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TP. HCM, ngày      tháng  06 năm 2018 
 

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017 

(TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG) 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu; 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu; 

 

Ban kiểm soát báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông về hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả kiểm 

tra Báo cáo tài chính của Công ty CP Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu như sau: 

 

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT: 

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, theo đó Công ty TNHH 

Kiểm Toán và Tư vấn A&C thực hiện việc kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 

2017 của Công ty. 

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty trong quá trình thực hiện nghị 

quyết ĐHĐCĐ năm 2017. Giám sát hoạt động tài chính kế toán của Công ty. 

- Thẩm tra báo cáo tài chính định kỳ thông qua Bộ phận kiểm toán nội bộ và kiểm toán 

độc lập, trong đó tập trung vào kiểm tra tính trung thực, hợp lý trong việc ghi chép sổ 

sách kế toán, báo cáo tài chính và kiểm tra tính tuân thủ các quy định trong lĩnh vực tài 

chính, kế toán và các quy trình quản trị nội bộ hiện hành. 

- Tham gia các buổi họp định kỳ hàng quý và bất thường của HĐQT. 

 

2. KẾT QUẢ THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH: 
 

- Về tình hình thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao cho Công ty:  

Đvt: triệu đồng 

CHỈ TIÊU 
THỰC 

HIỆN 2016 

KẾ 

HOẠCH 

2017 

THỰC HIỆN 

2017 
% ĐẠT 

% TĂNG 

TRƯỞNG 

Doanh thu thuần hợp 

nhất 
238,390 215,000 178,049 83% (25%) 

Lợi nhuận sau thuế hợp 

nhất riêng công ty mẹ 
34,758 23,200 32,319 139% (7%) 

Lợi nhuận sau quỹ thuộc 

cổ đông công ty mẹ 
34,161 22,700 31,804 140% (7%) 

EPS 4,201 2,800 3,911 140% (7%) 

Cổ tức 40% >=28% 45% 161% 12.5% 

 

o Năm tài chính 2017 là một năm khó khăn với Cty Global Sitem khi đạt doanh thu < 

50% kế hoạch nhưng GLT và GTI lại vượt kế hoạch doanh thu 23% nên kết quả hợp 

nhất chỉ thấp hơn 17% so với kế hoạch và giảm 25% so với 2016. Tuy doanh thu 

không đạt nhưng lợi nhuận Công ty lại vượt kế hoạch 39-40% nên so với năm 2016 

mức giảm lợi nhuận không nhiều – 7% do nỗ lực giảm chi phí của Công ty, đồng 

thời trong năm ghi nhận khoản cổ tức 2016 từ Công ty con chuyển về nên cổ tức dự 

kiến chia của Công ty vượt kế hoạch 61% và cao hơn năm trước 12.5%. 
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o Trong năm Công ty có đầu tư 22 trạm mới trong đó đã đưa vào hoạt động 13 trạm, 

còn 9 trạm tiếp theo đưa vào hoạt động từ đầu năm tài chính 2018. Tuy  nhiên mục 

tiêu tối ưu hóa nguồn vốn nhàn rỗi vẫn cần được tiếp tục xem xét trong năm tiếp 

theo.  

   

- Nội dung chi trả cổ tức theo nghị quyết ĐHCĐ: hoàn tất theo nghị quyết ĐHCĐ và 

ứng thêm 18% cổ tức bằng tiền mặt năm tài chính 2017.      

 

- Ý kiến của Ban kiểm soát:  

o Về Báo cáo tài chính năm 2017: Ban kiểm soát thống nhất ý kiến với đơn vị kiểm 

toán A&C: kết quả báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty đã trình bày 

trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính và kết quả 

hoạt động kinh doanh cho kỳ kết thúc tại này 31/03/2018, phù hợp với các chuẩn 

mực kế toán Việt Nam và các qui định hiện hành. 

o Về tình hình đầu tư: Trong năm, Công ty vẫn chưa có kế hoạch sử dụng hoặc 

phương án giải quyết lô đất đầu tư tại KCX Tân Thuận (Cty Inno). Đề nghị Công 

ty trình ĐHCĐ về chủ trương và chủ động xử lý việc này hơn trong năm tài chính 

2018.  

o Về tìm kiếm giải pháp, sản phẩm mới: Môi trường kinh doanh ngày càng thay 

đổi nên BĐH công ty cần đầu tư thời gian, nhân lực thỏa đáng cho việc tìm kiếm 

các giải pháp, sản phẩm mới để thích ứng với các thay đổi của môi trường kinh 

doanh, giúp công ty phát triển ổn định. 

 

3. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH: 

- Qua quá trình giám sát hoạt động điều hành, quản trị cũng như giám sát hoạt động tài 

chính kế toán, chúng tôi nhận thấy công ty đã tuân thủ các quy định tài chính, kế toán 

hiện hành, tuân thủ Điều lệ công ty, tuân thủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT và các 

quy định hiện hành của công ty và nhà nước có liên quan.   

 

           Kính trình. 

 TM. BAN KIỂM SOÁT 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG 


