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                      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2017 

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP. HCM 

NĂM 2016 
 

 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được Luật doanh nghiệp năm 2016 ban hành 

ngày 26/11/2014. 

 Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Coâng ty cổ phần Saùch vaø TBTH TP.HCM  

 Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2016 

 

Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2016 trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên 

của Công ty cổ phần Sách và TBTH TP.HCM theo những nội dung sau: 

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát: 

Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã tiến hành duy trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên 

các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ và tham dự các cuộc họp 

của Hội đồng quản trị; xem xét, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh, Nghị quyết 

của HĐQT; xem xét các báo cáo tài chính do Ban Tổng Giám đốc và Phòng Kế toán chuẩn bị.  

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 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 : 

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng 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 Tổng 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 . 

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức nhiều cuộc họp, qua đó đã ban 

hành các Nghị quyết, các Quyết định chỉ đạo kịp thời hoạt động kinh doanh của Công ty.  

- Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ hàng quý giữa Hội đồng 

quản trị với Ban Tổng Giám đốc để nghe Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động 

kinh doanh từng quý và mục tiêu phương hướng hoạt động tiếp theo nhằm hoàn thành tốt các 

chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

- Trong năm 2016, 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. 
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2.2. Kiểm soát báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 : 

- Kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán Công ty đảm bảo tuân thủ Chế độ kế 

toán doanh nghiệp theo quyết định số 200/2014/QĐ-BTC ban hành ngày 22/12/2014 và các 

Chuẩn mực kế toán Việt Nam.  

- Ban kiểm soát đã phối hợp làm việc và nhất trí Báo cáo tài chính năm 2016 đã được 

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

- Giám sát chặt chẽ công tác công bố thông tin theo qui định hiện hành. 

3. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2016 : 

Hoạt động của HĐQT đã bám sát Nghị quyết của  Đại hội đồng Cổ đông thường niên 

năm 2016, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty và phù hợp với quy định pháp luật : 

- Nghiên cứu và triển khai thực hiện các định hướng chiến lược phát triển thị trường, 

sản phẩm và chính sách bán hàng, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế trước mắt cũng như lâu dài 

của doanh nghiệp. 

- Hội đồng quản trị Công ty đã có nhiều cố gắng và trách nhiệm cao trong việc chỉ 

đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội 

đông cổ đông thường niên đã giao. 

- Bên cạnh đó, Công ty luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với 

người lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động và các chế độ, chính sách hiện hành của 

Nhà nước. 

- Một số chỉ tiêu tài chính đã đạt được năm 2016 : 

 ĐVT: Tỷ đồng 

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Năm 

2016 

Năm 

2015 
Tỉ lệ 2016/2015 

Doanh thu Tỷ đồng 335,7 293,8 

114% 
Doanh thu tăng mạnh ở 

mảng sách, tuy nhiên 

lợi nhuận mang lại 

không cao bằng mảng 

kinh doanh thiết bị 

 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh Tỷ đồng 14,0 14,3 

98% 
Chi phí tăng 17% so 

với cùng kỳ do tăng chi 

phí thuê đất, hoa hồng, 

trích lập hàng tồn kho, 

phải thu... 

 

Lợi nhuận trước thuế (LNTT) Tỷ đồng 14,3 16,0 

89% 
(năm 2015 có thu nhập 

từ thanh lý TSCĐ, thu 

nhập khác) 

 

Vốn điều lệ (VĐL) Tỷ đồng 56,7 56,7 100% 

Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 106,2 104,6 106% 

Khả năng thanh toán : 

- Khả năng thanh toán ngắn hạn 

- Khả năng thanh toán nhanh 

Lần 

 

2.38 

1.39 

 

2,46 

1,57 

Khả năng đáp ứng 

các khoản nợ vay của 

công ty tốt, rủi ro 

mất khả năng thanh 
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toán là thấp 

Cơ cấu vốn : 

- Hệ số nợ/Tổng tài sản 

- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu 

% 

 

26,4% 

35,8% 

 

26.3% 

35,7% 

 

Khả năng sinh lời : 

- Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 

- Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 

- Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 

- Lợi nhuận từ HĐKD/Tổng tài sản 

% 

 

3,8% 

12% 

8,8% 

9,7% 

 

5,5% 

13,4% 

9,8% 

10,1% 

 

 

 

Tỷ lệ trả Cổ tức/ Vốn điều lệ  13% 13% 100% 

 

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  
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