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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 08 tháng 06 năm 2012 

 

 
BÁO CÁO 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HOÁ DẦU VP 

  

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 2011 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; 

  BKS Công ty CP vận tải Hoá dầu VP báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết 
quả hoạt động của Ban trong năm 2011 như sau: 

I. KẾT QUẢ KIỂM SOÁT NĂM 2011: 

Năm 2011 là năm hoạt động thứ 4 của Công ty và Công ty đang trong quá trình 
hoàn tất việc đóng mới 02 tầu chở nhựa đường 2.800 DWT. Hoạt động của BKS trên cơ 
sở tuân thủ các qui định về nhiệm vụ và quyền hạn đã được qui định tại Điều lệ Công ty 
tập trung chủ yếu vào các nội dung sau: 

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT Công ty khi BKS được HĐQT Công ty 
mời tham dự. 

- Duy trì các cuộc họp định kỳ theo Quy chế hoạt động của BKS.  

- Giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết 0111/VP-NQ-HĐCĐ ngày 20 tháng 06 
năm 2011 của Đại hội đổng cổ đông thường niên năm 2010 và việc chấp hành các qui 
định về pháp luật của HĐQT và Ban điều hành công ty. 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH 
CỦA CÔNG TY: 

1. Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu hoạt động SXKD so với chỉ tiêu kế hoạch 
đã trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2010: 

 

  
TT 

Chỉ tiêu ĐV tính TH 2010 KH 2011   TH 2011 

1 Vốn đ.lệ    1000 đ 85.761.770 130.000.000 85.761.770 

2 Doanh thu  " 2.785.003 400.000 1.938.254 

3 LN trước thuế  " 1.157.720 -1.903.029 28.916 

 Ghi chú: Vốn điều lệ là giá trị tính tới thời điểm 31 tháng 12 năm 2011. 
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2. Kết quả hoạt động của HĐQT Công ty 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 được tổ chức vào ngày 20 tháng 06 
năm 2011 đã thông qua Nghị quyết số 0111/VP-NQ-HĐCĐ và quyết nghị những vấn đề  
cơ bản sau: 

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 của Công ty. 

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010 của Công ty. 

- Thông qua chủ trương huy động 45 tỷ đồng đảm bảo đủ vốn đối ứng thực hiện dự 
án đóng mới 02 tầu chở nhựa đường trọng tải 2.800 DWT dưới các hình thức: Tăng 
vốn điều lệ, hợp tác liên doanh, phát hành trái phiếu chuyển đổi. 

Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông cũng ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công 
ty nghiên cứu và chủ động thực hiện các phương án huy động vốn như: 

- Lựa chọn đối tác liên kết, liên doanh trong và ngoài nước. 

- Lựa chọn đối tác bán trái phiếu chuyển đổi. 

- Nguyên cứu và thực hiện phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu 
riêng lẻ. 

- Quyết định thời điểm tăng vốn phù hợp với tiến độ dự án và thị trường vốn. 

- Chi tiết và hoàn chỉnh tất cả các tài liệu làm thủ tục theo quy định hiện hành của 
Pháp luật khi thực hiện huy động vốn, đồng thời sửa đổi Điều lệ và Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh theo vốn Điều lệ thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành 
tăng vốn hoặc khi trái phiếu chuyển đổi tới hạn. 

Để triển khai các nội dung Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, HĐQT Công ty đã 
tổ chức 08 phiên họp Hội đồng quản trị, đã quyết nghị những vấn đề sau đây:  

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 theo phân cấp; Quyết định 

chuyển trụ sở Công ty, thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh theo số vốn 

điều lệ mới. 

- Thông qua Quy chế tài chính Công ty. 

- Đặt tên 02 con tàu chở nhựa đường là: VP ASPHALT 01 và VP ASPHALT 

02. 

- Phê duyệt hợp đồng mua tổ hợp thiết bị đẩy thứ hai cho dự án đóng mới 02 

tàu chở nhựa đường lỏng, theo đó hãng Wartsila_Phần Lan tiếp tục là nhà 

thầu cung cấp tổ hợp thiết bị này. 

- Thông qua lãi suất cho khoản vay giải ngân lần thứ 3. 

- Thông qua cách tính lãi suất cho vay áp dụng cho các khoản vay từ lần giải 

ngân thứ 4 cho đến khi NHNN không thực hiện chính sách áp dụng trần lãi 

suất huy động USD là 3%/năm cho các ngân hàng. 
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- Thông qua thay đổi cách tính lãi suất trong hợp đồng tín dụng cho đến khi 

NHNN không thực hiện chính sách áp dụng trần lãi suất huy động USD là 

2%/năm cho các ngân hàng. 

- Thông qua lãi suất vay ngoại tệ cho kỳ hạn xác định lãi suất lần 4 (từ tháng 

10/2011 đến tháng 12/2011) và lãi suất cho lần giải ngân thứ 5 

- Quyết định Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011. 

- Thông qua lãi suất vay ngoại tệ lần giải ngân thứ 6. 

 Như vậy, trong năm 2011, xuất phát từ yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, 
HĐQT đã được tổ chức lấy phiếu ý kiến (07 lần) và 01 lần họp để thống nhất và ra quyết 
nghị để giải quyết các vấn đề quan trọng của Công ty. 

 Các Nghị quyết của HĐQT về cơ bản được triển khai trong năm 2011 và theo đúng 
tinh thần của các Nghị quyết.  

Đối với nội dung huy động thêm 45 tỷ để đảm bảo đối ứng cho việc thực hiện dự 
án đóng 02 tầu chở nhựa đường, Công ty vẫn chưa thực hiện được, chủ yếu là do những 
khó khăn từ thị trường tài chính mang lại. Do đó đã phần nào ảnh hưởng tới tiến độ đóng 
chiếc tầu thứ 2. Tuy nhiên, sau khi Công ty chủ động được tiến độ thực hiện dự án đóng 
tầu mà Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty đã thông qua năm 2008, việc triển khai 
đóng mới hai tầu chở nhựa đường cơ bản theo đúng lộ trình dự kiến.   

3. Kết quả hoạt động của Ban điều hành  

 Năm 2011, Ban điều hành Công ty đã:  

- Phối hợp cùng và giám sát đối với Công ty đóng tầu Hồng Hà trong việc thi công 
đóng mới tầu thứ nhất. Ngày 26 tháng 11 năm 2011, chiếc tầu thứ nhất đã được hạ thủy 
thành công. 

- Tiếp tục triển khai đóng mới chiếc tầu thứ 2. 

- Xây dựng trình duyệt và được thông qua kế hoạch năm 2011 theo Quy định của 
Điều lệ Công ty, bao gồm các nội dung cơ bản:  

+ Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh. 

+ Cân đối nhu cầu vốn. 

 Trong đó trọng tâm là kế hoạch cân đối vốn để đảm bảo nguồn vốn cho việc triển 
khai tiếp dự án đóng 02 tầu chở nhựa đường.  

-Thực hiện hợp đồng tài trợ vốn số 06/2010/PG-HĐTDDH ký ngày 09 tháng 09 
năm 2010 giữa Công ty và ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex cùng với ngân hàng 
đồng tài trợ là IndovinaBank, vốn cho dự án đã được giải ngân. Tuy nhiên, do việc huy 
động vốn đối ứng không thực hiện được cho nên sẽ ảnh hưởng tới việc giải ngân trong 
giai đoạn tiếp theo. Phía ngân hàng sẽ không tiếp tục giải ngân nếu Công ty không đảm 
bảo đủ vốn đối ứng theo cam kết.   

- Năm 2011, Công ty không tiến hành chi trả cổ tức. 

- Về tiền lương và các chế độ khác cho người lao động:  

+ Tổng quỹ tiền lương kế hoạch HĐQT Công ty giao là 1.006.632.000 triệu đồng. 
Tổng quỹ tiền lương đã trích trong năm là 793.909.403 triệu đồng.  

+ Tiền lương bình quân năm 2011: 11.026.591 đồng/người/tháng. 
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+ Thu nhập bình quân năm 2011: 12.099.713 đồng/người/tháng.  

Tiền lương và các chế độ khác cho người lao động: Thực hiện theo quy chế tiền 
lương và các chế độ hiện hành khác.  

III. Ý KIẾN CỦA BKS VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY VÀ 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH CỦA CÔNG TY 
TRONG NĂM 2011. 

1. Đối với kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2011 

Năm 2011, Công ty đã hoàn toàn chủ động tiến độ triển khai dự án đóng mới 02 tầu 
chở nhựa đường. Tuy nhiên, việc ứng tiền vốn cho các đối tác (nhà cung cấp tổ hợp máy 
và Công ty đóng tầu Hồng Hà) bị chậm so với tiến độ cho nên lượng tiền gửi bình quân tại 
Ngân hàng còn cao, do đó doanh thu hoạt động tài chính (toàn bộ là lãi vay tiền gửi) cao 
hơn so với kế hoạch (thực hiện 1.9 tỷ so với kế hoạch là 0.4 tỷ). Lợi nhuận trước thuế do 
đó cũng cao hơn kế hoạch (29 triệu so với kế hoạch là -1.9 tỷ).   

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2011 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011, ý kiến 
của Kiểm toán độc lập và kết quả thẩm định của BKS, BKS thống nhất ý kiến xác nhận 
của Kiểm toán về Báo cáo tài chính do Giám đốc công ty lập: Phản ánh đúng tình hình tài 
chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh 
và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 
31/12/2011, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam 
và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. 

2. Đối với hoạt động của HĐQT và Ban điều hành công ty: 

2.1 Kết quả đã thực hiện trong năm 2011: 

- HĐQT và Ban điều hành công ty đã tuân thủ theo đúng Điều lệ công ty và Quy 
chế hoạt động của HĐQT. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành của 
Công ty được xây dựng và đưa ra dựa trên cơ sở những yêu cầu của hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Công ty, phù hợp với quy định của Nhà nước, Nghị quyết của Đại hội 
đồng cổ đông và Điều lệ công ty.  

- Ban điều hành Công ty đã triển khai quản lý, giám sát thường xuyên quá trình thi 
công đóng tầu tại hiện trường với nhân sự gồm 05 người thường xuyên có mặt tại hiện 
trường của Công ty đóng tầu Hồng Hà. Theo báo cáo định kỳ của Ban điều hành trong 
năm 2011, giá trị đặt đóng tầu thứ nhất dự kiến tăng 3.9% so với hạn mức đầu tư theo 
Quyết định đầu tư số 0210/VP-QĐ-HĐQT về việc đầu tư dự án đóng 02 tàu chở nhựa 
đường lỏng trọng tải 2800 DWT ngày 04 tháng 05 năm 2010 của Hội đồng quản trị.  

- Hoạt động của HĐQT thực hiện theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, Ban điều hành 
được thực hiện theo nguyên tắc cá nhân phụ trách. 

- Sự phối hợp giữa HĐQT, Ban điều hành và BKS tiếp tục được duy trì tốt trên cơ 
sở tôn trọng nguyên tắc độc lập, khách quan trong hoạt động của BKS. 

- Đảm bảo được thu nhập của người lao động. 

2.2 Nội dung công việc HĐQT, Ban điều hành chưa thực hiện được theo Nghị quyết 
Đại hội đồng cổ đông: 

-Năm 2011, Công ty không thực hiện được việc huy động 45 tỷ VNĐ để đảm bảo 
vốn đối ứng thực hiện đóng mới 02 tầu chở nhựa đường.  
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IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT 

  Căn cứ kết quả thực hiện năm 2011, BKS đề nghị HĐQT và Ban điều hành Công 
ty một số nội dung sau: 

- Khẩn trương xây dựng các phương án khả thi để huy động thêm vốn (khoảng 
45-65 tỷ đồng) để đảm bảo cân đối vốn, không để ảnh hưởng tới tiến độ đóng 
mới 02 tầu.  Trong bối cảnh khó khăn của thị trường, cần tìm kiếm nguồn tại trợ 
trong hệ thống Petrolimex để đảm bảo tính khả thi.  

- Giá trị đặt đóng chiếc tầu thứ nhất tăng hơn 3.9% so với hạn mức đầu tư. Vì vậy 
Ban điều hành Công ty cần lưu ý các hồ sơ tài liệu để phục vụ cho việc quyết 
toán, trình duyệt quyết toán đối với giá trị đầu tư theo kế hoạch cũng như phần 
giá trị đầu tư tăng thêm theo đúng Quy chế đầu tư của Công ty và các quy định 
của Pháp luật. 

- Rút kinh nghiệm từ việc tăng giá trị đặt đóng của chiếc thứ nhất (nguyên nhân 
chủ yếu là dự toán được tính trên cơ sở thiết kế kỹ thuật; Khi thiết kế công nghệ 
do nhà máy thiết kế sau mới có khối lượng chi tiết để xác định giá và một số 
thay đổi về thiết bị trong quá trình chào giá, thay đổi cấu hình, chủng loại so với 
dự kiến ban đầu), Ban điều hành Công ty cần lưu ý để khắc phục khi triển khai 
đặt đóng chiếc thứ 2.  

  

TM. BAN KIỂM SOÁT 

CÔNG TY CP VẬN TẢI HOÁ DẦU VP 

Trưởng Ban kiểm soát 

 

(đã ký) 

 

LÊ THẾ ANH 

 

 


