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 NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ TBTH Độc lập -Tự do- Hạnh phúc 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH --------------------- 

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

                        Tp.HCM, ngày 10 tháng  4 năm 2019 
 

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP.HỒ CHÍ MINH 

NĂM 2018 
 

• Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 

26/11/2014; 

• Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sách – TBTH TP. Hồ Chí Minh; 

• Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2018; 
 

Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2018 trước Đại hội đồng Cổ đông thường 

niên của Công ty Cổ phần Sách và TBTH TP. Hồ Chí Minh theo những nội dung sau: 

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát: 

Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy 

định của Luật Doanh nghiệp, Luật Kế toán và các văn bản pháp quy có liên quan; kiểm 

tra giám sát việc chấp hành Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị 

quyết Đại hội cổ đông năm 2018 của Công ty, cụ thể là:  

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám 

đốc về quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; Kiểm soát nội dung, trình 

tự, thủ tục ban hành các văn bản quy định về công tác quản trị doanh nghiệp; 

- Kiểm tra giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực 

hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông; 

- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty. 

- Các hoạt động khác trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Ban Kiểm soát. 

Ban Kiểm soát được nhận đầy đủ các thông tin và các văn bản quan trọng liên 

quan đến hoạt động của công ty do HĐQT và Ban Tổng Giám đốc ban hành, tạo điều 

kiện thuận lợi trong việc giám sát thực hiện các nghị quyết của HĐQT và hoạt động của 

Ban điều hành Công ty. 

Hoạt động của Ban Kiểm soát trong thời gian qua được thực hiện thuận lợi, phù 

hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

2. Kết quả kiểm soát tình hình hoạt động và tài chính của công ty : 

2.1. Kiểm soát tình hình hoạt động của HĐQT, Ban điều hành : 

Năm 2018 đến nay, Ban kiểm soát đã được HĐQT mời tham dự 9 cuộc họp và 

thực tế tham dự được 9 cuộc.  

- Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và tổ chức đúng quy định tại Luật 

Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty; 

- Các Biên bản họp HĐQT phản ánh đúng nội dung cuộc họp, ý kiến của các 

thành viên và được lập theo quy định; 
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- Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với 

quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông; 

- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản 

trị tập trung vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2018, chỉ 

đạo hoạt động kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho 

hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc;  

- Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc về điều hành hoạt động phù hợp với 

tình hình thực tế về tổ chức, quản lý của Công ty; 

- Ban Tổng Giám đốc tuân thủ các Nghị quyết của HĐQT, chủ động báo cáo và 

nêu các kiến nghị trình HĐQT phê duyệt làm cơ sở thực hiện, tổ chức điều hành Công ty 

đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn. 

Căn cứ kết quả kiểm tra, thẩm định, Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung báo 

cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2018 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. 

2.2. Thẩm định  Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 : 

- 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.  

- Ban Kiểm soát đã phối hợp làm việc và nhất trí Báo cáo tài chính năm 2018 đã 

được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Kế Toán AAC. 
 

Tình hình tài chính của Công ty năm 2018 
                                                                                  Đơn vị tính: đồng 

TT Chỉ tiêu Năm 2018 

A TÀI SẢN  

I.  Tài sản ngắn hạn 103.603.971.637 

1 Tiền và các khoản tương đương tiền 22.409.903.318  

2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 2.282.375.309 

3 Các khoản phải thu ngắn hạn 40.999.508.678 

4 Hàng tồn kho 36.001.487.820 

5 Tài sản ngắn hạn khác 1.910.696.512 

II. Tài sản dài hạn 51.697.546.782 

1 Các khoản phải thu dài hạn 11.000.000 

2 Tài sản cố định 38.330.872.516 

3 Bất động sản đầu tư 0 

4 Tài sản dở dang dài hạn 940.000.000 

5 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 490.000.000 

6 Tài sản dài hạn khác 11.925.674.266 

 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 155.301.518.419 
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B NGUỒN VỐN  

I Nợ phải trả 41.264.859.333 

1 Nợ ngắn hạn 41.264.859.333 

2 Nợ dài hạn 0 

II Vốn chủ sở hữu 114.036.659.086 

1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 56.655.300.000 

2 Thặng dư vốn cổ phần 13.761.696.224 

3 Vốn khác của chủ sở hữu 6.538.767.315 

4 Quỹ đầu tư phát triển 26.474.012.931 

5 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 7.710.502.129 

6 Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 2.896.380.487 

 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 155.301.518.419 

 

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 

 Đơn vị tính: đồng 

TT Chỉ tiêu Năm 2018 

1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 384.906.657.318 

2  Giá vốn hàng bán 298.946.985.328 

3 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 85.959.671.990 

4 Doanh thu hoạt động tài chính 774.501.486 

5 Chi phí tài chính 1.050.648.007 

6 Chi phí bán hàng 29.428.515.254 

7 Chi phí quản lý doanh nghiệp 38.231.104.545 

8 Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh 18.023.905.670 

9 Thu nhập khác 1.046.355.184 

10 Chi phí khác 7.154.318 

11 Lợi nhuận khác 1.039.200.866 

12 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 19.063.106.536 

13 Lợi nhuận sau thuế 17.090.082.930 
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Ý kiến thẩm định: Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán phản 

ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2018 cũng như kết quả kinh 

doanh trong năm tài chính 2018, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện 

hành. 

3. Nhận xét chung hoạt động của Ban Kiểm soát : 

- Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức và 

hoạt động Công ty cổ phần Sách và TBTH TP.HCM qui định và những điều khoản ghi 

trong Luật doanh nghiệp.  

- Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát có sự nỗ lực của bản thân mỗi thành 

viên và cũng nhờ sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng 

Giám đốc, các Phòng ban, toàn thể CB.CNV Công ty cổ phần Sách và TBTH TP.HCM. 

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều 

kiện của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong 

năm vừa qua đã giúp Ban Kiểm soát hoàn thành tốt công việc của mình.  

 

Trân trọng kính chào.  
  

 TM. BAN KIỂM SOÁT 

 TRƯỞNG BAN 

  

 

 

 

 

 LÊ PHƯƠNG MAI  


