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TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 

Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội 

Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm Soát đã được quy định trong Điều lệ Công 

ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật;  

- Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật đã được 

kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;  

 

Ban kiểm soát chúng tôi xin báo cáo trước quý vị cổ đông tình hình và kết quả 

hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018 như sau: 

I. Hoạt động của Ban kiểm soát  

1. Các hoạt động của Ban kiểm soát: 

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật IJC nhiệm kỳ 

III (2017 – 2022) gồm 3 thành viên. 

- Bà Nguyễn Thị Thùy Dương              Trưởng ban 

- Bà Châu Thị Vân                Thành viên   

- Bà Lê Thị Thùy Dương      Thành viên 

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra việc tuân thủ các quy 

định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, Nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông 2018 trong việc quản lý điều hành hoạt động sản 

xuất kinh doanh của công ty, cụ thể như sau: 

- Kiểm tra giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.  

- Kiểm tra giám sát việc tổ chức điều hành của Ban Tổng Giám Đốc. 

- Kiểm tra các báo cáo tài chính quý, năm của Công ty và báo cáo kiểm 

toán.  

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát và các vấn đề được thông qua: 

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã tiến hành 02 cuộc họp thông qua các nội 

dung sau:  

-   Thống nhất Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động 

trong năm 2017 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 

-   Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu 

năm 2018. 

Từng thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, 

đảm bảo hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 
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3. Thù lao của Ban kiểm soát: 

Thù lao năm 2017 của Ban kiểm soát được thanh toán trong năm 2018 là 

169.000.000 đồng, trong đó:  

- Trưởng ban: 79.000.000 đồng 

- 02 Thành viên: 45.000.000 đồng/người 

II. Kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát   

1. Đánh giá hoạt động của HĐQT 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật IJC gồm 07 

thành viên, trong năm 2018 đã tổ chức 6 phiên họp định kỳ, ban hành 6 Nghị 

quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018, ký hợp đồng với người có liên 

quan của thành viên HĐQT, chi trả cổ tức năm 2017, vay vốn trung hạn tại 

Ngân hàng TMCP Quốc dân và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam - Chi nhánh Bình Dương. 

Hoạt động của Hội đồng trị và các Nghị quyết được ban hành phù hợp chức 

năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều lệ công ty, Nghị quyết 

ĐHĐCĐ và Luật doanh nghiệp, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các 

cổ đông.  

2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc  

Ban Tổng giám đốc đã tích cực triển khai các nhiệm vụ, công việc được giao 

nêu trong nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị, tổ  

chức thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 đạt kết quả như sau:  
 

a.    Kết quả hoạt động kinh doanh theo số liệu báo cáo tài chính của Công ty mẹ:  

                                                                                              Đvt : triệu đồng 

Chỉ tiêu Thực hiện 

năm 2017 

Năm 2018 TH2018/ 

TH2017 

TH2018/ 

KH2018 

Thực hiện Kế hoạch (%) (%) 

Tổng doanh thu  806.571 1.144.760 1.046.992 130% 91% 

Lợi nhuận trước thuế  204.380 239.108 252.552 124% 106% 

Lợi nhuận sau thuế  173.215 201.165 213.255 123% 106% 

 

b.  Kết quả hoạt động kinh doanh theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất 

                                                                                                                       Đvt : triệu đồng 

Chỉ tiêu Thực hiện 

năm 2017 

Năm 2018 TH2018/ 

TH2017 

TH2018/ 

KH2018 

Thực hiện Kế hoạch (%) (%) 

Tổng doanh thu  985.639 1.334.846 1.273.326 129% 95% 

Lợi nhuận trước thuế  224.263 258.407 282.323 126% 109% 

Lợi nhuận sau thuế  185.825 214.109 232.986 125% 109% 
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Trong năm 2018, tổng doanh thu hợp nhất của công ty đạt mức 1.273 tỷ đồng, 

tuy chỉ đạt 95% chỉ tiêu kế hoạch nhưng đã tăng 29% so với năm 2017. 

Doanh thu mảng kinh doanh bất động sản luôn chiếm vai trò quan trọng và có 

sự tăng trưởng vượt bậc trong năm 2018 với các dự án như nhà ở công nhân, 

Sunflower I và Phố thương mại IJC, đóng góp vào 45,5% doanh thu bán hàng 

và cung cấp dịch vụ của năm. Doanh thu vé cầu đường, hoạt động xây dựng 

và kinh doanh nhà hàng khách sạn là ba nhóm ngành tiếp theo mang đến mức 

doanh thu cao trong kỳ cho công ty.  

Bên cạnh việc tăng trưởng về doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh chính, 

thu nhập khác do phạt vi phạm hợp đồng, việc tiết giảm các khoản chi phí 

như chi phí lãi vay và quản lý doanh nghiệp đã giúp công ty vượt kế hoạch 

mức lợi nhuận sau thuế, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. 

Tình hình tài chính của công ty được đánh giá qua một số chỉ tiêu cơ bản sau: 
 

STT Chỉ tiêu Đơn vị Tại ngày 

 31/12/2018 

A Hệ số thanh toán   

1 
Hệ số thanh toán hiện hành = Tổng tài 

sản/Nợ phải trả 
Lần 1,27 

2 
Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn = Tài sản 

NH/Nợ NH 
Lần 1,15 

B Hệ số cơ cấu nguồn vốn   

1 
Cơ cấu Tài sản NH = Tài sản NH/ Tổng tài 

sản 
% 77,13 

2 Cơ cấu vốn nợ = Nợ phải trả/ Vốn CSH Lần 3,69 

C Hệ số khả năng sinh lời   

1 Tỷ suất LNST trên Tổng tài sản (ROA) % 2,8 

2 Tỷ suất LNST trên Vốn chủ sở hữu (ROE) % 13% 

            (Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018) 

 

3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 

Ban kiểm sát đã thực hiện việc kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực 

và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp 

dụng cũng như các trình bày tổng thể báo cáo tài chính, các chỉ tiêu trên báo 

cáo tài chính, xem xét báo cáo kiểm toán, Ban kiểm soát có nhận xét như sau: 
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- Về chế độ kế toán áp dụng tại Công ty: Công ty đã và đang thực hiện chế 
độ kế toán doanh nghiệp theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Việc lập, luân chuyển chứng từ kế toán, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, 
hợp lệ; việc lập ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ kịp 
thời và đúng mẫu biểu quy định của chế độ kế toán hiện hành.

- Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã phản ánh chính xác và đầy đủ
tình hình tài chính của doanh nghiệp theo yêu cầu của các Chuẩn mực Kế 
toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành 
theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và các thông tư 
hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính trong việc lập 
và trình bày Báo cáo tài chính. 

4. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban
Tổng giám đốc. 
Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban Công ty đã tích cực 
phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập 
thông tin tài liệu, các nghị quyết cũng như các báo cáo về hoạt động kinh 
doanh một cách đầy đủ và kịp thời, phục vụ công tác kiểm tra giám sát theo 
quy định tại Điều lệ công ty. 
Thư ký công ty đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của mình trong việc tổ 
chức các cuộc họp, cung cấp tài liệu nội dung cuộc họp cho các thành viên 
HĐQT và Ban kiểm soát kịp thời, đầy đủ. Thực hiện công bố thông tin theo 
đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.




