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BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
NĂM 2015 

 
Kính thưa Quý vị cổ đông! 

 
 

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 31 của Điều lệ 
công ty cổ phần Hải Minh. 

- Căn cứ Quy chế Quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên thị trường 
chứng khoán Việt Nam. 

  

Ban Kiểm soát xin báo cáo với Đại Hội đồng cổ đông thường niên về hoạt động và kết 

quả kiểm tra, giám sát họat động của công ty trong năm 2015 như sau: 

           

 I. Họat động của Ban Kiểm soát. 

        - Xem xét thẩm định các báo cáo về kết quả kinh doanh, tình hình thực hiện kế hoạch, và 

các báo cáo tài chính của công ty. 

- Kiểm tra tính minh bạch ,hợp lý của các hợp đồng ký kết, công tác hạch toán kế toán, 

chứng từ thu chi tại công ty và các đơn vị thành viên, đưa ra các kiến nghị với Ban Điều Hành 

vào giữa kỳ và cuối kỳ.  

 - Giám sát tình hình thực hiện Nghị Quyết Đai hội đồng cổ đông năm 2015 

 - Kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, chế 

độ chính sách với người lao động.  

- Tham dự các cuộc họp của Hội Đồng Qủan Trị Công ty, giám sát và đóng góp ý kiến 

trong họat động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám Đốc. 

- Xem xét các báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập. 

  

II. Báo cáo kết quả giám sát. 

Với các nội dung giám sát trên , Ban Kiểm Soát xin báo cáo truớc đại hội ý kiến đánh giá  

về họat động của công ty trong năm 2015  như sau: 

 

1. Kết quả kinh doanh năm 2015. 

 - Tổng Doanh thu:  141.181.692.995 đ – tăng 10.6% so với 2014 – vượt kế hoạch 

12.24% 



 - Tổng chi phí: 117.773.314.916 đ 

 - Lợi nhuận sau thuế:   18.434.401.683 đ –  bằng 92.85% kế hoạch.  

 - Lợi nhuận từ LDLK:    14.843.794.000 đ 

- Lợi nhuận hợp nhất: 33.278.195.301 đ  -  đạt 99.80% kế hoạch 

     

Ban kiểm sóat nhận xét: 

- Năm 2015 kinh tế vĩ mô của Việt Nam nhìn chung ổn định, tốc độ tăng trưởng khá, tuy 

nhiên diễn biến thị trường chưa có nhiều khởi sắc, về ngành vận tải, trên thế giới nhiều hãng 

tàu lớn tiếp tục thua lỗ , trong nước thị trường dịch vụ kho bãi và vận tải bộ vốn là các mảng 

dịch vụ chính của Hải Minh còn khá khó khăn và cạnh tranh gay gắt, Trong tình hình đó, Ban 

Kiểm Soát đánh giá Hội Đồng Quản trị, Ban Giám Đốc và Cán bộ công nhân viên công ty đã thể 

hiện sự nỗ lực và hiệu quả trong duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, vượt qua khó 

khăn, thực hiện tốt kế hoạch đề ra. 

 

2. Đánh giá báo cáo tài chính và họat động kế tóan. 

 Sau khi thẩm tra, Ban Kiểm Soát nhất trí với các báo cáo tài chính năm 2015 của Công 

ty,đã được kiểm toán, 

Các báo cáo đã phản ánh trung thực các chỉ tiêu tài chính tại thời điểm 31/12/2015, tình 

hình sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2015.  

Họat động kế tóan nói chung rõ ràng và đầy đủ, phù hợp với các Chuẩn mực, chế độ Kế 

toán Việt Nam hiện hành .Dù vẫn còn một số thiếu sót trong việc hạch toán và lưu trữ chứng từ 

thu chi, nhưng Ban Kiểm soát không thấy có sai sót trọng yếu nào về mặt kế toán trong năm 

vừa qua. 

Về công nợ, Ban Kiểm soát đã lưu ý Ban Giám Đốc về một số khoản phải thu khách 

hàng tồn đọng quá hạn, đề nghị Ban Giám Đốc có biện pháp thích hợp để thu hồi sớm.   

 

3. Tình hình thực hiện nghị quyết Đại Hội cổ Đông. 

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty đã thực hiện tốt các nghị quyết của Đại hội đồng 
cổ đông năm 2015 phê chuẩn, trong đó: 

- Hoàn thành việc mua và đưa vào hoạt động 420m2 văn phòng tại Tp.Hồ Chí Minh 
- Đầu tư 23.000m2 bãi tại Đình Vũ Hải Phòng, đã hoàn thành thiết kế, công tác đấu 

thầu và khởi công đang được thực hiện đúng kế hoạch.  
- Thực hiện phát hành thêm cổ phiếu, tăng vốn điều lệ, phân phối lợi nhuận và trích lập 

các quỹ đúng theo Nghị quyết cổ đông đã duyệt.  

 

 

 

 

 



 4. Giám sát công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2015. 

            Ban Kiểm soát nhận định: 

- Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật trong 

việc điều hành công ty, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao theo Luật Doanh nghiệp, 

Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

- Hội đồng Quản trị thường xuyên họp bàn với Ban Giám Đốc để theo sát tình hình họat 

động sản xuất kinh doanh, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong điều hành công việc, bảo vệ 

lợi ích của cổ đông và người lao động. 

- Trong năm 2015, Ban Kiểm Soát không nhận được kiến nghị hoặc thắc mắc nào của cổ 

đông về công tác điều hành của Hội Đồng Quản trị và Ban Giám Đốc. 

- Trong năm Hội Đồng Quản tri đã tổ chức họp định kỳ 4 lần, các cuộc họp được triệu tập 

và tổ chức đúng theo quy định, việc ban hành các nghị quyết đều hợp lệ, đúng thẩm quyền. 

- Công ty đã thực hiện tốt việc báo cáo và công bố thông tin theo quy định, được UBCK 

đánh giá cao về tính minh bạch, duy trì vị trí trong HNX30 . 

 

Kính thưa Quý vị cổ đông! 

 Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm sóat. Kính trình Đại Hội đồng cổ 

đông xem xét thông qua.  

Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự hợp tác Hội Đồng quản trị, Ban Giám Đốc và 

các phòng ban công ty, giúp Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ của mình trong năm qua.   

  

Xin trân trọng cảm ơn và chúc đại hội thành công tốt đẹp! 

 
         TM BAN KIỂM SÓAT 
 
 
 
 
 
          Nguyễn Thế Quân 


