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BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN KIỂM SOÁT 
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2013 

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014) 
 

 
 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 2013 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 2013 như sau: 

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2013 

- Căn cứ báo cáo kiểm toán số: 74/2014/BCKT/TC ngày 10 tháng 03 năm 2014 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 2013 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 2013 như sau : 

1. Tình hình cân đối tài chính năm 2013: 

      Đơn vị tính: đồng 
CHỈ TIÊU 31/12/2013 01/01/2013 

A. Tài sản     
I. Tài sản ngắn hạn 450.065.058.559 436.840.834.421  
Trong đó: Hàng tồn kho 394.467.557.523  368.532.461.121  

II. Tài sản dài hạn 81.670.121.590  87.872.657.623  
     TỔNG TÀI SẢN 531.735.180.149 524.713.492.044 
B. Nguồn vốn     
I. Nợ phải trả  256.282.224.742   251.171.824.637  
1. Nợ ngắn hạn 134.823.764.883  154.991.092.157  

2. Nợ dài hạn 121.458.459.859  96.180.732.480  

II. Vốn chủ sở hữu  275.452.955.407   273.541.667.407  
1. Vốn chủ sở hữu   275.452.955.407   273.541.667.407  

     - Vốn đầu tư của chủ sở hữu   250.000.000.000  250.000.000.000  

     - Các quỹ 9.088.268.225 8.875.902.893                      

     - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 16.364.687.182  14.665.764.514  

2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác     

     TỔNG NGUỒN VỐN  531.735.180.149   524.713.492.044  

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013: 
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Đơn vị tính: đồng 
CHỈ TIÊU NĂM 2013 SO VỚI KH 

1. Tổng doanh thu thuần  44.792.193.956  51,49% 

2. Tổng chi phí   42.137.862.226    
3. Lợi nhuận từ HĐSXKD  2.654.331.730    
4. Lợi nhuận khác  (74.475.921)   
5. Tổng lợi nhuận trước thuế  2.579.855.809    

6. Thuế thu nhập doanh nghiệp  456.202.477    

7. Lợi nhuận sau thuế   2.123.653.332  16,34% 
8. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 85   

3. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2013: 

CHỈ TIÊU NĂM 2013 

1. Cơ cấu tài sản   
   Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản 84,64% 
   Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản 15,36% 
2. Cơ cấu nguồn vốn   
   Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn 48,20% 
   Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn 51,80% 

3. Khả năng thanh toán   
   Khả năng thanh toán nhanh 0,41 lần 
   Khả năng thanh toán hiện hành 3,34 lần 
4. Tỷ suất lợi nhuận   
   Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản 0,40% 
   Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần 4,74% 
   Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu 0,77% 

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 2013, 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 2013, 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 2013, Công ty không đạt được chỉ tiêu kế hoạch theo nghị 
quyết Đại hội đồng cổ đông giao. Qua phân tích đánh giá tình hình thực tế thị trường bất 
động sản trong năm qua. Ban kiểm soát nhận thấy các nguyên nhân sau: 

- Thị trường bất động sản đóng băng trong thời gian dài, các chính sách hổ trợ chưa triển 
khai thực hiện quyết liệt nên thị trường bất động sản chưa khởi sắc trong năm 2013. 

- Sản phẩm khu đô thị 5A được phân khúc khách hàng có thu nhập trung bình và thấp. 
Năm qua tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, thu nhập không ổn định, khó khăn trong 
tiếp cận nguồn tín dụng, cơ chế chính sách thực hiện gói kích cầu chưa thông thoáng, 
tạo lực cảng lớn trong tiêu thụ sản phẩm bất động sản; 

Chính những nguyên nhân trên, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu Khí 
Cửu Long không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, được đại hội đồng cổ 
đông giao. 
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Từ đầu năm 2014, Chính phủ cùng các Bộ ngành nghiên cứu triển khai các chính 
sách, giải pháp nhằm tháo gở khó khăn, tạo tính thanh khoản, khơi thông nguồn vốn cho thị 
trường bất động sản. Đây là tiền đề cho quá trình phục hồi và phát triển thị trường bất động 
sản năm 2014 và các năm tiêp sau. 

 
II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT NHÀ NƯỚC: 
- Trong năm 2013, 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. Được hưởng mức 

thuế suất thuế TNDN 20% trong vòng 10 năm (từ năm 2008-2017) và miễn 02 năm thuế 
TNDN phải nộp (2008-2009) và giảm 50% thuế TNDN phải nộp trong 06 năm kế tiếp 
(2010-2015) trừ phần thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất. 

- Năm 2013 công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định về báo cáo tài chính, báo 
cáo giao dịch của cổ đông nội bộ và báo cáo thường niên của công ty. 

 

III. 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 và Cổ đông. 

- Trong năm 2013, 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 và phân phối lợi nhuận 

năm 2013; 
+ Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện sản xuất kinh doanh đúng theo nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2013; 
+ Xem xét và thông qua phương án hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014; 
+ 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. 
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, 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. 

Trong năm qua, Ban giám đốc điều hành thực hiện rất tốt trong kế hoạch phát triển mở 
rộng sản xuất kinh doanh dự án khu phố chợ Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Sóc Trăng. 
Góp phần nâng cao diện mạo mới cho thành phố và đưa thương hiệu công ty ngày càng 
vươn xa. 

Ban điều hành công ty thực thi chính sách điều hành 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: 
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Hoạt động năm 2013 
- Ban kiểm soát của công ty có 3 thành viên, nhiệm kỳ 2012 - 2016, 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 2013, Ban kiểm soát được tiếp cận đầy đủ các thông tin về các quyết định 
của Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát cử thành viên tham gia một số cuộc hợp quan 
trọng của Hội đồng quản trị  nhằm nắm bắt thông tin kịp thời trong một số phiên hợp 
quan trọng liên quan đến triển khai đầu tư dự án và kiểm soát hệ thống hoạt động.  

- Căn cứ hoạt động trong năm 2013, 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 2014 
- Ban kiểm soát tiếp tục thiện 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 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 công ty và những người có liên quan giao dịch cổ 
phiếu công ty. 

IV. NHẬN XÉT: 
- Năm 2013 kinh tế nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt đối với thị trường bất 

động sản cũng chưa có gì khởi sắc. Cho nên, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển 
Đô thị Dầu khí Cửu Long chỉ hoàn thành 51,49% kế hoạch doanh thu và 16,34% kế 
hoạch lợi nhuận của Đại hội đồng cổ đông giao. Tuy kết quả kinh doanh năm 2013 
không đạt được chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao, nhưng với kết quả 
kinh doanh đạt lợi nhuận trên 2 tỷ đồng trong điều kiện thị trường bất động sản đóng 
băng như 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 điều hành phát huy hơn nữa vai trò tiên phong trong xây dựng chiến lược kinh 
doanh bất động sản, đặc biệt là thị trường ở Sóc Trăng, nhằm nâng cao tầm chiến 
lược kinh doanh phù hợp kế hoạch phát triển Công ty cho từng giai đoạn phát triển; 
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. 

- Thời gian qua, Nhà Nước ta đang tìm giải pháp tháo gở khó khăn cho thị trường bất 
động sản, Đó là dấu hiệu lạc quan cho thị trường bất động sản trong tương lai gần. 
Công ty chúng ta sẽ phát triển và tăng trưởng bền vững xứng tầm với nhân lực và 
nguồn lực hiện tại.                                              

Kính thưa Đại hội, 
Chúng tôi đã trình bày tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2013 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 01 tháng 04 năm 2014  

TM. Ban kiểm soát Công ty 
                                                         Trưởng ban   


