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   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2022 

 

 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN 

 

Kính thưa: QUÝ CỔ ĐÔNG, QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU 

Thay mặt cho Ban Kiểm soát, tôi xin báo cáo trước Đại hội về tình hình hoạt động Ban 

Kiểm soát năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 như sau: 

Ban kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; 

Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (Công ty) và Quy chế tổ chức 

hoạt động của Ban kiểm soát Công ty; Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 

Công ty năm 2022 Báo cáo về kết quả kiểm tra giám sát và hoạt động của Ban Kiểm soát cụ thể 

như sau: 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Ban Kiểm soát đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động quản lý điều hành 

của Công ty đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực căn cứ vào Điều lệ của công ty; Nghị 

quyết của ĐHĐCĐ; Hội đồng quản trị (HĐQT), các qui định pháp lý hiện hành. Trong nhiệm 

kỳ (Năm)  Ban Kiểm soát đã triển khai một số công việc sau: 

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Kiểm soát viên, xây dựng kế hoạch công tác hàng 

năm và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch về từng nội dung: Việc tuân thủ Điều lệ Công 

ty; Tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT. Thẩm định 

Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính, xem xét các báo 

cáo khác cùng với các ý kiến trình bày của Ban lãnh đạo Công ty. 

Công tác giám sát của Ban Kiểm soát đã được thực hiện nhằm nắm bắt kịp thời thực 

trạng, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và quản lý của Công ty. Phối hợp cùng 

HĐQT, Ban Giám đốc điều hành trong việc quản lý vốn đầu tư, việc bảo toàn và phát triển 

vốn trong hoạt động SXKD… 

Trong năm 2021 các cuộc họp Ban kiểm soát đều thống nhất cao. 

Hiện tại Ban Kiểm soát có 3 thành viên, trong đó có 1 thành viên thường trực và 2 thành 

viên còn lại kiêm nhiệm; Trong đó một thành viên độc lập ngoài doanh nghiệp và một thành 

viên kiêm nhiệm. 

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT NĂM 2021 

1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 

Báo cáo năm 2021 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán An 

Việt được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định. Nhìn chung trong năm đại diện đơn vị 

kiểm toán nhận xét đánh giá: “Báo cáo tài chính Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý 

trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả hoạt động SXKD, tình hình lưu 

chuyển tiền tệ của công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện 

hành có liện quan”.  
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Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản tại thời điểm 31/12/2021 như sau: 

STT Chỉ tiêu ĐVT 

Ngày 31/12/2021 

Công ty mẹ Hợp nhất 

(1) (2) (3) (4) (5) 

I Tổng tài sản Triệu đồng 259,199 259,199 

1 Tài sản ngắn hạn Triệu đồng 36.622 36.622 

2 Tài sản dài hạn Triệu đồng 222,576 

 

222,576 

 

3 Lợi thế thương mại  Triệu đồng   

II Tổng nguồn vốn   259,199 259,199 

1 Nợ phải trả  Triệu đồng 138.661 138.661 

2 Nguồn vốn chủ sở hữu Triệu đồng 120,537 120,537 

3 Lợi ích cổ đông tối thiểu Triệu đồng   

III Khả năng thanh toán     

1 Hệ số thanh toán ngắn hạn  Lần 0.65 0.65 

2 Hệ số thanh toán nhanh Lần 0.56 0.56 

IV Cơ cấu nguồn vốn     

1 Nợ phải trả /Tổng nguồn vốn % 53 53 

2 Vốn CSH /Tổng nguồn vốn % 47 47 

V Khả năng sinh lợi     

6 Tổng số lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 7.860 7.860 

7 ROE (Tỷ suất LNST/Vốn CSH) % 6.5 6.5 

8 ROA (Tỷ suất LNST/Tổng Tài Sản) % 3 3 

VI Lãi cơ bản trên cổ phiếu  Đồng 1.092 1.092 

2.Kết quả triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và một số nhiệm vụ trọng 

tâm nhiệm kỳ 

1/ Kết quả báo cáo năm 2021: 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch  Thực hiện 
Tỷ lệ 

KH CK 

SLVận chuyển m3km 93.600.000   79.743.453 85 89 

SL Bán hàng m3tấn 19.700 16.940 86 89 

Tổng DT Tr. đồng 456.870    437.228 96 104 

Tổng CP Tr. đồng 441.570    427.025 97 105 

LN TT Tr. đồng 15.300 10.203 67 68 
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Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch  Thực hiện 
Tỷ lệ 

KH CK 

Chia cổ tức  %/MG 10 8 80 67 

Vốn Điều Lệ Tr. đồng 72.000 72.000 100 100 

 Sản lượng vận tải:  79.743.453  m3km, đạt 85%  KH, bằng 89%  CK; 

 Sản lượng bán hàng:  16.940  m3tấn,  đạt 86%  KH, bằng 88%  CK; 

 Doanh thu 2021:  437.228  Tr. đồng,  đạt 96%  KH, bằng 103%  CK; 

 Lợi nhuận trước thuế:  10.203  Tr. đồng,  đạt 67%  KH, bằng 68% CK; 

 Tỷ suất LN/vốn điều lệ: 14%; 

 Cổ tức dự kiến chi trả: 8% bằng 67% CK. 

2/ Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021: 

Qua thẩm định báo cáo tài chính năm, Ban Kiểm soát thấy: 

 Trong năm qua công ty không phát sinh đơn, thư tố cáo, khiếu nại của cổ đông. 

 Nhìn chung kết quả kinh doanh năm 2021 do tình hình dịch bệnh ảnh hưởng lớn kết 

quả SXKD, Công ty chỉ hoàn thành 67% chỉ tiêu về lợi nhuận mà ĐHĐCĐ đề ra; đảm bảo an 

toàn tài chính, cổ tức chia cho cổ đông dự kiến bằng 50% kế hoạch đề ra, thu nhập và đời 

sống CB-CNV vẫn đảm bảo tuy có giảm so với năm trước, vốn được bảo toàn và phát triển; 

Công ty tiếp tục ổn định và phát triển sau dịch Covid-19. Kết quả này cũng khẳng định tinh 

thần quyết tâm cao cùng với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, 

các phòng ban nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc và toàn thể CB-CNV Công ty trong thời kỳ 

khó khăn nhất từ trước đến nay. 

2. Hoạt động của HĐQT 

1/ Tình hình hoạt động của HĐQT: 

Qua thực hiện công tác giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy, hoạt động quản lý của HĐQT 

2021 về cơ bản thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý. Đã tuân thủ theo đúng quy định pháp 

luật Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ. HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất thông qua việc 

lấy ý kiến để triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ. HĐQT Công ty đã có nghị quyết 

phù hợp tình hình thực tế trong thời gian dịch bệnh. Các nghị quyết khác, về cơ bản được tổ 

chức thực hiện tương đối nghiêm túc. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty đã tuân 

thủ Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. 

Giám đốc Công ty điều hành các hoạt động kinh doanh thực hiện theo đúng Nghị quyết 

HĐQT; Có các giải pháp kịp thời, hợp lý trong thời điểm dịch bệnh cũng như triển khai hoạt 

động bình thường sau dịch bệnh. 

2/ Kết quả thực hiện các Nghị quyết HĐQT và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: 

HĐQT Công ty đã có sự phân công, chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ, kịp thời, có 

đánh giá đúng các thuận lợi, khó khăn, kết quả đã thực hiện, đặc biệt là các vấn đề còn bất 

cập trong quá trình vận chuyển như giờ cấm, đường cấm v.v…. Theo đó, đã và đang tích cực 

tìm các giải pháp phù hợp, đồng bộ để khắc phục nhằm tổ chức thực hiện Nghị quyết của 

ĐHĐCĐ, HĐQT và Điều lệ Công ty. 
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III. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2022 

Để đảm bảo hoạt động của Công ty nhịp nhàng, an toàn, hiệu quả theo đúng định hướng 

chiến lược của Tổng công ty, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý điều hành, Ban kiểm 

soát có một số kiến nghị và định hướng cho công tác giám sát trong năm 2022 như sau: 

1. Tiếp tục thực hiện rà soát hệ thống các văn bản quy phạm quản lý nội bộ hiện đang 

áp dụng sửa đổi, bổ sung phù hợp quy định hiện hành Nhà nước, Tổng công ty và Tập đoàn. 

2. Công ty tiếp tục thực hiện đầu tư và có giải pháp đồng bộ để khai thác, sử dụng xe 

vận chuyển xăng dầu, CHXD và các tài sản khác có hiệu quả cao nhất. 

3. Công ty có giải pháp tích cực và phù hợp để gia tăng sản lượng vận chuyển, bán xăng 

dầu, nâng cao năng suất lao động, đảm bảo an toàn về mọi mặt, nâng cao hiệu quả kinh doanh 

và tăng thu nhập cho người lao động. 

4. Ban kiểm soát thực hiện đúng quyền hạn, nghĩa vụ theo Quy chế tổ chức và hoạt động, 

các quy định hiện hành. Năm 2022, Ban kiểm soát tập trung thực hiện giám sát theo các nội 

dung trọng tâm sau: 

4.1. Tình hình và kết quả tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, 

HĐQT Công ty; 

4.2. Tình hình và kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ ,kế hoạch SXKD và công tác 

đầu tư; 

4.3. Phối hợp chặt chẽ, kịp thời với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty để quản lý, sử dụng 

vốn đầu tư của chủ sở hữu có hiệu quả; 

4.4. Thực hiện giám sát tài chính; công nợ; Thẩm định báo cáo đánh giá hoạt động SXKD, 

quản lý và điều hành Công ty, Báo cáo tài chính năm của Công ty; 

4.5. Tham gia tích cực vào việc giải quyết các công việc khác của Công ty. 

Trên đây là nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công 

ty năm 2022./. 

 

 TM. BAN KIỂM SOÁT 

 TRƯỞNG BAN 

  

 

 


