
1 
 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 

VINACONEX 1  
-------------------- 

Số:…......./2021/BC-BKS 

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

Hà Nội, ngày       tháng     năm 2021 

 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Tại Đại hội đồng cổ công thường niên 2021 

 

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

 

Căn cứ: 

- Chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty 

cổ phần Xây dựng số 1 (sau đây gọi tắt là Công ty), 

- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và 

Thẩm định giá Việt Nam, 

- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2020. 

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của 

Công ty trong năm 2020 như sau: 

I. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên: 

1.  Cơ cấu Tổ chức Ban kiểm soát: 

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty bao gồm:  

- Ông Vũ Văn Mạnh   

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang 

- Ông Chu Quang Minh 

2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên: 

Trong năm 2020, các Kiểm soát viên và Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân 

thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy chế nội bộ của Công ty 

trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều 

hành, cụ thể như sau: 

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của 

Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2020. 

- Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện 

kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty; hỗ trợ công ty trong công tác 

lựa chọn đơn vị kiểm toán. 

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban 

Tổng Giám đốc, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. 

- Thẩm định các Báo cáo tài chính quý, năm 2020 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của 

các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các 

quy định của pháp luật hiện hành. 
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- Kiểm soát công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ và 

HĐQT phê duyệt. 

- Kiểm tra, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành đảm bảo tuân thủ các quy định của 

pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty. 

- Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và việc chấp hành các quy định 

về tài chính, kế toán của Công ty. Đóng góp ý kiến thảo luận với mục đích nâng cao tính minh 

bạch và chính xác của hệ thống báo cáo tài chính. 

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

pháp luật; 

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ 

II. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành 

Công ty 

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, thể hiện: 

- Đại diện Ban Kiểm soát đã được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT 

và các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành công ty. 

- Ban Kiểm soát nhận được các tài liệu, thông tin của Công ty theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp, Điều lệ Công ty. 

- Ban Kiểm soát được Ban Giám đốc cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu. 

III. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị 

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 2 cuộc họp, ban hành 14 Nghị quyết và Quyết 

định để chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao. Các Nghị 

quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đ ng trình tự, đ ng thẩm quyền và ph  hợp căn cứ pháp 

lý theo quy định của pháp luật và của Công ty. 

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng sau: 

- Thông qua chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và tổ chức 

thành công Đại hội. 

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các BCTC của công ty năm 2020 và chỉ đạo lập các 

báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý theo quy định của pháp luật. 

- Phê duyệt hạn mức vay vốn, bảo lãnh tại các tổ chức tín dụng năm 2020. 

- Phê duyệt các giải pháp để thu hồi công nợ đội, công nợ chủ đầu tư và phương án giải quyết 

công nợ phải trả một số khách hàng. 

- Các quyết định về nhân sự, tổ chức trong công ty: Thành lập hội đồng thanh lý tài sản;  kiện 

toàn nhân sự Tổ công tác thu hồi công nợ; miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc; sáp 

nhập phòng Đầu tư và phòng kinh tế thị trường. 

- Phê duyệt chuyển nhượng cổ phần nắm giữ tại một số đơn vị. 

- Quyết định bán, thanh lý một số tài sản của Công ty. 

- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 

- Giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2020, các Nghị quyết và quyết định của HĐQT. 



3 
 

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT ph  hợp với Điều lệ của công ty, đáp ứng yêu cầu 

quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm. 

IV. Kết quả giám sát hoạt động của Ban giám đốc 

- Ban giám đốc Công ty trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và 

nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, triển khai kế hoạch hoạt 

động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội cổ đông, nghị quyết, quyết định của Hội 

đồng quản trị. 

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh: giá trị sản xuất kinh doanh và doanh thu của 

Công ty trong năm 2020 chỉ hoàn thành 64,2% và 77,4% kế hoạch ĐHĐCĐ 2020 phê duyệt. 

Tuy nhiên, trong năm công ty có thanh lý một số tài sản nên lợi nhuận trước thuế đạt 128,7% 

so với kế hoạch và bằng 174,6% so với thực hiện năm 2019, đồng thời trích lập thêm dự 

phòng phải thu khó đòi để đảm bảo nguyên tắc thận trọng, đây là nguồn lợi nhuận của Công 

ty khi thu được nợ từ các Chủ đầu tư. 

- Hoạt động xây lắp: Doanh thu từ họat động xây lắp trong năm 2020 đạt 347,3 tỷ đồng đạt 

75% kế hoạch và bằng 54% so với thực hiện năm 2019, nguyên nhân đạt thấp do ảnh hưởng 

dịch Covid và công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm gặp khó khăn. Trong năm Công ty chỉ ký 

Hợp đồng và phụ lục hợp đồng với giá trị 71,207 tỷ. Các công trình công ty thực hiện đảm 

bảo tiến độ và chất lượng công trình, đảm bảo ATLĐ&VSCN. 

- Hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản: Trong năm Công ty đã ghi nhận doanh thu kinh 

doanh bất động sản là 34,77 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch, lợi nhuận gộp 8,29 tỷ đồng đạt 

132% kế hoạch (từ Dự án Hà Khánh - Quảng Ninh). Tuy nhiên Công ty chưa triển khai được 

các dự án theo kế hoạch do vướng mắc về cơ chế chính sách và thủ tục. 

- Trong năm 2020, công ty thực hiện rà soát lại tài sản, máy móc thiết bị phục vụ thi công và 

tiến hành thanh lý một số tài sản và máy móc thiết bị. Công ty cũng đã thực hiện bán toàn bộ 

số cổ phần nắm giữ tại Công ty CP Xi măng Yên Bình và Công ty CP Du lịch Khách sạn Suối 

Mơ để thu hồi vốn. 

- Công tác thanh quyết toán & thu hồi công nợ: Đây là công tác được HĐQT và Ban điều hành 

quyết liệt đẩy mạnh trong năm 2020 Trong đó, đã tập trung nhân lực phục vụ cho công tác 

thanh, quyết toán công trình đã thi công xong để thu hồi, trong năm đã thu được tổng giá trị 

63,4 tỷ đồng của một số công nợ tại các công trình từ lâu; đã quyết liệt thực hiện rà soát công 

nợ đội, mời từng đơn vị lên làm việc, bước đầu thu công nợ đội được tổng giá trị 17,3 tỷ 

đồng. 

- Hoạt động tài chính, quản lý dòng tiền hiệu quả, minh bạch, đáp ứng yêu cầu SXKD. Chi phí 

quản lý doanh nghiệp năm 2020 tăng gần 19 tỷ đồng so với năm 2019 do trong năm 2020 

công ty thực hiện trích lập dự phòng bổ sung 33,3 tỷ đồng. 

Ban Kiểm soát đánh giá, c ng với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Hội đồng quản trị, Ban Tổng 

giám đốc trong năm 2020 đã quyết liệt và tích cực chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh 

doanh và giải quyết các vấn đề tồn tại. 

V. Thẩm định Báo cáo tài chính 2020 

- Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và 

Thẩm định giá Việt Nam AVA), là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận  kiểm toán cho 

đơn vị có lợi ích công ch ng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020. 

- Ý kiến của Kiểm toán viên: Theo ý kiến của ch ng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung 

thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 

31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm 
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tài chính kết th c c ng ngày, ph  hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp 

Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. 

- Ban kiểm soát đánh giá, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán c ng với ý kiến của kiểm toán 

viên phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 và 

kết quả kinh doanh năm 2020, Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính năm 2020 đã 

được TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam kiểm toán. 

- Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty: 

 Bảng cân đối kế toán 

Đơn vị tính:  Đồng 

STT CHỈ TIÊU 31/12/2020 1/1/2020 

A TÀI SẢN NGẮN HẠN 806.720.052.875 901.648.732.714 

1 Tiền và các khoản tương đương tiền 8.030.401.415 5.825.623.879 

2  Đầu tư tài chính ngắn hạn 1.350.000.000  

3 Các khoản phải thu ngắn hạn  560.384.294.675 581.420.102.591 

4 Hàng tồn kho 236.955.356.785 314.357.389.014 

5 Tài sản ngắn hạn khác  45.617.230 

B TÀI SẢN DÀI HẠN 59.019.592.714 76.171.447.456 

1 Các khoản phải thu dài hạn 50.000.000 50.000.000 

2 Tài sản cố định 4.892.032.237 8.278.128.908 

3  Bất động sản đầu tư 50.375.809.528 51.818.943.844 

4 Tài sản dở dang dài hạn 1.352.675.429 1.352.675.429 

 5 Đầu tư tài chính dài hạn 147.200.410 5.439.289.723 

6 Tài sản dài hạn khác 2.201.875.110 9.232.409.552 

  TỔNG CỘNG TÀI SẢN 865.739.645.589 977.820.180.170 

C NỢ PHẢI TRẢ 626.713.928.450 748.442.136.773 

1 Nợ ngắn hạn 626.473.928.450 748.102.136.773 

2 Nợ dài hạn 240.000.000 340.000.000 

D VỐN CHỦ SỞ HỮU 239.025.717.139 229.378.043.397 

  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 865.739.645.589 977.820.180.170 

 Kêt quả kinh doanh: 

Đơn vị tính:  Đồng 

STT CHỈ TIÊU Năm 2020 Năm 2019 

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

388.951.234.062 652.984.565.756 

2 Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp  381.071.166.786 621.041.867.022 

3 Doanh thu hoạt động tài chính 1.825.754.666 7.195.378.080 

4 Chi phí tài chính 13.341.755.774 10.880.146.571 

5 Chi phí quản lý doanh nghiệp 49.883.195.524 30.436.592.492 

6 Lợi nhuận khác 66.144.822.772 9.409.034.023 

7 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 12.625.693.416 7.230.371.774 

8 Lợi nhuận sau thuế TNDN 9.647.673.742 5.512.845.830 

VI. Đánh giá thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: 

1. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh: 

Đơn vị tính: Triệu đồng 
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STT Các chỉ tiêu chủ yếu KH 2020 TH 2020 TH/KH 

1 Giá trị sản xuất kinh doanh 491.945 316.017 64,2% 

2 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 502.537 388.951 77,4% 

3 Lợi nhuận trước thuế 9.807 12.626 128,7% 

4 Lợi nhuận sau thuế 7.846 9.648 122,9% 

5 Tỷ lệ cổ tức (dự kiến) 0% 0% - 

Như vậy, Công ty không hoàn thành kế hoạch sản lượng và doanh thu nhưng hoàn thành vượt 

mức kế hoạch lợi nhuận. 

2. Kết quả thực hiện các nội dung khác: 

Công ty thực hiện tuân thủ các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua, cụ thể: 

- Chi trả th  lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019; Phân phối lợi nhuận 2019. 

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC cả 

năm 2020 

VII. Kiến nghị của Ban kiểm soát: 

Ban Kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban điều hành công ty: 

- Tiếp tục cải tiến công tác quản lý hoạt động xây lắp, tăng cường công tác quản lý giá và chi 

phí để nâng cao năng lực cạnh tranh, tìm kiếm việc làm và nâng cao hiệu quả hoạt động sản 

xuất kinh doanh. 

- Tiếp tục quyết liệt thực hiện công tác quyết toán và thu hồi công nợ với các chủ đầu tư và 

công nợ đội; quản lý tốt dòng tiền và công nợ các công trình đang triển khai. 

- Tích cực hoàn thiện thủ tục pháp lý và đẩy nhanh công tác triển khai đầu tư các dự án bất 

động sản để thu hồi vốn và tăng hiệu quả kinh doanh. 

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2020 của 

Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn các Quý cổ đông, các ông/bà thành viên 

Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ công nhân viên Công ty CP Xây dựng số 1 đã 

phối hợp, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ trong năm vừa qua. 

Xin trân trọng cảm ơn. 

 

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, 
- Các thành viên BKS, 
- Lưu TCHC. 

 

TM. BAN KIỂM SOÁT 
TRƯỞNG BAN 

 

 

 

Vũ Văn Mạnh 

 


