
       
          

 
 

BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN KIỂM SOÁT 
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2016 

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017) 
 

 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 2016 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). 

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin được trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2016 
như sau: 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT: 

- Năm 2016, Ban kiểm soát có 3 thành viên, gồm 1 Trưởng ban và hai thành viên đã 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 2016, 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. Xem xét các báo cáo tài chính 
định kỳ do Ban giám đốc Công ty cung cấp. 

- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên và cả năm của Công ty, 
báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT. Thẩm định các tài liệu họp  Đại Hội Đồng Cổ 
Đông. 

- Căn cứ hoạt động trong năm 2016, 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 yêu cầu nào của 
Cổ đông đế cần có quyết định kiểm tra bất thường đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh của 
Công ty 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT 

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 2016, 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: 

+ Xem xét và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh  

+ Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện sản xuất kinh doanh đúng theo nghị quyết Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2016; 
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+ 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 2016, công ty phát hành thành công tăng vốn điều lệ lê 354.998.850.000 bằng 
việc hoán đổi công nợ vơi 3 chủ nợ cho Công ty vay giảm dư nợ vay 92,5 tỷ đồng. 

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. 

Ban điều hành đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban tháng. Thành phần dự họp đầy 
đủ, nội dung họp tập trung giải quyết các vướng mắc trong điều hành, quản lý, những khó 
khăn, vướng mắc được đưa ra các biện pháp giải quyết ngay trong cuộp họp 

Trong năm qua, Ban giám đốc điều hành mặc dù chưa thực hiện tốt kế hoạch sản xuất 
kinh doanh đề ra nhưng kết quả kinh doanh cũng vượt so với các năm trước . Ban giám đốc đã 
tuân thủ quy chế quản trị, điều lệ công ty và tuân thủ pháp luật Nhà nước. 

3. Tình hình tài chính của công ty năm 2016 

Căn cứ báo cáo kiểm toán số: 147/BCKT/TC/2017/AASCS ngày 16 tháng 03 năm 2017 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 2016 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 2016 như sau : 

3.1. Tình hình cân đối tài chính năm 2016: 

              Đơn vị tính: đồng. 

Chỉ tiêu 31/12/2016 01/01/2016 

A. Tài sản     

I. Tài sản ngắn hạn 169.788.880.636 186.259.386.790 

Trong đó: Hàng tồn kho 119.817.790.142 152.534.479.482 

II. Tài sản dài hạn 376.974.573.140 373.472.727.054 

Trong đó: Sản xuất kinh doanh dỡ dang 293.806.967.118 289.274.051.561 

     TỔNG TÀI SẢN 546.763.453.776 559.732.113.884 

B. Nguồn vốn     

I. Nợ phải trả  170.943.252.059   280.437.616.450  

1. Nợ ngắn hạn 98.489.084.539 108.961.147.908 

2. Nợ dài hạn 72.454.167.520 171.476.468.542 

II. Vốn chủ sở hữu  375.820.201.717   279.294.497.394  



1. Vốn chủ sở hữu  354.998.850.000  279.294.497.394 

     - Vốn đầu tư của chủ sở hữu   354.998.850.000 262.498.850.000 

     - Các quỹ 10.099.907.536 9.515.106.222 

     - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 10.721.444.181 7.280.541.172 

2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác  0  0 

     TỔNG NGUỒN VỐN  546.763.453.776  559.732.113.844 

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016: 
             Đơn vị tính: đồng 

Chỉ tiêu Năm 2016 
So với  

Kế hoạch 

So với  

năm 2015 

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung 
cấp dịch vụ 

 75.387.246.263  83,76% 168,77% 

2. Lợi nhuận từ HĐSXKD    8.359.753.624      

3. Lợi nhuận khác   (2.124.379.241)     

4. Tổng lợi nhuận trước thuế    6.235.374.383      

5. Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.671.980.454     

6. Lợi nhuận sau thuế 4.563.393.929 42,25% 219,88% 

7. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 129    

2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2016: 

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2015 

1. Cơ cấu tài sản     

   Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản 31,05% 33,28% 

   Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản 68,95% 66,72% 

2. Cơ cấu nguồn vốn     

   Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn 31,26% 50,10% 

   Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn 68,74% 49,90% 

3. Khả năng thanh toán     

   Khả năng thanh toán nhanh  0,51 lần  0,31 lần 

   Khả năng thanh toán hiện hành 1,72 lần 1.71 lần 

4. Tỷ suất lợi nhuận     

   Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản 0,83% 0,37% 

   Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần 6,45% 4,80% 

   Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu 1,21% 0,74% 

Nhận xét đánh giá tình hình tài chính 

Kết quả kinh doanh năm 2016, Công ty thực  hiện chỉ đạt được 42,25% so với  kế hoạch 
theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao cho. Tuy nhiên kết quả kinh doanh năm 2016 tăng 
so với năm 2015 là 219,88%. Qua phân tích đánh giá tình hình thực tế, Ban kiểm soát nhận 
thấy tình hình tài chính Công ty lành mạnh, không có nợ xấu, nợ quá hạn thanh toán. Công ty 



đã chấp hành tốt chế độ báo cáo và hạch toán kế toán theo quy định hiện hành, số liệu kế toán 
phản ảnh trung thực hợp lý tình hình tài chính của Công ty. 

 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

- HĐQT và Ban điều hành đã và đang vận hành tốt Công ty theo đúng luật, Điều lệ Công 
ty và Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và Nghị quyết HĐQT. 

- Ban kiểm soát nhất trí với nội dung, số liệu báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc trình 
ĐHĐCĐ thường niên. 

3. Một số kiến nghị 

- 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. 

- Trong năm 2016, với kết quả kinh doanh có lãi nhưng tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu chỉ 
đạt 6.45% 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. 

- Ban điều hành chú trọng hơn nữa việc đào tạo nhận sự, nâng cao trình độ chuyên môn cho 
nhân sự, sàng lọc, tuyển dụng mới nhân sự phù hợp với công việc vì sự phát triển bền 
vững của Công ty.  

- Quan hệ tốt với chính quyền địa phương, kêu gọi đầu tư vào các dự án thành phần trong 
Khu đô thị 5A để năng giá trị tầm vóc một khu đô thị đạt chuẩn.  

Kính thưa Đại hội, 

Ban kiểm soát đã trình báo cáo, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 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 4  năm 2017 

TM. Ban kiểm soát Công ty 

                                                 Trưởng ban   

                                              ( Đã ký) 

                                                    DƯƠNG NGỌC ĐỨC 


