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Can cir chiirc niing, nhirn vu ciia Ban Kiêrn soát quy dnh ti:
• Lu.t doanh nghip so 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
• Diu le^ to' chrc và hot dng Cong ty co^ phân Vicem Thuo'ng rni xi mäng.
• Quy chê hott dng cüa Ban Kiêrn soát.
Ban kiêm soát Câng ty c6 phn Vicem Thuong rni xi rniing xin báo cáo tnthc Di
hi dng cô dông kt qua kirn tra, giárn sat các rnt hot dng cüa Ban Kim soát
nhiêrn k' 2012- 2017 nhu sau:
I. HOAT BONG CUA BAN KIEM SOAT NAM 2016 VA NHIM K( 20122017.
1. Các cong tác dii thrc hin nãrn 2016 ella Ban Kiêm soát:
Ban kiêrn soát dii tiên hành kirn tra, giám sat vic tuân thu các quy djnh dlla pháp
luât trong vic quân N, diu hânh hoat dng kinh doanh ella Hi dông quán trj, Ban
Giárn dOe Cong ty, cu th:

•

Ph a- n cong cac thánh viên Ban Kiêrn soát tham gia kiêrn soát các hot dng dlla
Cong ty.

• Xern xét tInh pháp 1, trinh tir thll tuc ban hành các Nghjquyêt, Quyêt djnh dlla
Hi clOng Quán trj. Ban Giárn dOe.
• Thamgia 1dn, du'a ra các kin nghi \,, ói HDQT, Ban giám dOe Cong ty ve^ các
van dê lien quan den hot dng ella COng ty.
ng c
• Kim tra vic banh hành Va trin khai thrc hin Nghuê llea Di hidôO
dOng thuOng niên dOi vói HDQT và Ban Giám dOe.
• Kiêm tra Báo cáo tãi chInh 06 tháng du nãm và 6 tháng cuôi nãm nhãrn clAnh
ella các sO 1iu tài chInh. DOng thai, phOi hpp vói
giá tInh trung thuc \ hop
Kiêm toán dc lap xem xét anh huóng dlla các sai sot kê toán den báo cáo tài
chInh; giám sat vic thrc thi nhng kiên nghi do COng ty kiêrn toán dc lp du'a
ra.

• Kiêrn tra cong tác quáii 1 cong ncr phãi thu khách hang và thirc hin cong vic
khác khi co' yêu câu.
II. KET QUA GIAM SAT HOAT BONG CUA HQI BONG QUAN TR! NAM
2016 VA NHI1M KY 2012-2017.
1. Bánh giá tInh hlnh hot dng näm 2016.
- Hñ dông quán trj dã tO chirc các cuc hop djnh kS' quy, näm theo quy djnh cüa
Dieu le^ tO chirc và hoat dng cüa Cong ty. Hi dông quân trj cüng dã thông qua
nhiêu quyêt djnh bang hlnh thrc xin kiên bang van ban. Ban Kiêm soát dánh giá
hoat dông cña HDQT trong näm phü hop vói quy djnh pháp 1ut, dáp irng kip thñ
vâi yêu câu hoat dng san xuât kinh doanh cüa cong ty trong näm.
- Hi dng quân trj dã ban hành các Nghj quyt và Quyt djnh lien quan den hot
dng cüa Cong ty trong phrn vi trách nhim và thârn quyên cüa HDQT. Các Nghj
quyêt, Quyêt djnh cüa HDQT ban hành dung trInh tir, dung thâm quyên vâ phü hop
can cr pháp l theo quy djnh cüa pháp 1u t, Trong näm 2016, Hi dông quan trj dâ
tháo 1un và quyêt djnh mt so van dê quan trong lien quan den hot dng cüa Cong
ty nhu sau:
• Nghj quyt ve^ vic to^ chiirc Dii hi
2015;

cO^

dông thithng niên 2016 và chi trâ co^ tüc

- HDQT t1c hin giám sat hoat ding cüa Ban diéu hânh trong vic triên khai thirc
hin Nghj quyêt cüa Dti hi dOng cO dOng và hot dng san xuât kinh doanh cUa
COng ty. HDQT dã phOi hop cüng vói Ban Dieu hành chi do, diêu bath hot dng
kinh doanh cüa COng ty dê cO gang hoàn thành các chi tiêu theo kê hoch san xuât
kinh doanh närn 2016 dã duçc thông qua trong Nghj quyêt Di hi dOng cô dông
hang nãrn 2016;
- Các cOng tác khác theo chüc näng và thm quyên cilia Ho^i dông quan trj.
2. Bôi vri nhiêm k' 2012-2017.
- Hi dng quãn trj dia to chilic dy du" các cuc hop djnh kyN qu, nàrn theo quy djnh
cilliaDiêu le^ tO chü'c và hot dng cia Cong ty. Hi dOng quán trj cQng dã thông qua
nhiéu quyêt djnh bang hInh thuc
kien bang van ban. Ban Kiêm soát dánh giá
hot dng cilia HDQT nhirn kST vilra qua phü hop vói quy djnh pháp 1ut va Dieu 1
cilia COng ty, dap ilhing yêu câu quan l, diêu hành mçi hot dng cilia Cong ty.
- Hi dng quan trj dã ban hanh, sü'a di bo^ sung các ,quy che^ ve^ quan 1 và diu
hânh cilia Cong ty: Quy che quán l tai chInh; Quy ché quân trj COng ty; Quy ché
phân phOi tiên lu'ong; Quy chê thi dua 1,--hen thu'óTlg; Quy chê dào tao; Quy chê nâng
ngch luong và mt so các quy ché quán ni b.
lyf

- Hi dông quán trj dä ban hành các Nghjquyt va Quyt djnh lien quan dn hot
dng cilia COng ty trong phrn vi trách nhirn va thârn quyên cüa HDQT trong
nhim kS' vili'a qua, HDQT dâ thão 1un và quyet djnh rnt sO van dé quan trpng lien
quan den hot dng cilia cOng ty nhu sau:
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IV. THAM DJNH BAO CÁO TA! CHINH NAM 2016

1. Cong tác Ip vi kiêm toán Báo cáo tài chInh
- Báo cáo tài chInh cüa Cong ty duac lap theo các chuân mirc và che do^ kê toán Vit
Nam hiên hành.
- Báo cáo tài chInh duçc kirn toán bâi Cong ty TNHH Kim toán An Vit la" dan vi
dã dup'c UBCK Nhà nu'óc chip thun kirn toán các COng ty niêm yt.
- kin cüa kiêrn toán viên ve Báo cáo tài chInh cüa Cong ty la' kin chip nh.n
toàn b. Báo cáo tài chInh dã phán ánh iint cách trung thrc, hçp l tInh hInh tài
chInh tai ngày 31 tháng 12, kt qua hot thng kinh doanh và lu'u chuyn tin t
trong närn 2016, phü hgp vói chun mirc che^ do^ ke^ toán Vit Nam và các quy djnh
hiên hành.
2. Kêt qua san xuãt kinh doanh näm 2016

Kt qua thirc hin car c chi tiêu SXKD chü yu trong nãm 2016 theo BCTC nhu sau:
Ni dung

Don
vi
tInh

tiêu
2016

Thrc
hen
2015

Thrc
hiên 2016

THINS

TH2016

2016

/TH2015

1. Tng SL mua vào

Tn

1.008.628

1.050.000

1.210.532

115,81%

120,56%

Tng SL ban ra

Thin

1.003.134

1.050.000

1.220.200

116,21%

1211,64%

3.Tng doanh thu

Trd

1.071.195

1.108.719

1.272.647

1141,79%

118,81%

4. Uri nhuân

Trd

14.105

8.770

11.622

132,51%

82,39%

5. Npngân sách

Tr ci

7.213

8.197

10.137

123 1 67%

140,55%
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5

5

100%

100%

2.

6. Cè tirc (dr kin)

Can cu" vào bang tong h9p nêu trén: Cong ty cia hoàn thành các chi tiêu v&
ngân sách theo Nghj quyêt Di hi dOng cO dông nàrn 2016 ( So 1iu cia dugc Tong
COng ty phê duyt ), trong do': san Iugng mua vâo dat 115,81%, san lugng ban ra
dat 116,21%, loi nhân truó'c thuê dat 132,51%, cô trc (du kiên) dat 100% (5%) so
vó,i ngân sách nãm 2016.
3. TInh hInh tãi chinh cila Cong ty tai ngãy 31/12/2016
3.1. C'ác clii lieu p/ian tIc/i tài cli i'nlz
Chi tiêu

Don vi

].Ccrcá'utàisán
61

Näin 2016

Näm 2015

- Cong ty dã thrc hin trIch lp các qu và phân phi lqi nhun näm 2015 theo Nghj
quyt cña Di hi dng c dông thu'ô'ng niên närn 2016.
2. TrIch thu' Lao cila Hii cuing quail trl, Ban kiêm soát nàm 2016
Cong ty dã thirc hin trIch thu' lao cUa Hi dng quân trj, Ban kim soát nãm 2016
theo diing im'c dã du'çc Dii hi dng c dông thtthng niên näm 2016 thong qua.
3. Ve thti'c hin các cu tiêu ngãn sách san xut kinh doanh nãm 2016: Näm
2016 Cong ty diã hoân thânh 100% san lung mua vào, ban ra xi mäng so vâi ngân
sách narn 2016 do vy doanh thu dat 113% so vâi ngân sách, igi nhun dt 136% vâ
c 0 tue dt 100% ngân sách narn 2016 (co^ tue dir kin 5%).
VI. KIEN NGHJ VA BE XUAT CUA BAN KIEM SOAT
- De nghj Di h5i co^ dông Uy quyn cho Hi dng quãn trj Cong ty xem xét lira
ch9n dan vi kirn toán de kim toán Báo cáo tâi chInh Cong ty närn 2017. Ban
Kim soát Cong ty de xut dan vi kirn toán, cu the^ nhu sau:
+ Cong ty TNHH Kiêrn toán An Vit;
+ Cong ty TNHH Ernst & Young Vit Nam.

- De^ nghi Giárn dc chi dto các Phông ban hang và Ban thu hôi cong nçi, Phông Kê
toán don doe thu hôi cong na, dàc biêt cong ncr khó dôi dê dam báo dông tiên hot
dng cho Cong ty.
Trong nàrn 2016, Ban Kiêrn soát dã tIch cuc hoat dng và hoàn thành nhirn vi do
Dti hi dng co dông giao. Ban Ki&n soát xin trân tr9ng báo cáo tInh hlnh vá kêt
qua hott dng näm 2016, nhirn kS 2012-2017 và nhim vii närn 2017 trInh Dii hi
dng c6 dOng.
KInh de nghj Dal h5i dông Co dông thông qua./.
Xin trân trpng cam an!
TM. BAN KIEM SOAT

7%T(fj n/i/In:

Tru'O'ng Ban

- DHDCD;
- HDQT/Ban GD;
- Lu'u BKS.
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