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CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 
NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM 

 
Số: 01/BC-BKS 

 

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

 
Hà Nội, ngày 12  tháng 4 năm 2019 

 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

  Kính thưa Quý vị cổ đông!  

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp; 

 Căn cứ vào  chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát quy định tại Điều lệ tổ chức 

và  hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam (Sau đây gọi 

tắt là Công ty); 

  Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán 

và Định giá Thăng Long-T.D.K; 

  Căn cứ vào quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, 

  Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các 

mặt hoạt động trong năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng 

Việt Nam như sau: 

I. Hoạt động của Ban kiểm soát: 

1. Công tác đã thực hiện năm 2018 

- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định Pháp luật và 

Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng Quản trị, Ban 

Giám đốc Công ty năm 2018, cụ thể: 

+ Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội 

đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong năm 2018 theo đúng quy định của Pháp luật và Công 

ty. 

+ Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty về các vấn đề 

liên quan đến các hoạt động của Công ty trong năm; 

+ Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông thường niêm năm 2018 đối với HĐQT và Ban Giám đốc; 

+ Thẩm tra các báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của 

các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính 

hiện hành của Việt Nam; 

+ Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy 

định của Pháp Luật. 

II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị 
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- Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp theo đúng quy định của điều lệ tổ chức và 

hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp 

với quy định Pháp luật, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty trong năm. 

- Hội đồng Quản trị đã ban hành các quyết định liên quan đến hoạt động của công ty 

trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các quyết định của HĐQT ban 

hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với căn cứ pháp lý theo quy định của 

Pháp Luật và Công ty. Trong năm 2018, Hội đồng Quản trị đã thảo luận và quyết định 

một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau: 

+ HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện 

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

HĐQT đã phối hợp tốt với ban điều hành chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của 

Công ty, góp phần quan trọng vào việc bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 

2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 

+ Các công tác khác theo chức năng và thẩm quyền của Hội đồng Quản trị. 

III. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Giám đốc 

- Trong năm 2018 Ban Giám đốc đã triển khai kịp thời các chỉ thị, Nghị quyết của Công 

ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam, Quyết định của Hội đồng Quản 

trị. Ban Giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng với Luật doanh nghiệp 

và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; 

- Ban Giám đốc đã duy trì  thường xuyên lịch họp giao ban, thành phần tham dự đầy đủ, 

nội dung cuộc họp tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong điều hành, quản lý 

sản xuất kinh doanh, đưa ra các biện pháp giải quyết ngày trong cuộc họp. Trong các 

cuộc họp, Giám đốc cũng đã triển khai các công việc, đề ra các giải pháp để thực hiện kế 

hoạch, chỉ thị, Quyết định đã được HĐQT ban hành. 

- Ban Giám đốc đã ban hành, sửa đổi kịp thời các quy trình, quy chế để áp dụng vào thực 

tiễn một cách có hiệu quả nhất trong các công tác quản trị, quản lý chi phí, biện pháp thi 

công nhằm phù hợp với tình hình thực tế, theo xu hướng phát triển bền vững, lâu dài của 

Công ty. 

IV. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 

1. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính 

- Báo cáo tài chính năm 2018 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam 

hiện hành. 

- Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Định giá 

Thăng Long -T.D.K là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công 

ty đại chúng. 
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- Ý kiển của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty là ý kiến chấp 

thuận toàn bộ. Báo cáo tài chính năm 2018 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình 

hình tài chính tại ngày 31/12/2018, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ 

trọng năm 2018, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán việt nam và các quy định hiện 

hành có liên quan. 

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong năm 2018 như sau:             

Đơn vị tính: nghìn đồng 

STT Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2017 
Ghi 

chú 

1 
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 

vụ 
26.011.482.420 21.789.672.307 

  

2 Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0   

3 
Doanh thu thuần bán hàng và cung 

cấp dịch vụ 
26.011.482.420 21.789.672.307 

  

4 Giá vốn hàng bán 24.776.666.386 22.742.117.153   

5 
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung 

cấp dịch vụ 
1.234.816.034 -952.444.846 

  

6 Doanh thu hoạt động tài chính 1.721.435 1.081.891   

7 Chi phí tài chính 3.220.341.745 2.361.262.547   

  - Lãi vay 3.330.739.453 3.090.452.338   

8 Chi phí bán hàng 0 0   

9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 3.639.411.961 11.858.175.095   

10 
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 

doanh 
-5.623.216.237 

-

15.170.800.597   

11 Thu nhập khác 4.198.508 1.612.601   

12 Chi phí khác 52.454.687 0   

13 Lợi nhuận khác -48.256.179 1.612.601   

14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -5.671.472.416 
-

15.169.187.996   

V. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban 

Giám đốc: 

  Sự phối hợp hoạt động giữa ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc 

và các bộ phận quản lý khác của công ty được thực hiện chặt chẽ theo sát Nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát được cung cấp các văn bản, tài liệu cần thiết trong 
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quá trình giám sát hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám 

đốc. Các kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát đều được HĐQT, Ban Giám đốc xem xét, 

chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện. 

 Công ty thực hiện việc công bố thông tin minh bạch, kịp thời theo quy định của 

Pháp luật. 

VI. Kế hoạch định hướng năm 2019 

 Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 

công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2019 như sau:  

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của công ty, tình hình thực 

hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị của công ty; 

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh 

doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 

- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư của 

công ty; 

- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính của công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng 

góp đối với Hội đồng quản trị và ban điều hành trong công tác quản trị, phối hợp hoạt 

động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát. 

 Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát. Kính trình Đại hội xem xét và thông qua. 

Trân trọng!   

Nơi nhận: 

- Cổ đông công ty; 
- HĐQT; 
- Thành viên BKS; 
- Lưu: VT. 
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