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CTY CP DV CẢNG ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                      ---------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                       ------------ 
 Số: 02-2021/BC-BKS                                        Đồng Nai, ngày 23 tháng 4 năm 2021 
 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CẢNG ĐỒNG NAI 

NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỲ II (2016-2020) 
 

PHẦN I: BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 
- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN 

Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; 
- Căn cứ vào Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Cảng Đồng Nai đã được 

Đại hội đồng cổ đông thông qua; 
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty Cổ Phần Dịch Vụ Cảng 

Đồng Nai ngày 28 tháng 04 năm 2020 
- Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban Kiểm Soát Công ty Cổ Phần Dịch Vụ 

Cảng Đồng Nai. 
Ban kiểm soát (BKS) Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Cảng Đồng Nai báo cáo với 

Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2020 như sau: 

I. Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2020 
1. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 

- Trong năm 2020, BKS đã kiểm tra giám sát hàng quý báo cáo tình hình sản 
xuất kinh doanh, đầu tư của công ty; rà soát các quy định, quy chế nội bộ của công ty; 
phân tích tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động của công ty đồng thời giám sát việc 
tuân thủ nghị quyết của hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 

-  BKS đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) để nắm bắt tình 
hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị 
với HĐQT, Ban Giám đốc trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình. 

2. Kết quả kiểm tra, giám sát tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 
2.1. Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020 
- Về phân phối lợi nhuận: Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân 
phối lợi nhuận đã dược thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 
- Về thù lao: BKS đã nhận được mức thù lao theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 
đông năm 2020. 
- Về đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty đã ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty 
TNHH dịch vụ tư vấn, tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN).  
- Về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 do ảnh hưởng dịch bệnh Covid19: 
Hội đồng quản trị vẫn giữ kế hoạch kinh doanh năm 2020 do vẫn đảm bảo được các 
chỉ tiêu về lợi nhuận. 
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2.2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 
2.2.1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính 
- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế 
toán Việt Nam hiện hành 
- Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn, tài 
chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN). 
- Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty: Báo cáo đã 
phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu.   
- BKS đã xem xét Báo cáo tài chính năm 2020, thống nhất với kết quả hoạt động sản 
xuất kinh doanh năm 2020 và các chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính. Báo cáo thể hiện 
đầy đủ, rõ ràng, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty. 
2.2.2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 
- Về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020, công ty đạt được kết quả như sau: 
 

STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 
năm 2020 

Thực hiện 
năm 2020 

TH/ KH 
2020  

1 Doanh thu bán hàng và CCDV Trđ    95.000  75.677 79% 
2  Giá vốn hàng bán       84.800        66.873    79% 
3  Lợi nhuận gộp      10.200           8.804  86% 
4  Doanh thu tài chính     158    
5 Chi phí tài chính Trđ 400  224  56% 
6 Chi phí bán hàng           250  150 60% 
7 Chi phí quản lý doanh nghiệp  4.550  4.021 88% 
8 Lợi nhuận trước thuế Trđ      5.000           4.760  95% 
9 Lợi nhuận sau thuế Trđ        4.000           4.067  102% 

10 Tổng vốn đầu tư XDCB Trđ        3.400  82 2% 
11 Cổ tức dự kiến % 10% - - 

 
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020 THEO NGÀNH HÀNG  

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Kế hoạch 2020 Thực hiện 2020 
Tỷ lệ thực 

hiện/ kế 
hoạch 

Doanh thu 
Xếp dỡ  39.500 28.898 73% 
Bến DSC, XD ngoài 1.500 3.034 202% 
Đa phương thức  7.000 1.494 21% 
Vận tải 25.500 26.891 105% 
Cung ứng 21.500 15.360 71% 
Tổng cộng 95.000 75.677 79% 

 
Lãi gộp 
Xếp dỡ  7.530 5.288 70% 
Bến DSC 225 1.163 517% 
Đa phương thức  310 35 11% 
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Vận tải 1.275 1.634 128% 
Cung ứng 860 684 79% 
Tổng cộng 10.200 8.804 86% 

Trong năm 2020, doanh thu đạt 75.677 triệu đồng, đạt 79% so với kế hoạch năm 
2020. Doanh thu mảng xếp dỡ bến DSC, xếp dỡ ngoài và vận tải tăng. Lợi nhuận gộp 
đạt 8.804 triệu đồng, đạt 86% so với kế hoạch.  
Xem xét cơ cấu từng ngành nghề hoạt động cho thấy: 

+ Dịch vụ xếp dỡ: doanh thu dịch vụ xếp dỡ đạt 73% so với kế hoạch năm 2020, 
bằng 71% so với cùng kỳ năm 2019; lợi nhuận gộp đạt 70% so với kế hoạch.  

+ Dịch vụ vận tải: doanh thu dịch vụ vận tải đạt 105% so với kế hoạch 2020; tăng 
15% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận gộp tăng 28% so với kế hoạch.  

+ Dịch vụ đa phương thức: trong 6 tháng đầu năm 2020, doanh thu đạt 21% kế 
hoạch, lợi nhuận đạt 11% so với kế hoạch. Từ tháng 7 năm 2020,công ty đã ngừng 
hoạt động dịch vụ mảng đa phương thức do hoạt động không hiệu quả.  

+ Dịch vụ cung ứng: doanh thu đạt 71% so với kế hoạch; bằng 72% so với cùng 
kỳ năm 2019. Lợi nhuận gộp đạt 79% so với kế hoạch.  

+ Dịch vụ cảng DSC, xếp dỡ ngoài: doanh thu đạt 202% so với kế hoạch, lợi 
nhuận gộp đạt 517% so với kế hoạch.   

 
- Cơ cấu doanh thu –chi phí: 

CHỈ TIÊU 
2019 2020 

Thực hiện Tỷ trọng Thực hiện Tỷ trọng 
Doanh thu    94.234       75.677    
Giá vốn   84.275  89,4%   66.873  88,4% 
Trong đó:         
Giá vốn của bán hàng nhiên liệu 19.889  21,1% 14.137 18,7% 
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (dầu) 3.158  3,4% 2.455 3,2% 
Chi phí nhân công trực tiếp 5.285  5,6% 5.616 7,4% 
Chi phí dụng cụ sản xuất -làm hàng 972  1,0% 998 1,3% 
Chi phí khấu hao thiết bị, TSCD 4.368  4,6% 4.518 6,0% 
Chi phí thuê ngoài (VENDOR) 47.043  49,9% 36.104 47,7% 
Chi phí sửa chữa, bảo trì DVụ khác 3.560  3,8% 3.045 4,0% 
Giá vốn khác 0 - 0 - 
Chi phí bán hàng 244  0,3% 150  0,2% 
Chi phí quản lý 4.462  4,7% 4.021  5,3% 

Chi phí giá vốn năm 2020 giảm 1% so với năm 2019. Trong đó, hầu hết các chi phí 
đều giảm trong cơ cấu giá vốn. Chi phí khấu hao tăng trong cơ cấu giá vốn. Nguyên 
nhân là do cuối năm 2019, công ty mua thêm một xe cẩu 80 tấn, do đó làm tăng chi phí 
khấu hao.  

Chi phí quản lý tăng trong cơ cấu giá vốn. Tuy nhiên giảm so với năm 2019. 
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- Tóm tắt Bảng cân đối kế toán: (ĐVT: triệu đồng) 

NỘI DUNG Số dư tại 
1/1/2020 

Số dư tại 
31/12/2020 

A. Tài sản ngắn hạn 26.280 24.952 
- Tiền và các khoản tương đương với tiền 3.654 7.271 
- Đầu tư tài chính ngắn hạn 3.000 3.000 
- Các khoản phải thu ngắn hạn  17.890 12.562 
- Hàng tồn kho  1.000 1.246 
- Tài sản ngắn hạn khác  736 874 
B. Tài sản dài hạn               25.576               20.892  
- Các khoản phải thu dài hạn 295 249 
- Tài sản cố định hữu hình 21.557 17.519 
Nguyên giá 44.281 44.363 
Giá trị hao mòn lũy kế               (22.724)               (26.845) 
- Tài sản cố định thuê tài chính 1.716 1.518 
Nguyên giá 1.980 1.980 
Giá trị hao mòn lũy kế (264) (462) 
- Tài sản dài hạn khác 2.008 1.606 
TỔNG CỘNG TÀI SẢN              51.856               45.843  
C. Nợ phải trả  16.443 9.837 
D. Vốn chủ sở hữu 35.413 36.006 
- Vốn góp của chủ sở hữu             30.000             30.000 
- Quỹ đầu tư phát triển 1.445 1.840 
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 3.968 4.166 
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 51.856 45.843 

- Tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2020: 

Chỉ tiêu  ĐVT  2019 2020 
Khả năng thanh toán       
Tỷ suất thanh toán hiện thời  lần  3,15         4,66   
Tỷ suất thanh toán nhanh  lần  0,41         1,04   
Cơ cấu vốn       
Nợ ngắn hạn/Tổng tài sản  %  31,1% 21,5% 
Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu  %  46,4% 27,3% 
Chỉ số lợi nhuận và chất lượng lợi nhuận       
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần  %    4,2% 5,4% 
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu  %  11,2% 11,3% 
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản  %  7,6% 8,9% 
Thu nhập trên cổ phiếu  đồng  1.160      1.193   
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2.3. Đầu tư tài sản – Thanh lý tài sản  
Tình hình đầu tư – thanh lý tài sản thực hiện năm 2020: Trong năm 2020, công ty 

đóng mới gàu cạp cho xe cẩu 60LA1266. 

STT TÊN THIẾT 
BỊ, DỰ ÁN 

KẾ HOẠCH 2020 THỰC HIỆN NĂM 
2020 GHI 

CHÚ SỐ 
LƯỢNG 

GIÁ TRỊ 
(triệu đồng) 

SỐ 
LƯỢNG 

GIÁ TRỊ 
(triệu đồng) 

1 
Sơmi romooc 2 
chân 02 400     

2 Xe đầu kéo 02 3.000    
3 Gàu xe cẩu   1 82  

  CỘNG   3.400   82   
2.4. Vấn đề quản lý công nợ 
Một số khoản phải thu khách hàng đã quá hạn thanh toán, chậm thu hồi cần lưu ý: 
 

Stt Khách hàng Số tiền Thời gian quá hạn 
hạn 1 Cty CP Vận tải Tấn Mạnh Phát 26.887.490  

 
> 5 năm 

2 Cty TNHH SX TM Lửa Xanh 187.855.002  > 5 năm 
3 Cty TNHH TM VT Quốc Thiên Phú 217.275.975 > 5 năm 
4 Công ty TNHH Far East Pearl Chartering & 

Shipbroking 
217.441.165 4 năm 

5 Công ty TNHH Vương Trang 45.154.400 3 năm 
 

3. Công tác thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước 

Công ty đã thực hiện tốt chính sách thuế đối với nhà nước, nộp các loại thuế đúng 
thời gian qui định. 

4. Kiểm soát công tác thực hiện các chế độ cho người lao động 

- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động: Thực hiện 
đúng qui định hiện hành. 
- Các hợp đồng lao động với người lao động, thực hiện đúng theo mô hình của doanh 
nghiệp. 
- Quỹ lương thực hiện năm 2020 là 
 

Stt Nội dung ĐVT Số tiền 

1 Khối lao động gián tiếp   

 - Quỹ lương Triệu đồng 1.094 

 - Mức tiền lương bình quân Trđ/người/tháng 10,5 

2 Ban điều hành   

 - Quỹ lương Triệu đồng 823 
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Hội đồng quản trị đã thông qua Quỹ lương thực hiện của khối lao động gián tiếp và 
Quỹ lương Ban điều hành năm 2020 và phê duyệt kế hoạch quỹ lương năm 2021. 

5. Việc chấp hành an toàn lao động, phòng chống cháy nổ của công ty 

- Về công tác phòng chống cháy nổ, đã thực hiện đúng qui định của công ty và cơ 
quan nhà nước, trong năm không có sự cố cháy nổ nào xảy ra.  
- Về vệ sinh an toàn lao động: trong năm 2020 công ty đã xảy ra một vụ tai nạn đứt 
cáp, làm rơi xe cuốc của vendor, không có thiệt hại về người, tuy nhiên xe cuốc bị hư 
hỏng. Trong năm qua vận tải không có vụ tai nạn nghiêm trọng nào xảy ra. 

II. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Giám Đốc 
- HĐQT đã tổ chức họp định kỳ theo đúng quy định của Điều lệ công ty và đáp ứng 

kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 
- HĐQT đã ban hành Nghị quyết liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm 

vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình và tuân thủ đúng trình tự của Điều lệ Công ty 
cũng như Luật doanh nghiệp. 

- Ban giám đốc đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý tài chính 
thông qua việc kiểm soát các khoản chi phí, công nợ khách hàng, quản lý công tác 
nghiệp vụ, hướng đến mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra; 

- Ban giám đốc đã chủ động triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, 
thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, với cổ đông và chăm lo đời sống cho người 
lao động.  

III. Kết luận và kiến nghị 

Kết quả kinh doanh năm 2020 hoàn thành kế hoạch ở chỉ tiêu lợi nhuận tuy nhiên 
chỉ tiêu doanh thu không hoàn thành. Đây là kết quả của sự nỗ lực của Ban Giám Đốc 
và HĐQT trong công tác điều hành và quản lý. Tuy nhiên, BKS đánh giá vẫn còn tồn 
tại những hạn chế như sau: 

 Một số thiết bị vẫn chưa đạt hiệu quả. Cụ thể, không khai thác được mooc 
hammar, gàu cạp tự động.  

 Sản lượng xếp dỡ cẩu bờ năm 2020 sụt giảm so với kế hoạch, các thiết bị hoạt 
động không hết công suất, ảnh hưởng đến doanh thu của Công ty. 

 Mảng vận tải hoạt động ổn định hơn. Ban điều hành cần rà soát về vấn đề hợp 
đồng và công nợ nâng hạ chi hộ khách hàng. 

 Đề nghị Công ty tích cực thu hồi công nợ. 

PHẦN II: BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ II (2016 – 2020) 

I. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 

Hoạt động của BKS nhiệm kỳ II (2016 – 2020) được tiến hành theo quy định của 
pháp luật và Điều lệ của Công ty CP DV Cảng Đồng Nai, cụ thể: 

- Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty; 

- Tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị Công ty; 

- Kiểm soát công tác tài chính kế toán, báo cáo tài chính năm của Công ty; 
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- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc theo quy định của pháp luật và 
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty; 

- Thẩm định báo cáo tài chính năm trước và sau kiểm toán; 

- Tham gia ý kiến xây dựng quy chế quản lý, điều hành của Công ty của HĐQT và 
Ban giám đốc; 

- Phối hợp với các phòng chức năng thực hiện kiểm tra hoạt động sản xuất kinh 
doanh; 

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban kiểm soát để soát xét, thảo 
luận, đánh giá hoạt động của Công ty; 

- Các công việc khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát. 

II. Kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và 
tình hình tài chính của công ty 

1. Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc 

- Công tác quản trị được thực hiện theo đúng Pháp luật, các quy định đối với hoạt 
động của công ty niêm yết, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết 
của Đại hội đồng cổ đông. 

- Hoạt động quản trị đảm bảo tính công khai và minh bạch, tập trung vào chiến 
lược kinh doanh và hướng đến mục tiêu hiệu quả. 

- HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định. Các cuộc họp đều có 
nội dung cụ thể, được ghi biên bản. 

2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty 

- Kiểm tra việc tuân thủ, ghi chép số liệu và chấp hành chế độ kế toán: 

+ Công ty thực hiện chế độ lập, gửi báo cáo và thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà 
nước đầy đủ, kịp thời. Tuân thủ, chấp hành tốt các quy định của pháp luật; 

+ Hạch toán kế toán rõ ràng, lưu trữ chứng từ đầy đủ, gọn gàng; 

+ Công tác thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm trong suốt nhiệm kỳ. 

- Kiểm soát về công tác thực hiện các chế độ cho người lao động 

Trong nhiệm kỳ vừa qua đã thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động như 
đóng bảo hiểm xã hội, y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định, thực hiện tốt thời gian 
ký hợp đồng giữa người lao động và người sử dụng lao động. 

- Kiểm soát về chấp hành an toàn lao động, phòng chống cháy nổ của công ty: 

+ Về chế độ phòng chống cháy nổ: đã thực hiện đúng quy định của công ty và cơ 
quan nhà nước đề ra; 



        8  
  

+ Về an toàn lao động tuy có một số tai nạn xảy ra trong nhiệm kỳ vừa qua, 
nhưng công ty đã tích cực cùng các cơ quan chức năng của nhà nước giải quyết theo 
quy định của pháp luật. 

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ II của công ty thể hiện qua 
bảng KQKD sau: 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỪ NĂM 2016 ĐẾN 2020 

STT CHỈ TIÊU 
Năm 
2016 

Năm 
2017 

Năm 
2018 

Năm 
2019 

Năm 
2020 

1 Doanh thu thuần    90.434       82.806       69.781       94.234       75.677    
2 Giá vốn hàng bán     78.804       74.440       64.678         84.275       66.873    
3 Lợi nhuận gộp    11.630         8.366         5.103         9.959         8.804    
4 Doanh thu hoạt động tài chính             7              32              40               76             158    
5 Chi phí tài chính         638            655             552             354             224    
6 Chi phí bán hàng         298            966             505             244             150    
7 Chi phí quản lý doanh nghiệp       4.794         4.785         3.959          4.462          4,021    
8 Lợi nhuận từ HĐKD      5.907         1.993            127         4.975         4.699    
9 Thu nhập khác         181              13          1.157                3              67    

10 Chi phí khác         362            164             138               -                 6    
11 Lợi nhuận khác -       171           - 151         1.019                3              61    
12 Lợi nhuận trước thuế      5.735         1.842         1.146         4.978         4.760    
13 Chi phí thuế thu nhập DN       1.274           461             250          1.023             693    
14 Lợi nhuận sau thuế      4.461         1.381            896         3.955         4.067    
15 EPS       1.487           414             269          1.160          1.193    

CÁC CHỈ TIÊU VỀ TÀI CHÍNH TỪ NĂM 2016 ĐẾN 2020 

CHỈ TIÊU 
Năm 
2016 

Năm 
2017 

Năm 
2018 

Năm 
2019 

Năm 
2020 

I-TỔNG TÀI SẢN    50.725       45.713       45.784       51.857       45.843    
A-Tài sản ngắn hạn     22.244       16.570       18.167       26.281        24.952   
B-Tài sản dài hạn     28.481       29.143       27.617       25.576        20.892   
II-TỔNG NGUỒN VỐN    50.725       45.713       45.784       51.857       45.843    
A-Nợ phải trả     15.522       13.191       12.464       16.444          9.837   
B-Vốn chủ sở hữu     35.203       32.522       33.321       35.413        36.006   
       Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu     30.000       30.000       30.000       30.000        30.000   
C-Quỹ đầu tư phát triển         681          1.128         1.266         1.445          1.840   
III-KẾT QUẢ HĐKD           
Tổng doanh thu    90.622       82.851       70.978       94.313       75.902    
      Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ     90.434       82.806       69.781       94.234        75.677   
      Doanh thu hoạt động tài chính             7              32              40              76            158    
      Thu nhập khác         181              13          1.157               3              67    
Tổng chi phí    84.896       81.010       69.832       89.335       71.274    
Lợi nhuận trước thuế TNDN      5.735         1.842         1.146         4.978         4.760    
IV-CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH           
Khả năng thanh toán           
   Tỷ suất thanh toán hiện thời        1,43           3,47           3,67            3,15           4,66    
   Tỷ suất thanh toán nhanh        1,41           0,16           0,49            0,41           1,04    
Cơ cấu vốn           



        9  
  

   Nợ ngắn hạn/Tổng tài sản 31% 24% 22,4% 31,1% 21,5% 
   Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu 31% 29% 37,4% 46,4% 27,3% 
Chỉ số lợi nhuận và chất lượng lợi nhuận           
   Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 4,9% 1,7% 1,3% 4,2% 5,4% 
   Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 12,7% 4,2% 2,7% 11,2% 11,3% 
   Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 8,8% 3,0% 2,0% 7,6% 8.9% 
   Thu nhập trên cổ phiếu       1.234           414            269          1.160          1.193   

3. Nhận xét, kiến nghị của Ban kiểm soát 

Trong nhiệm kỳ II (2016-2020), công ty đã có những biến động về nhân sự, 
cũng như kết quả kinh doanh. Ban kiểm soát nhận thấy các kiến nghị, nhận xét trong 
báo cáo kiểm soát hàng năm đã được HĐQT công ty ghi nhận. Nhìn chung so với 
nhiệm kỳ I, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong nhiệm kỳ II có nhiều biến 
động. Cụ thể là năm 2017, 2018 công ty hoạt động không hiệu quả, nhân sự không ổn 
định, giá vốn tăng cao dẫn đến tỷ suất lợi nhuận trên tổng doanh thu còn thấp, lợi ích 
của cổ đông nhận được giảm. Tuy nhiên, công ty đã dần dần ổn định và phát triển 
trong hai năm cuối của nhiệm kỳ II, kinh doanh có hiệu quả hơn, đảm bảo thu nhập ổn 
định cho CBCNV và mang lại lợi ích cho cổ đông. Mặc dù bùng phát của đại dịch 
Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban 
giám đốc đã điều chỉnh chiến lược kinh doanh và áp dụng các biện pháp kiểm soát chi 
phí để giảm thiểu tác động tài chính của các sự kiện này. Ban kiểm soát kiến nghị một 
số ý kiến như sau:  

+ Công ty cần tăng cường thu hồi công nợ, tránh để tình trạng chiếm dụng vốn 
của khách hàng; 

+ Công ty cần kiểm soát tốt chi phí, tăng tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu; 

+ Công ty cần quản lý thiết bị, bảo dưỡng, bảo trì định kỳ để khai thác hiệu quả, 
đem lại chất lượng dịch vụ tốt nhất. 

+ Công ty rà soát việc lập và thực hiện các hợp đồng cũng như hồ sơ, chứng từ 
để đảm bảo tính chính xác và hợp lý với các quy định của pháp luật hiện hành. 

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Cảng Đồng 
Nai năm 2020 và nhiệm kỳ II (2016-2020). Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông 
qua. 
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