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BÁO CÁO  

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

  

 - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sivico và các quy 

định của pháp luật hiện hành. 

 - Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Sivico 

đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH  kiểm toán An Việt. 

 Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sivico xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt 

động của Ban Kiểm soát trong năm 2017 và định hướng năm 2018 với các nội dung 

sau: 

 

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát 

 Trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động sau: 

 Tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị về kế hoạch hoạt động của 

Công ty. 

 Tham gia một số buổi làm việc của Ban lãnh đạo công ty về hoạt động sản 

xuất kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện. 

 Xem xét các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh do Ban điều hành và 

Phòng Tài chính kế toán chuẩn bị. 

 

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các quyết định của Ban Kiểm 

soát 

 Trong năm qua các thành viên Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi ý kiến 

thường xuyên về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo Ban Kiểm soát hoàn 

thành tốt nhiệm vụ của mình. 

 Trong năm 2017 Ban kiểm soát đã có những đánh giá với các quyết định của 

Hội đồng quản trị như sau: 

 Ban kiểm soát đồng ý với chính sách tài chính, đầu tư phát triển, điều hành 

của Ban điều hành. 

 Các vấn đề, quyết định quan trọng của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành 

không gây thiệt hại cho các cổ đông. 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----- o0o ----- 
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 Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017 

STT Thành viên Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 

Tỷ lệ tham dự 

họp 

1 Bùi Kim Ngọc Trưởng Ban kiểm soát 4 100% 

2 Đinh Văn Ước Thành viên BKS 4 100% 

3 Hoàng Văn Hùng Thành viên BKS 4 100% 

 

 Các quyết định của Ban kiểm soát ban hành trong năm 2017 

STT 
Số nghị quyết/ quyết 

định 
Ngày Nội dung 

1 BKS01-2017 12/04/2017 Kiểm soát BCTC quý I/2017 

2 BKS02-2017 24/07/2017 Kiểm soát BCTC quý I/2017 

3 BKS03-2017 17/10/2017 Kiểm soát BCTC quý II/2017 

4 BKS04-2017 22/01/2018 Kiểm soát BCTC quý IV/2017 

 

3. Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2017 

STT Họ và tên Chức vụ Thù lao (VNĐ) 

1 Bùi Kim Ngọc Trưởng BKS 50.400.000/ năm 

2 Đinh Văn Ước Thành viên BKS 28.800.000/ năm 

3 Hoàng Văn Hùng Thành viên BKS 28.800.000/ năm 

Tổng cộng   

 Tiền thưởng  của Ban kiểm soát trong năm 2017: 26.000.000VNĐ 

 

4. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty 

 Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động 

SXKD và tài chính của Công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo theo đúng quy 

định của Bộ tài chính. 

 Hạch toán đầy đủ các nghiệp vụ kính tế  phát sinh theo đúng nguyên tắc kế 

toán, sử dụng hệ thống tài khoản đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt 

nam. 

 Đến hết năm 2017 Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường 

nào trong hoạt động của Công ty. Hệ thống kiểm soát tài chính và chế độ giao ban 

vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù 
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hợp. Ban Kiểm soát đồng ý với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo 

cáo của kiểm toán.  

Một số thông tin và chỉ tiêu tài chính: 

 

 Tình hình công nợ phải trả       

ĐVT : Triệu đồng           

Chỉ tiêu Tại ngày 31/12/2016 Tại ngày 31/12/2017 

1. Nợ ngắn hạn 29,181 46,705 

Phải trả người bán 8,937 14,120 

Người mua trả tiền trước 15 28 

Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 2,540 1,381 

Phải trả người lao động - 2,265 

Chi phí phải trả 1,019 1,160 

Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn - 151 

Các khoản phải trả ngắn hạn khác 78 370 

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 8,953 16,210 

Quỹ khen thưởng phúc lợi 7,636 11,016 

    2.  Nợ dài hạn 11,883 4,155 

Vay và nợ dài hạn 11,883 4,155 

Doanh thu chưa thực hiện   

Tổng cộng 41,065 50,861 

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017) 
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 Tình hình công nợ phải thu  

                                                                                                 ĐVT : Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 

1.  Các khoản phải thu ngắn hạn 69,747 89,828 

Phải thu từ khách hàng 70,451 89,714 

Trả trước cho người bán 127 947 

Các khoản phải thu khác 1,033 1,117 

Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi ( 1,863) (1,951) 

2. Các khoản phải thu dài hạn 3,505 - 

Phải thu dài hạn khác 3,505 - 

Tổng cộng 73,252 89,828 

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017) 

 

 Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu  

Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2016 

Năm 

2017 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

Hệ số thanh toán ngắn hạn (=TSLD/Nợ NH) Lần 2,76 2,07 

Hệ số thanh toán nhanh (=TSLD-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn) Lần 1,85 1,19 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

Hệ số nợ/tổng tài sản Lần 0,25 0,25 

Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu Lần 0,41 0,34 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

Vòng quay hàng tồn kho (= Giá VHB/hàng tồn kho bq) Vòng/kỳ 3,84 4,16 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản Vòng/kỳ 1,01 0,98 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần % 18,2% 18,4% 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu % 24,7% 24% 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng Tài sản % 18,5% 18,1% 
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 Qua một số chỉ tiêu tài chính Công ty có thể thấy:  

 Trong năm vừa  qua trong bối cảnh nền kinh tế rất khó khăn, giá nguyên liệu 

tăng tương đối mạnh do giá dầu tăng cao. Công ty đã sử dụng vòng quay vốn có 

hiệu quả  tiết kiệm tối đa các chi phí trong SXKD... đem lại lợi  nhuận cao và bảo 

toàn vốn cho công ty. 

 

5. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban điều 

hành 

 HĐQT tổ chức họp thường xuyên, định kỳ hàng quý, họp bất thường khi cần 

thiết và do Chủ tịch HĐQT chủ trì, các cuộc họp đều có Ban kiểm soát tham dự. 

Thảo luận và quyết nghị những vấn đề chính yếu của Công ty trên nguyên tắc tập 

trung dân chủ, công khai, minh bạch, đề xuất giải quyết và tháo gỡ kịp thời những 

vướng mắc trong SXKD, giải quyết kịp thời quyền lợi của cổ đông, chế độ đối với 

người lao động. Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và 

quyền hạn theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

 Trong năm 2018 Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào 

trong hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban điều hành. 

 Ban Kiểm soát cho rằng các cán bộ quản lý của Công ty đã thể hiện trách 

nhiệm trong việc điều hành.  

 

6. Định hướng hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát 

 Trong năm 2018, Ban kiểm soát sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo định 

hướng mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua trong phạm vi nghĩa vụ, quyền hạn 

quy định tại Điều lệ công ty và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật.  

 Kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh 

của Công ty Tăng cường kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của 

Công ty.  

 Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài 

chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;  

 Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời 

trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt 

động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành.  

 Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.  

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông! 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 


