
NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI  ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
( Ngày 28/4 /2011 Từ 8h30 đến 11h00)

STT Thời gian Nội dung (dự kiến) Chủ trì

1 8:30 9:00 Đăng ký Đại biểu Ban tổ chức

2 9:00 9:10 Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu, giới thiệu Chủ tịch đoàn,
thư ký Đại hội. Ban tổ chức.

3 9:10 9:05 Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội Ban kiểm soát.

4 9:05 9:15
Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011 và đệ trình
phương án sản xuất kinh doanh năm 2012. Tổng Giám

đốc.

5 9:15 9:20 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011 Ban kiểm soát

6 9:20 9:25 Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2011 P. Chủ tịch
HĐQT

7 9:25 9:35 Tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận năm 2011 Phó Chủ tịch
HĐQT

8 9:35 10:00 Thảo luận, nghỉ giải lao Chủ tọa

9 10:10 10:15 Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Chủ tọa

10 10:15 10:30 Trình bày các nội dung Đại hội cần biểu quyết. Đại diện
HĐQT

11 10:30 10:35 Đại biểu biểu quyết . Ban kiểm soát

12 10:35 10:45 Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thư ký

10:45 11:00 Bế mạc Đại hội Ban tổ chức



CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI
 NGOẠI THƯƠNG
VNT Logistics

 Số 2 Bích Câu, Đống Đa, Hà nội, Viet nam
Tel: 8437321090 Fax: 8437321083

http://www.vntlogistics.com

Hà nội, ngày 31 tháng 3 năm 2012

BAÙO CAÙO TOÙM TAÉT TÌNH HÌNH KINH DOANH NAÊM 2011 VAØ PHÖÔNG

HÖÔÙNG KINH DOANH NAÊM 2012

A. KÕt qu¶ kinh doanh n¨m 2011:

Lợi nhuận trước thuế năm 2011 đạt 28.28 tỷ tăng trưởng 13.12 % so với năm 2010

là 24.58 tỷ.

So với kế hoạch ĐHCĐ giao vượt 13.12 % ( ĐHCĐ giao 25 tỷ).

Lợi nhuận sau thuế năm 2011 đạt 22.19 tỷ tăng trưởng 12.99% so với năm 2010 là

19.64 tỷ.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2011: 4.096 /2010 3.588 đồng .

Cæ tøc ®· chia : 20%

B.T×nh h×nh kinh doanh n¨m 2011 :

Trong n¨m 2011 kinh doanh cña C«ng ty gÆp mét sè khã kh¨n nh:

 Thay ®æi th¬ng hiÖu nhËn diÖn míi- ®æi tªn giao dÞch tõ Vinatrans Hµ néi

thµnh VNT Logistics…

 T×nh h×nh thÞ trêng c¹nh tranh gay g¾t

 L¹m ph¸t t¨ng cao , chi phÝ ®Çu vµo t¨ng, tû gi¸ biÕn ®éng, l·i suÊt cao.

. Tuy nhiªn CBCNV C«ng ty hÕt søc cè g¾ng hoµn thµnh vµ vît møc kÕ ho¹ch

ĐHCD giao.

C«ng ty vÉn liªn tôc ph¸t triÓn vµ më réng hÖ thèng ®¹i lý kh¾p toµn cÇu, tham gia

m¹ng líi c¸c forwarder ®éc lËp WCA,.. t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc giao nhËn

xuÊt nhËp hµng ho¸. Mét sè m¶ng giao nhËn nh hµng kh«ng, ®¹i lý tµu nhê chÊt

lîng dÞch vô, uy tÝn c«ng ty, nç lùc nh©n viªn b¸n hµng ®· giµnh ®îc nh÷ng kh¸ch

hµng lín –mang l¹i hiÖu qu¶ rÊt cao cho c«ng ty.

C«ng ty tiÕp tôc ph¸t triÓn c¸c dÞch vô cña c«ng ty con Hanotrans vµ chi nh¸nh

Hanotrans, thµnh lËp míi nhiÒu phßng kinh doanh vµ kinh doanh cã hiÖu qu¶, t¨ng

nhanh thÞ phÇn cña Hanotrans trong kÕt qu¶ chung cña c«ng ty.

Việc thực hiện nghị quyết ĐHCĐ lần thứ 8
-Việc thực hiện kinh doanh : . hoµn thµnh vît chØ tiªu kÕ ho¹ch ®¹i héi cæ ®«ng

giao. Cæ tøc ®· chia : 20%

-Hoµn thµnh viÖc ®¨ng ký bæ sung ngµnh nghÒ kinh doanh vµ thay ®æi th¬ng hiÖu

nhËn diÖn míi .



-Hoàn thiện đầu tư khu kho bãi Hải phòng: đến thời điểm hiện tại đã cơ bản hoàn

thành những hạn mục công trình chính

C.Ph¬ng híng kinh doanh n¨m 2012:

1. Gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn c¸c m¶ng dÞch vô chÝnh nh giao nhËn hµng xuÊt nhËp

khÈu hµng kh«ng, ®êng biÓn, dÞch vô gom hµng, dÞch vô néi ®Þa hç trî, dÞch

vô ®¹i lý giao nhËn vËn t¶i ®êng biÓn cho c¸c h·ng tµu vµ c¸c ®¹i lý giao

nhËn, tiÕp tôc æn ®Þnh vµ më réng c¸c m¶ng kinh doanh cña c«ng ty con

Hanotrans .

2. Hoµn thiÖn hÖ thèng quy tr×nh néi bé, kiÓm so¸t néi bé, n©ng cao chÊt lîng

dÞch vô, ph¸t triÓn th¬ng hiÖu.

3. §Èy nhanh tiÕn ®é sím hoµn thiÖn khu kho b·i H¶i phßng vµ ®a vµo sö

dông , khai th¸c cã hiÖu qu¶. §Ò nghÞ §¹i héi cæ ®«ng phª chuÈn naâng möùc

toång ñaàu tö ñeå hoaøn thieän kho baõi taïi Haûi phoøng leân 25 tyû ñoàng.

Mét sè chØ tiªu kÕ ho¹ch chñ yÕu n¨m 2012:

Tríc t×nh h×nh kinh doanh cã nhiÒu khã kh¨n nh n¨m 2012, gi¶m nguån thu tõ

m¶ng kho b·i vµ ®¹i lý tµu nªn c¨n cø t×nh h×nh thùc tÕ , C«ng ty ®Ò nghÞ §HC§

xem xÐt mét sè chØ tiªu kÕ ho¹ch 2012 nh sau:

1.Toång Doanh thu 300  tyû

                   2. Laõi tröôùc thueá 25 tyû

             3. Coåâ töùc                                20%

Hà nội, ngày 31  tháng 3 năm 2012

Tổng Giám đốc
                    (Đã ký)

Khúc Văn Dụ



VNT LOGISTICS        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Ban kiểm soát Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày  … tháng 04 năm 2012

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của nước CHXHCN Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày
29/11/2005

- Căn cứ Quyết Định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 về việc ban hành Quy chế
quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần giao nhận vận tải Ngoại thương

Ban Kiểm soát trình Đại Hội đồng cổ đông báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của
BKS trong năm 2011 với các nội dung sau:

1.  Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2011:

- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, kinh doanh do Ban Tổng Giám đốc và Ban
Tài chính Kế toán chuẩn bị

- Xem xét các báo cáo của tổ chức kiểm toán DTL

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty:

Về tình hình hoạt động
Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo của HĐQT và BGĐ về tình hình quản trị công ty và
các tổng kết kinh doanh của công ty trong năm 2011. BKS đánh giá cao hoạt động điều
hành công ty của HĐQT và BGĐ trong năm qua, đặc biệt về những vấn đề sau:
- BGĐ đã có những quyết định kịp thời, phản ứng nhanh để ổn định kinh doanh, tăng

trưởng về doanh thu và lợi nhuận so với năm trước trong bối cảnh nền kinh tế có
nhiều biến động bất thường

- BGĐ đã giải quyết tốt việc cân đối nguồn ngoại tệ để chi trả nước ngoài, tránh được
lỗ tỉ giá do tình hình biến động ngoại tệ

- Mở rộng kinh doanh, nhiều phòng ban được thành lập, đa dạng nhiều dịch vụ, các
dịch vụ đều hỗ trợ tốt

Về tình hình tài chính
Các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty được lập một cách trung thực và hợp lý, phản
ánh đúng đắn tình hình tài chính của Công ty tại các thời điểm và thời kỳ, tuân thủ
nghiêm ngặt các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác. Các báo
cáo tài chính cũng được công bố tới các cổ đông một cách kịp thời theo các quy định hiện
hành đối với công ty niêm yết.
- Tổ chức hạch toán kế toán: Công ty đã thực hiện việc hạch toán và mở sổ sách kế

toán phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt nam hiện hành. Năm 2011 Cty
tiếp tục sử dụng phần mềm FAST Accounting, do chương trình chưa hoàn chỉnh nên
Công ty cần tiếp tục hoàn thiện cho phù hợp với các chuẩn mực kế toán hiện hành và
tình hình thực tế của Công ty.



- Công nợ phải thu khách hàng: công ty đã thực hiện tốt việc thu đòi công nợ, không để
xảy ra tình trạng nợ xấu nhiều mặc dù tình hình tài chính của một số khách hàng cũng
ảnh hưởng ít nhiều từ khủng hoảng tài chính.

- Trích lập dự phòng: trích lập dự phòng cho các khoản công nợ phải thu chưa thu đòi
được từ 6 tháng đến 1 năm và trích lập dự phòng giảm giá cổ phiếu Công ty Vinalink

- Quản lý chi phí: công ty đã có chính sách quản lý chi phí tốt hơn so với 2010.

- Đầu tư XDCB, mua sắm, thanh lý TSCĐ: đang đầu tư xây dựng kho bãi ở Hải Phòng.
Trong năm đã mua thêm xe tải nhỏ, máy móc thiết bị tàu biển và cũng thanh lý một
số máy móc thiết bị không cần dùng.

Nhất trí với báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán DTL.
Qua việc soát xét báo cáo tài chính năm, trao đổi với BGĐ và kiểm toán viên, Ban
Kiểm soát cho rằng báo cáo tài chính năm của Công ty đã phản ánh một cách trung
thực tình hình tài chính của công ty trong năm 2011 và tại thời điểm 31/12/2011.

3. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, thành viên BGĐ và các cán bộ quản lý
:

Qua quá trình giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy các thành viên HĐQT và BGĐ đã
có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng các định hướng, chỉ đạo điều hành công ty mang
lại những hiệu quả đáng được ghi nhận. Ban kiểm soát không nhận thấy những dấu
hiệu thể hiện những hành vi gian lận, vụ lợi trong công ty

4. Các đề xuất và kiến nghị

- Để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, công ty cần có biện pháp cụ thể mở rộng
đầu tư, đa dạng dịch vụ, tiếp tục xúc tiến việc xây dựng khu văn phòng số 2 Bích
Câu.

- Tiết giảm các khoản mục chi phí quản lý và chi phí kinh doanh để đảm bảo hiệu quả
trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục xây dựng hệ thống công nghệ thông tin để phục vụ cho công tác quản trị kế
toán và kinh doanh.

5. Phương hướng hoạt động năm 2012

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, Ban kiểm soát đề ra một số mục tiêu phương hướng
hoạt động trong năm 2012 như sau:

- Xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát, xác định nội dung
trọng tâm có tính chất quyết định đến kết quả sản xuất kinh doanh để tổ chức kiểm tra
giám sát.

- Giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban giám
đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2012

- Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và năm của công ty.
- Thực hiện công tác kiểm soát quy trình và kiểm soát theo chuyên đề nhằm đánh giá công

tác điều hành cũng như việc tuân thủ các quy định, quy trình quản lý của Công ty và của
Pháp luật.



Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát, kính trình đại hội.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

      Nguyễn Bích Liên



TÔØ TRÌNH
V/V PHAÂN PHOÁI LÔÏI NHUAÄN NAÊM 2011

-Caên cöù Luaät Doanh nghieäp naêm 2005 vaø Ñieàu leä coâng ty .
-Caên cöù Nghò quyeát Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân naêm 2011 .
-Caên cöù keát quaû kinh doanh ñaõ ñöôïc kieåm toaùn

     HÑQT coâng ty kính trình ÑHÑCÑ thöôøng nieân laàn thöù 9 quyeát ñònh phöông aùn phaân
phoái lôïi nhuaän naêm 2011 cuûa coâng ty nhö sau :

1 Lợi nhuận sau thuế Đồng
22,185,101,156

2 Chia cổ tức 25% (chia bổ sung 5% so với NQĐHCĐ
2011)

Đồng
13,596,900,000

3 Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 15% lợi nhuận sau
thuế

Đồng
3,327,765,173

4 Trích quỹ HĐQT-BKS 2% LNST Đồng
443,702,023

5 Trích lập quỹ đầu tư phát triển từ phần lợi nhuận do ưu
đãi thuế 2010

Đồng
458,640,332

6 Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ Đồng
1,000,000,000

7 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối Đồng
3,358,093,627

              Kính trình ÑHÑCÑ xem xeùt quyeát ñònh .

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TÔØ TRÌNH

V/V : Phê chuẩn chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty

- Caên cöù Luaät Doanh nghieäp naêm 2005 vaø Ñieàu leä coâng ty .
HÑQT coâng ty kính trình ÑHÑCÑ thöôøng nieân laàn thöù 9 pheâ chuaån OÂng Khuùc Vaên Duï
chuû tòch hoäi ñoàng quaûn trò kieâm Toång giaùm ñoác naêm 2012.

              Kính trình ÑHÑCÑ xem xeùt quyeát ñònh .

P.Chủ tịch HĐQT

       Vũ Thế Đức



TÔØ TRÌNH

V/V : Phê chuẩn Quỹ hoạt động HĐQT, BKS

- Caên cöù Luaät Doanh nghieäp naêm 2005 vaø Ñieàu leä coâng ty .
HÑQT coâng ty kính trình ÑHÑCÑ thöôøng nieân laàn thöù 9 pheâ chuaån Quyõ hoaït ñoäng
HÑQT, BKS naêm 2012 baèng 2% lôïi nhuaän sau thueá.

              Kính trình ÑHÑCÑ xem xeùt quyeát ñònh .
P.Chủ tịch HĐQT

         Vũ Thế Đức



TÔØ TRÌNH

V/V LỰA CHỌN  CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2012

- Caên cöù Luaät Doanh nghieäp naêm 2005 vaø Ñieàu leä coâng ty .
HÑQT coâng ty kính trình ÑHÑCÑ thöôøng nieân laàn thöù 8 quyeát ñònh phöông aùn CHỌN

CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011 CỦA CÔNG TY
nhö sau :

              Baùo coù taøi chính naêm 2011 cuûa coâng ty ñaõ ñöôïc kieåm toaùn bôûi coâng ty Kieåm
toaùn DTL laø coâng ty ñöôïc UBCKNN cho pheùp ñöôïc kieåm toaùn caùc coâng ty nieâm yeát
.Qua thöïc teá thaáy coâng ty DTL ñaõ cung caáp dòch vuï kieåm toaùn chuyeân nghieäp, kòp thôøi
coù hieäu quaû cho coâng ty .HÑQT coâng ty ñeà nghò tieáp tuïc xem xeùt löïa choïn coâng ty naøy
laø moät trong nhöõng coâng ty seõ kieåm toaùn baùo caùo taøi chính naêm 2011 cuûa coâng ty .
Ñeå so saùnh chaát löôïng, giaù caû ÑHCÑ uûy quyeàn cho HÑQT löïa choïn moät trong nhöõng
coâng ty kieåm toaùn sau :
-Coâng ty kieåm toaùn DTL
-Coâng ty hôpï danh kieåm toaùn Vieät nam

              Kính trình ÑHÑCÑ xem xeùt quyeát ñònh .

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


