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ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG VÀ
THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Than Miền Nam
Vinacomin
Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát công ty đã được
quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ
đông thông qua ngày 22/4/2016;
Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2017;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH
Kiểm toán AFC Việt Nam.
Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Than Miền Nam Vinacomin Kính trình Đại
hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 nội dung báo cáo như sau:
I. Hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm tra Báo cáo tài chính
2016:
Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ
các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty
trong việc quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
trong năm 2017, cụ thể:
Ban kiểm soát thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc
Công ty trong việc quản lý và điều hành công ty.
Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong
quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.
Kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán Công ty, đảm bảo tuân thủ chế
độ kế toán doanh nghiệp và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam. Xem xét Báo cáo
tài chính của Công ty, Báo cáo tài chính do Ban điều hành cung cấp được lập và
thực hiện theo các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam
và các quy định pháp lý có liên quan.

Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả hoạt động của công
ty, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2017, phân tích đánh giá tình hình tài chính
Công ty.
Tham dự một số cuộc họp giữa Hội đồng quản trị với Ban Giám đốc về báo
cáo tình hình hoạt động kinh doanh và mục tiêu phương hướng hoạt động, việc
thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2017 và xây dựng kế hoạch
kinh doanh cho năm 2018. Phối hợp cùng đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính
năm 2017 của Công ty, đồng thời xem xét các ý kiến của kiểm toán viên độc lập.
Qua thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2017, Ban Kiểm soát đánh giá Báo cáo
tài chính năm 2017 đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu
về tình hình tài chính Công ty tại thời điểm 31/12/2017.
II. Đánh giá kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công
ty.
1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành:
Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban điều
hành, đã tổ chức các cuộc họp để chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành trong việc
thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp
luật trong quản lý điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc
và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo
quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua năm
2017.
Ban điều hành đã thực hiện tốt công tác dự báo, xu hướng thị trường, quản trị
rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Từ đó, điều chỉnh kế hoạch phối hợp kinh
doanh cho phù hợp môi trường kinh doanh và điều kiện của nền kinh tế năm
2017, góp phần đem lại hiệu quả trong hoạt động SXKD của công ty đạt các chi
tiêu chủ yếu trong hoạt động SXKD.
Thực hiện tái cấu trúc các đơn vị trực thuộc để nâng cao năng lực hoạt động
của các đơn vị, nâng cao hiệu quả hoạt động và thiết lập được quy trình quản lý
Công ty phù hợp.
Ngoài ra, Ban điều hành thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước,
chính sách nhân sự luôn đựơc quan tâm, đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập
người lao động.
Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về
công bố và bảo mật thông tin.
Trong năm 2017, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên
quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Không phát sinh xung đột lợi ích với
những người có liên quan.
2. Đánh giá tình hình hoạt động sản SXKD và tài chính Công ty năm
2017.

Theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty
TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam và Biên bản Thẩm tra báo cáo tài chính năm
2017 Ban Kiểm soát có ý kiến như sau:
a. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được Đại
hội đồng Cổ đông thông qua: Các chỉ tiêu cơ bản hoàn thành vượt mức kế hoạch
Đại hội đồng cổ đông thông qua, đặc biệt chỉ tiêu về lợi nhuận vượt 57% so KH.
Chỉ tiêu cổ tức đạt 100% so KH.
Mặc dù năm 2017 tình hình tiêu thụ than vẫn còn nhiều khó khăn, thị trường
cạnh tranh khốc liệt nhưng cùng với sự nổ lực của CB CNV công ty, sự chỉ đạo
linh hoạt, quyết liệt của ban lãnh đạo điều hành, về cơ bản công ty đã duy trì ổn
định sản xuất kinh doanh và hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD mà Đại hội cổ đông
đã giao. Cụ thể như sau:
Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:
Đơn vị tính: tỷ đồng
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b. Về vốn và nguồn vốn:
Tài sản và sử dụng vốn đến ngày 31/12/2017: Tổng giá trị tài sản là
382.211.060.881 đồng, tăng so với cuối năm 2016: 85.238.114.958 đồng, trong
đó:
- Vốn chủ sở hữu: 94.063.876.777 đồng (chiếm 24,6 % trên tổng tài sản);
trong đó:
+Vốn điều lệ:

51.806.250.000 đồng

+ Quỹ đầu tư phát triển:

23 356 639 620 đồng

c. Một số các chỉ tiêu tài chính:
Năm 2017 Công ty bảo toàn và phát triển vốn, Hệ số nợ đảm bảo theo quy
định, Khả năng thanh toán đảm bảo, tỷ suất sinh lời/vốn chủ sở hữu cao:
+ Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu H = 2,96 lần (<03) lần so quy định.
+ Hệ số thành toán hiện thời (Khả năng thanh toán) H = 1,32 lần (>01) lần
so quy định
+ Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA): 4,9%
+ Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE): 25,1%
d. Công nợ phải thu khó đòi: Tổng số nợ phải thu khó đòi: 8.852 triệu đồng,
giảm so đầu năm 826 triệu đồng. Công ty đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi
với số tiền 7.414 triệu đồng, tăng so đầu năm là 630 triệu đồng. Việc trích lập dự
phòng phải thu khó đòi đảm bảo theo quy định của TT 228/2009/TT-BTC ngày
7/12/2009 của Bộ Tài chính.
Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty năm
2017:
Ban Kiểm soát đánh giá tình hình tài chính Công ty mạnh, hoàn thành các chỉ
tiêu kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Mặc
dù, trong điều kiện kinh tế xã hội năm 2017 với đầy khó khăn và thử thách để
đạt được kết quả như trên nhờ sự lãnh đạo, điều hành linh hoạt của Hội đồng
quản trị, Ban Giám đốc và sự nỗ lực của toàn thể Cán bộ - Công nhân viên Công
ty quyết tâm thực hiện nhiệm vụ được giao.
3. Về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.
Về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Công ty đã thực
hiện với các kết quả sau:
- Công ty đã hoàn thành tốt một số chỉ tiêu chủ yếu mà Đại hội đồng cổ đông
năm 2017 đã giao, đặt biệt là chỉ tiêu về lợi nhuận.
- Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập là Công Ty TNHH Kiểm
toán AFC Việt Nam thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
Và các nhiệm vụ khác mà Đại hội đồng cổ đông đã giao.
4. Về sự phối giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị , Ban Giám đốc
và Cổ đông.
- Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc nhưng vẫn duy
trì sự độc lập của mình. Trong năm qua, một số cuộc họp của Hội đồng quản trị
và Ban Giám đốc có sự tham gia của Ban Kiểm soát, nhằm nâng cao chất lượng
cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.
- Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định
của mình cho Ban Kiểm soát. Ban Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát
trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh
doanh của Công ty khi có yêu cầu.

- Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Giám
đốc và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai đúng theo các
Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- Đối với Cổ đông: Trong năm qua, Ban Kiểm soát Công ty không nhận được
đơn yêu cầu hay khiếu nại của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có tỷ lệ và thời gian
sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.
5. Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017:
- Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức và
hoạt động Công ty qui định. Mỗi thành viên trong Ban Kiểm soát đều nỗ lực
nghiên cứu và đi sâu sát vào hoạt động kinh doanh của Công ty để có những ý
kiến phản biện kịp thời trong công tác điều hành với Hội đồng quản trị và Ban
Giám đốc.
- Ban Kiểm soát đã làm tròn chức năng, nhiệm vụ mà các cổ đông đã tin
tưởng giao, nhất là thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh và sử
dụng vốn một cách có hiệu quả;
- Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2017 của Ban Kiểm soát có sự giúp
đỡ tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban, toàn thể
CB-CNV Công ty.
6. Đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:
Ban Kiểm soát Kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua đơn vị Kiểm
toán Báo cáo tài chính năm 2018: Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 kính trình Đại
hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 xem xét thông qua.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Các Cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Phạm Thị Mai Hường

