BÁO CÁO
THẨM TRA KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
NĂM 2015
Ban Kiểm soát Công ty CP Vật liệu điện và Viễn thông Sam Cường thực hiện nhiệm vụ
kiểm soát thường kỳ công tác quản trị - điều hành sản xuất kinh doanh năm 2015. Việc
kiểm soát được thực hiện thuận lợi, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty,
và được thực hiện trên cơ sở kiểm tra Báo cáo tài chính của đơn vị lập, Báo cáo kiểm
toán của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt
(AASCN) cũng như thông tin do đơn vị cung cấp. Kết quả cụ thể như sau:
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
-

Tham gia các cuộc họp thường kỳ của HĐQT, kiểm tra giám sát việc triển khai
thực hiện kế hoạch tài chính và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 đã
được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

-

Xem xét các Báo cáo định kỳ do Ban Tổng Giám đốc lập.

-

Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng qúi, 6 tháng , năm 2015 nhằm đánh giá tính
hợp lý các số liệu tài chính.

-

Theo dõi kiểm tra việc tuân thủ pháp luật,điều lệ, Nghị quyết Đại hội cổ đông,
Nghị quyết của HĐQT trong các hoạt động của công ty.

II. GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH:

-

Trong năm 2015 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vật liệu điện và viễn thông
Sam Cường đã tiến hành 05 cuộc họp để đánh giá tình hình hoạt động kinh
doanh của mỗi quý cũng như thống nhất các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội
đồng quản trị. Chương trình nghị sự của các cuộc họp Hội đồng quản trị thường
tập trung vào các vấn đề sau:
Ngày 06/02/2015: Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2014, Kế hoạch tăng
vốn điều lệ , Kế hoạch kinh doanh năm 2015; phát hành cổ phiếu năm 2014.
Ngày 03/04/2015: Công tác chuẩn bị tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm
2015.
Ngày 27/08/2015: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng
năm 2015; Thống nhất kế hoạch Quý 3/ 2015; Thống nhất bổ nhiệm lại Ban
điều hành nhiệm kỳ 2015 – 2018; Thống nhất trích quỹ khen thưởng , phúc lợi
theo tờ trình của Tổng Giám Đốc; Thống nhất về chủ trương tăng diện tích, kết
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cấu và phương án xây dựng nhà xưởng giai đoạn 2 theo tờ trình của Tổng Giám
Đốc.
-

Ngày 12/11/2015: Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng sản
xuất giai đoạn 2

-

Ngày 18/12/2015 Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng
năm 2015 và dự kiến kết quả kinh doanh cả năm 2015; Thống nhất các chỉ tiêu
kế hoạch năm 2016; Thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2015 là 15%.

III. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015:
Đơn vị tính: tỷ đồng

CHỈ TIÊU

Kế hoạch
2015

Năm
2015

Năm
2014

%/So
Kế
hoạch

% /So
cùng kỳ

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

240,00

284,61

203,71 118,59% 139,71%

2.Tổng lợi nhuận kế
toán trước thuế

14,60

15,99

11,91 109,52% 134,26%

3. Lợi nhuận sau thuế
thu nhập doanh nghiệp

13,50

14,34

10,96 106,22% 130,84%

4,00

3,85

4. Chi phí khấu hao

2,30

96,25% 167,39%

IV. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ KINH DOANH & VỐN:
1. Dòng tiền:
-

Tính đến ngày 31/12/2015 tồn quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng: 15,18 tỷ
đồng.

2. Hàng tồn kho:
Tồn kho đến 31/12/2015: 34,70 tỷ, trong đó giá trị nguyên vật liệu 11,71 tỷ
chiếm 33,77%; chi phí SXKD dở dang 14,36 tỷ chiếm 41,41%. Trong năm Công ty
đã tích cực đưa vật tư tồn kho vào sử dụng và hoàn nhập dự phòng 0,079 tỷ, tổng
giá trị trích dự phòng luỹ kế đến 31/12/2015: 0,551 tỷ đồng chủ yếu vật tư lâu
năm và hiện tại không còn sử dụng các chủng loại vật tư này.
3. Công nợ
a. Phải thu:
Diễn giải

Số tiền

%

Số nợ còn phải thu đến 31/12/2015

73.265.108.396

- Nợ trong hạn

31.569.333.831

43,09%

- Nợ quá hạn

41.695.774.565

56,91%
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+ Quá hạn 1-30 ngày
+ Quá hạn 31-60 ngày
+ Quá hạn 61-90 ngày
+ Quá hạn 90-120 ngày
+ Quá hạn > 121 ngày

13.002.080.390
9.090.175.600
4.412.734.700
4.801.478.000
10.389.305.875

17,75%
12,41%
6,02%
6,55%
14,18%

Trích lập dự phòng phải thu khó đòi đến 31/12/2015 theo đúng qui định:
3,08 tỷ chiếm 4,8%/ tổng phải thu.
- Nợ quá hạn chiếm 56,91% tổng nợ phải thu, trong đó quá hạn lớn hơn 121
ngày chiếm 14,18%/tổng nợ quá hạn .
b. Phải trả:
-

Stt
1

2

Diễn giải
I. Nợ ngắn hạn
1. Vay và nợ ngắn hạn
2. Phải trả người bán
3. Các khoản ngắn hạn khác
II. Nợ dài hạn
1. Vay và nợ dài hạn
Tổng cộng

Số tiền
76.860.774.833
33.254.453.547
31.344.814.186
12.261.507.100
2.211.243.574
2.211.243.574
79.072.018.407

%/ nợ
phải trả
97,20%
42,05%
39,64%
15,51%
2,80%
2,80%
100,00%

4. Tình hình thực hiện đầu tư:
TT

Dự án đầu tư

I
1

Đã hoàn thành
Khuôn hông, cánh cho
tủ điện lực CPS kích
thước 1400mm
Xe ô tô 7 chỗ ngồi
Máy ép CPS 300T
Đầu tư máy chấn NC
Thiết bị sản xuất viễn
thông và điện

2
3
4
5

5.1 Dây chuyền bọc FTTH
phi 45
5.2 Máy ép CPS 600T,
khung 800T
5.3 Máy chấn thanh cái tủ
điện lực
5.4 Máy in phun (4 cái)
5.5 Máy đo quang
Cộng I

ĐVT
Tr.đ

Kế hoạch/
QĐ đầu tư
940

Đã thực
hiện

Ghi chú

940 KH 2014
chuyển sang

Tr.đ
Tr.đ
Tr.đ

740
46.000 USD
90.000 USD
200.000USD

Tr.đ
Tr.đ

741
996 46.000USD
1.751 81.000USD
1.634tr
và
125.000
USD
354
2.857 125.000
USD
365

Tr.đ
Tr.đ
Tr.đ
1.680 tr và
336.000USD

758
157
8.919

3.315 tr và
252.000USD
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II
1

Đang thực hiện
Nhà xưởng giai đoạn 2

Tr.đ

190 Giá trị đã
thực hiện

12.757

5. Nhân sự:
a. Biến động lao động:
Tổng số lao động đến ngày 31/12/2015: 178 lao động , tăng 38 lao động so
với đầu năm
b. Quỹ lương :
 Quỹ tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT theo kế hoạch:
-

Đơn giá tiền lương: 574 đồng/1.000 đồng lợi nhuận trước lương.

-

Đơn giá thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT: 46 đồng/1.000 đồng lợi nhuận trước
lương.
 Thực hiện năm 2015:

-

Tổng quỹ tiền lương thực hiện 24,159 tỷ đồng.

-

Tổng quỹ thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT thực hiện: 1,936 tỷ đồng.

6. Nộp ngân sách

Stt

Danh mục

1

Thuế môn bài

2

Thuế GTGT

3

Thuế TNDN

4

Số phải
nộp đầu
năm

Phải nộp

Đã nộp

3.000.000

Còn nộp

3.000.000

-

5.231.008.802 4.750.939.167

480.069.635

323.545.252

1.652.802.875 1.761.905.847

214.442.280

Thuế TNCN

111.076.070

1.307.658.452 1.387.761.366

30.973.156

Tổng cộng

434.621.322

8.194.470.129 7.903.606.380

725.485.071

7. Quản lý chi phí: Xét một số chi phí cơ bản:
M
ã
số

01
02
03
07

Khoản mục chi
phí
Chi phí nguyên
liệu, vật liệu
Chi phí nhân công
Chi phí khấu hao
TSCĐ
Chi phí dịch vụ
mua ngoài

Tổng cộng
2015

131.135.897.212
27.578.495.849

%
/Tổng
CP kỳ
này

%
/Tổng
CP kỳ
trước

%
tăng(
+)/gi
ảm(-)

121.756.382.713 68,26%
19.976.497.668 14,36%

72,72%
11,93%

4,46%
2,42%

Tổng cộng
2014

3.866.003.936

2.303.727.259

2,01%

1,38%

0,64%

12.182.406.598

10.534.450.135

6,34%

6,29%

0,05%
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08

Chi phí khác bằng
tiền
Tổng cộng

17.354.787.353

12.860.848.116

9,03%

7,68%

1,35%

192.117.590.948 167.431.905.891

Cơ cấu chi phí nguyên vật liệu giảm 4,46%/Tổng chi phí nguyên vật liệu cùng
kỳ. Chi phí nhân công tăng do sản lượng tăng và tăng lao động so với đầu năm.
Chi phí khấu hao tăng do đầu tư mới TSCĐ.
Với tốc độ tăng doanh thu thuần 39,71 % so với cùng kỳ năm trước cho thấy
chi phí tiết giảm 23%
8. Tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu và chi trả cổ tức:

Tổng vốn điều lệ
phiếu

Tổng cộng cuối

2015

năm 2015

Cuối năm 2014

Diễn giải

Cổ

Thực hiện năm

30,781,530,000

14,033,490,000

44,815,020,000

3,078,153

1,403,349

4,481,502

12%

Dự kiến 15%

phát

hành/lưu hành
Chi trả cổ tức

9. Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2015: Công ty TNHH Dịch vụ
Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt ( AASCN)
10. Tình hình thực hiện ISO và quy trình sản xuất
Trong năm 2015 đã thực hiện tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ cho các đơn
vị, phòng ban, đồng thời đã ban hành quy chế giao khoán (lần 04) ngày
08/07/2015; ban hành quy định quản lý khách hàng ngày 15/08/2015 và tiến
hành cập nhật danh sách nhà cung cấp mới (KD.QT01 – BM 01) kể từ ngày
22/12/2015.
Việc thực hiện ISO tại công ty đã có nhiều tiến bộ nhất là những tháng cuối
năm 2015.
V. NHẬN XÉT & KIẾN NGHỊ
a. Nhận xét
1. Mặc dù nền kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn nhưng với kết quả kinh
doanh năm 2015 thấy sự cố gắng của Người lao động, Ban điều hành và Hội
đồng quản trị. Đơn vị đã thực hiện doanh thu đạt 284,61 tỷ vượt 18,59% và
lợi nhuận trước thuế đạt 15,99 tỷ vượt 9,52% so với kế hoạch năm 2015.
2. Công ty thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm
2015 giao.Hoàn thành việc tăng vốn điều lệ và chi trả cổ tức năm 2014 .
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3. Công ty đã làm việc với cơ quan thuế và đã thanh kiểm tra kết quả kinh
doanh đến cuối năm 2014; Công ty thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách
nhà nước và không có nợ đọng tiền thuế.
4. Trong 6 tháng cuối năm 2015, Công ty đã quyết liệt đổi mới trong việc quản
lý các nguồn lực tại nhà máy nhằm sử dụng hiệu quả chi phí tiêu hao
nguyên liệu và nhân lực.
5. Sổ sách, chứng từ, báo cáo tài chính rõ ràng sạch sẽ, lưu trữ khoa học. Công
tác kiểm kê tài sản, vật tư, tiền vốn, công nợ thực hiện đúng theo quy định.
6. Trong năm 2015 Ban kiểm soát Công ty không nhận được đơn thư khiếu nại
của người lao động trong Công ty về chế độ chính sách, tiền nhân công tiền
lương… cũng như đơn thư khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản
phẩm do Công ty cung cấp.
b. Kiến nghị:
Bên cạnh những kết quả đã đạt được của tập thể người lao động trong
Công ty, Ban kiểm soát Công ty có một số ý kiến như sau:
1. Đơn vị cần nhanh chóng đầu tư nhà xưởng, kho bãi, tránh tình trạng vật tư
để chung tại nhà máy sẽ gây khó khăn cho công tác quản lý kho và quyết
toán vật tư.
2. Đề nghị đơn vị tìm các biện pháp tích cực thu hồi công nợ nhằm cân đối
dòng tiền để giảm bớt áp lực thanh toán nợ đúng kỳ hạn.
3. Hệ thống mã sản phẩm cần qui định nhất quán trong nội bộ. Tránh trường
hợp Nhà máy sử dụng tên gọi khác và bán hàng sử dụng tên gọi khác cho
cùng một thành phẩm.
4. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ gắn liền với mọi bộ phận, mọi quy
trình nghiệp vụ và mọi nhân viên trong doanh nghiệp nhằm phát huy nội lực
tối ưu của đơn vị.
Trưởng Ban Kiểm soát

Nơi gửi:
- HĐQT
- Ban điều hành
- TV Ban Kiểm soat

Phạm Thị Thanh Thuỷ

20

