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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH 

Năm 2016 

---------------------------- 
 

 Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.  
 

Thực hiện chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình 

(VTB), Ban kiểm soát VTB xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2016 và 

kế hoạch năm 2017 của Ban kiểm soát, như sau: 

 

1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát: 
Ban Kiểm soát VTB gồm 3 thành viên do Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) VTB bầu, đã thực 

hiện và hoàn thành các nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của VTB, 

như sau: 

 - Giám sát về việc tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ đối với Hội đồng Quản trị 

(HĐQT), Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý trong việc quản lý và điều hành VTB. 

 - Ban kiểm soát lên kế hoạch làm việc trong năm 2016 đảm bảo tuân thủ các quy định hiện 

hành và nhiệm vụ ĐHCĐ giao. Căn cứ vào kế hoạch đã thông qua, tối thiểu 6 tháng Ban kiểm soát 

tiến hành kiểm tra định kỳ, kịp thời kiến nghị với Ban điều hành và HĐQT để đảm bảo việc thực 

hiện các nghị quyết đề ra đúng quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích tối đa của cổ đông. 

 - Trưởng Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, nhằm duy trì thường xuyên, 

giám sát các hoạt động của VTB. Ban kiểm soát làm việc với Người đại diện vốn và Ban lãnh đạo 

của doanh nghiệp có vốn góp của VTB để giám sát quyền cổ đông của VTB tại doanh nghiệp.  

 - Thực hiện thẩm tra báo cáo tài chính năm 2016 của VTB. 

 - Các công việc khác theo quyết định của ĐHCĐ, quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành. 

 

2. Công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tài chính 
 2.1 Công tác kiểm tra, giám sát: 

 Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã tiến hành công tác kiểm tra giám sát về quản lý tài sản, 

nguồn vốn, chính sách đối với người lao động. Qua kiểm tra, Ban kiểm soát không phát hiện các sai 

phạm trọng yếu ảnh hưởng đến lợi ích của các cổ đông.  

 2.2 Thẩm định báo cáo tài chính năm 2016: 

 Báo cáo kiểm toán độc lập về tài chính của VTB và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã 

được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam 

(AASCS). Theo báo cáo của kiểm toán viên số 46 /BCKT-TC/2017/AASCS ngày 23 tháng 02 năm 

2017, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài 

chính của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động 

kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với 

chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan 

đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. 

2.2.1 Đối với báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán 

  Về kết quả kinh doanh: Đơn vị (tỷ đồng) 

 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:  737,51 

 - Giá vốn hàng bán: 693,19 

 - Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 44,31 



 - Doanh thu hoạt động tài chính: 15,25 

 - Tổng lợi nhuận trước thuế: 19,35 

 - Lợi nhuận sau thuế:  15,87 

Về tài sản: Đơn vị (tỷ đồng) 

- Tài sản ngắn hạn: 625,27 

- Tài sản dài hạn: 80,07 

- Tổng tài sản:  705,35 

 Về nguồn vốn: Đơn vị (tỷ đồng) 

- Nợ ngắn hạn:  487,61 

- Nợ dài hạn: 6,38 

- Vốn chủ sở hữu:  211,35 

- Tổng nguồn vốn: 705,35 

2.2.2 Đối với báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 

Về kết quả kinh doanh: Đơn vị (tỷ đồng)  

 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:  758,29 

 - Giá vốn hàng bán: 692,55 

 - Doanh thu hoạt động tài chính: 13,34 

 - Tổng lợi nhuận trước thuế: 19,83 

 - Lợi nhuận sau thuế:  16,48 

 - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 15,686 

 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 1.334đ 

Về tài sản: Đơn vị (tỷ đồng) 

- Tài sản ngắn hạn: 712,80 

- Tài sản dài hạn: 77,91 

- Tổng tài sản:  790,71 

Về nguồn vốn: Đơn vị (tỷ đồng)  

- Nợ ngắn hạn: 568,71                                                     

- Nợ dài hạn: 7,48 

- Vốn chủ sở hữu:  214,51 

- Tổng nguồn vốn: 790,71  

 

3. Công tác điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành 
3.1 Công tác điều hành của Hội đồng Quản trị 

 - Hội đồng Quản trị đã thực thi công việc theo đúng nguyên tắc hoạt động, trách nhiệm và 

quyền hạn của mình. Các công tác lớn thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được bàn bạc, trao đổi và 

quyết nghị bằng Nghị quyết.  

 - HĐQT duy trì được các cuộc họp định kỳ, thường xuyên. HĐQT trong năm qua đã đưa ra 

được các Nghị quyết để quản trị, điều hành các hoạt động kinh doanh của VTB theo định hướng 

của Đại hội đồng cổ đông. Trong đó, chỉ đạo Ban điều hành, Người đại diện các công ty có vốn góp 

kịp thời tái cơ cấu hoạt động doanh nghiệp, nhờ đó hoạt động sản xuất kinh doanh các đơn vị được 

sớm ổn định.  

 Như vậy, Hội đồng Quản trị đã thực hiện quản trị hiệu quả bộ máy điều hành của VTB trong 

năm 2016 theo đúng nghị quyết của ĐHCĐ.  

 3.2 Công tác điều hành của Ban điều hành 

 Thực hiện đúng các nghị quyết của HĐQT với kết quả SXKD năm 2016 đạt được như sau: 

- Tổng doanh thu năm 2016 đạt 754,68 tỷ đồng, đạt 207,2% so với kế hoạch ĐHCĐ giao 

364,20 tỷ đồng.  

 - Lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt 15,87 tỷ đồng, đạt 110,7% so với với kế hoạch ĐHCĐ giao 

14,34 tỷ đồng.  

 - Ban điều hành đã thực hiện đúng các nghị quyết của HĐQT khi được ủy quyền thực hiện việc 

chi trả cổ tức năm 2015, lựa chọn đối tác để khai thác, hợp tác các mặt bằng của Công ty với mục 

tiêu mang lại lợi ích tốt nhất cho Công ty.  

 - Ban điều hành đã triển khai sâu và rộng 08 chương trình trọng điểm năm 2016.  



 - Đội ngũ cán bộ quản lý của VTB luôn tuân thủ sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc 

góp phần ổn định tổ chức bộ máy và nhân sự, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD. 

 - Ban điều hành đã chủ động bám sát nhu cầu thị trường nên đã đưa ra được các quyết định và 

chỉ đạo kịp thời trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2016.  

 Như vậy, về cơ bản, Ban điều hành đã thực hiện tốt các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT  trong 

năm 2016.  

 

4. Đánh giá hoạt động và thù lao của Ban kiểm soát:  
4.1 Về hoạt động và đánh giá 

 Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT công ty theo 

đúng quyền hạn và chức năng đã được quy định trong điều lệ VTB. 

VTB hoạt động trên địa bàn rộng, có 3 đơn vị cổ phần thành viên, biên chế của Ban kiểm soát 

lại ít, mặt khác các thành viên làm việc kiêm nhiệm, do vậy công tác kiểm tra giám sát của Ban 

kiểm soát có những hạn chế nhất định. 

 Trưởng Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của HĐQT và đưa ra các ý kiến đóng góp về 

tình hình hoạt động, hiệu quả kinh doanh của VTB và một số công ty có vốn góp của VTB. 

 Tuy hoạt động theo mô hình kiêm nhiệm nhưng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của 

VTB được cập nhật tương đối kịp thời. Ban kiểm soát có cả thành viên ngoài VTB, nên công tác 

tham khảo, trao đổi kinh nghiệm, hình thức hoạt động, phương thức làm việc của Ban kiểm soát 

thường xuyên được đổi mới phù hợp đáp ứng với tình hình hoạt động của VTB. 

 Ban kiểm soát đã nhận được sự hỗ trợ và phối hợp của HĐQT, Ban điều hành VTB trong việc 

thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ được ĐHCĐ giao. 

 4.2 Về tình hình chi trả thù lao Ban kiểm soát 

 Mức thù lao Ban kiểm soát năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 16 – 

NQ/VTB-HĐQT ngày 09/4/2016 vẫn như năm 2015 là 30.000.000đồng/năm (Trưởng ban: 

1,5tr/tháng, thành viên 500.000đ/tháng).  

 

5. Tình hình phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Tổng 

Giám đốc  
 - Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi thông tin, 

cập nhật tình hình hoạt động của VTB. Tại các cuộc họp, Ban kiểm soát luôn giữ vị trí độc lập của 

mình trong việc giám sát và đóng góp ý kiến.   

 - Nhìn chung năm 2016, Ban kiểm soát được cung cấp khá đầy đủ thông tin trong quá trình 

giám sát kiểm tra. 

 

6. Một số kiến nghị 
 Thông qua quá trình kiểm tra, giám sát tình hình tài chính hoạt động kinh doanh năm 2016 của 

VTB, đồng thời, năm 2017 được tiếp tục dự đoán là năm còn khó khăn đối với ngành điện tử dân 

dụng nói chung cũng như VTB và các doanh nghiệp thành viên nói riêng, để duy trì được tốc độ 

tăng trưởng, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban kiểm soát kiến 

nghị với HĐQT và Ban điều hành VTB: 

 - Tiếp tục triển khai nghiên cứu phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới dựa trên lợi thế về công 

nghệ, thương hiệu và năng lực tài chính hiện có của VTB. Xây dựng lộ trình để cung cấp các dịch 

vụ và sản phẩm chuyên biệt có giá trị gia tăng cao và hiệu quả để đóng góp vào lợi nhuận cho VTB.  

 - Theo báo cáo tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty con là Công ty CP Vitek – VTB Hà 

Nội phát sinh lỗ. Do đó, HĐQT và Ban điều hành cần tiếp tục thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt 

động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn góp của VTB, kịp thời có phương án hỗ trợ 

các doanh nghiệp thành viên thoát khỏi khó khăn.  

  

7. Phương hướng hoạt động năm 2017 
 Tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân 

Bình, Giám sát tính tuân thủ Nghị Quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. 



 Tăng cường làm việc với Người đại diện tại các công ty có vốn góp để kiểm tra việc thực hiện 

quyền đại diện chủ sở hữu tại các công ty có vốn góp, chi phối. 

 Xem xét báo cáo đánh giá của Kiểm toán độc lập và Giám sát việc thực thi những vấn đề được 

các bên kiểm toán khuyến nghị.  

 Xem xét, giám sát các quy chế nội bộ và các quy định chính sách do HĐQT và Ban điều hành 

ban hành trong năm. 

 Ban kiểm soát cố gắng thực hiện trách nhiệm của mình, nhằm góp phần vào mục tiêu tăng 

trưởng của doanh nghiệp.  

 Trên đây là báo cáo Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017, kính trình Đại hội đồng cổ 

đông xem xét và thông qua báo cáo./. 

 

  Kính trình! 

 TM. BAN KIỂM SOÁT 

 Trưởng ban 

  
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đăng website VTB; 

- HĐQT; 

- Thư ký VTB; 

- Lưu BKS.  

  

 Nguyễn Phước Hiệp 

 

 


