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CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRỤC VỚT  CỨU HỘ VIỆT NAM 

BAN KIỂM SOÁT 
Số:         /CTCPTVCHVN-BKS 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Tp.Hồ Chí Minh, ngày  20   tháng  05   năm 2021

 
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam; 
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ 

tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam; 
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2020. 
Ban kiểm soát Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2021 về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm tài chính 2020 như 
sau: 

I. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát 
1. Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và tham gia đầy đủ 

các cuộc họp Hội đồng quản trị mà chúng tôi được mời tham gia, trong các cuộc họp Hội 
đồng quản trị chúng tôi tham dự, chúng tôi đều có ý kiến đóng góp với Hội đồng quản trị, 
Ban điều hành trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu 
tư của Công ty. 

2. Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp 
Luật; Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong việc 
quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư của Công ty, cụ thể: 

- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, các Quyết định của 
Hội đồng quản trị, ban điều hành năm 2020 trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp, 
Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

- Kiểm tra giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2020 đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành. 

- Thẩm tra các Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý, hợp pháp 
của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt 
Nam và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan. 

II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty 

1. Hội đồng quản trị 
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- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội 
đồng cổ đông lần thứ sáu, chỉ đạo và giám sát chặt chẽ với Ban điều hành trong việc điều 
hành mọi hoạt động của Công ty. 

- Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ để thông qua các nội dung kịp thời cho 
hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư của Công ty. Ngoài ra, Hội đồng quản trị 
cũng lấy ý kiến các thành viên về việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của ông Trần 
Hữu Thọ và ông Vũ Đăng Hùng – người đại diện phần vốn Nhà nước. 

- Các Nghị quyết, các Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành đúng chức năng, 
quyền hạn, kịp thời, phù hợp với chủ trương của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tuân 
thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật. 

Trong năm 2020, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về 
sai phạm của Hội đồng quản trị Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

2. Ban điều hành 

- Ban kiểm soát nhận thấy trong năm qua ban điều hành có rất nhiều cố gắng trong 
việc tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư của công ty. 

- Trong phạm vi quyền hạn của mình, Ban điều hành đã tổ chức mọi hoạt động của 
Công ty hiệu quả nhất. Những vấn đề vượt thẩm quyền đã báo cáo để Hội đồng quản trị 
quyết định và chỉ đạo kịp thời. 
Ban điều hành đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách tốt nhất nhằm bảo 
đảm tối đa lợi ích hợp pháp của Công ty như kiểm soát chặt chẽ việc chi tiêu, đầu tư, sửa 
chữa phương tiện, chi phí quản lý… 

- Trong năm qua, Ban kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong quá trình 
điều hành của Ban điều hành và cũng không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại nào có liên 
quan đến bất kỳ thành viên nào của Ban điều hành Công ty.  

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban điều 
hành Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ của mình. 

III. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 

1. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính 

- Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được hướng dẫn tại thông tư 
số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính ;Thông tư 75/2015/TT-BTC của Bộ 
tài chính về việc sửa đổi,bổ sung điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC;Thông tư 
53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ tài chính và các Thông tư văn bản hướng dẫn bổ 
sung. 

- Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài 
chính kế toán và kiểm toán phía Nam. 

- Ý kiến của kiểm toán viên về các báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty: Báo cáo 
tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính 
của Công ty tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu 
chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ 
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kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình 
bày báo cáo tài chính. 

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 
TT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ % 
I Kết quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh năm 2020 
  

1 Vốn điều lệ đồng 83.100.000.000 83.100.000.000 100 
2 Doanh thu: 

- Doanh thu bán hàng và cung cấp 
dịch vụ 
- Doanh thu hoạt động tài chính 
- Thu nhập khác 

đồng 
nt 
 
   

nt 

90.000.000.000 104.831.289.648  
99.746.237.859

   3.202.187.101 
   1.882.864.688 

116,48 

3 Chi phí: 
- Giá vốn hàng bán 
- Chi phí tài chính 
- Chi phí quản lý DN 
- Chi phí khác  

đồng 
nt 
nt 
nt 
nt 

87.091.500.000 99.427.052.920
76.197.545.590

13.279.058
23.196.156.598

20.071.674

114,16 

4 Tổng lợi nhuận KT trước thuế 
Trong đó: 
- Lợi nhuận thuần từ HĐKD 
- Lợi nhuận khác 

đồng 2.908.500.000 5.404.236.728

3.541.443.714
1.862.793.014

185.80 
 
 
 

5 Chi phí thuế TNDN hiện hành đồng 774.021.213  

6 Lợi nhuận sau thuế TNDN đồng 2.326.800.000 4.630.215.515 198,99 
7 Tỷ suất lợi nhuận trước 

thuế/Vốn điều lệ 
% 3,5 6,50  

8 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn 
điều lệ 

% 2,8 5,57  

II Tạm trích lập các quỹ theo điều 
lệ & lợi nhuận chia cổ tức năm 
2020 

  

1 Trích lập các quỹ theo điều lệ  
Trong đó: 
- Quỹ đầu tư phát 
triển(5%/LNST) 
- Quỹ khác thuộc VCSH (5%) 
- Khen thưởng, phúc lợi 10% 

đồng 926.043.103

231.510.776

231.510.776
463.021.551

 

2 Lợi nhuận chia cổ tức  đồng 3.704.172.412  
3 Cổ tức  % 4,45  
4 Thu nhập trên mỗi cổ phiếu đồng 445  

III Tổng quỹ lương 2020 đồng 32.340.000.000 27.761.112.035 85,84 
 Lao động bình quân ng 245 193  
 Lương bình quân NLĐ   11.000.000 11.986.663  
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Căn cứ vào bảng tổng hợp nêu trên: Về doanh thu Công ty đạt 116.48% so với Kế 
hoạch SXKD theo Đại hội đồng cổ đông lần thứ VI đề ra, về Giá vốn hàng bán: 
76.197.545.590; lợi nhuận sau thuế TNDN đạt vượt mức kế hoạch được giao là 198,99%; tỷ 
suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ đạt 6,50% so với kế hoạch giao là 3,5%.Công ty bảo 
tồn và phát triển được vốn với hệ số H = 1,0025>1. 

3. Công tác tài chính kế toán. 
a. Các chỉ tiêu cơ bản trên bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020 như sau: 

 
 
 
 
 

CHÆ TIEÂU MAÕ SOÁ SOÁ CUOÁI NAÊM SOÁ ÑAÀU NAÊM 

I. Taøi saûn ngaén haïn 100-BCÑKT 101,153,693,519 90,808,890,987

1. Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn 110-BCÑKT 23.226.925.589 16.643.872.946
2. Đầu tư  taøi chính ngaén haïn  120-BCÑKT 42.000.000.000 35.000.000.000
3. Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn  130-BCÑKT 12.556.432.789 15.668.576.337
4. Haøng toàn kho 140-BCÑKT 23.179.723.159 23.012.986.011
5. Taøi saûn ngaén haïn khaùc 150-BCÑKT 190.611.982 483.455.693
II. Taøi saûn daøi haïn 200-BCÑKT 20.280.000.523 21.026.764.149
1. Caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn  210-BCÑKT  
2. Taøi saûn coá ñònh 220-BCÑKT 12.738.036.057 14.440.251.276
3. Bất động sản đầu tư 230-BCÑKT  
4. Taøi saûn dôû dang daøi haïn  240-BCÑKT 13.545.000 494.104.177
5. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn 250-BCÑKT  
6. Taøi saûn daøi haïn khaùc 260-BCÑKT 7.528.419.466 6.092.408.696

TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN (I+II)  121.433.694.042 111.835.655.136

III. Nôï phaûi traû 300-BCÑKT 33.143.856.341 23.810.403.424
1. Nôï ngaén haïn 310-BCÑKT 33.143.856.341 23.810.403.424

2. Nôï daøi haïn  320-BCÑKT  
IV. Voán chuû sôû höõu 400-BCÑKT 88.289.837.701 88.025.251.712
1. Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu 411-BCÑKT 83.100.000.000 83.100.000.000
2. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 418-BCÑKT 558.133.941 345.273.188
3. Quyõ khaùc thuoäc voán chuû sôû höûu 420-BCÑKT 1.488.245 322.763.452
4. Lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái 419-BCÑKT 4.630.215.515 4.257.215.072

TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN (III+IV)  121.433.694.042 111.835.655.136
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b. Các chỉ tiêu phân tích tài chính 

Chỉ tiêu Đơn vị tính  Tỉ lệ (%) Ghi chuù 

1/ Tæ suaát lôïi nhuaän                                     

Voán chuû sôû höõu b/q naêm 2020 
 

83.604.918.753 
 

1.1 Tæ suaát lôïi nhuaän sau thuế / Voán  chuû 
sôû höõu (ROE) % 

  
5,54  

1.2 Tæ suaát lôïi nhuaän sau thuế / Tổng tài 
sản (ROA)  % 3,81   

2/ Cô caáu taøi saûn         
2.1 Taøi saûn daøi haïn / Toång taøi saûn  % 16,70   
2.2 Taøi saûn ngaén haïn / Toång taøi saûn  % 83.30   

3/ Cô caáu voán        
3.1 Nôï phaûi traû / toång nguoàn voán % 27,30   
3.2 Voán chuû sôû höûu / toång nguoàn voán  % 72,70   

4/ Khaû naêng thanh toaùn         
4.1 Taøi saûn ngaén haïn / Nôï ngaén haïn  Laàn 3,05   
4.2 Toång taøi saûn / Nôï phaûi traû  Laàn 3,66   

 
* Đánh giá chung: 

- Chỉ tiêu tỉ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sỡ hữu đạt 5,54% so với kế hoạch năm 2020 
là 2,8%, lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 198,99% so với kế hoạch đã được đại hội đồng cổ 
đông lần thứ VI thông qua. 
- Về cơ cấu vốn, với tỉ lệ nợ phải trả chiếm 27,30%, vốn chủ sỡ hữu chiếm 72,70% trên 
tổng nguồn vốn, công ty chủ động được nguồn vốn trong hoạt động sản suất kinh doanh. 
- Về khả năng thanh toán với các chỉ tiêu đánh giá về khả năng thanh toán nhanh và khả 
năng thanh toán hiện hành công ty đảm bảo được khả năng thanh toán nợ. 

c. Báo cáo tình hình nợ phải thu:  
 Nợ phải thu tại thời điểm 31/12/2020:   12.556.432.789 đồng, trong đó:  

- Nợ quá hạn:   4.868.869.163 đồng 
- Nợ tổn thất tiềm tàng:  5.741.301.004 đồng (đã trích dự phòng giảm giá hàng tồn 
kho 1.722.390.301 đồng -30% chi phí SXKD dở dang công trình cứu hộ tàu Green 
Viship) 

d. Kết quả đầu tư trang bị năm 2020:               840.205.499 đồng 
- Nhà xưởng phun cát (128m2):                         368.088.223 đồng (XNSCTB) 
- 02 Máy nén khí AIRMAN (75kw):                   430.000.000 đồng (XNSCTB) 
- S/c nối dài nhà xưởng cơ khí:                           42.117.276 đồng (XNSCTB)     

e.  Hạng mục Sửa chữa lớn:                                4.886.191.184       
- Sửa chữa Nhà lưu giữ chất thải nguy hại               12.040.000        - XNSCTB 
- Sửa chữa Nhà vệ sinh và hệ thống thoát nước     35.395.000       - XNSCTB 
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- Sửa chữa Phao cửa ụ, đo đạc k/s luồng…          224.180.893       - XNSCTB 
- Sửa chữa Nhà làm việc 360 Hai Bà Trưng         631.818.182       - Văn phòng Cty 
- Sửa chữa lớn các phương tiện                           221.764.986         - Chi nhánh 1 
- Sửa chữa ĐK cần cẩu nổi Yết Kiêu P3           2.126.550.320        - Chi nhánh 1 
- Sửa chữa ĐK tàu TK 132                                   596.672.200        - Chi nhánh 1 
- Sửa chữa ĐK tàu Visal 2                                 1.037.769.603        - Chi nhánh 1 
 

IV. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần thứ VI 
1. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện Kiểm toán các báo cáo tài chính năm 

2020 
Đại hội đồng cổ đông lần thứ VI đã nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 

trong 3 Công ty kiểm toán: 
- Công ty TNHH hợp doanh kiểm toán Việt Nam 
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam 
- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Hồ Chí Minh. 
Hội đồng quản trị đã họp và chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và 

kiểm toán phía Nam để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. 
2. Trích thù lao cho Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và thư ký hội đồng năm 2020 
Công ty đã thực hiện trích thù lao cho Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và thư ký hội 

đồng năm 2020 theo đúng mức đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua. 
3. Các chỉ tiêu kinh tế 
Năm 2020 Công ty đã thực hiện vượt mức kế hoạch SXKD năm 2020 được Đại hội 

đồng cổ đông giao, chỉ tiêu doanh thu (đạt 116,48% so với kế hoạch). Lợi nhuận trước thuế 
TNDN vượt kế hoạch 185,8%/KH. Đạt tỷ suất lợi nhuận trước thuế /Vốn điều lệ là 6,5% / kế 
hoạch 3,5%. 

V. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 
1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Cán bộ quản 

lý trong việc quản lý và điều hành Công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng Cổ đông 
trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, 
điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài 
chính; 

3. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý của 
Công ty, báo cáo đánh giá quản lý của Hội đồng quản trị. Trình báo cáo, thẩm định báo cáo 
tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hằng năm của Công ty và báo cáo đánh giá công tác 
quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp thường niên; 

4. Xem xét sổ sách chứng từ kế toán, các tài liệu khác, các công việc quản lý, điều hành 
hoạt động của chi nhánh, xí nghiệp thành phần và tại văn phòng Công ty bất cứ khi nào nếu 
thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông hoặc theo yêu cầu của Cổ 
đông hoặc nhóm Cổ đông. 
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5. Khi có yêu cầu của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông, Ban Kiểm soát thực hiện và tiến 
hành kiểm tra trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận yêu cầu. Trong thời 
hạn mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban Kiểm soát phải báo cáo 
giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và Cổ đông hoặc 
nhóm Cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban Kiểm soát quy định tại khoản này không 
được cản trở hoạt đồng bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành 
hoạt động kinh doanh của Công ty; 

6. Kiến nghị Hội đồng quản trị các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức 
Công ty; 

7. Khi phát hiện thành viên Hội đông quản trị, Tổng giám đốc vi phạm nghĩa vụ của 
người quản lý Công ty thì phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người 
có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả; 

8. Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và các 
quy định khác của luật Doanh nghiệp. 

9. Thu thập thông tin, trao đổi giao tiếp với cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu 
của cổ đông (nếu có). 

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2020 và kế 
hoạch hoạt động năm 2021. 

VI. Kiến nghị 
1. Kính đề nghị Ban điều hành tiếp tục chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và các ông giám 

đốc đơn vị thành phần tăng cường hơn nữa công tác thu hồi nợ phải thu khó đòi để nâng cao 
hiệu quả kinh doanh của Công ty. 

2. Về sản xuất kinh doanh và đầu tư 
Đề nghị Hội đồng quản trị cần tiếp tục tăng cường công tác chuyển đổi chủ sở hữu các 

khu đất tại Bà Rịa –Vũng Tàu từ công ty TNHH MTV Trục vớt cứu hộ Việt Nam sang công 
ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam để sớm có chiến lược triển khai đầu tư mở rộng SXKD 
của công ty.  

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./. 
 

Nơi nhận: 
- Đại hội đồng Cổ đông 
- Lưu VT-BKS. 
 
 

 

TM BAN KIỂM SOÁT 
TRƯỞNG BAN 

 

 

 

Đậu Thị Tý 

 
 


