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BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
Thực hiện Quyết định số: 318/QĐ-HĐQT ngày 02/08/1999 của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần phần Hợp tác Lao động với nước ngoài, ban hành Quy chế hoạt động
của Ban Kiểm soát.
Ban kiểm soát Công ty báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm
2015 như sau:
Thành phần Ban kiểm soát gồm có :
1- Bà Lương Thu Hoài- Phó phòng Tổ chức tiền lương- Trưởng Ban kiểm soát
2- Ông Nguyễn Quốc Chiến- Phó phòng Tổ chức tiền lương- Uỷ viên kiểm soát
3- Ông Lê Vũ Cường – Chuyên viên Phòng Kỹ thuật Vật tư - Uỷ viên kiểm soát
Căn cứ vào báo cáo kiểm toán riêng của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài
chính quốc tế ngày 10 tháng 03 năm 2017.
Căn cứ vào báo cáo kiểm toán hợp nhất của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn
tài chính quốc tế ngày 31 tháng 03 năm 2017.
Sau khi kiểm tra chứng từ, sổ sách, Ban kiểm soát đã thống nhất các nội dung sau:
I. Kết quả kinh doanh năm 2017:
1. Tổng doanh thu: 120.318.796.368 đ
Trong đó: Doanh thu thuần từ hoạt động SXKD: 83.403.775.959 đ.
2. Tổng chi phí: 95.821.914.610 đ.
Trong đó: Giá vốn hàng bán: 78.271.183.428 đ
3. Lợi nhuận sau thuế: 17.792.401.589 đ
Trong đó: Lãi từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 26.801.258.435 đ
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 17.957.152.556 đ
Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra các chứng từ gốc về các khoản dưới đây và
thấy rằng các chứng từ là hợp lệ:
- Tiền và các khoản tương đương tiền

:

5.404.579.229 đ;

- Phải thu khách hàng

:

6.405.886.387 đ;

- Trả trước cho người bán

:

575.609.702 đ;

- Phải trả cho người bán

:

9.242.305.456 đ;

- Người mua trả tiền trước

:

0 đ.

- Trích lập dự phòng phải thu khó đòi

:

674.123.751 đ

II. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016:
Ban kiểm soát đã thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2016, các công
việc Ban kiểm soát đã kiểm tra quá trình thực hiện bao gồm:
- Kiểm tra tính hợp lệ của doanh thu, chi phí phát sinh trong năm.
- Năm 2016 Công ty đã đưa tàu ILC Union vào sửa chữa trong đà, tổng chi phí sửa
chữa phát sinh: 5.985.643.642 đ. Ban kiểm soát đã kiểm tra chứng từ sửa chữa thấy hợp lệ.
- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, năm 2016, Công ty hoàn thành thủ
tục pháp lý chuyển nhượng Quyền sử dụng thửa đất 06, lô 22 Lê Hồng Phong cho Ngân
hàng TNHH Indovina.
- Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.
- Ban kiểm soát đã kiểm tra tình hình thực hiện các quy chế của Công ty như:
Tiền lương, tiền thưởng, quy chế tài chính. Đồng thời, Ban Kiểm soát cũng đã kiểm tra
đội tàu của Công ty và có kết luận: việc tiếp nhận và sử dụng nhiên liệu tại các tàu khớp
sổ sách và báo cáo tháng, tài chính công khai hàng tháng, trên tàu có tổ kinh tế theo dõi,
tiền ăn định lượng và các quyền lợi khác của thuyền viên được đảm bảo.
- Năm 2016 tại Công ty không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo. Công ty đảm
bảo đủ việc làm cho người lao động.
III. Định hướng hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát:
Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát, định hướng trong năm 2017 Ban
Kiểm soát sẽ tiếp tục:
-

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của
Công ty và pháp luật.

-

Tăng cường làm việc trực tiếp với các Văn phòng Công ty, Chi nhánh, Công ty con,
các tàu vận tải biển của Công ty để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh,
công tác quản lý điều hành;

-

Tiếp tục phát huy và nâng cao hiệu quả công tác giám sát từ xa.

Trên đây là những nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát với Đại hội đồng cổ đông.
Trân trọng báo cáo Đại hội.
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