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CTY CP DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  BAN KIỂM SOÁT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

          

 TP.Hồ Chí Minh, ngày 08  tháng 4  năm 2013 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 

 

Về  kết quả kiểm soát hoạt động  kinh doanh của Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải Sài Gòn 

Năm tài chính 2012 

 

KÍNH GỬI:   ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN 
 Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại điều 123 Luật Doanh nghiệp, căn cứ 
điều lệ công ty cổ phần Dịch vụ vận tải Sài Gòn, căn cứ nhiệm vụ kế hoạch đã được Đại hội đồng Cổ đông 
thường niên năm 2012 giao. Ban Kiểm soát chúng tôi xin báo cáo trước Đại hội Cổ đông công ty cổ phần Dịch 
vụ vận tải Sài Gòn, tình hình hoạt động kinh doanh của công ty và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm 
soát trong năm 2012. 

A-  CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT: 

  Năm 2012 Ban kiểm soát có 2 kỳ họp chính thức, ngoài ra BKS thường xuyên trao đổi công tác qua email, 
ngoài các đợt kiểm tra định kỳ, công tác kiểm tra giám sát của ban kiểm soát được thực hiện liên tục, phát biểu ý 
kiến về các hoạt động SXKD trong các cuộc họp HĐQT, họp giao ban hàng quý, đặc biệt đối với công nợ là vấn 
đề Ban kiểm soát thường xuyên nhắc nhở chi tiết từng loại công nợ bằng văn bản cũng như tại cuộc họp, trong 
năm 2012 BKS gửi văn bản đề nghị công ty nên điều chỉnh một số khoản của điều lệ công ty theo điều lệ mẫu 
của thông tư 121/TT-BTC ngày 26/7/2012, phân công trách nhiệm cho từng thành viên phụ trách theo dõi đơn 
vị, sau mỗi định kỳ đều có tổng kết tình hình thực hiện kiểm soát, nêu nhận xét và kiến nghị gởi đến Hội đồng 
quản trị công ty. 

  Lập kế hoạch kiểm soát, trao đổi với công ty kiểm toán trước và sau kiểm toán, xem xét thư quản lý . 

  Thẩm định các báo cáo tài chính định kỳ sáu tháng và năm, Kiểm soát tính hợp lý, hợp pháp và trung thực 
trong việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, trong việc ghi chép và phản ảnh các nghiệp vụ kinh tế 
trên sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và việc chấp hành điều lệ công ty cũng như nghị quyết và quyết định của 
Hội đồng quản trị, tham gia  kiểm kê tài sản cùng các phòng ban nghiệp vụ công ty vào thời điểm cuối năm. 

  Thẩm định mức trích dự phòng công nợ phải thu khó đòi. 

 Thù lao BKS được Công ty chi trả năm 2012: 84.000.000đồng (Đúng nghị quyết ĐHCĐ 2012), trong đó: 

- Trưởng ban:      3.000.000đồng/người/tháng 

- Hai thành viên: 2.000.000đồng/người/tháng 

  Chi phí Trưởng ban đi công tác Hà Nội: 9.570.727đồng, chi phí điện thoại cả năm được chi trả: 7.123.650 
đồng gồm:  Trưởng ban: 4.014.546 đồng,  Thành viên: 3.109.104đồng ( chi phí chưa VAT) 

B- KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI  HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY: 

  Năm 2012 là năm cuối của nhiệm kỳ II( 2008- 2013), năm thứ 2 sau khi công ty có sự thay đổi nhân sự ở các 
chức vụ chính như Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, sắp xếp lại bộ máy nhân sự toàn công ty, năm 2012 HĐQT 
thường xuyên tổ chức các cuộc họp theo quy định và  đột xuất, trung bình mỗi tháng họp một lần, năm 2012 Ban 
kiểm soát nhận được 9 biên bản họp của HĐQT có đầy đủ các thành viên  ký vào biên bản, sinh hoạt hội họp của 
HĐQT  phù hợp với điều 28 điều lệ công ty và luật doanh nghiệp quy định, ngoài các cuộc họp HĐQT, Chủ tịch 
HĐQT còn chủ trì các cuộc họp giao ban với các đơn vị toàn công ty thường kỳ quý nhằm thu thập và phản hồi 
các ý kiến chỉ đạo từ Tổng giám đốc và các đơn vị trực thuộc kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng 
như các hoạt động khác liên quan đến các tổ chức Đảng, công đoàn tại công ty v.v…; 



 
Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2012  Trang 2 / 8 

  Trong năm 2012 Hội đồng quản trị ban hành nhiều nghị quyết, quyết định, văn bản nhằm đáp ứng nhiệm vụ 
sản xuất kinh doanh vừa củng cố và chuẩn bị cho lực lượng kế thừa giúp cho việc phát triển  công ty, mặt khác 
ban hành nhiều quyết định động viên khen thưởng người lao động trong công ty v.v….  , việc ban hành sửa đổi 
một số quy chế, chế độ các nghị quyết và quyết định văn bản  tập trung vào các nội dung  như sau: 

- Các QĐ 09, 10, 15 QĐ/ CTHĐQT khen thưởng thi đua, thưởng tết Nguyên Đán cho toàn thể CB – CNV đạt 
thành tích năm 2011, tặng giấy khen; 

- QĐ 65/CTHĐQT về việc lập hội đồng nâng bậc công nhân kỹ thuật; 

- Nghị quyết 79/NQ –HĐQT về việc HĐQT uỷ quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng bảo lãnh hạn mức tín 
dụng và vốn lưu động; 

-  Nghị quyết 88/NQ – HĐQT về việc ban hành tiêu chuẩn bổ nhiệm Giám đốc Cảng Tân Thuận Đông và  Giám 
đốc Xí nghiệp Vận tải và Giao nhận; 

- Văn bản 89/CT- HĐQT Quan hệ công tác giữa Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc công ty; 

- QĐ 151/QĐ – HĐQT về việc tặng giấy khen cho CB- CNV công ty; 

- QĐ 173/QĐ – HĐQT về việc tạm ngưng thực hiện QĐ 207/QĐ/HĐQT ngày 25/7/2007 ban hành quy chế hoạt 
động của Chi nhánh công ty CP DV Vận tải Sài Gòn tại Hà Nội kể từ 01/8/2012 

- QĐ 174/QĐ – HĐQT về chế độ công tác phí 

- QĐ 183/NQ –HĐQT Nghị quyết của HĐQT về việc kháng nghị Giám đốc thẩm và khởi kiện liên quan đến 
hợp đồng vay nợ 200.000USD giữa Công ty CP DV Vận tải Sài Gòn và công ty Yuang cherng holding Pte. Ltd; 

- QĐ 206/QĐ – HĐQT Quyết định về việc tạm thời thu hồi dấu Chi nhánh Hà Nội từ 20/8/2012;   

- QĐ 227/NQ – HĐQT Nghị quyết HĐQT về việc khởi kiện thu hồi công nợ Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ 
tầng kinh doanh Đô thị và Công ty TNHH MTV Tháp UBI; 

- NQ 251/NQ – HĐQT  Nghị quyết của HĐQT về việc bán xe Ford Everest 52F– 8275 của CN Hà Nội  

- NQ 278/NQ – HĐQT Nghị quyết của HĐQT về việc đánh giá tình tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu 
năm 2012, kế hoạch công tác quý IV/2012, Công tác chuẩn bị tổ chức ĐHCĐ năm 2013; 

- QĐ 314/QĐ – DVVTSG Quyết định về việc thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản công ty năm 2012;   

-  NQ 317/NQ – DVVTSG Nghị quyết của HĐQT về việc thanh toán cổ tức 8% đợt 1 năm 2010 ; 

- QĐ 328/QĐ –DVVTSG Quyết định trích 2.195.405.600đồng trả cổ tức đợt 1 năm 2010 cho Cổ đông công ty 
(theo danh sách số 1058/2012-STS/VSD-ĐK, ngày 26/12/2012); 

- Trong năm 2012 với sự chỉ đạo của HĐQT bộ phận pháp chế công ty đã hoàn thành  và được Bộ khoa học và 
công nghệ - Cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “TRANACO” của Công ty Cổ phần Dịch 
vụ vận tải Sài Gòn được bảo hộ nhãn hiệu như đã nêu  trên 

- Ngoài ra HĐQT đang trình các dự thảo một số sửa đổi điều lệ công ty, quy chế quản trị công ty quy chế dân 
chủ, quy chế công bố thông tin. 

- Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu Nghị quyết ĐHCĐ 2012, các nghị 
quyết, quyết định của HĐQT, riêng về nghị quyết 88/NQ – HĐQT Ban kiểm soát nhận thấy có triển khai nhưng 
đến nay chưa thực hiện xong. 

  Năm 2012 công ty không đầu tư mua sắm tài sản, ngoại trừ chỉ trang bị một máy phát điện cho Xí nghiệp vận 
tải giao nhận: Tổng nguyên giá : 20.000.000đồng so cùng kỳ giảm trên 1 tỷ đồng. 

  Năm 2012 Công ty thanh lý 2 tài sản cố định gồm: 

1 - Một xe tải cẩu Hino 57H 0671: Đã hết giá trị khấu hao, hết hạn sử dụng, không còn được lưu hành :  
* Nguyên giá : 247.619.000đồng,  *Giá trị còn lại: 0 đồng, * Giá trị bán thu hồi:  110.000.000 đồng (đã 
bao gồm VAT) 

2- Một xe Ford Everest 52F – 8275 không có nhu cầu sử dụng 

* Nguyên giá : 630.658.789 đồng, * Giá trị còn lại:  350.101.169 đồng, * Giá trị bán thu hồi:   390.000.000 đồng 
(đã bao gồm VAT) 
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C- KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD TOÀN CÔNG TY: 
I -Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012 toàn công ty: 
   

Giá trị Tỷ lệ %
1 Doanh thu SXKD Đồng 52.000.000.000  50.943.981.404  (1.056.018.596) -2,03

2 Lợi nhuận trước thuế
 ( Trước khi trích DP) Đồng 5.000.000.000    6.150.249.165    1.150.249.165  23,00

% Tỷ lệ LN trước thuế /DT % 9,62 12,07 2,46

2.1 Lợi nhuận trước thuế
( sau khi trích DP) Đồng     5.000.000.000         337.299.165  (4.662.700.835) -93,25

3 Cổ tức % 10%
4 Lao động BQ Người 130 127 -3 -2,31
5 Lương BQ/tháng Đồng/người 5.500.000           5.700.000                        200.000 3,64

6 Khấu hao Đồng 5.500.000.000    4.597.460.344        (902.539.656) -16,41

Năm 2012
(+)(-) Thực hiện so Kế hoạchThực hiệnĐơn vị tínhSTT CHỈ TIÊU Kế hoạch

 
  Chú thích: Năm 2012 trích dự phòng công nợ phải thu khó đòi: 5.812.950.000đồng 
II -Chi tiết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 từng đơn vị như sau: 
           Đơn vị tính: Đồng 
 

Giá trị Tỷ lệ%
I 1/ Cảng Tân Thuận Đông

1 Doanh thu HĐSXKD 29.828.728.934  29.976.655.191   (147.926.257)      -0,49
2 Tổng chi phí 20.257.516.912  21.654.450.168   (1.396.933.256)   -6,45

% Tổng Chi phí SXKD/Doanh thu 67,91                  72,24                   -4,32
3 Lợi nhuận trước thuế 9.616.966.236    8.388.602.638     1.228.363.598    14,64
II 2/ XN Vận tải & Giao nhận
1 Doanh thu HĐSXKD 14.865.199.088  31.850.755.101   (16.985.556.013) -53,33

2
Tổng chi phí: 
(trước khi trích DP công nợ phải thu 
khó đòi)

14.739.070.140  31.565.266.731   (16.826.196.591) (53,31)       

% Tổng Chi phí SXKD/Doanh thu 99,15                  99,10                   0,05          

2.1
Tổng chi phí: 
(sau khi trích DP công nợ phải thu 
khó đòi)

20.552.020.140  46.938.216.731   (26.386.196.591) (56,21)       

3
Lợi nhuận trước thuế:
(trước khi trích DP công nợ phải thu 
khó đòi)

107.591.287       316.378.099        (208.786.812)      (65,99)       

3.1
Lợi nhuận trước thuế :
(sau khi trích DP công nợ phải thu 
khó đòi)

(5.705.358.713)  (15.056.972.901)  9.351.614.188    (62,11)       

III 3/ Chi nhánh Hà Nội
1 Doanh thu HĐSXKD 5.969.360.812    13.895.794.781   (7.926.433.969)   -57,04
2 Tổng chi phí 6.644.640.392    13.296.596.614   (6.651.956.222)   -50,03

% Tổng Chi phí SXKD/Doanh thu 111,31                95,69                   15,62
3 Lợi nhuận trước thuế (670.474.419)     610.989.708        (1.281.464.127)   -209,74

Tăng, giảm so cùng kỳ
STT Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2011

 



 
Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2012  Trang 4 / 8 

 Phân tích một số chỉ tiêu so kế hoạch Đại Hội Cổ Đông 2012 đề ra: (số liệu phân tích dưới đây trên cơ sở 
trước khi trích dự phòng) 

+ So kế hoạch, chỉ tiêu doanh thu năm 2012 toàn công ty đạt 97,97% giảm 2,03% giá trị giảm là : 
1.056.018.596đồng, tuy nhiên riêng chỉ tiêu lợi nhuận năm 2012 toàn công ty thực hiện 6.150.249.165 đồng đạt 
12,07%/DT, so kế hoạch Đại Hội Cổ Đông giao 5.000.000.000đồng, tỷ lệ giao 9,62%/DT vượt  
1.150.249.165đồng, tỷ lệ vượt 2,46%/DT. 

      Năm 2012 Tổng giám đốc công ty không giao kế hoạch doanh thu và lợi nhuận từng đơn vị, số liệu dưới đây 
Ban kiểm soát chỉ phân tích chỉ tiêu của các đơn vị trực thuộc thực hiện so cùng kỳ : 

+ Tại Cảng Tân Thuận Đông: So cùng kỳ, doanh thu năm 2012 đạt 99,51% giảm 0,49% chỉ tiêu Tổng chi phí 
giảm 4,32% trên doanh thu so cùng kỳ với giá trị giảm 1.396.933.256 đồng, tốc độ giảm Tổng chi phí là 6,45%, 
giảm mạnh so tốc độ giảm doanh thu 0,49%, dẫn đến tốc độ tăng 14,64% và giá trị tăng là 1.228.363.598 đồng 
lợi nhuận trước thuế so cùng kỳ . 

+ Tại Xí nghiệp vận tải giao nhận năm 2012 so cùng kỳ doanh thu Xí nhgiệp chỉ đạt 46,67% giảm 53,33%, giá 
trị tổng chi phí giảm 16,8 tỷ đồng, tốc độ giảm tổng chi phí  53,31% trong đó chi phí thuê ngoài của xí nghiệp 
giảm đáng kể với giá trị giảm 15,6 tỷ đồng và tỷ lệ % chi phí thuê ngoài trên doanh thu từ 59,07% năm 2011 
sang năm 2012 giảm mạnh còn 21,62% trên doanh thu, giảm 37,45% so cùng kỳ, chi phí quản lý giảm 1,66% 
trên doanh thu so cùng kỳ, giá trị lợi nhuận trước thuế đạt 107.591.287 đồng, so cùng kỳ giảm 208.786.812đồng 
. Mặc dù giá trị tổng chi phí năm 2012 so cùng kỳ giảm đáng kể, tuy nhiên xét  về tỷ trọng tổng chi phí trên 
doanh thu thấy rằng tổng chi phí năm 2012 cũng tương đương năm 2011, không giảm và  tăng nhẹ 0,05% so 
cùng kỳ, trong số liệu tổng chi phí năm 2012 ngoài yếu tố chi phí thuê ngoài giảm, cũng cần nói đến nguyên 
nhân giúp cho kết quả kinh doanh đạt được như hiện nay đó là chi phí khấu hao giảm 782 triệu đồng, và việc 
giảm chi phí tiền lương tác động không nhỏ trong kết quả kinh doanh xí nghiệp, yếu tố nhân sự giảm do giải 
quyết nghỉ việc năm 2011 cộng với việc điều chuyển về công ty số nhân sự văn phòng xí nghiệp vận tải và giao 
nhận, đã giảm bớt một lượng chi phí khá lớn cho xí nghiệp, chỉ riêng tiền lương và ăn trưa của bộ phận văn 
phòng xí nghiệp, năm 2012 văn phòng công ty đã chi 722.475.000đồng cho số nhân sự này. Nếu như xí nghiệp 
vẫn giữ nguyên nhân sự như giữa năm 2011 thì năm 2012 chưa tính trích dự phòng, xí nghiệp khó hoà vốn và lãi 
chút ít  như hiện nay.  

+ Tại Chi nhánh Hà Nội: Doanh thu thực hiện  năm 2012 so 2011 chỉ bằng  42,96%, do trong năm 2012, không 
khai thác được hợp đồng mới, chỉ thực hiện phần còn lại của 2 hợp đồng đã ký của năm trước. tất cả chỉ tiêu về 
giá trị đều giảm, tuy nhiên về tỷ lệ % chỉ tiêu giá vốn năm 2012 tăng, ảnh hưởng tổng chi phí tăng 15,62%, chủ 
yếu giá vốn tăng do chi phí thuê ngoài tăng nhiều so cùng kỳ, đưa đến kết quả  năm 2012  lỗ:  670.474.419đồng 

III - Phân tích số liệu  công nợ  toàn công ty đến 31/12/2012 so cùng kỳ 

1/Công nợ phải thu khách hàng toàn công ty  đến 31/12/2012: 56.765.431.223đồng, giảm gần  6,4 tỷ đồng so 
cùng kỳ, (bước sang quý 1/2013 công nợ cũ của CNHN giảm thêm gần 3,7 tỷ đồng ) 

-  Trong tổng số dư công nợ 56.765.431.223đồng đến 31/12/2012 trong đó có: 

*  Giá trị bảo hành 10%  các công trình thuỷ điện :  3.403.591.150 đồng 

*  Công nợ 2 công ty thuộc dạng khó đòi: 37.814.750.000đồng . Trong đó: 

-   Công ty TNHH MTV hạ tầng kinh doanh đô thị còn nợ công ty : 15.214.750.000đồng 

-   Công ty TNHH MTV Tháp UBI còn nợ công ty:                           22.600.000.000đồng 

-   Luỹ kế năm 2010, 2011 và 2012 công ty đã trích dự phòng đối với 2 công nợ này là: 21.950.325.000đồng. 

* Công nợ phát sinh do mới làm hàng vào quý 4/2012 tại cảng Tân thuận đông:      4.305.206.453đồng 

* Công nợ Chi nhánh Hà Nội: 3.727.833.773đồng (đến cuối quý 1/2013 số dư này chỉ còn 
52.494.932đồng) 

 2/ Công nợ phải trả khách hàng toàn Cty đến 31/12/2012:  11.197.310.765đồng, giảm 15,13 tỷ đồng so cùng kỳ 

3/ Nợ vay dài hạn đến hạn trả đến 31/12/2013: Khoản vay 200.000USD = 4.171.000.000đồng trước khi cổ phần 
hoá của Công Yuang cherng holdings Singapore  

4/ Khoản cổ tức 2010 chưa trả 12% còn lại và một số nợ khác đến 31/12/2012: 3.325.892.315 đồng 

5/ Khoản phải trả người lao động đến 31/12/2012:    2.024.779.098đồng 
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IV- Tình hình tài chính: 

1- Phân phối & sử dụng các nguồn quỹ : 

STT Nội dung Số dư 01/01/ 2012 Sử dụng năm 
2012 Số dư 31/12/ 2012

1 Cổ tức phải trả 2010 5.488.514.000            2.195.405.600      3.293.108.400             
2 Quỹ dự phòng tài chính 7.172.981.307            7.172.981.307             
3 Quỹ đầu tư & phát triển 1.081.393.353            1.081.393.353             
4 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 1.565.839.121            907.762.317         658.076.804                 

 Trong năm 2012 công ty đã chi trả 8% cổ tức năm 2010 từ nợ phải trả Cổ Đông là 
2.195.405.600đồng. Ngoài việc chi trả cổ tức các quỹ còn lại như dự phòng tài chính, Quỹ đầu tư phát triển 
công ty chưa sử dụng đến, riêng quỹ khen thưởng và phúc lợi trong năm 2012 công ty đã  sử dụng  907,7 
triệu đồng.  

  2 - Bảng cân đối kế toán năm 2012 tóm tắt (đã kiểm toán): 

                

STT TÀI SẢN Mã số Tại ngày
 31/12/2011

Tỷ trọng
%

Tại ngày
 31/12/2012

Tỷ trọng
%

A Tài sản ngắn hạn 100 58.654.165.797     78,34            43.675.251.009     79,41         
B Tài sản dài hạn 200 16.218.341.788     21,66            11.321.452.930     20,59         

Tổng cộng Tài sản 270 74.872.507.585     100,00          54.996.703.939     100,00

STT NGUỒN VỐN Mã số Tại ngày
 31/12/2011

Tỷ trọng
%

Tại ngày
 31/12/2012

Tỷ trọng
%

A Nợ phải trả 300 42.440.756.877     56,68            22.311.978.857     40,57         
B Nguồn vốn chủ sở hữu 400 32.431.750.708     43,32            32.684.725.082     59,43         

Tổng cộng Nguồn vốn 440 74.872.507.585     100,00          54.996.703.939     100,00        
Tình hình trích khấu hao: 

        Về thực hiện trích khấu hao tài sản cố định trong năm 2012, do giá trị còn lại tài sản cố định công ty còn 
thấp, có số tài sản đã khấu hao hết, vì vậy năm 2012 toàn công ty trích khấu hao vào chi phí 4.597.460.334đồng, 
tỷ lệ trích khấu hao đúng và đủ theo quy định hiện hành. So cùng kỳ, tổng số khấu hao tài sản cố định toàn công 
ty năm 2012 giảm so cùng kỳ  773.649.979 đồng, tính đến 31/12/2012 giá trị còn lại tài sản cố định toàn công ty 
là 8.071.767.096đồng. 

        Qua bảng cân đối kế toán cho thấy: Tổng tài sản và tổng nguồn vốn so cùng kỳ giảm một lượng giá trị từ 
74,8 tỷ đồng còn 54,9 tỷ đồng, một số nhận xét tác động đến việc giảm tổng tài sản và tổng nguồn vốn như sau: 
như đã phân tích ở phần trên, công nợ phải thu và phải trả giảm, giá trị còn lại tài sản cố định công ty thấp nhưng 
chưa được đầu tư trang thiết bị mới, tuy nhiên nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2012 so cùng kỳ  tăng 
252.974.374 đồng, chính là khoản lợi nhuận sau thuế năm 2012 (sau khi công ty đã trích dự phòng công nợ phải 
thu khó đòi 5.812.950.000đồng), qua số liệu trong tổng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2012 cho thấy vốn chủ sở 
hữu so cùng kỳ không giảm và còn có tăng nhẹ sau kết quả kinh doanh 2012 . 

   3- Các chỉ số tài chính: 

                                                        
Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2011 năm 2012

kỳ Thu tiền BQ /phải thu khách hàng Ngày 299 400
Khả năng thanh toán nhanh Lần 1,40 1,87
Khả năng thanh toán hiện hành Lần 1,54 1,96
Tỷ suất LN sau thuế / Tổng Tài Sản % -9,56 0,46
Tỷ suất LN sau thuế / Doanh thu thuần % -9,42 0,50
Tỷ suất LN sau thuế / nguồn vốn chủ sở hữu % -22,07 0,77  

 Chỉ số kỳ thu tiền bình quân trên cho thấy số ngày thu được nợ năm 2012 dài hơn năm 2011, do công nợ lớn 
chưa thu được, doanh thu năm 2012 lại thấp đẩy kỳ thu tiền bình quân dài ngày hơn 2011. Các chỉ số khả năng 
thanh toán năm 2012 tốt hơn 2011, chỉ số khả năng thanh toán lớn hơn 1 cho thấy tài sản ngắn hạn cũng như tài 
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sản ngắn hạn trừ tồn kho vẫn  lớn hơn nợ phải trả ngắn hạn. Chỉ số sinh lời so năm 2011 không còn số âm , mặc 
dù thấp tuy nhiên chỉ số sinh lời năm 2012 vẫn  tốt hơn 2011 

 

D - NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ: 

I – NHẬN XÉT: 

a -  Tình hình tài chính, kết quả SXKD công ty đối với  hoạt động của  HĐQT, Ban điều hành công ty: 

-   Ban kiểm soát nhất trí với các chỉ tiêu tài chính thực hiện trong báo cáo năm 2012 đã được kiểm toán bởi 
công ty CTY TNHH Deloitte VN, và báo cáo thường niên của  Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội cổ đông. 

- Báo cáo tài chính của Công ty đã trình bày đầy đủ, hợp lý và phản ảnh trung thực tình hình tài chính đến 
ngày 31/12/2012, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành. 

-   Qua  giám sát tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012, Ban kiểm soát đánh giá cao về sự quyết tâm và nỗ lực 
của tập thể Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cũng như toàn thể Cán bộ – Công nhân viên của công ty đã 
hết sức cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội Cổ đông giao cho. Kết quả năm 2012 lợi nhuận trước thuế 
chưa trích dự phòng đạt 6.150.249.165đồng vượt 1.150.249.165 đồng so kế hoạch ĐHCĐ 2012 giao, đạt 123% 
so kế hoạch lợi nhuận trước thuế, tăng so cùng kỳ 332.634.162đồng, sau khi trích xong dự phòng, lãi trước thuế 
vẫn còn là 337.299.165đồng, như vậy cho thấy dù chưa hay đã trích dự phòng, hiệu quả lợi nhuận toàn công ty  
năm 2012 cũng tăng so năm 2011, được như vậy đây là điều đáng mừng và đáng khích lệ.  

Trong bối cảnh chung của nền kinh tế thế giới và trong nước, năm 2012 công ty tiếp tục gặp nhiều khó 
khăn, dịch vụ Cảng biển vẫn trong thế cạnh tranh từng ngày, những dự án về mảng siêu trường siêu trọng ngày 
càng có nhiều công ty tham gia với trang thiết bị hiện đại, năm 2012 công ty nhận thầu được nhiều công trình 
vận tải giao nhận, tuy nhiên giá trị các hợp đồng trong năm không cao, cho nên doanh thu lĩnh vực hoạt động 
giao nhận vận tải  năm 2012 giảm nhiều và chỉ đạt trên 50% so cùng kỳ . 

-   Ban kiểm soát cũng xin phân tích thêm về hiệu quả trong công tác thương vụ, tính trên bình diện toàn công ty 
thì đã thấy năm 2012 đạt hiệu quả hơn so cùng kỳ, tuy nhiên phân tích hoạt động của từng đơn vị thấy rằng chỉ 
có Cảng Tân Thuận Đông là chủ đạo, lãi trước thuế năm 2012 tăng trên 1,2 tỷ đồng so cùng kỳ. Về hoạt động 
của xí nghiệp vận tải & giao nhận, tuy chênh lệch đầu ra và đầu vào năm 2012 ở mức tương đối cao, nhưng nếu 
so với chi phí của xí nghiệp, việc khai thác doanh thu như năm 2012 thì chưa đủ mạnh giúp xí nghiệp phát triển, 
kết quả lãi trước thuế năm 2012 thấp  hơn năm 2011 giá trị là 208 triệu đồng, nếu như không có những yếu tố 
làm giảm chi phí như Ban kiểm soát đã nêu ở phần đầu, thì lợi nhuận trước thuế năm nay xí nghiệp khó thực 
hiện được, riêng về chi nhánh Hà Nội đây là đơn vị không có phương tiện, hoàn toàn đi thuê bên ngoài, yếu tố 
khách quan là bị động, phụ thuộc vào chủ cho thuê phương tiện, tuy nhiên trong tác nghiệp thương vụ như tính 
toán khi thương thảo hợp đồng đầu ra, đầu vào CN Hà Nội tính toán thiếu chặt chẽ, dẫn đến kết quả 6 tháng đầu 
2012 lỗ trên 1,2 tỷ  đồng , ngay khi Ban kiểm soát và phòng kế toán kịp thời ra làm việc và đề xuất chấn chỉnh, 
kết quả cuối năm còn  lỗ 670 triệu đồng.    

-   Năm 2012  Tổng giám đốc công ty đặt trọng tâm trong kinh doanh không để phát sinh nợ mới khó đòi, thực 
hiện đến đâu thu hồi được nợ đến đó, kết hợp với mối quan hệ làm hàng mới đòi một số nợ cũ, tận dụng các 
nguồn vốn sẳn có chưa sử dụng cũng như chưa phải trả đã giúp nhiều trong việc điều hoà giảm áp lực trả nợ 
khách hàng, mặt khác giải quyết một phần cổ tức 2010 phải trả cho cổ đông, nộp ngân sách nhà nước đầy đủ 
đúng thời hạn quy định, trong điều kiện khoản công nợ lớn chưa đòi được, song song công ty cũng ưu tiên đáp 
ứng được nghĩa vụ đối với người lao động hàng tháng, đi kèm với việc trả lương đúng hạn đối với người lao 
động, BKS còn nhận thấy việc nộp Bảo hiểm xã hội cho người lao động toàn công ty  đảm bảo đầy đủ đúng thời 
gian quy định, đây là mặt mạnh của công ty mà không phải công ty nào cũng đảm bảo được các việc nói trên 
trong trường hợp công ty đang gặp khó khăn về vốn, với sự điều hành và linh hoạt trong xử lý của Tổng giám 
đốc và Ban điều hành hiện nay, BKS hy vọng việc trả cổ tức còn lại của năm 2010 cho cổ đông sẽ thực hiện 
trong thời gian sớm nhất trong năm 2013. 

-   Về mặt quản lý chi phí : Xét tỷ trọng tổng chi phí toàn công ty trên doanh thu (sau khi loại trừ chi phí dự 
phòng công nợ phải thu khó đòi) so cùng kỳ.  

Năm 2011 tỷ trọng tổng chi phí trên tổng doanh thu toàn công ty chiếm 92,75 %, năm 2012 chiếm 88,42% 
cho thấy tổng chi phí năm 2012 giảm so năm 2011 là 4,33% , trong đó chủ yếu chi phí thuê ngoài toàn công ty 
giảm từ tỷ trọng 53,37% của  năm 2011 xuống còn 37,61%  của năm 2012.    
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Chi phí thuê ngoài toàn công ty năm 2012 chiếm tỷ trọng 37,61% /doanh thu, giảm mạnh so cùng kỳ 15,76%, 
trong đó chi phí thuê ngoài cảng Tân Thuận Đông giảm 2,1%, xí nghiệp giảm 37,45% so cùng kỳ do đã tận dụng 
tối đa toàn bộ phương tiện sẳn có của đơn vị, riêng chi nhánh Hà Nội tỷ trọng chi phí thuê ngoài là quá cao 
chiếm 101% trên doanh thu.  

Chi phí quản lý doanh nghiệp toàn công ty năm 2012 so năm 2011 giảm với giá trị 2,761 tỷ đồng, trong đó 
văn phòng công ty giảm 521 triệu đồng, xí nghiệp vận tải giao nhận giảm trên 1 tỷ đồng, Cảng Tân Thuận Đông 
giảm 149 triệu đồng, chi nhánh Hà nội giảm trên 1 tỷ đồng.  

Tóm lại tỷ trọng  tổng chi phí trên doanh thu toàn công ty 2012 giảm so năm 2011. 

-  Đối với hai hợp đồng Công ty TNHH MTV đầu tư hạ tầng kinh doanh đô thị và Công ty TNHH MTV UBI:  
Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đã có nhiều biện pháp tích cực để đòi nợ, bằng văn bản, trao đổi trực tiếp, đến 
nay HĐQT đã ban hành nghị quyết khởi kiện chủ thể 2 hợp đồng này và đã gửi 2 đơn cho toà án Nhân dân Quận 
Ba Đình,TP Hà Nội và toà án Nhân dân huyện Kim Thành,Tỉnh Hải Dương, HĐQT, quyết định chọn biện pháp 
khởi kiện đối với 2 chủ thể gây nợ khó đòi cho công ty, là biện pháp cuối cùng sau nhiều lần hy vọng vào thiện 
chí cũng như khả năng của đối tác, việc khởi kiện này cũng được HĐQT quan tâm hàng đầu và thường xuyên 
theo dõi.  

-   Năm 2012 HĐQT phối hợp cùng Tổng giảm đốc công ty giải quyết công nợ 2 công ty TNHH MTV đầu tư hạ 
tầng kinh doanh đô thị  và Công ty TNHH MTV Tháp UBI từ số dư  41,3 tỷ  đồng xuống còn 37,8 tỷ đồng, mặc 
dù số tiền thu được chỉ có 3,5 tỷ đồng, tuy nhiên cũng nói lên được sự quyết tâm của HĐQT cũng như Tổng 
giám đốc công ty, bằng mọi biện pháp tốt nhất để giảm nợ đối với khoản công nợ lớn nhất  mà Cổ đông cũng 
như HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và toàn thể cán bộ - công nhân viên đặc biệt quan tâm. 

-   Hội đồng quản trị thường xuyên tổ chức các cuộc họp đúng quy định của pháp luật, đưa ra các quyết định xử 
lý công việc có sự nhất trí tất cả các thành viên, ưu điểm của các thành viên HĐQT khi đi đến một sự thống nhất 
chung, thường có sự  tranh luận khá quyết liệt làm rõ các sự việc trước khi đi đến quyết định cuối cùng của cả 
HĐQT,  các thành viên ban kiểm soát đều được mời tham dự phần lớn các cuộc họp Hội đồng quản trị - họp 
giao ban của công ty, tuy nhiên trong năm 2012 theo nhận xét của Ban kiểm soát sự gắn bó trong tập thể HĐQT 
chưa cao. 

b – Báo cáo đánh giá về sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Tổng giám đốc điều hành 
và Cổ đông 

-  Năm 2012 Ban Kiểm soát nhận được sự phối hợp cung cấp hồ sơ, văn bản, thông tin từ  Hội đồng quản trị, 
Ban Tổng giám đốc các phòng ban, tạo mọi điều kiện dễ dàng nhất giúp Ban kiểm soát cập nhật thông tin hàng 
tháng về tình hình tài chính đầy đủ. Về liên lạc trao đổi hoặc hoạt động phối hợp giữa Ban kiểm soát  với các Cổ 
đông công ty, vẫn chưa có gì đáng kể. 

II - KIẾN NGHỊ: 

- Tiếp tục công tác theo dõi đòi nợ 2 chủ thể hợp đồng Phong Điện đang nợ công ty toà án đang thụ lý.  

-  Như kiến nghị của ban kiểm soát trong báo cáo ĐHCĐ các năm trước đây, về việc Tổng giám đốc công ty uỷ 
quyền cho Giám đốc đơn vị cấp dưới ký hợp đồng, cụ thể hoá trách nhiệm người được uỷ quyền: ký kết hợp 
đồng kinh tế, phạm vi, giá trị hợp đồng được ký, trường hợp đơn vị gây ra lỗ, đề nghị công ty  xem xét trách 
nhiệm . 

-  Vì hoạt động chủ lực của Công ty là cảng Tân Thuận Đông, cho nên việc Hội đồng quản trị đặt kế hoạch định 
hướng kinh doanh cho những năm sắp đến là thật sự rất cần thiết, song song với kế hoạch đầu tư đi kèm trong 2 
trường hợp: 

1/ Trường hợp việc di dời cảng chưa thực hiện; 

2/ Trường hợp việc di dời Cảng được thực hiện sớm hơn, doanh thu Cảng không còn, kế hoạch dự tính trong 
tương lai  

-  Phương thức huy động vốn đầu tư trường hợp Cảng di dời về  Cảng Hiệp Phước Nhà Bè. 

-  Công ty cần tăng cường công tác khai thác lĩnh vực vận tải giao nhận, vận tải hàng siêu trường siêu trọng, phối 
hợp tận dụng nhân lực sẳn có tại công ty, đặt ra quy định thưởng, đối với cá nhân khai thác được hợp đồng mang 
về doanh thu và lợi nhuận cho công ty. 
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-  Công tác thương vụ phát hành hợp đồng cần kiểm tra kỹ nội dung tính pháp lý của hợp đồng trước khi trình ký 
thực hiện, đồng thời cần rà soát lại hợp đồng đã thực hiện, nhưng đến nay còn thiếu quyết toán giữa 2 bên (quyết 
toán hợp doanh xe Mer), cần đưa vào hệ thống sắp xếp, thường xuyên theo dõi kiểm tra các thủ tục giao nhận 
được đầy đủ hoàn chỉnh hơn về mặt pháp lý nhằm tạo thuận lợi khi có việc cần kiểm tra sau này . 

-  Đối với khoản tiền ứng trước cho Cty TNHH Thiết kế tư vấn GTVT phía Nam 211.560.000 đồng (30% giá trị 
hợp đồng số 698/HĐKT ngày 8/4/2004). Hội đồng quản trị cần có biện pháp để xử lý đối với hợp đồng này.  

-  Ban kiểm soát đề nghị Tổng giám đốc cần lưu ý hơn nữa về việc chỉ đạo giải quyết vấn đề  xe đổ khi thực hiện 
hợp đồng Ban QLDA thuỷ điện 6, tạo điều kiện  giải quyết được dứt điểm công nợ đợt nghiệm thu vào 
30/12/2011 của XN VT &GN còn  2.596.506.211đồng và các tồn đọng chưa thu hồi liên quan đến hợp đồng này  

-  Ban kiểm soát nhận thấy công ty cần chú ý các công nợ sau đây đã có chiều hướng chuyển sang công nợ dây 
dưa: Chi nhánh Công ty CPĐT&TMDK Sông Đà tại Hoà Bình 858 triệu đồng tại xí nghiệp, CN 5 – Công ty 
TNHH MTV Xây lắp 2: 189,28 triệu đồng trong đó có 84 triêu đã trích dự phòng, đồng thời lưu ý tiếp tục đòi
Công ty TNHH Thành Trang: 200 triệu đồng, đã trích dự phòng vẫn chưa thu hồi được, Công ty CP Xi măng Hệ
Dưỡng: 52.494.932đồng, lưu ý thêm Ban QL các công trình Điện miền Bắc: 176 triệu đồng công nợ Chi nhánh 
Hà Nội công nợ tuy chỉ mới phát sinh cuối năm 2012, hiện đang treo gát ở tài khoản phải thu khác.  

-  Riêng về công trình Thủy điện 5 và 7, công ty cần làm việc với đối tác để thanh lý hợp đồng thu hồi 10% bảo 
hành còn lại và các vấn đề liên quan (nếu có), vì tiến độ hợp đồng này đã quá hạn. 

-   Các bộ phận quản lý cấp lệnh công tác tại Xí nghiệp vận tải giao nhận, liên quan đến các chứng từ thanh toán 
chi phí của xí nghiệp, khi ghi địa danh nơi công tác, cần cho biết địa danh đó thuộc hợp đồng nào, việc này Ban 
kiểm soát đã nhiều lần nhắc nhở trong báo cáo kiểm soát các kỳ trước, đề nghị việc này được thực hiện tốt hơn, 
giúp cho công tác kiểm tra dễ dàng và đỡ mất thời gian . 

-  Công ty cần lưu ý giải quyết các khoản công nợ nội bộ thể hiện trên báo cáo tài chính Chi nhánh Hà Nội để 
thu hồi vốn, do nghị quyết HĐQT đã ban hành tạm dừng hoạt động kinh doanh chi nhánh này . 

-   Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc lập quỹ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các 
cán bộ tiềm năng, đồng thời thực hiện nghị quyết số 88 NQ - HĐQT.  

E - ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG: 

Trên đây là bản báo cáo kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải Sài 
Gòn trong năm 2012 Ban kiểm soát đã thẩm định được, xin thông báo Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và 
báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông.  

Được sự tín nhiệm của Đại hội đồng Cổ đông, Ban kiểm soát đã cố gắng thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được 
giao, thông tin đến quý Cổ đông một cách đầy đủ trung thực và khách quan tình hình hoạt động kinh doanh của 
Công ty. Rất mong được sự tham gia đóng góp ý kiến để Ban kiểm soát hoàn thành tốt hơn nữa nhiêm vụ được 
Đại hội Cổ đông giao. 

Ban Kiểm soát chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, cũng như các đơn vị phòng ban 
nghiệp vụ đã hỗ trợ và tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ . 

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 

Trân trọng kính chào. 

   TM BAN KIỂM SOÁT 

          TRƯỞNG BAN   

          Trần Thị Kim Lợi 


