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BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN KIỂM SOÁT 
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2015 

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016) 
 

 Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được qui định tại Điều lệ Công ty Cổ phần 
Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long. 

 Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2015 của 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, được kiểm toán bởi Công ty 
TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS). 

Ban kiểm soát xin báo cáo trình Đại hội Đồng cổ đông về tình hình hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Công ty trong năm tài chính 2015 như sau: 

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2015 

- Căn cứ báo cáo kiểm toán số: 114/BCKT/TC/2016/AASCS ngày 28 tháng 03 năm 2016 của 
Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam về việc báo cáo kết 
quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 ở Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu 
khí Cửu Long, với ý kiến kiểm toán viên chấp thuận toàn phần. 

- Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu 
Long năm 2015 như sau : 

1. Tình hình cân đối tài chính năm 2015: 

              Đơn vị tính: đồng. 

Chỉ tiêu 31/12/2015 01/01/2015 

A. Tài sản     

I. Tài sản ngắn hạn 186.259.386.790 205.343.923.876 

Trong đó: Hàng tồn kho 152.534.479.482 145.486.684.804 

II. Tài sản dài hạn 373.472.727.054 345.866.333.282 

Trong đó: Sản xuất kinh doanh dỡ dang 289.274.051.561 277.452.742.326 

     TỔNG TÀI SẢN 559.732.113.884 551.210.257.158 

B. Nguồn vốn     

I. Nợ phải trả  280.437.616.450   273.783.620.260  

1. Nợ ngắn hạn 108.961.147.908 127.317.879.540 

2. Nợ dài hạn 171.476.468.542 146.465.740.720 

II. Vốn chủ sở hữu  279.294.497.394   277.426.636.898  

1. Vốn chủ sở hữu   279.294.497.394  277.426.636.898 

     - Vốn đầu tư của chủ sở hữu   262.498.850.000 250.000.000.000 

     - Các quỹ 9.515.106.222 9.307.566.167 

     - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 7.280.541.172 18.119.070.731 

2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác  0  0 

     TỔNG NGUỒN VỐN  559.732.113.844  551.210.257.158 
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2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015: 
             Đơn vị tính: đồng 

Chỉ tiêu Năm 2015 
So với  

Kế hoạch 

So với  

năm 2014 

1. Tổng doanh thu thuần  43.250.747.042  50,88% 117,14% 

2. Tổng chi phí   40.575.682.083      

3. Lợi nhuận từ HĐSXKD  2.675.064.959      

4. Lợi nhuận khác  (7.919.617)     

5. Tổng lợi nhuận trước thuế  2.667.145.342      

6. Thuế thu nhập doanh nghiệp  591.744.791      

7. Lợi nhuận sau thuế   2.075.400.551  20,34% 94,36% 

8. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 75    

3. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2015: 

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2014 

1. Cơ cấu tài sản     

   Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản 33,27% 37,25% 

   Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản 66,73% 62.75% 

2. Cơ cấu nguồn vốn     

   Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn 50,10% 49,67% 

   Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn 49,90% 50,33% 

3. Khả năng thanh toán     

   Khả năng thanh toán nhanh 0,31 lần 0,47 lần 

   Khả năng thanh toán hiện hành 1,71 lần 1.61 lần 

4. Tỷ suất lợi nhuận     

   Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản 0,37% 0,40% 

   Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần 4,79% 5,94% 

   Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu 0,74% 0,79% 

Nhận xét đánh giá tình hình tài chính 

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long 
đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như 
kết quả kinh doanh và các luồng tiền lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 
31 tháng 12 năm 2015, phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành 
và các quy định pháp lý có liên quan. 

Kết quả kinh doanh năm 2015, Công ty không đạt được chỉ tiêu kế hoạch theo nghị 
quyết Đại hội đồng cổ đông giao cho. Qua phân tích đánh giá tình hình thực tế, Ban kiểm soát 
nhận thấy các nguyên nhân sau: 

- Thị trường bất động sản đóng băng trong thời gian dài, năm 2015 thị trường mới ấm lên nhưng 
ở tỉnh lẻ chưa tiếp cận đầy đủ các chính sách hổ trợ cho người mua nhà; 

- Sản phẩm khu đô thị 5A được phân khúc khách hàng có thu nhập trung bình thấp, chủ yếu 
cung cho khách hàng tại địa phương. Trong năm qua tình hình kinh tế tỉnh nhà còn khó khăn, 
thu nhập không ổn định, khó khăn trong tiếp cận nguồn tín dụng, cơ chế chính sách thực hiện 
gói tín dụng nhà ở 30.000 tỷ đồng triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh chậm. 
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- Nguồn thu nhập chính của người dân tỉnh Sóc Trăng từ nuôi trồng thủy sản, năm qua dịch bệnh 
ở tôm chưa được kiếm soát tốt, năng suất thả nuôi không đạt. Đó là nguyên nhân lớn nhất giảm 
cầu trong tiêu thụ sản phẩm đô thị 5A. 

Chính những nguyên nhân trên, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu Khí Cửu Long 
không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, được Đại hội đồng cổ đông giao 
cho. 

 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT NHÀ NƯỚC: 

1. Tình hình thực hiện pháp luật Nhà Nước 

- Trong năm 2015, Công ty đã thực hiện tốt các chính sách về thuế và các khoản phải nộp cho 
ngân sách Nhà Nước. 

- Công ty được hưởng ưu đãi đầu tư về thuế thu nhập doanh nghiệp, cụ thể: Được hưởng mức 
thuế suất thuế TNDN 20% trong vòng 10 năm (từ năm 2008-2017) và giảm 50% thuế TNDN 
phải nộp trong năm 2015 (trừ phần thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất). 

- Trong năm 2015, Công ty thực hiện tốt công bố thông tin theo quy định của UBCKNN về công 
bố thông tin trên thị trường chứng khoán của công ty niêm yết. 

2. Tình hình thực hiện các quy định chung của công ty 

Tình hình nhân sự: 
-  Tổng số lao động tại thời điểm 31/12/2015 là 58 người, trong đó có 40 nhân viên chính thức và 
18 nhân viên thời vụ hưởng lương khoán, công ty thực hiện đầy đủ việc trích nộp bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thanh toán đầy đủ trợ cấp cho người lao động theo 
quy định. 

-  Lương bình quân năm 2015 toàn công ty là 4.600.000 đồng/người/tháng, tăng so với năm 2014. 

-  Về tiền thưởng: Năm 2015 toàn bộ công nhân viên công ty được thưởng một tháng lương, và 
thưởng đột xuất cho cán bộ công nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm. 

Tình hình công nợ: 

Tình hình công nợ phải thu ngắn hạn và dài hạn của công ty tại thời điểm 31/12/2015 là 78,55 
tỷ đồng, phần lớn là nợ phải thu từ khách hàng mua nhà được Ban Giám đốc xây dựng chiến lược 
bán hàng linh hoạt nhằm đưa các sản phẩm nhà ở hoàn thành ra thị trường tạo dòng luân chuyển 
vốn hiệu quả. Tất cả các khoản nợ trên đều được khách hàng xác nhận, tất cả các khoản nợ đều có 
khả năng thu hồi, công ty kiểm soát tốt tình hình công nợ. 

Thủ tục kiểm soát về nghiệp vụ: 

Phòng kế toán công ty thực hiện đều đặn kiểm tra quy trình, thủ tục. Mọi nghiệp vụ phát sinh 
được ghi chép đầy đủ trên sổ sách kế toán công ty. 

 

III. TÌNH HÌNH KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CỦA CTY: 

1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị: 

- Hội đồng Quản trị công ty gồm có 5 thành viên, các thành viên thực thi nhiệm vụ của mình với 
tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn chiến lược, đưa ra các quyết định kịp thời theo phương 
thức vì lợi ích cao nhất của Công ty và Cổ đông. 

- Trong năm 2015, Hội đồng Quản trị công ty tổ chức các cuộc họp thường kỳ và bất thường để 
đánh giá và giải quyết các vấn đề có liên quan tới tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty. 

- Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ chức năng của mình trong điều hành doanh nghiệp tuân thủ 
pháp luật Nhà Nước, Điều lệ công ty và các nghị quyết đã ban hành, như: 
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+ Xem xét và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 
2015; 

+ Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện sản xuất kinh doanh đúng theo nghị quyết Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2015; 

+ Xem xét và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, trình Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2016 thông qua; 

+ Xem xét và thông qua các phương án vay vốn nhằm bổ sung thêm vào nguồn vốn kinh 
doanh để đầu tư xây dựng các dự án của Công ty; 

+ Chỉ đạo ban điều hành và bộ phận công bố thông tin công bố kịp thời các sự kiện xảy ra ở 
công ty theo quy định. 

+ Trong năm 2015, công ty phát hành thành công tăng vốn điều lệ bằng chia cổ tức với tỷ lệ 
5% cho năm 2014. 

Qua xem xét các biên bản cuộc họp và quá trình điều hành của HĐQT, Ban kiểm soát nhận 
thấy các quyết định của HĐQT đều hướng đến mục đích chung là mang lại lợi ích cho Công ty, 
đảm bảo vai trò định hướng phát triển của công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và 
tuân thủ Pháp luật Nhà Nước. 

2. Hoạt động của Ban Giám đốc điều hành: 

Ban Giám đốc điều hành có 3 thành viên, trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm, Ban 
Giám đốc triển khai thực hiện tốt các quyết định của HĐQT, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

Trong năm qua, Ban giám đốc điều hành thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh tuân 
thủ quy chế quản trị, điều lệ công ty và tuân thủ pháp luật Nhà nước. 

3. Hoạt động của Ban kiểm soát: 

Hoạt động năm 2015 

- Ban kiểm soát của công ty có 3 thành viên, nhiệm kỳ 2012 - 2017, thực hiện nhiệm vụ thay 
mặt cho Cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị và điều hành của 
Công ty. Định kỳ mỗi quí Ban kiểm soát họp một lần để xem xét và đánh giá hoạt động kinh 
doanh và điều hành Công ty. 

- Trong năm 2015, Ban kiểm soát được tiếp cận đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội 
đồng quản trị. Ban kiểm soát cử thành viên tham gia một số cuộc họp quan trọng của Hội đồng 
quản trị nhằm nắm bắt thông tin kịp thời trong một số phiên họp quan trọng liên quan đến triển 
khai đầu tư dự án và kiểm soát hệ thống hoạt động. 

- Căn cứ hoạt động trong năm 2015, Ban kiểm soát chưa phát hiện xảy ra trường hợp nào vi 
phạm các qui định nêu trong Điều lệ của Công ty và không nhận được bất cứ đơn thư khiếu nại 
nào từ Cổ đông có liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Định hướng Kế hoạch hoạt động năm 2016 

- Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện vai trò của mình trong mọi hoạt động của công ty theo chức 
năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ hoạt động của công ty. 

-  Thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đối với ban điều 
hành công ty. Thực hiện công tác thẩm tra báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm trước khi báo 
cáo ra thị trường chứng khoán và cổ đông. 

- Kiểm tra giám sát chặt chẽ công tác công bố thông tin, đặc biệt là các thông tin về báo cáo tài 
chính quý, năm, báo cáo thường niên, báo cáo quản trị và các thông tin liên quan đến các thành 
viên HĐQT và những người có liên quan giao dịch cổ phiếu công ty. 
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IV. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ: 

- Năm 2015 kinh tế tỉnh nhà còn nhiều khó khăn, thị trường bất động sản chưa khởi sắc rõ rệt. 
Cho nên, Công ty chỉ hoàn thành 50,88% kế hoạch doanh thu và 20,34% kế hoạch lợi nhuận 
được Đại hội đồng cổ đông giao. Kết quả kinh doanh năm 2015 không đạt được chỉ tiêu kế 
hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao, với kết quả kinh doanh đạt lợi nhuận trên 2 tỷ đồng 
trong điều kiện thị trường bất động sản hiện nay, đó là nổ lực của Hội đồng quản trị, Ban giám 
đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty. 

- Ban kiểm soát đề nghị ban điều hành phát huy hơn nữa vai trò tiên phong trong xây dựng chiến 
lược kinh doanh phù hợp với kế hoạch phát triển Công ty; từng bước tạo được lòng tin đối với 
đối tác và khách hàng. Mục tiêu của Công ty là lấy chất lượng làm nền tảng để tạo bước phát 
triển mạnh mẻ và bền vững cho Công ty, qua đó ngày càng khẳng định vị thế của mình trên thị 
trường kinh doanh bất động sản ở địa phương cũng như trong khu vực. 

- Trong năm 2015, với kết quả kinh doanh có lãi nhưng tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu chỉ đạt 
4,75% là thấp. Ban điều hành công ty phải xây dựng kế hoạch phù hợp để đưa sản phẩm hoàn 
thành ra thị trường càng nhanh càng tốt, kiểm soát tốt hàng tồn kho vì tồn kho làm mất đi lợi 
nhuận công ty khi được tài trợ từ nguồn vốn tín dụng. 

- Công ty được cơ quan chức năng cho phép phân lô bán nền ở một số lô trong dự án Khu 5A. 
Đây là tin vui cho công ty, đó là dấu hiệu lạc quan. Tuy vậy, khó khăn vẫn còn, kinh tế trong 
nước còn nhiều biến động, đó là thách thức lớn cho thị trường bất động sản, đặt ra những 
nhiệm vụ hết sức nặng nề cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty hoàn thành kế hoạch 
sản xuất kinh doanh năm 2016. Thế nhưng, với đội ngũ quản lý đoàn kết, năng động Công ty 
chúng ta, sẽ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông 
giao cho. 

- Thay mặt Ban kiểm soát, Tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của 
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong suốt một năm qua đã 
giúp Ban Kiểm soát hoàn thành tốt công việc của mình.                               

Kính thưa Đại hội, 

Ban kiểm soát đã trình báo cáo, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu Khí Cửu Long. Kính trình Đại hội xem xét 
và thông qua báo cáo đã trình trước Đại hội 

     Xin trân trọng kính chào! 

                 Sóc Trăng, ngày 15 tháng 04 năm 2016  

TM. Ban kiểm soát Công ty 

                                                 Trưởng ban   


