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BÁO CÁO 

CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 

Kính thưa Quý vị cổ đông, 

Kính thưa Đại hội! 

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014; 

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đầu tư Năng Lượng Trường 

Thịnh; 

Căn cứ vào thực tế kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính 

đã kiểm toán năm 2018 của Công ty được cung cấp bởi Công ty TNHH Kiểm toán 

CPA Việt Nam; 

Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban Kiểm Soát, Ban kiểm soát Công ty cổ 

phần đầu tư năng lượng Trường Thịnh xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về các 

mặt hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018 như sau: 

PHẦN I 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT, 

Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 

lệ Công ty và các Quy chế nội bộ của Công ty, cụ thể: 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung trong Nghị quyết ĐHĐCĐ đã 

được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. 

- Giám sát tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình quản trị 

của Công ty trong năm 2018. 

- Thẩm định nội dung, số liệu của báo cáo hoạt động SXKD và báo cáo tài 

chính 6 tháng đầu năm 2018. 

Trong quá trình thực hiện chức năng giám sát các hoạt động của Công ty, Ban 

kiểm soát nhận xét: 

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo điều hành đối với Ban Tổng Giám đốc, 

đã tổ chức các cuộc họp để kịp thời chỉ đạo, định hướng chiến lước hoạt động và hỗ 

trọ Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ. 

- Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý 



 

điều hành, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao, đã đem lại kết quả kinh 

doanh tốt nhất cho Công ty. 

- Ngoài ra, Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT để nắm 

bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các 

kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc công ty trong phạm vi trách nhiệm và 

quyền hạn của mình 

Trong năm 2018, Ban kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của Cổ 

đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động 

SXKD của Công ty, về việc điều hành của HĐQT và Ban giám đốc. 

PHẦN II 

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC 

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã giám sát, chỉ đạo chặt chẽ hoạt động sản 

xuất kinh doanh của công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Quyết định 

chiến lược và kế hoạch kinh doanh tài chính hàng năm, đề xuất việc phân phối lợi 

nhuận, tỷ lệ trích lập các quỹ, kiến nghị mức cổ tức. Thông qua phương án, tiến độ sửa 

chữa lớn, ban hành kịp thời các quy chế quản lý nội bộ, xây dựng văn hóa doanh 

nghiệp, giám sát Tổng giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh 

doanh. Hội đồng quản trị đã thể hiện được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo Nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty đi vào ổn định, hiệu quả và không ngừng phát triển. 

Tổng giám đốc Công ty đã tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo 

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Tổ chức quản lý và vận 

hành 04 nhà máy sản xuất điện liên tục, an toàn, ổn định và hiệu quả. Duy trì thường 

xuyên công tác sửa chữa thiết bị, công trình. Trong quá trình điều hành hoạt động sản 

xuất kinh doanh, Tổng giám đốc luôn tuân thủ theo mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra, tổ chức điều hành hoạt động sản 

xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất. 

PHẦN III 

THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 

Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư 

Năng lượng Trường Thịnh tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2018 được thể hiện 

như sau:  

CHỈ TIÊU 31/12/2018 01/01/2018 

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN      54.216.728.827 93.317.779.979 



 

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 28.213.223.887 19.981.606.386 

1. Tiền 28.213.223.887 19.981.606.386 

II. Các khoản phải thu ngắn hạn 25.321.014.709 63.926.775.590 

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 20.135.073.207 39.922.233.721 

2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 3.027.587.659 13.053.979.275 

3. Phải thu ngắn hạn khác 2.158.353.843 10.950.562.594 

III. Tài sản ngắn hạn khác 682.490.231 9.409.398.003 

1. Chi phí trả trước ngắn hạn 682.490.231 333.174.043 

2. Thuế GTGT được khấu trừ - 9.074.540.299 

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước - 1.683.661 

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 973.322.602.701 1.005.698.721.829 

I. Các khoản phải thu dài hạn 226.533.000 14.699.358.255 

1. Phải thu dài hạn khác 226.533.000 14.699.358.255 

II. Tài sản cố định 970.343.742.785 415.870.410.138 

1. Tài sản cố định hữu hình 970.343.742.785 415.870.410.138 

Nguyên giá 1.147.290.405.020 550.149.462.558 

Hao mòn (176.946.662.235) (134.279.052.420) 

III. Tài sản dở dang dài hạn - 573.905.615.216 

1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang - 573.905.615.216 

IV. Tài sản dài hạn khác 2.752.326.916 1.223.338.220 

1. Chi phí trả trước dài hạn 1.938.491.952 300.385.719 

2. Lợi thế thương mại 813.834.964 922.952.501 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1.027.539.331.528 1.099.016.501.808 

C. NỢ PHẢI TRẢ 717.338.684.828    783.700.446.188 

I. Nợ ngắn hạn 75.944.684.828 106.907.527.554 

1. Phải trả người bán ngắn hạn 4.418.042.455 42319041.277 

2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước  16.218.317.113 5.977.431.248 

3. Phải trả người lao động 1.246.361.239 1.082.015.624 

4. Chi phí phải trả ngắn hạn 2.051.805.556 16.157.818.753 

4. Phải trả ngắn hạn khác 237.543.301 316.100.652 

5. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 51.400.000.000 40.950.000.000 

6. Quỹ khen thưởng phúc lợi 372.615.164 105.120.000 

II. Nợ dài hạn 641.394.000.000 676.792.918.634 

1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 641.394.000.000 676.792.918.634 

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU 310.200.646.700 315.316.055.620 

I. Vốn chủ sở hữu 310.200.646.700 315.316.055.620 



 

1. Vốn góp của chủ sở hữu 284.904.000.000 284.904.000.000 

2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 21.494.907.609 26.780.175.679 

LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ 8.930.406.140 9.400.329.736 

LNST chưa phân phối kỳ này 12.564.501.469 17.379.845.943 

13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 3.801.739.092 3.631.879.941 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1.027.539.331.528 1.099.016.501.808 

PHẦN IV 

NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Trên cơ sở thẩm định Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính hợp nhất 

năm 2018, Ban kiểm soát đưa ra một số nhận xét và kiến nghị như sau: 

Hoạt động kinh doanh của Công ty được thực hiện theo đúng quy định của pháp 

luật và Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông và Hội đồng quản trị, các lĩnh vực hoạt động phù hợp với Giấy phép đăng ký 

kinh doanh và được thể hiện rõ rang, minh bạch trong báo cáo, Ban kiểm soát không 

phát hiện bất cứ trường hợp bất thường nào trong hoạt động kinh doanh và tài chính 

của Công ty. 

Báo cáo tài chính của Công ty bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả 

hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bảng thuyết minh Báo cáo tài chính 

được lập đầy đủ, bảo đảm tính chính xác, trung thực, phù hợp với chuẩn mực kế toán 

Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam. 

Trong quá trình giám sát hoạt động của HĐQT và BGĐ, Ban kiểm soát có một 

số kiến nghị sau: 

1. Ban giám đốc cần tăng cường các biện pháp kiểm soát chi phí và quy trình 

sản xuất. 

2. Công tác quản trị của công ty còn hạn chế do đó nên khẩn trương ban hành 

các quy chế phù hợp. 

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2018 của Công ty cổ phần 

đầu tư năng lượng Trường Thịnh. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 

Trân trọng cảm ơn!  

Nơi nhận:         

- Như trên (báo cáo);      

- HĐQT, BKS; 

- Ban tổ chức đại hội 

- Lưu VT.         


