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          CÔNG TY CP ỐNG THÉP 
    VIỆT ĐỨC  

      BAN KIỂM SOÁT 
****** 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******* 
Vĩnh Phúc, ngày 14 tháng 4 năm 2018 

BÁO CÁO 
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 
Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 

 
Kính thưa đại hội! 

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội 

nước CH XHCN Việt Nam; 

- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE. 

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và 

hoạt động của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE được Đại hội đồng 

cổ đông thông qua; 

- Căn cứ vào báo cáo kiểm toán năm 2017 được cung cấp bời Công ty TNHH hãng 

kiểm toán AASC; 

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE xin báo cáo Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đượ 

giao. Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE báo cáo Đại hội 

đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và phương hướng 

nhiệm vụ hoạt động năm 2018, cụ thể như sau: 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2017 

Năm 2016, Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ 

được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Ban Kiểm soát cụ thể: 

- Tham gia lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: căn cứ vào tiêu chí và danh sách các 

đơn vị kiểm toán đã được trình tại ĐHĐCĐ năm 2017, sau khi phối hợp với Ban 

điều hành Công ty xem xét và đề xuất với HĐQT phê duyệt và giao cho Tổng 

giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán độc lập được chọn là: 

Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. 

- Tham gia buổi họp Hội đồng quản trị, kiểm tra giám sát quá trình thực hiện nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban tổng 

giám đốc. Xem xét tính phù hợp của các Quyết nghị được Hội đồng quản trị thông 

qua trong công tác quản lý, điều hành trong năm 2017. 

- Xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc 

trong quá trình quản lý; Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng 

quản trị, Ban Tổng giám đốc;  
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- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy 

định của pháp luật và Điều lệ Công ty;  

- Kiểm soát Báo cáo tài chính: Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công 

tác tài chính; kiểm tra, giám sát công tác kiểm kê và lập các báo cáo tài chính Quý, 

6 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tháng, năm đảm bảo tính trung thực và 

chính xác trong việc ghi chép, cập nhập chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm tra các 

hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động…của Công ty;  

- Kiểm soát chi phí, doanh thu, việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư của 

các dự án; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình 

Đại hội đồng cổ đông thường niên.  

- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật 

chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo 

quyền lợi của cổ đông.  

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp 

HĐQT, kiểm tra các văn bản nội bộ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc ban hành 

trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và 

chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của 

Đại hội đồng cổ đông. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát tham gia ý kiến đóng 

góp với những nội dung về công tác SXKD, công tác đầu tư và một số công tác 

khác của Công ty. 

Nhìn chung, trong năm 2017 sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng 

quản trị và Ban tổng giám đốc đều thực hiện và tuân thủ theo đúng Điều lệ và Quy 

chế của Công ty. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo mọi điều kiện thuận 

lợi để Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ, những kiến nghị của Ban kiểm soát đều được 

Hội đồng quản trị nghiêm túc xem xét và phúc đáp đầy đủ. 

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2017 

Trên cơ sở thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh do 

Công ty cung cấp, các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc kiểm tra, 

soát xét và đưa ra nhận xét, đánh giá như sau: 

1. Đánh giá hoạt động của HĐQT và  Ban điều hành năm 2017 

BKS nhận định HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2017 đã hoàn thành tốt 

trách nhiệm điều hành trong khuôn khổ của Điều lệ Công ty và pháp lý hiện hành, 

cụ thể: 

- HĐQT đã tổ chức triển khai thực hiện toàn bộ các nội dung theo Nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông kịp thời, quyết đoán nhưng cũng khá thận trọng.  

- BKS không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban 

Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty.  
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- Trong năm 2017, HĐQT và Ban Tổng giám đốc tập trung theo dõi thị trường và 

có những chỉ đạo, điều hành thích hợp trước biến động của tình hình nền kinh tế 

và thị trường thép trong nước nói riêng và thế giới nói chung. Các chỉ tiêu sản 

lượng, doanh thu đều đạt hoặc vượt so với kế hoạch đề ra.  

- Các nghị quyết của HĐQT ban hành đúng với chức năng và quyền hạn của 

HĐQT và có nội dung phù hợp với chủ trương và Nghị quyết của Đại hội đồng 

cổ đông. Các Nghị quyết của HĐQT Công ty đều được thông qua với sự nhất trí 

cao, thời gian thông qua nhanh chóng và được thực hiện nghiêm túc, đáp ứng kịp 

thời hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và các hoạt động liên quan khác.  

- Công tác đầu tư, xây dựng:  

+ HĐQT và Ban TGĐ đã triển khai thực hiện dự án Trung tâm thương mại tại 

đường cao tốc Thăng Long – Nội Bài - Mê Linh – Hà Nội và dự kiến sẽ đi vào 

hoạt động cuối năm 2018. 

+ Đã triển khai dự án Việt Đức Legend City giai đoạn 1 vào cuối năm 2017, 

Công ty đã tiến hành GPMB và làm các thủ tục cần thiết để thực hiện dự án. 

Dự án sẽ thực hiện triển khai thi công trong năm 2018. 

+ HĐQT và Ban TGĐ đã thống nhất rút vốn góp vào Công ty liên kết (Công ty 

CP Đầu tư và Phát triển Việt Đức) do việc hoạt động của Công ty này không 

hiệu quả. 

- Công tác ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế được đảm bảo theo đúng pháp luật 

và các quy định hiện hành của Nhà nước, Điều lệ tổ chức hoạt động và quy chế 

quản lý hợp đồng kinh doanh thương mại của Công ty. Không để xảy ra các sai 

phạm trong công tác đàm phán thương thảo và thực hiện hợp đồng kinh tế.  

- Công ty đã chuyển đổi thành công phiên bản ISO 9001-2008 lên phiên bản 9001-

2015 nhằm nâng cao năng lực quản lý hệ thống, quản lý chất lượng cũng như 

giám sát tốt các hoạt động của Công ty.  

- Công tác tài chính kế toán: tổ chức công tác kế toán và hạch toán kế toán tuân thủ 

chế độ kế toán và các chuẩn mực kế toán hiện hành; việc tạo lập và sử dụng các 

quỹ tiền tệ đúng mục đích, số dư dự trữ tiền mặt/tiền gửi hợp lý, chi phí huy động 

vốn hợp lý.  

- Tình hình chấp hành pháp luật về thuế, quan hệ với NSNN: công tác kê khai, nộp 

thuế và các khoản phải nộp NSNN được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.  

- Công tác công bố thông tin: tuân thủ các quy định về CBTT đối với Công ty 

niêm yết, được thực hiện đúng, đầy đủ.  

- Công tác quản lý công nợ và bảo toàn vốn: Công ty thực hiện trích lập dự phòng 

cho các khoản nợ phải thu quá hạn, khó đòi đầy đủ, đúng quy định. Hoạt động 

sản xuất kinh doanh có lãi, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển 
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2. Kết quả giám sát sát đối với các hoạt động, việc thực hiện chế độ kế toán, báo 

cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2017 

2.1 Nhật xét chung về tình hình hoạt động của Công ty.  

Năm 2017 là một năm cũng gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty, sự biến động về giá nguyên nhiên liệu, thị trường tiêu thụ 

chậm…. Tuy nhiên với những chiến lược hợp lý, tập trung chỉ đạo thường xuyên, 

quyết liệt các giảm pháp kinh doanh như: tiết kiệm chi phí sản xuất và lưu thông 

hàng hóa, thu gọn quy mô sản xuất không có hiệu quả, áp dụng các phương pháp 

mua bán hàng hóa linh hoạt và chú trọng tới tới các đối tượng khách hàng tiềm 

năng, nỗ lực giảm chi phí tài chính, chi phí lãi vay một cách hiệu quả từ Ban điều 

hành, năm 2017 kết quả đạt được cũng đáng khích lệ và đã hoàn thành tất cả các 

chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra. 

2.2  Giám sát về thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tàì chính, kết quả hoạt động sản 

xuất kinh doanh năm 2017 

Qua việc thẩm tra báo cáo tài chính, Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả thẩm tra 

như sau: 

2.2.1 Giám sát về việc thực hiện chế độ kế toán và báo cáo tài chính: 

- Định kỳ hàng quý Ban kiểm soát đã nhận được Báo cáo tài chính riêng của công 

ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất trước khi công ty nộp lên sở giao dịch chứng 

khoán Thành phố Hà Nội.  

- BKS cũng đã nhận được Báo cáo tài chính kiểm toán bởi Công ty TNHH Hàng 

kiểm toán AASC của toàn Công ty năm 2017.  

- BCTC đã được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Doanh 

nghiệp Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan.  

- Số liệu báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý trên các khía 

cạnh trọng yếu tính hình tài chính, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của 

Công ty;  

- Báo cáo tài chính của Công ty đã được lập đầy đủ, kịp thời, các thông tin về tình 

hình tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng đáp ứng được yêu 

cầu của các cơ quan hữu quan và nhà đầu tư;  

- Các chỉ tiêu tài chính được Trình bày tại báo cáo của Tổng giám đốc, Ban kiểm 

soát kiểm tra, soát xét và chấp thuận các số liệu.  

2.2.2 Giám sát về số liệu và kết quả kinh doanh: 

- Tổng kết năm 2017 hợp nhất công ty đạt 6.011 tỷ đồng doanh thu vượt 30,7% kế 

hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt 71,4 tỷ đồng vượt 11,6% kế hoạch do ĐHĐCĐ 

đề ra.  
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- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng qui định của pháp 

luật cũng như Điều lệ công ty. Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết và 

các quyết định liên quan đến các hoạt động của công ty, các nghị quyết, quyết 

định này đã được thực hiện.  

- Trong năm 2017, thông qua hoạt động giám sát của mình, Ban Kiểm soát không 

nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công 

ty. Ban kiểm soát cho rằng tất cả các hoạt động của Công ty đã đảm bảo được 

việc phát triển an toàn, bền vững và tuân thủ theo đúng Pháp luật, Điều lệ công 

ty, các Nghị quyết của Đại hội Cổ đông và HĐQT. 

3. Đánh giá sự phối hợp giữa hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban 

Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý: 

- Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự 

quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các 

cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội 

đồng cổ đông giao.  

- Các cuộc họp HĐQT và của Ban TGĐ, BKS đều được mời tham dự và tham gia ý 

kiến đóng góp xây dựng công tác tổ chức quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh 

và chiến lược, kế hoạch phát triển Công ty. 

- Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc được thực 

hiện chặt chẽ đồng bộ theo sát chủ trương của Đại hội đồng cổ đông đề ra. Mọi 

thông tin điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đều được cung cấp 

cho Ban kiểm soát nhằm thực hiện tốt vai trò giám sát của mình. 

4. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc: 

- Trong năm 2017 Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị Ban Tổng giám đốc đã 

thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.  

- Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của 

Hội đồng quản trị Công ty. 

- Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường 

mang tính chất cấp bách để trao đổi, phân tích đi đến quyết định thống nhất giữa 

các thành viên. 

- Trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Ban 

Tổng giám đốc đã không ngừng đổi mới, đồng thời triển khai xây dựng các cơ chế 

chính sách phù hợp với tình hình thực tế của Công ty 

- Ban Tổng giám đốc không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân 

viên của Công ty, quan tâm đến công tác đổi mới tái cấu trúc doanh nghiệp. 

- Trong công tác tài chính kế toán, hệ thống sổ sách biểu mẫu rõ ràng, minh bạch. 

Công tác kiểm kê định kỳ được thực hiện đầy đủ, hàng hóa tài sản không thiếu hụt 

mất mát, số lượng thực tế đúng với sổ sách báo cáo. 
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- Trong năm 2017, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ 

đông lớn về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ. 

5. Một số khuyến nghị của Ban kiểm soát: 

Nhằm thực hiện tốt vai trò đại diện cho cổ đông để quyết định các chính sách điều 

hành Công ty, trong năm 2018 Ban kiểm soát khuyến nghị HĐQT và Ban điều hành 

Công ty thực hiện một số nội dung sau: 

- Rà soát lại hệ thống chính sách đã ban hành trong Công ty nhằm trách các rủi ro về 

pháp lý. 

- Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, kiểm soát số liệu, việc chấp hành tuân thủ 

các quy định về môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo phù 

hợp với các quy định của pháp luật. 

- Tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình của Công ty cho phù 

hợp với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Sắp xếp nhân lực cho các dự án phù hợp để bộ máy của công ty tinh gọn, góp phần 

giảm chi phí cho Công ty 

- Tính toán dòng tiền cụ thể chi tiết và khoa học, cân đối nguồn vốn, lãi suất hợp lý 

tối đa hóa hiệu quả kinh doanh cho công ty. 

- Có chính sách hỗ trợ và phát triển nguồn nhân lực hiện tại, nhằm ổn định nhân lực 

mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM  2018 

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty, Ban kiểm soát đề ra 
phương hướng hoạt động năm 2018 như sau:  

- Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện chức năng thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi 

hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.  

- Ban kiểm soát sẽ duy trì và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên 

các mặt hoạt động của Công ty, đảm bảo các hoạt động của Công ty luôn tuân 

thủ pháp luật, đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ, góp phần vào sự phát triển của 

Công ty, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và quyền lợi cho người lao động. Cụ 

thể:  
 Tăng cường hoạt động kiểm soát trước khi thực hiện đối với các hoạt động 

kinh tế của Công ty nhằm đảm bảo tính pháp lý, phù hợp với quy định, hiệu 
quả và lường trước các rủi ro. 

 Soát xét các cơ chế, chính sách trước khi ban hành nhằm đảm bảo tính hợp 
lý, hợp lệ và giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Công ty; 

 Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản 
trị, Ban Tổng giám đốc.  
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 Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, dự báo sớm kết quả kinh 
doanh tháng, quý, năm; kiểm soát thường xuyên đối với các khoản thu chi, 
thanh toán và các khoản mục chi phí doanh thu trọng yếu phát sinh trước khi 
lập báo cáo tài chính;  

 Kiểm tra, giám sát công tác kiểm kê, công tác lập báo cáo tài chính Quý, 6 
tháng, năm đảm bảo tính trung thực, chính xác và kịp thời trong việc ghi 
chép, cập nhập chứng từ, sổ sách kế toán; Thẩm định báo cáo tài chính trên 
cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội đồng cổ đông thường niên;… .  

 Giám sát việc thực thi và soát xét nội dung công bố thông tin của Công ty 
đảm bảo tính kịp thời, minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo 
quyền lợi của cổ đông.  

 Đảm bảo đại diện Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, 
Ban Tổng giám đốc để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích cổ 
đông. 

 Tư vấn cho HĐQT các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng 
vốn, tài sản của Công ty.  

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát trong năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ 

công tác của Ban Kiểm soát trong năm 2018 trình Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE 

Xin trân trọng cảm ơn. 

                                                                           THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT 
TRƯỞNG BAN 

 
 
 
 
 
 
 
 

           LÊ ANH CHUNG 

 


