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CÔNG TY CỔ PHẦN 
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

BAN KIỂM SOÁT Hà Nội, ngày     tháng 04 năm 2019 

 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 

 

Kính thưa: Đại hội và toàn thể Quý cổ đông, 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được qui 
định tại Điều lệ Công ty; 

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty 
TNHH Hãng Kiểm toán AASC. 

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 
2019 kết quả hoạt động kiểm soát tại Công ty như sau: 

I. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA BAN KIỂM SOÁT 

1. Hoạt động của Ban kiểm soát: 
- Ban kiểm soát (3 người) 

+ Bà Cao Thúy Nga   Trưởng Ban kiểm soát  
+ Bà Nguyễn Hoàng Điệp  Thành viên Ban kiểm soát  
+ Ông Mai Hữu Thung   Thành viên Ban kiểm soát 

- Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ nhằm bảo đảm hoạt động của 
Công ty phù hợp với Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ và các quy định pháp 
luật có liên quan; tập trung thực hiện kiểm soát theo các nội dung chính sau: 

+ Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của 
Công ty; 

+ Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ; tình hình hoạt động của 
Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc, các công ty con, các cán bộ 
quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; 

+ Thực hiện kiểm soát công tác tài chính kế toán, lập báo cáo thẩm định 
báo cáo tài chính, báo cáo sản xuất kinh doanh, tình hình quản trị công nợ. 

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT. 
- Tổ chức các buổi làm việc trực tiếp của các thành viên Ban kiểm soát với 

các phòng ban có liên quan của Công ty. 
- Ban kiểm soát đã thực hiện các cuộc họp và làm việc với nội dung: 
+ Triển khai công tác giám sát trực tiếp Người đại diện, HĐQT thực hiện 

nghị quyết 81 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); 
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+ Tổ chức cuộc họp triển khai phân công nhiệm vụ năm 2018 cho từng 
thành viên, đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài 
chính Công ty năm 2018, và thống nhất kế hoạch triển khai công tác kiểm soát 
năm 2018; 

+ Tổ chức cuộc họp đánh giá thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, 
HĐQT, các nội dung khác có liên quan; 

+ Thẩm định Báo cáo tài chính quý 1, 6 tháng và năm 2018. Số thành viên 
Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp là 3/3 người. 

Sau mỗi cuộc kiểm soát đều có Biên bản làm việc ghi nhận tình hình hoạt 
động của Công ty và đề xuất các ý kiến, kiến nghị của Ban kiểm soát nhằm đảm 
bảo quyền lợi của các cổ đông và tăng cường quản trị nội bộ Công ty. 

2. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban Tổng giám 
đốc: 

Năm 2018, Ban kiểm soát được HĐQT và Ban Tổng giám đốc tạo điều 
kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động sản 
xuất kinh doanh và tình hình hoạt động tài chính của Công ty. 

Ban kiểm soát được tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý 
kiến theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát. 

Định kỳ, Ban kiểm soát đều có báo cáo, kiến nghị gửi tới HĐQT và Ban 
Tổng giám đốc. Những kiến nghị đều được ghi nhận và triển khai thực hiện. 

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT 

1. Về hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc. 
- Trong năm 2018, HĐQT đã ban hành 23 nghị quyết và 18 quyết định 

thông qua hình thức họp hoặc lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản về 
các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.  

- HĐQT Công ty đã chỉ đạo, định hướng hoạt động của Ban Tổng giám 
đốc Công ty trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 theo 
đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ, lên kế hoạch cho năm 2019 và các nội dung thuộc 
thẩm quyền. 

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và 
HĐQT theo chức năng và thẩm quyền.  

- Trước tình trạng giám sát tài chính đặc biệt của Tập đoàn, HĐQT và Ban 
Tổng giám đốc đã nghiêm túc kiểm điểm, nhận diện các hạn chế, tồn tại của nội 
bộ Công ty để đưa ra những biện pháp cụ thể nhằm khắc phục tình trạng tài 
chính và nâng cao hiệu quả hoạt động.  

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018: 

2.1. Đánh giá chung: 

Báo cáo tài chính năm 2018 được lập theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan. Tuy 
nhiên, trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, Công ty TNHH 
Hãng Kiểm toán AASC đã từ chối đưa ra ý kiến với các lý do:  
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- Tại thời điểm 01/01/2018 và 31/12/2018, các khoản công nợ Phải thu 
chưa có đối chiếu, xác nhận lần lượt là 119,7 tỷ đồng và 67,9 tỷ đồng (trong đó 
khoản Phải thu đã quá hạn thanh toán chưa có đối chiếu, xác nhận lần lượt là 
72,2 tỷ đồng và 47,9 tỷ đồng), các khoản công nợ Phải thu quá hạn thanh toán 
đã có đối chiếu lần lượt là 185,7 tỷ đồng và 131,4 tỷ đồng, các khoản công nợ 
Phải trả chưa có đối chiếu xác nhận lần lượt là 67,8 tỷ đồng và 57,3 tỷ đồng. 
Công ty chưa đánh giá đầy đủ về khả năng thu hồi của khoản công nợ đã quá 
hạn thanh toán. Với các tài liệu hiện có tại Công ty, chúng tôi không thu thập 
được đầy đủ các bằng chứng để đưa ra kết luận về tính hiện hữu, tính chính xác 
của các khoản công nợ cũng như không thể xác định được dự phòng nợ phải thu 
khó đòi cần trích lập theo quy định; 

- Tại thời điểm 01/01/2018 và 31/12/2018, trên khoản mục Chi phí sản 
xuất kinh doanh dở dang của Công ty còn nhiều công trình tồn đọng từ nhiều 
năm, đồng thời Công ty chưa ghi nhận đầy đủ Chi phí sản xuất kinh doanh dở 
dang trong năm. Với những tài liệu do Công ty cung cấp, chúng tôi không thể 
xác định được dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần phải trích lập tại thời điểm 
đầu năm và cuối năm, cũng như không xác định được tính chính xác của Chi phí 
sản xuất kinh doanh dở dang tại thời điểm 01/01/2018 và 31/12/2018 với số tiền 
tương ứng là 453,6 tỷ đồng và 480,2 tỷ đồng và Giá vốn dịch vụ tư vấn khảo sát 
thiết kế công trình điện trong năm của Công ty. Do đó chúng tôi không đánh giá 
được ảnh hưởng của vấn đề này đến Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty.  

Nếu báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty phản ánh đầy đủ các chỉ tiêu 
nêu trên thì kết quả kinh doanh của Công ty sẽ bị lỗ tương ứng và có nguy cơ 
mất vốn.  

2.2. Phân tích BCTC tại thời điểm 31/12/2018 

2.2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh 

a. Tổng doanh thu và các khoản thu nhập khác năm 2018 đạt 657,97 tỷ 
đồng, giảm so với cùng kỳ năm 2017 là 7% với số tiền 54,4 tỷ đồng, trong đó:  

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2018 đạt 655,99 tỷ đồng, 
giảm 55,81 tỷ đồng tương đương 7,84% so với cùng kỳ năm 2017 

- Doanh thu hoạt động tài chính  năm 2018 là 1,78 tỷ đồng, giảm 1,68 tỷ 
đồng so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, là các khoản lãi tiền gửi và lãi chênh 
lệch tỷ đồng giá phát sinh trong năm 

- Thu nhập khác năm 2018 không đáng kể  0,2 tỷ đồng, chủ yếu là khoản 
thu nhập thanh lý TSCĐ 

b. Giá vốn: năm 2018 là: 472,65 tỷ đồng, giảm: 7,84 % so với cùng kỳ năm 
2018, với số tiền là: 40,23  tỷ đồng. 

c. Chi phí: giảm 29,55 %, với số tiền 29,69 tỷ đồng, trong đó: 

- Chi phí tài chính (lãi vay): 85,36 tỷ đồng. Giảm so với cùng kỳ năm 
2018 là 10%, tương đương 9,51 tỷ đồng, vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi 
phí, chiếm đến 13,4% tổng chi phí. 

- Chi phí QLDN: giảm 27,11% so với cùng kỳ năm 2017 với số tiền 25,17  
tỷ đồng. 
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- Chi phí bán hàng và chi phí khác tăng 73%  so với cùng kỳ năm 2017 
với số tiền 4,995 tỷ đồng 

 d. Lợi nhuận năm 2018 

Tuy doanh thu năm 2018 ở mức cao (655,99 tỷ đồng) nhưng tổng lợi 
nhuận sau thuế lại ở mức thấp, chỉ đạt 2,494 tỷ đồng, giảm 0,561 tỷ đồng, tương 
đương 18,36%  so với năm 2017 do trong năm Công ty thực hiện tương đối đầy 
đủ các nghĩa vụ tài chính phát sinh trong năm và xử lý một phần nghĩa vụ tồn tại 
từ các năm trước (lương, thuế, trả các khoản nợ, vay...) 

2.2.2. Về công tác thực hiện một số chỉ tiêu tài chính tính đến 
31/12/2018 

- Nợ phải thu:  
Số dư các khoản Phải thu khách hàng tại ngày 31/12/2018 là 320,64 tỷ 

đồng, giảm 35,43 tỷ đồng so với năm 2018 nhưng vẫn chiếm khoảng 18,83% 
tổng tài sản, và chiếm 49% tổng doanh thu. 

Công ty đã trích nợ phải thu khó đòi 44,99 tỷ đồng. Theo hướng dẫn của 
Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc 
trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tổn 
thất các khoản đầu tư tài chính, dự phòng nợ phải thu khó đòi và dự phòng bảo 
hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp, thì tổng số tiền 
phải trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi trên là chưa phù hợp. 

Các khoản phải thu khác 45,12 tỷ đồng, giảm 0,95 tỷ đồng, tương đương 
2,06% so với cùng kỳ năm trước. 

- Hàng tồn kho 493,41 tỷ đồng, giảm 8,33%, tương đương 39,808 tỷ đồng 
so với năm 2017, chiếm 28,97% tổng tài sản, 75,22% tổng doanh thu, chủ yếu ở: 
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của các công trình chưa nghiệm thu 
480,225 tỷ đồng, chiếm 97,3% tổng số hàng tồn kho. 

- Tổng nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2018 là 1.409,5 tỷ đồng, chiếm 
82,77% tổng tài sản, chiếm 214,87 % tổng doanh thu năm 2018. 

2.2.3. Đầu tư vào Công ty con: 

Nguồn vốn đầu tư của CSH tại 4 công ty TNHH MTV là 34,55 tỷ đồng, 
bằng 12,94% vốn điều lệ của TV1. Tình hình đầu tư tại 4 công ty con có kết quả 
không tốt, lãi rất ít, về tổng lợi nhuận thu về từ đầu tư tại 4 công ty con là 0,376 
tỷ đồng, tương đương 1,09% vốn đầu tư. 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu của các công ty đều thấp, 
chỉ từ -14,1% đến 16,6%. Hệ số Nợ phải trả / Vốn CSH  của 4 Công ty đều cao, 
thấp nhất là 1,74 lần, các Công ty còn lại đều ở mức trên 3, dấu hiệu mất an toàn 
tài chính, lần lượt là: 3,8 lần;5,89 lần; 7,27 lần.   

Doanh thu chỉ có 92,57 tỷ đồng, trong khi đó nợ phải thu 127,41 tỷ đồng, 
chiếm 137,64% doanh thu, Nợ phải trả 147,41 tỷ đồng chiếm 137,64% doanh 
thu. 

Tình hình kinh doanh vào 4 công ty con hiệu quả không cao, có nhiều dấu 
hiệu rủi ro, không đảm bảo phát triển vốn đầu tư, mất an toàn tài chính. 
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2.2.4. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản: 

T
T 

Chỉ tiêu 
Đơn 

vị tính 
 Năm 2018 

1 Cơ cấu tài sản 
  

 
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản % 48 

 
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản % 52 

2 Cơ cấu nguồn vốn 
  

 
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 83 

 
- Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn % 17 

 
- Nợ phải trả/Vốn CSH Lần 4,80 

3 Khả năng thanh toán   

 
- Khả năng thanh toán tức thời (Tiền & TĐ 
tiền/ Nợ ngắn hạn) 

Lần 0,04 

 
- Khả năng thanh toán nhanh (TS ngắn hạn - 
Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn) 

Lần 0,46 

 
- HS khả năng thanh toán nợ đến hạn (Tổng 
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) 

Lần 1,05 

4 Hiệu quả   

 - Tỷ suất LN sau thuế /Tổng tài sản -ROA % 0,15 

 - Tỷ suất LN sau thuế /Doanh thu -ROS % 0,38 

 - Tỷ suất LN sau thuế /Vốn CSH -ROE % 0,85 

Cơ cấu nguồn vốn 

- Tại ngày 31/12/2018, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 4,8 lần, vượt 
quá mức so với quy định, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn khi phải thanh toán 
các khoản phải trả đến hạn, đặc biệt là lãi tiền vay. Hệ số này cao nguyên nhân 
chủ yếu là do: 

+ Các khoản phải thu khách hàng và các khoản phải trả (vay ngân hàng, 
vay CBCNV, vay cá nhân) đều thường xuyên duy trì ở mức cao, thời gian kéo 
dài qua các năm. 

+ Các khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi chưa được trích lập đầy 
đủ theo quy định. 

- Nguồn vốn CSH/Tổng Nguồn vốn chỉ đạt 17%, trong khi đó nợ phải 
trả/Tổng Nguồn vốn 83%, Điều này cho thấy Công ty hoạt động chủ yếu bằng 
nguồn vốn vay. 

b.     Hệ số khả năng thanh toán 

- Khả năng thanh toán tức thời thấp, rất hạn chế, chỉ đạt 0,04 lần, do tiền 
và tương đương tiền năm 2018 là 33,64  tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ 2017 là 



Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 - Tr-6/9 
 

5,37 tỷ đồng. Trong khi đó nợ ngắn hạn tại ngày 31/12/2018 là 837,36 tỷ đồng, 
điều này dẫn đến khả năng thanh toán tức thời rất thấp, Công ty rất khó khăn 
trong việc cân đối dòng tiền trả nợ. 

- Khả năng thanh toán nhanh đạt 0,46 lần. 
- Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn đạt 1,05 lần.  

c. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh 

- Tài sản của Công ty được hình thành từ vốn vay và vốn chủ sở hữu. Cả 
hai nguồn vốn này được sử dụng để phục vụ cho các hoạt động SXKD của Công 
ty. Hiệu quả của việc chuyển vốn đầu tư thành lợi nhuận được thể hiện qua các 
chỉ tiêu về ROA, ROS và ROE, các chỉ tiêu này phản ánh hiệu quả của Công ty 
trong việc quản lý, sử dụng tài sản và vốn của cổ đông để tạo ra lợi nhuận. 

- Các chỉ tiêu về ROA, ROS và ROE: 
+ Tỷ suất LN sau thuế /Tổng tài sản- ROA là 0,15 %; 
+ Tỷ suất LN sau thuế /Doanh thu –ROS là 0,38 %; 
+ Tỷ suất LN sau thuế /Vốn CSH -ROE chỉ đạt 0,85%. 

2.2.5. Quản lý dòng tiền  

Kết quả kinh doanh của Công ty lãi, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ là -
5,43  tỷ đồng 

- Lưu chuyển tiền thuẩn từ hoạt động kinh doanh tốt, đạt 123,26  tỷ đồng 
-  Lưu chuyển tiền thuẩn từ hoạt động tài chính năm 2018 âm 77,8  tỷ đồng 

do tiếp tục để chi trả  các khoản trả nợ gốc vay. 
- Lưu chuyển tiền thuẩn từ hoạt động đầu tư năm 2018: âm 50,89  tỷ đồng 

do tiếp tục chi tiền để mua sắm, xây dựng TSCĐ. 
- Dòng tiền âm cho thấy Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn trong công 

tác tài chính, việc thu xếp vốn và cân đối dòng tiền. Trong thời gian tới, Công ty 
có thể gặp rất nhiều khó khăn, mất khả năng thanh toán các khoản nợ, lãi vay… 
đặc biệt là các khoản nợ ngắn hạn và nợ dài hạn đến hạn trả. 

2.2.6. Cơ cấu tổ chức: 

- Công ty đã từng bước tổ chức, sắp xếp lại bộ máy, giảm 06 đầu mối cấp 
phòng; 

- Tổ chức quản lý tập trung đội xe ô tô của Công ty về một đầu mối; 
- Thành lập Trung tâm Tư vấn thuỷ điện (giai đoạn 1) trên cơ sở hợp nhất 

Đoàn thiết kế thuỷ điện 1 và Đoàn thiết kế thuỷ điện 2 (từ 01/01/2019); 
- Công ty đã rà soát và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ các đơn vị khối 

quản lý (tháng 11/2017); 
- Lập đề án tái cơ cấu tổ chức, hoàn thành tài liệu “Định biên nhân sự giai 

đoạn 2019-2020”;  đang xây dựng lộ trình thực hiện cho các đơn vị trực thuộc 
Công ty. 

Năm 2018: Tổng số lao động tính tới 31/12/2018 là 919 người, giảm 55 
người, đạt 5,65% so với chỉ tiêu giảm 5% theo yêu cầu của Tập đoàn (Nghị 
quyết 392/NQ-HĐTV ngày 25/09/2019). 
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III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: 

Năm 2018, HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực làm việc, có trách 
nhiệm trong việc kiểm soát, duy trì sự ổn định, từng bước khắc phục những tồn 
tại  và hoàn thành các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 biểu quyết 
thông qua. Tuy nhiên, để công ty hoạt động hiệu quả hơn trong năm tới, BKS 
kiến nghị một số ý kiến như sau:  

1. Công tác quản trị 
- Có biện pháp quyết liệt hơn trong công tác khắc phục những tồn tại tài 

chính: thu hồi công nợ, quyết toán các công trình SXKD dở dang, xây dựng kế 
hoạch phát triển mở rộng thị trường. 

- PECC1 đã ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung và Quy chế nội bộ về quản 
trị công ty tháng 6/2018. Tuy nhiên, hiên nay Công ty chưa ban hành quy chế tài 
chính mới theo Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty. Đề nghị Công ty khẩn 
trương rà soát và ban hành Quy chế tài chính mới theo quy định để đảm bảo hoạt 
động tài chính công ty tuân thủ theo Điều lệ mới và các quy định tài chính hiện 
hành. 

- Có biện pháp, lộ trình đưa Công ty niêm yết trở lại trến HOSE hoặc 
HNX  

2. Công tác quản lý tài chính 
- Công tác kiểm soát thu chi: Kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác phê 

duyệt, quyết toán, thanh toán chi phí đảm bảo hợp lý; hạn chế chi bằng tiền mặt. 
- Công tác kiểm soát công nợ, hàng tồn kho: 
+ Hàng tồn kho: Tích cực quyết toán các công trình dở dang để giảm số dư 

hàng tồn kho; quyết liệt hơn trong công tác kiểm kê sản phẩm dở dang, phân 
loại và theo dõi công trình theo hợp đồng. Với các công trình đang tạm dừng, 
cần rà soát, đối chiếu và thực hiện quyết toán đối với các công trình không thực 
hiện tiếp, phân loại theo dõi và có báo cáo rõ lý do đối với các công trình đang 
tạm dừng nhưng vẫn cókhả năng thực hiện tiếp. Với các công trình tồn đọng từ 
nhiều năm, tổ chức kiểm kê, rà soát để tìm nguyên nhân và phương án xử lý. 
Với các công trình đã nghiệm thu, quyết toán thanh lý, mà vẫn còn chi phí dở 
dang, tiếp tục rà soát tổng hợp và xử lý dứt điểm. Với các công trình dở dang 
đang thực hiện, bám sát tiến độ thi công, thường xuyên đối chiếu giữa các bộ 
phận và Phòng kế toán cần quản lý tốt các khoản chi phí dở dang để phản ánh 
đúng giá trị các công trình dở dang đang thực hiện. Đẩy mạnh công tác nghiệm 
thu, thanh quyết toán đặc biệt là công trình đã hoàn thành chưa đưa vào quyết 
toán. 

+ Nợ phải thu: Thường xuyên thực hiện nghiệm thu, đối chiếu công nợ 
phải thu với khách hàng để có cơ sở phân tích tuổi nợ, kịp thời trích lập dự 
phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định hiện hành. Giao khoán chỉ tiêu thu hồi 
công nợ phải thu cho các đơn vị khoán đồng thời yêu định kỳ báo cáo (tình hình 
quản lý và thu hồi công nợ; kiểm kê phân loại tuổi nợ và đề xuất các phương án 
thu hồi đối với các khoản công nợ phải thu khó đòi…). Ngoài ra, Công ty có thể 
đề xuất EVN hỗ trợ thu hồi các khoản công nợ các đơn vị thuộc EVN và các đơn 
vị bán điện cho EVN. 



Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 - Tr-8/9 
 

- Quản lý chi phí: Quản lý tốt các khoản chi phí. Tích cực thanh toán các 
khoản nợ đọng lương của người lao động, hạn chế nợ lương thời gian quá lâu, số 
lượng tiền lớn, kiểm soát chặt chẽ trong công tác dự toán chi phí. 

- Công tác hạch toán kế toán: Thường xuyên rà soát, kiểm tra và kết 
chuyển doanh thu, giá vốn đúng kỳ để kết quả sản xuất kinh doanh được phản 
ánh đúng kỳ.  

- Hồ sơ vay cá nhân: Hoàn thiện hồ sơ vay lại lương của người lao động 
theo đúng luật định, đảm bảo các khoản chi phí này không bị loại ra khỏi thu 
nhập tính thuế, rà soát, tính toán lại lãi suất, thực hiện thu hồi lại phần lãi suất 
vượt mức đối với các khoản vay cá nhân rút trước thời hạn. 

- Từng bước đảm bảo hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu về mức qui 
định hiện hành, lành mạnh hoá tình hình tài chính. 

- Quản lý vốn đầu tư tại các Công ty con: Chỉ đạo các Công ty con rà soát 
khắc phục các vấn đề được nêu trong các biên bản kiểm toán năm 2018, báo cáo 
Công mẹ tình hìnhvà đề xuất các giải pháp thực hiện. 

3. Công nợ với EVN 

Thu xếp, hoàn trả cổ tức còn nợ cho EVN trong năm 2018 theo yêu cầu của 
HĐTV EVN tại Nghị quyết 81. 

4. Tình trạng giám sát đặc biệt: 

Thực hiện Nghị quyết 81/NQ-HĐTV ngày 24/3/2017 và Công văn số 
78/EVN - HĐTV ngày 4/4/2017, HĐTV EVN giao Người đại diện định kỳ hàng 
tháng báo cáo EVN phương án khắc phục tình hình tài chính của Công ty và 
giao BKS giám sát tình hình thực hiện của Người đại diện, hàng tháng Người 
đại diện đều có báo cáo EVN về phương án khắc phục tình hình tài chính, trong 
đó đã đưa ra các phương án và đề xuất phương án khắc phục tình trạng trên. Tuy 
nhiên, Công ty cần có những biện pháp và kế hoạch cụ thể hơn nữa nhằm giảm 
các chỉ tiêu về nợ phải thu, hàng tồn kho theo đúng yêu cầu của HĐTV EVN, 
nhanh chóng đưa Công ty ra khỏi tình trạng giám sát đặc biệt. 

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, Ban kiểm soát sẽ lập Chương trình 
làm việc cụ thể theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát cũng như 
những quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty để:  

- Thực hiện công tác thẩm định các Báo cáo thẩm định về các báo cáo tài 
chính, báo cáo tình hình SXKD và báo cáo đánh giá công tác quản lý của 
HĐQT; 

- Giám sát hoạt động HĐQT, Ban Tổng giám đốc; 
- Chủ động nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ kiểm tra và giám sát nhằm 

hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 
- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại Công ty mẹ và các công ty con 

Ban kiểm soát kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tình hình thực hiện 
công tác kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát. 
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Tôi xin thay mặt Ban kiểm soát, xin cảm ơn toàn bộ quý cổ đông đã tin 
tưởng giao nhiệm vụ cho chúng tôi, xin cảm ơn HĐQT và Ban điều hành Công 
ty đã hỗ trợ cho Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ của mình.. 

Trân trọng./. 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Cao Thúy Nga 

 
 


