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BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN KIỂM SOÁT 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2011 
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012) 

 
 

- 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 2011 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 thứ IV- 2011 như sau: 

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2011 
- Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô 

thị Dầu khí Cửu Long đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế 
toán và Kiểm toán Phía Nam. Ban kiểm soát ghi nhận số liệu báo cáo tài chính đã phản 
ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty phù 
hợp với các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam. 

- Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu 
Long tại ngày 31/12/2011 như sau : 

1. Tình hình cân đối tài chính năm 2011: 
 Đơn vị tính: đồng 

CHỈ TIÊU SỐ DƯ CUỐI NĂM 2011 
A. Tài sản  
I. Tài sản ngắn hạn 460.842.538.943 

1. Tiền và các khoản tương đương tiền         901.277.994 
2. Phải thu ngắn hạn 70.335.324.538 
3. Hàng tồn kho 389.605.936.411 
4. Tài sản ngắn hạn khác -    

II. Tài sản dài hạn  95.937.498.214 
1. Phải thu dài hạn 59.384.681.269 
2. Tài sản cố định 15.839.668.808 
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 20.640.000.000 
4. Tài sản dài hạn khác 73.148.137 

TỔNG TÀI SẢN 556.780.037.157 
B. NGUỒN VỐN  
I. Nợ phải trả 290.715.465.783 

1. Nợ ngắn hạn 188.215.465.783 
2. Nợ dài hạn 102.500.000.000 

II. Vốn chủ sở hữu 266.064.571.374 
1. Vốn chủ sở hữu  266.064.571.374 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu   250.000.000.000 
- Các quỹ 7.629.720.224 
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 8.434.851.150 

2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác  
TỔNG NGUỒN VỐN 556.780.037.157 
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2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011: 
Đơn vị tính: đồng 

CHỈ TIÊU NĂM 2011 
1. Tổng doanh thu  81.185.221.385 
2. Tổng chi phí  71.530.592.826 
3. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh 9.654.628.559 
4. Lợi nhuận khác 0 
5. Tổng lợi nhuận trước thuế 9.654.628.559 
6. Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.495.774.325 
7. Lợi nhuận sau thuế 8.158.854.234 

 
3. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2010: 

 
CHỈ TIÊU NĂM 2011 

1. Cơ cấu tài sản   
   Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản 82,77% 

   Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản 17,23% 
2. Cơ cấu nguồn vốn   
   Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn 52,21% 

   Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn 47,79% 
3. Khả năng thanh toán   
   Khả năng thanh toán nhanh 0,38 lần 

   Khả năng thanh toán hiện hành 2,45 lần 
4. Tỷ suất lợi nhuận   
   Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản 1,47% 

   Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần 10,05% 

   Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu 3,26% 
 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT NHÀ NƯỚC: 
- Trong năm 2011, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long đã thực 

hiện tốt các chính sách về thuế và các khoản phải nộp cho ngân sách Nhà nước như kê 
khai và nộp đầy đủ các khoản thuế, phí, lệ phí; các khoản Bảo hiệm xã hội, Bảo hiểm y tế, 
BH Thất nghiệp và Kinh phí Công đoàn.... Tổng số tiền Công ty đã nộp trong năm 2011 là 
9.268.659.809 đồng. 

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long được hưởng đầy đủ các 
ưu đãi đầu tư về thuế thu nhập doanh nghiệp theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện 
hành. Theo đó, Công ty mới thành lập từ Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện 
kinh tế-xã hội khó khăn được hưởng các mức ưu đãi như sau: 

+ Hưởng mức thuế suất thuế TNDN 20% trong vòng 10 năm (từ năm 2008-2017) 

+ Miễn 02 năm thuế TNDN phải nộp (2008-2009) và giảm 50% thuế TNDN phải nộp 
trong 06 năm kế tiếp (2010-2015) kể từ khi Dự án có thu nhập chịu thuế. 

  (trừ phần thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất). 
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III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC QUI ĐỊNH CHUNG CỦA CÔNG TY: 
1. Tình hình nhân sự: 
- Về lao động: tổng số lao động của Công ty tại thời điểm 31/12/2011 là 114 người. 
- Lương bình quân toàn công ty năm 2011 là  4.000.000 đồng/ người/ tháng. 
- Về tiền thưởng: Trong năm 2011 Công ty đã chi thưởng cho Cán bộ - Công nhân viên 

toàn công ty với số tiền tổng cộng trên 814.120.309 đồng. 
2. Tình hình công nợ: 
- Tình hình công nợ của Công ty đến thời điểm 31/12/2011 đã được theo dõi và kiểm soát 

chặt chẽ. Tất cả các khoản nợ đang ở trong tình trạng nợ tốt, chưa có dấu hiệu mất khả 
năng thanh toán. 

- Việc xác nhận công nợ trong năm 2011 được thực hiện tốt, công nợ trên sổ sách được 
đối chiếu chính xác với khách hàng hàng tháng và vào cuối năm 2011. 

3. Thủ tục kiểm soát về nghiệp vụ: 
- Ban Kiểm soát Công ty đã thực hiện việc giám sát và kiểm tra định kỳ các quy trình, thủ 

tục nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các rủi ro có thể tác động xấu đến hiệu quả hoạt 
động của Công ty.  

- Mọi nghiệp vụ phát sinh đều được phản ánh đầy đủ trung thực và kịp thời trên các sổ 
sách của Công ty. Đồng thời hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty cũng được thường 
xuyên cập nhật và chỉnh sửa cho phù hợp với mọi hoạt động, để từng bước được nâng 
cao sao cho các qui trình và thủ tục ngày càng được hoàn thiện đảm bảo tuân thủ các 
chính cách của Công ty, Nhà nước và đảm bảo quyền lợi cho Cổ đông. 

 
IV. TÌNH HÌNH KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CỦA CÔNG TY: 

1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị: 
- Hội đồng Quản trị của 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 với mức độ cẩn trọng. 

- Trong năm 2011, 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. Chương trình nghị sự của các cuộc họp HĐQT thường tập trung 
vào các vấn đề chủ yếu sau: 

+ Xem xét và thông qua các quy chế làm việc của công ty như: Nội quy, Quy chế tài 
chính, Quy chế quản lý nhân sự, Quy chế lương - thưởng và chế độ cho người lao 
động.... 

+ Xem xét và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011. 

+ Xem xét và thông qua phương án hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012. 

+ Xem xét và thông qua Đại hội cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch 
SXKD năm 2011. 

+ 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. 

Qua xem xét các biên bản cuộc họp 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 các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sáng lập và tuân 
thủ Pháp luật Nhà nước. 

 
2. Hoạt động của Ban Giám đốc điều hành: 
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Ban Giám đốc điều hành có 3 thành viên, đứng đầu là Giám đốc. 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 sáng lập. Các thành viên Ban Giám đốc điều hành công việc dựa trên cơ 
sở nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của Công ty trên nguyên tắc tạo ra tài sản cho Cổ 
đông. 

3. Hoạt động của Ban kiểm soát: 
- Ban kiểm soát của công ty có 3 thành viên được bầu thông qua các cuộc họp của Đại hội 

đồng Cổ đông. Nhiệm kỳ đầu tiên của Ban kiểm soát là 04 năm (2008 - 2011), 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. Ban kiểm soát họp định kỳ một năm hai lần để xem xét đánh 
giá hoạt động kinh doanh và điều hành Công ty. 

- Căn cứ vào các hoạt động phát sinh năm 2011, Ban kiểm soát Công ty 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. 

 
V. NHẬN XÉT: 

-  Năm 2011 là năm tài chính thứ tư, với sự quyết tâm cao của HĐQT và Ban Giám đốc; 
Công ty đã vượt qua được những khó khăn ban đầu và đã đạt được các kết quả khả quan 
nhất định. 

- HĐQT và Ban Giám đốc có kế hoạch làm việc cụ thể, nhằm xác định các chiến lược của 
Công ty để phù hợp với từng giai đoạn thực hiện; đã từng bước tạo được lòng tin đối với 
các 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, và qua đó ngày càng khẳng định vị 
thế của mình trên thị trường kinh doanh bất động sản của địa phương cũng như trong khu 
vực. 

- HĐQT, Ban Giám đốc đảm bảo việc làm ổn định và tăng thu nhập cho người lao động 
ngang bằng với xã hội nhưng đồng thời vẫn bảo vệ lợi ích chính đáng của Cổ đông. 

 
Kính thưa Đại hội, 

Chúng tôi đã trình bày tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2011 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. 

 
       Trân trọng ! 
 

                   Sóc Trăng, ngày 14 tháng 04 năm 2012  
TM. Ban kiểm soát Công ty 

                                                                                  Trưởng ban   
 
              
                                                        
 

      
                                                                       


