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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG (LTC) 

BAN KIỂM SOÁT 
Số :  01/2016/BKS 

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

 
Hà Nội, ngày  26  tháng 06 năm 2016 

 
BÁO CÁO  

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016 
-------------------------------- 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 ; 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều Lệ Công ty; 

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua ngày 
31/7/2015;  

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm 
toán và tư vấn A&C; 

 Căn cứ vào kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2015; 

Ban Kiểm soát xin trình Đại hội đồng cổ đông Công ty LTC kết quả hoạt động 
kiểm soát năm 2015 và chương trình hoạt động năm 2016, 

Phần I : Hoạt động của Ban kiểm soát :  
1. Thu thập và xem xét các báo cáo, đề xuất quan trọng của Ban Tổng Giám đốc trình 

Hội đồng quản trị ; 
2. Kiểm tra, xem xét tình hình triển khai các quy định, các quyết định và Nghị quyết của 

Hội đồng quản trị ; 
3. Tham dự và nắm bắt tình hình hoạt động SXKD của Công ty thông qua các cuộc họp 

HĐQT; 
4. Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính hằng năm. 
5. Tham gia, đóng góp ý kiến kịp thời giúp cho Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản 

trị trước và trong khi hình thành các quyết định .  

Phần II : Kiểm soát các lĩnh vực hoạt động cơ bản trong năm 2015: 

1. Kết quả hoạt động SXKD hợp nhất: 

TT Chỉ tiêu Thực hiện năm 
2015 (triệu đồng) 

So với KH do 
ĐHCĐ giao năm 

2015 (%) 

So với TH 
năm 2014 (%) 

1 Tổng Doanh thu 
Trong đó:  

190.622 90,77 112,29 

1.1 Doanh thu xây lắp 97.051 * 84,53 
1.2 Doanh thu bán hàng và 

thành phẩm 
88.821 * 171,12 



2 

TT Chỉ tiêu Thực hiện năm 
2015 (triệu đồng) 

So với KH do 
ĐHCĐ giao năm 

2015 (%) 

So với TH 
năm 2014 (%) 

1.3 Doanh thu cung cấp dịch vụ 4.244 * 160,53 

2 Lợi nhuận gộp 
Trong đó : 

14.259 75,05 108,15 

2.1 Lợi nhuận xây lắp 6.945 * 70,41 
2.2 Lợi nhuận bán hàng và thành 

phẩm 
5.089 * 175,78 

2.3 Lợi nhuận cung cấp dịch vụ 2.225 * 522,03 
3 Lợi nhuận trước thuế 1.699,95 39,17 (**) 
 Trong đó:    
 Lợi nhuận trước thuế của 

Công ty mẹ 
1.078 * 111,44 

4 Lợi nhuận sau thuế  1.360 * (**) 
 Trong đó:    

4.1 Lợi nhuận sau thuế của Công 
ty mẹ 

792 * 183,83 

4.2 Lợi nhuận của cổ đông công 
ty mẹ 

997 * (**) 

4.3 Lợi nhuận thu được từ việc 
góp vốn đầu tư 

0 * 0 

5 Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 
2015 

5% 100 (***) 

Ghi chú :  
(*) : Cột được đánh dấu (*) trong biểu trên  là những chỉ tiêu không giao kế hoạch 
(**) : Năm 2014, các chỉ tiêu tương ứng âm: LNTT âm 1,8 tỷ đồng; LNST âm 2,3 tỷ 

đồng; Lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ âm 810 triệu đồng; 
(***)  Năm 2014 không thực hiện chi trả cổ tức 

Xây lắp là mảng hoạt động kinh doanh chính nhưng năm 2015 chỉ chiếm 51% doanh 
thu và chiếm 49% lợi nhuận gộp (chỉ tiêu này năm 2014 tương ứng là 68% và 73%). 
Mảng kinh doanh thương mại (bán hàng hóa + thành phẩm) năm nay có doanh thu cao 
gấp 1,7 lần so với năm trước chủ yếu từ hoạt động bán cáp của công ty con LTCC, 
ETCC, mảng kinh doanh dịch vụ (cho thuê BTS) năm nay tăng 1,6 lần so với năm trước 
và lợi nhuận gộp tăng 5 lần, tuy nhiên tỷ trọng nhỏ (chiếm 2% tổng doanh thu và 16% lợi 
nhuận gộp).  

2. Kết quả hoạt động tài chính : 

Ban kiểm soát đã nhận được báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty, trên cơ sở kiểm 
tra số liệu và báo cáo giải trình chi tiết Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát đưa ra những 
kết luận sau: 

a) Trong năm, LTC đã lập báo cáo tài chính tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế 
toán Việt Nam. Báo cáo tài chính của LTC được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm 
toán và Tư vấn A&C.  



3 

b) Số liệu trong báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng 
yếu tình hình tài chính kế toán của LTC. 

c) Báo cáo tài chính của LTC đã cung cấp kịp thời, minh bạch các thông tin về tình hình 
tài chính đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý và nhà đầu tư. 

d) Sau đây là một số chỉ tiêu phản ánh tình hình tài chính năm 2015 tại thời điểm 
31/12/2015 của LTC: 

 Tài sản và nguồn vốn: 
Đơn vị tính : Triệu đồng  

TT Chỉ tiêu 
Hợp  nhất Công ty mẹ 

31/12/2014 31/12/2015 Tăng/ 
giảm % 31/12/2014 31/12/2015 Tăng/ 

giảm % 
A Tổng tài sản 323.745 335.771 +3,71% 245.915 256.037 +4,12% 
1 Tài sản ngắn hạn 299.170 313.439 +4,77% 215.601 225.659 +4,67% 
2 Tài sản dài hạn  24.575 22.332 -9,12% 30.313 30.378 +0,21% 
B Tổng Nguồn vốn  323.745 335.771 +3,71% 245.915 256.037 +4,12% 
1 Nợ phải trả 229.673 240.302 +4,63% 169.181 178.533 +5,53% 
2 Vốn chủ sở hữu 76.788 95.469 +1,49% 76.734 77.504 +1,00% 

Tổng tài sản hợp nhất cuối năm tăng 3,71% so với năm trước, trong đó tài sản dài 
hạn giảm 9,12% do tăng trích khấu hao; Tài sản ngắn hạn tăng 4,77%. Tổng nguồn vốn 
hợp nhất tăng so với năm trước, trong đó nợ phải trả tăng 4,63% (chủ yếu do các khoản 
vay và nợ phải trả tăng) và vốn chủ sở hữu tăng 1,49%. 

Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ: có khoản chi 5 tỷ???, thu 7 tỷ lãi cho vay???? 

 Kết quả kinh doanh năm 2015: 

STT Chỉ tiêu 
đơn 
vị 

tính 

Hợp  nhất Công ty mẹ 

Năm 
trước 

Năm 
nay 

Năm 
trước 

Năm 
nay 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán      

 Khả năng thanh toán ngắn hạn 
(TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) 

lần 1,30 1,31 1,27 1,27 

 Khả năng thanh toán nhanh 
[(TS ngắn hạn-HTK)/Nợ ngắn hạn] 

lần 1,14 1,10 1,16 1,12 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn      
 Hệ số nợ/Tổng tài sản  0,71 0,72 0,69 0,70 
 Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu  2,44 2,52 2,20 2,30 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động      
 Vòng quay hàng tồn kho lần 4,21 4,00 5,17 3,53 
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STT Chỉ tiêu 
đơn 
vị 

tính 

Hợp  nhất Công ty mẹ 

Năm 
trước 

Năm 
nay 

Năm 
trước 

Năm 
nay 

(Giá vốn hàng bán/HTK bình quân) 

 Vòng quay tài sản (DT thuần/tổng tài sản) lần 0,52 0,57 0,51 0,35 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời      

 Tỷ suất LNTT/Tổng Tài sản % -0,56 0,51 0,39 0,42 
 Tỷ suất LNTT/Doanh thu thuần % -1,06 0,89 0,77 0,88 
 Tỷ suất LNST/Tổng Tài sản (ROA) % -0,73 0,41 0,18 0,31 
 Tỷ suất LNST/Nguồn vốn chủ sở hữu 

(ROE) % -2,50 1,42 0,56 1,02 
 Tỷ suất LNST/Vốn Điều lệ % -5,13 2,97 0,94 1,73 

Các chỉ số về khả năng thanh toán của Công ty đạt mức lớn hơn 1 thể hiện công ty 
vẫn đảm bảo được khả năng thanh toán, không thay đổi nhiều so với năm 2014. 

Cơ cấu vốn thể hiện tỷ lệ tài sản được tài trợ bằng nợ. Công ty vẫn sử dụng đòn 
bảy nợ để bổ sung vốn cho hoạt động của mình. Năm 2015, Công ty tiếp tục vay vốn để 
phục vụ hoạt động SXKD. Tổng giá trị vay trong năm 2015 là 97 tỷ đồng. 

Về năng lực hoạt động: Năm 2015, vòng quay hàng tồn kho là 4 lần, tương đương 
khoảng 91 ngày tương đương 3 tháng, không thay đổi nhiều so với năm 2014 (năm 2014, 
chỉ tiêu này là 87 ngày). 

Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu LTC năm 2015 là 218 đồng (năm 2014 là -172 đồng). 
Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu LTC đến 31/12/2015 là 20.817 đồng, tăng 1% so với năm 
2014 (năm 2014, chỉ tiêu này giảm 8% so với 2013). Giá tham chiếu của LTC tại ngày 
31/12/2015 là 4.100 đ/cp; tại ngày 10/6/2016 là : 6.000 đ/cp. 

Ngày 06/5/2016, cổ phiếu LTC đã được đưa ra khỏi diện bị cảnh báo theo quy 
định về Quy chế niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (Công văn thông báo số 
462/TB-SGDHN ngày 04/5/2016). 

3. Kết quả hoạt động đầu tư : 

a) Đầu tư TSCĐ là máy móc, thiết bị: Trong năm 2015, Công ty mẹ LTC thanh lý 01 ô 
tô Mercedez 30H-7689(nguyên giá ban đầu 1,4 tỷ đồng, đã khấu hao hết) và mua mới 
01 ô tô Toyota Carmly 2.5R 30A 83676 với giá trị 1,3 tỷ đồng. 

b) Đầu tư TSCĐ là trụ sở làm việc: Do Quyết định mua TSCĐ là văn phòng làm trụ sở 
làm việc của công ty ban hành vào ngày 31/12/2015 nên giá trị TSCĐ không được 
phản ánh trong BCTC 2015. Giá trị này sẽ phản ánh trong BCTC năm 2016. 

c) Nhóm hoạt động đầu tư tài chính :  

Trong năm 2015, không có biến động vốn đầu tư tại Công ty TNHH MTV Xây lắp 
điện nhẹ Viễn thông, Công ty liên doanh Điện nhẹ Viễn thông, Công ty cổ phần Cáp 
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và Thiết bị Viễn thông - ETCC và Công ty cổ phần Đầu tư Thiết kế Viễn thông Cần 
Thơ – Cadico. Kết quả hoạt động của nhóm công ty này như sau: 

- Công ty TNHH Xây lắp điện nhẹ Viễn thông: tổng vốn góp đầu tư là 6,8 tỷ đồng, 
chiếm 100% VĐL. Theo BCTC năm 2015 của Công ty TNHH Xây lắp điện nhẹ Viễn 
thông: Doanh thu: 21,5 tỷ đồng, LNST 216 triệu đồng; ROE đạt 80%.  

- Công ty liên doanh Điện nhẹ Viễn thông: tổng vốn đầu tư hiện tại của LTC tại 
Công ty Liên doanh điện nhẹ Viễn thông là 597 triệu đồng (mệnh giá 100.000 
đồng/CP), chiếm 19,9% Vốn điều lệ. Công ty mẹ đã thực hiện trích lập dự phòng 
giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn đối với công ty này bằng đúng số tiền đã đầu tư 
từ những năm trước và năm 2015 vẫn giữ nguyên giá trị dự phòng. Do không tiếp cận 
được số liệu tài chính của công ty liên doanh Điện nhẹ Viễn thông nên Ban Kiểm soát 
không đưa ra được ý kiến đánh giá.  

- Công ty CP Cáp và Thiết bị Viễn thông – ETCC (công ty con): tổng vốn góp đầu 
tư là 22.213,4 triệu đồng, chiếm 55,53% VĐL. Theo BCTC 2015:  

 Tỷ suất LNST/vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2015 là 2,05%, (năm 2014 là - 
8,75%). 

 Giá trị sổ sách của cổ phiếu Công ty ETCC tại thời điểm 31/12/2015 là 9.936 
đồng/cổ phiếu (tại thời điểm 31/12/2014 là 9.732đ/cp). 

- Công ty CP Cadico: tổng vốn góp đầu tư là 1.078 triệu đồng, chiếm 10,45% 
VĐL. Theo BCTC năm 2015 của Cadico: 

 Tỷ suất LNST/vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2015 là 7,43% (năm 2014 là 
5,73%);  

 Giá trị sổ sách của cổ phiếu của Công ty CP Cadico tại thời điểm 31/12/2015 là 
426.664 đồng/cổ phiếu (mệnh giá 100.000 đ/CP), tăng 26%  so với năm 2014. 

4. Về hoạt động quản trị : 

a) Quản trị công nợ phải thu, phải trả:  

- Công nợ phải thu: Duy trì và coi trọng công tác quản trị nợ phải thu từ năm 2012, 
tình hình công nợ năm 2015 tiếp tục cải thiện so với những năm trước, tỷ lệ nợ phải 
thu khách hàng/doanh thu thuần hoạt động SXKD giảm: từ 88,66% năm 2014 xuống 
còn 74,38% năm 2015. Tuy nhiên, tỷ lệ công nợ vẫn còn cao, chiếm 56% tài sản ngắn 
hạn, điều này ảnh hưởng tới nguồn vốn hoạt động kinh doanh của công ty. Ngoài ra, 
các khoản nợ xấu có khả năng không thu hồi được cũng làm ảnh hưởng tới kết quả 
hoạt động của công ty. Công ty cần đẩy nhanh công tác quyết toán công trình và thu 
hồi công nợ. Ngoài ra, cần có phương án xử lý đối với các khoản công nợ phải thu 
dây dưa, đặc biệt là công trình hạ ngầm và chi phí hết doanh thu. 

- Công nợ phải trả: Việc nợ thuế và các khoản phải nộp đối với ngân sách nhà nước đã 
được Ban Kiểm soát đề cập trong các báo cáo lần trước, tuy nhiên, giá trị nợ thuế vẫn 
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còn lớn tại thời điểm 31/12/2015 (trên 25 tỷ đồng, chiếm 55% VĐL) và vẫn chưa 
được giải quyết dứt điểm do dòng tiền bị chiếm dụng tại các công trình đang thi công  

b) Công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2015: 

Năm 2015, Ban Kiểm soát nhận được đơn từ liên quan đến nhân sự cấp cao và các tồn 
tại xảy ra tại Công ty con ETCC và tại Công ty LTC. Ban Kiểm soát đã phối hợp với 
HĐQT, Lãnh đạo Công ty LTC để giải quyết, cụ thể: 

+ Tham gia ý kiến với HĐQT Công ty mẹ LTC để ban hành Quyết định rút quyền đại 
diện vốn của LTC tại Công ty con ETCC; chỉ đạo ĐHCĐ bất thường tại ETCC để miễn 
nhiệm, bầu mới chức vụ Chủ tịch HĐQT, TGĐ tại ETCC; tổ chức lại hoạt động của công 
ty con ETCC. 

+ Ngày 14/6/2015, BKS LTC thực hiện triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 theo 
yêu cầu của nhóm cổ đông lớn để miễn nhiệm các thành viên HĐQT LTC và bầu mới các 
thành viên HĐQT LTC 

5. Về thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015: 

Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ Khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế 
Công ty mẹ năm 2014 theo Điều 4 Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015; 

ĐHCĐ đã ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với quy 
định của Luật doanh nghiệp 2014, tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Điều lệ vẫn chưa 
đang trong quá trình hoàn thiện.  

6. Nhận xét của Ban Kiểm soát: Theo các số liệu trên cho thấy, trong năm 2015, Công 
ty không hoàn thành được các chỉ tiêu do ĐHCĐ giao mặc dù có tăng trưởng so với 
năm trước. 

Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch một phần do hoạt động của công ty bị đình 
trệ khi có các đơn thư khiếu nại và sự bất đồng trong hoạt động của HĐQT LTC trong 06 
tháng đầu năm 2015. Ngoài ra, còn một số nguyên nhân khách quan và chủ quan trong 
quá trình xử lý các tồn tại từ thời kỳ trước để lại dẫn đến việc không hoàn thành kế 
hoạch. 

Giá vốn chiếm tỷ trọng cao (93%) nên mặc dù doanh thu tăng, chi phí quản lý và chi 
phí bán hàng giảm nhưng lợi nhuận thu về vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ so với doanh thu. 

Phần III: Đề xuất, kiến nghị với HĐQT Công ty . 

1. Những tồn tại :  
a) Tồn tại theo ý kiến ngoại trừ trên BCTC kiểm toán 2015 đối với khoản phải thu công 

trình hạ ngầm giá trị trên 11 tỷ; khoản công nợ tạm ứng phải thu chưa có đối chiếu 
xác nhận công nợ ở Công ty con ETCC với giá trị 22 tỷ đồng và khoản hàng gửi bán 
chưa được xác nhận bởi bên thứ 3 của Công ty con ETCC với giá trị 1,5 tỷ đồng . 

b) Về thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm soát tại ĐHCĐ trước: 
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- Chưa thực hiện kiến nghị về “Xây dựng phương án thu hồi vốn đối với công ty liên 
doanh Điện nhẹ Viễn thông” 
- Chưa thực hiện kiến nghị “Ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy 
định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định về quản trị công ty áp 
dụng cho các công ty đại chúng; Xây dựng Quy chế trả lương gắn với mục tiêu hiệu 
quả”. 

2. Kiến nghị đề xuất : 
2.1. Tiếp tục thực hiện kiến nghị mà Ban KS đã kiến nghị tại ĐHCĐ thường niên 

2013, 2014 về xây dựng quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định tại 
Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012; Xây dựng Quy chế trả lương gắn 
với mục tiêu hiệu quả; xử lý vấn đề nợ thuế. 

2.2. Đối với hoạt động đầu tư góp vốn: Tăng cường kiểm soát, giám sát và định hướng 
đối với hoạt động SXKD của công ty con, tiếp tục có các biện pháp thúc đẩy, khôi 
phục hoạt động sản xuất của công ty con ETCC để không ảnh hưởng đến hiệu quả 
của công ty mẹ; cần có phương án xử lý dứt điểm đối với việc thu hồi vốn tại 
Công ty liên doanh Điện nhẹ Viễn thông. 

2.3. Tiếp tục triển khai công tác quản trị thu hồi công nợ phải thu, công nợ phải trả; cơ 
cấu lại tài sản không cần dùng hoặc hiệu quả thấp nhằm cải thiện dòng vốn thiếu 
hụt cho nhu cầu SXKD; xử lý dứt điểm đối với khoản công nợ phải thu liên quan 
đến việc thi công các công trình hạ ngầm, tạm ứng chưa có đối chiếu theo ý kiến 
của đơn vị kiểm toán. 

2.4. Tăng cường hoạt động kiểm tra kiểm soát nội bộ nhằm phát hiện rủi ro tiềm ẩn 
trong hoạt động để cảnh báo và đưa ra biện pháp phòng ngừa kịp thời. 

Phần IV: Nhận xét, đánh giá về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 

Năm 2015, Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng các nội dung nêu tại Phần I, tham dự 
đầy đủ các cuộc họp HĐQT của LTC (5/5) và đóng góp ý kiến tại cuộc họp HĐQT cũng 
như đối với công tác điều hành của Ban TGĐ. Trưởng Ban Kiểm soát vẫn chưa phải 
thành viên chuyên trách theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014. 

Phần V : Kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2016; 

Ban kiểm soát đề ra mục tiêu chương trình hoạt động năm 2015 như sau : 

1- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, hoạt động của HĐQT và Ban 
TGĐ điều hành theo quy định tại Điều lệ Công ty 

2- Tham gia các cuộc họp định kỳ của HĐQT và Ban TGĐ Công ty .  

3- Giám sát tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội cổ đông giao .  

4- Giám sát hoạt động tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh hàng Quý; 
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5- Lập báo cáo của Ban Kiểm soát gửi ĐHĐCĐ và HĐQT theo đúng quy định 
đối với Công ty đại chúng, công ty niêm yết. 

6- Thực hiện kiểm soát theo yêu cầu của HĐQT hoặc nhóm cổ đông theo quy 
định tại Điều lệ Công ty. 

Ban Kiểm soát xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông! 

TM.BAN KIỂM SOÁT 
TRƯỞNG BAN 

Trần Thị Thu Thủy 
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