiêu ĐV tính 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Vốn đlệ 1.000 đ 50.000.000 50.000.000 50.000.000 85.761.770 85.761.770 

2 Tổng tài sản 1.000 đ 51.740.764 53.657.794 133.558.365 298.574.387 480.395.479 

3 Doanh thu 1.000 đ 6.028.571 3.920.075 2.785.003 1.938.254 12.701.255 

4 LN trước thuế 
1.000 đ 4.456..340 2.644.069 1.157.720 28.916 - 5.660.935 

5 Cổ tức 
% 5 0 0 0 0 

 Nhiệm kỳ hoạt động 2008-2012 là giai đoạn Công ty mới được hình thành và đi 

vào hoạt động cho nên tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả sản xuất kinh doanh của Công 

ty có những nét đặc thù: 

 - Vốn điều lệ của Công ty tăng từ năm 2011 để đáp ứng nhu cầu đối ứng cân đối 

vốn đầu tư (85.761.770 đ). 
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 - Doanh thu của Công ty từ năm 2008-hết quý 3 năm 2012 hoàn toàn là doanh thu 

hoạt động tài chính từ lãi tiền gửi – do Công ty đang trong quá trình đóng mới tầu cho nên 

nguồn tiền vốn tạm thời nhàn rỗi được gửi tiết kiệm tại ngân hàng. 

 - Lợi nhuận của Công ty từ năm 2008 đến hết quý 3 năm 2012 hoàn toàn là lãi tiền 

gửi (mang lại từ doanh thu tài chính nêu trên). 

 - Từ Tháng 9/2012 Công ty mới chính thức có doanh thu từ hoạt động khai thác 

vận hành tầu vận tải chở nhựa đường. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của Công ty bị lỗ 5,6 

tỷ  với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:  

        Đơn vị tính: 1.000 đồng 

STT 

CHỈ TIÊU 
 Kế hoạch 

2012 

 Thực hiện 

2012  
 Chênh lệch  

 Số tuyệt đối   Tỷ lệ %  

1 

Doanh thu bán hàng, cung cấp 

dịch vụ 20.815.200 12.701.256 -8.113.944 61,02  

2 Tổng giá thành vận tải 16.498.694 15.570.479 -928.215 94,37  

3 Chi chi quản lý 0 206.711 206.711   

4 Lợi nhuận kinh doanh vận tải 4.316.506 -3.075.934 -7.392.440   

II Hoạt động tài chính 0 0 0   

1 Doanh thu hoạt động tài chính 0 225.104 225.104   

2 Chi phí hoạt động tài chính 4.145.991 2.811.533 -1.334.458 67,81  

3 Lợi nhuận HĐTC -4.145.991 -2.586.429 1.559.562 62,38  

III Hoạt động khác 0 0 0   

1 Các khoản thu 0 1.427 1.427   

2 Các khoản chi 0 0 0   

3 Lãi, lỗ 0 1.427 1.427   

IV Tổng lợi nhuận trước thuế 170.515 -5.660.936 -5.831.451   

 + Hoạt động khai thác tầu biển của Công ty được bắt đầu đúng vào giai đoạn kinh 

tế thế giới và khu vực chưa thoát khỏi khủng hoảng, kinh tế Việt Nam ở giai đoạn khó 

khăn nhất trong vòng 20 năm trở lại đây. Vì vậy, nhu cầu vận tải ở VN và trong khu vực 

xuống rất thấp, giá cước vì thế không đảm bảo bù đắp chi phí. 

 + Bên cạnh đó, tỷ lệ thời gian tầu nằm chờ/ngày vận doanh tương đối cao 

(26,47%), trong 102 ngày tầu đi vào hoạt động khai thác (tính từ ngày 21/9/2012) thì có 

tới 27 ngày tầu phải nằm chờ (trong đó có 13 ngày tầu không hoạt động do ảnh hưởng 

của bão số 8). Lợi nhuận kinh doanh vận tải tầu năm 2012 là lỗ 3 tỷ. 

 + Giá nhiên liệu – mục chi phí lớn nhất trong hoạt động vận hành khách thác tầu 

đang ở mức đỉnh điểm cho nên chi phí kinh doanh cao. 

 + Công ty bắt đầu trích khấu hao cho chiếc tầu đầu tiên cho nên hình thành nên 

khoản mục chi phí lớn. 
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 + Chi phí tài chính cao do: Nguồn vốn đối ứng (bằng nguồn vốn điều lệ) không 

được huy động đúng kế hoạch cho nên chi phí tài chính tăng ( chủ yếu là chi phí lãi vay 

ngân hàng). Lợi nhuận hoạt động tài chính là lỗ 2,6 tỷ. 

 Tuy nhiên, với doanh nghiệp kinh doanh hoạt động vận tải như Công ty, việc hiệu 

quả kinh doanh những năm đầu không có lợi nhuận là tất yếu và phù hợp với thực tế. Sau 

khi hoàn tất đầu tư hai tầu chở nhựa đường và đáp ứng đủ vốn, Công ty sẽ có cơ sở để 

phát triển bền vững cho những năm tiếp theo. 

III. Đánh giá và kiến nghị: 

 Nhiệm kỳ vừa qua là giai đoạn Công ty mới được thành lập, bối cảnh nền kinh tế 

thế giới, khu vực và trong nước gặp rất nhiều khó khăn, tình hình tài chính tiền tệ tác động 

không nhỏ tới tình hình cũng như kết quả thực hiện kế hoạch của Công ty (kế hoạch về 

vốn, kế hoạch doanh thu, chi phí, lợi nhuận). Tuy nhiên, với nỗ lực rất lớn của HĐQT, ban 

điều hành cũng như toàn thể người lao động, Công ty đã hoàn thành kế hoạch lớn được 

đặt ra từ khi thành lập Công ty: Đó là hoàn tất đầu tư hai tầu chở nhựa đường với đẳng cấp 

chất lượng khu vực, khai thác ban đầu an toàn và có hiệu quả. 

 Những năm tiếp theo sẽ là giai đoạn rất khó khăn của Công ty trong bối cảnh nền 

kinh tế thế giới và khu vực chưa phục hồi sau khủng hoảng, kinh tế Việt Nam tiếp tục khó 

khăn (dự kiến tới hết năm 2014). Để hoạt động của Công ty bắt đầu có lợi nhuận và chi trả 

cổ tức cho các cổ đông, Ban kiểm soát kiến nghị: 

 - Công ty hoạch định chiến lược kinh doanh trung, dài hạn để đảm bảo có lợi 

nhuận, thông qua các nội dung kế hoạch chủ yếu: Nguồn vốn, thị trường, chi phí, trong đó 

xây dựng chính sách kế toán về trích khấu hao phù hợp đối với hai con tầu. 

 - Có ý kiến với hai cổ đông lớn là VIPCO và PLC để sớm nhất thực hiện góp vốn 

theo cam kết, nhằm ổn định cơ cấu tài chính cũng như giảm cho phí tài chính. 

 - Thương thảo với đối tác tài trợ vốn chính là PGbank để điều chỉnh lãi suất vay 

phù hợp với điều kiện thực tế. 

 - Khẩn trương hoàn tất hồ sơ quyết toán chi phí xây dựng tầu với đối tác là Nhà 

máy đóng tầu Hồng Hà, đảm bảo sớm hạch toán đúng trị giá đầu tư để có chính sách kế 

toán đối với khấu hao của hai chiếc tầu. 

 Trên đây là những đánh giá, tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Hóa 

dầu VP nhiệm kỳ 2008-2012 Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội cổ đông. 

                                                                                                      TM BAN KIỂM SOÁT 

  CÔNG TY CP VẬN TẢI HOÁ DẦU VP 


