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 CÔNG TY CỔ PHẦN KCN HỐ NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  BAN KIỂM SOÁT Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 ____________________ __________________________  

 Số: 17/BC-HONIZBKS Đồng Nai, ngày       tháng    năm  2018 

 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

CÔNG TY CỔ PHẦN KCN HỐ NAI NĂM 2017 

 
 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần KCN Hố Nai 

  

Căn cứ Luật Doanh nghiệp; 

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hố Nai; 

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát CTCP KCN Hố Nai; 

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 và 

các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty năm 2017; 

Căn cứ Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo tình hình SXKD của Tổng giám 

đốc; Báo cáo quyết toán tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2017, 

Ban Kiểm soát xin báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 các nội dung sau: 

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017 

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân 

thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường 

niên năm 2017, các Nghị quyết của HĐQT trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động 

kinh doanh của Công ty năm 2017. Cụ thể như sau: 

- Tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm soát, đánh giá kết quả của hoạt động kiểm 

soát qua các quý. 

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD; kế hoạch đầu tư XDCB. 

- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; 

phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển 

vốn. 

- Kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc ghi chép và lập Báo cáo 

tài chính. 

- Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát lập báo cáo kiểm tra, giám sát đánh giá việc 

tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị Quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT, các đánh 

giá việc chấp hành các quy định của pháp luật và của Công ty. 
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- Tham dự các phiên họp thường kỳ của HĐQT và tham gia đóng góp ý kiến đối 

với các vấn đề liên quan. 

- Lập Báo cáo công tác kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017 báo cáo Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. 

- Lập các Báo cáo kiểm tra, giám sát về tình hình SXKD, hoạt động đầu tư XDCB, 

tình hình công nợ, tình hình sử dụng vốn đầu tư. 

Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của 

HĐQT, Ban Tổng giám đốc cũng như các Phòng nghiệp vụ để Ban kiểm soát hoàn thành 

nhiệm vụ ĐHĐCĐ đã giao. 

 B. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2017 

I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY:  

- HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp HĐQT hàng quý theo quy 

định và đã ban hành các Nghị quyết để định hướng, chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty. Trong các phiên họp HĐQT, các thành viên HĐQT tham gia đầy 

đủ với tinh thần trách nhiệm cao. 

- Các Nghị quyết của HĐQT đều được thông qua với sự nhất trí cao của các thành 

viên. HĐQT đã tích cực, chủ động trong việc chỉ đạo, đáp ứng được yêu cầu điều hành 

hoạt động kinh doanh của Ban Tổng giám đốc. 

- Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động của Công ty, triển khai thực hiện các 

Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT công ty. 

- Hàng tháng, Ban Tổng giám đốc tổ chức họp giao ban đối với các phòng, bộ 

phận trong Công ty, nêu những công việc đã thực hiện và đang thực hiện của các phòng, 

bộ phận. Qua đó, Ban Tổng giám đốc có những ý kiến chỉ đạo đối với các phòng, bộ phận 

để việc thực hiện kế hoạch được hiệu quả hơn. 

- Định kỳ hàng quý, Ban Tổng giám đốc báo cáo HĐQT tình hình thực hiện kế 

hoạch SXKD, thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT công ty. 

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc đã trình bày và phân tích rõ các mặt mạnh, yếu 

cùng như các nguyên nhân chủ quan, khách quan ảnh hưởng tới các hoạt động của Công ty 

trong năm 2017.  

 Tuy nhiên, do những khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của 

KCN và do hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN chưa được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt nên việc triển khai đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật chậm so với kế hoạch. 

 II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2017:  
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1. Thẩm định báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017:  

 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017: 

ĐVT: triệu đồng  

Số 

tt 

Chỉ tiêu Kế hoạch 2017 

(điều chỉnh) 

Thực hiện 

năm 2017 

Tỷ lệ % 

TH/KH 

I HOẠT ĐỘNG KINH DOANH    

1 Tổng doanh thu 

Trong đó: Doanh thu kinh doanh hạ tầng 

59.704 

29.104 

59.536 

29.114 

99,71% 

100,03% 

2 Tổng chi phí 42.330 39.898 94,25%  

3 Lợi nhuận trước thuế 17.374 19.637 113,03% 

4 Thuế TNDN phải nộp 1.897 2.346 123,65% 

5 Lợi nhuận sau thuế 15.477 17.292 111,72% 

6 Số phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước  6.887 8.084 117,37%  

7 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ VĐL 20,64% 23,06%  

8 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/DT 25,92% 29,04%  

9 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP) 1.878 2.098  

II HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 134.974 93.645 69,38% 

1 XDCB 133.230 91.981 69,04% 

2 Trả nợ vay ngân hàng 1.043 1.043 100,00% 

3 Đầu tư tài chính dài hạn 701 621 88,59% 

III LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG    

1 Lao động bình quân trong năm (người) 65 65  

2 Tổng quỹ lương 5.840 5.921 101,39% 

3 Tiền lương bình quân (đồng/người/tháng) 7.487.000 7.591.000 101,39% 

4 Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng) 8.545.000 8.774.000 101,26%  

Trong kỳ, Công ty đã vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và bị xử phạt với 

tổng số tiền là 1.392 triệu đồng. Công ty đang tìm cách khắc phục thông qua việc ký kết 

các hợp đồng đánh giá hiện trạng hoạt động hệ thống xử lý nước thải hiện hữu và đề xuất 

phương án cải tạo. 

2. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty: 

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là 

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. 

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính 

của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành và các 

quy định pháp lý có liên quan. 
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- Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 

2017 của Công ty.  

Một số chỉ tiêu tài chính tổng hợp của Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017: 

ĐVT: đồng 

Stt Chỉ tiêu Số đầu kỳ Số cuối kỳ CK/ĐK 

1 Tổng tài sản 441.936.572.566 517.178.261.807 117,03% 

 - Tài sản ngắn hạn 47.737.893.030 36.496.282.768 76,45% 

 - Tài sản dài hạn 394.198.679.536 480.681.979.039 121,94% 

2 Tổng nguồn vốn 441.936.572.566 517.178.261.807 140,0% 

 - Nợ phải trả 

Trong đó: 

- Vay ngắn hạn, dài hạn 

304.910.710.710 

 

214.823.787.000 

370.416.908.908 

 

266.346.115.000 

121,48% 

 - Vốn chủ sở hữu 

- Vốn góp của CSH 

- Thặng dư vốn cổ phần 

- Quỹ đầu tư phát triển 

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 

137.025.861.856 

75.000.000.000 

19.758.850.000 

34.611.667.208 

7.655.344.648 

146.761.352.899 

75.000.000.000 

19.758.850.000 

36.340.842.030 

15.661.660.869 

107,10% 

- Vốn chủ sở hữu cuối kỳ tăng 1,7 lần so với đầu kỳ. 

- Khả năng thanh toán nợ đến hạn: 1,1 lần. 

3. Về hoạt động đầu tư và XDCB: 

- Tổng vốn đầu tư năm 2017 là 93,65 tỷ đồng, chỉ đạt 69,38% so với kế hoạch điều 

chỉnh (134,97 tỷ đồng). 

- Hoạt động đầu tư trong năm 2017 chủ yếu là công tác bồi thường, hỗ trợ để thực 

hiện dự án KCN đợt 1 - giai đoạn 2 và hỗ trợ bổ sung để thực hiện dự án KCN giai đoạn 1 

với tổng giá trị phát sinh năm 2017 là 59,49 tỷ đồng, trong đó đợt 1 - giai đoạn II là 57,91 

tỷ đồng (vốn tín dụng ngân hàng là 48,43 tỷ đồng) cho diện tích đất là 12,39 ha; lãi tiền 

vay là 22,11 tỷ đồng; chi phí xây lắp các tuyến đường giai đoạn là 6,21 tỷ đồng (vốn tín 

dụng ngân hàng là 4,14 tỷ đồng). 

- Lũy kế đến ngày 31/12/2017, công tác bồi thường đất đợt 1 - giai đoạn 2, Công ty 

đã đã giải ngân số tiền là 344,04 tỷ đồng trên số diện tích 111,8 ha, trong đó vốn vay tín 

dụng dài hạn ngân hàng là 262,21 tỷ đồng, lãi tiền vay là 45,29 tỷ đồng. Tổng diện tích đất 

đã thu hồi của đợt 1 - giai đoạn 2 là 100,02 ha. Số còn lại chưa bàn giao đất do các hộ dân 

còn phải chờ thủ tục tái định cư và các hỗ trợ khác của địa phương.  

4. Về hoạt động tài chính: 
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 Doanh thu hoạt động tài chính (2.722 triệu đồng) là việc thu cổ tức của Công ty CP 

Khu công nghiệp Dầu Giây, cổ tức của Công ty CP Cáp nhựa Vĩnh Khánh và tiền gửi có 

kỳ hạn ngân hàng. Chi phí hoạt động tài chính (670 triệu đồng) chủ yếu là việc trích lập dự 

phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và lãi tiền vay Ngân hàng VCB Đồng Nai. 

 III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ 

ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017:  

- Công ty đã thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân 

phối lợi nhuận năm 2017 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Trong đó, 

chi cổ tức đợt 2 năm 2016 là 8% trên vốn điều lệ là 75 tỷ đồng. 

- Thực hiện trích thù lao HĐQT và BKS năm 2017 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ. 

- Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 là Công ty TNHH Hãng 

Kiểm toán AASC. 

- Công ty đã xây dựng phương án tăng vốn điều lệ từ 75 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng. 

Đến nay, đơn vị tư vấn đã nộp sơ hồ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xin cấp Giấy 

chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 

năm 2017. Tuy nhiên, theo Nghị quyết số 74/NQ-HONIZHĐQT tại phiên họp ngày 

09/04/2018 của HĐQT Công ty CP Khu công nghiệp Hố Nai có nêu nội dung chưa tăng 

vốn điều lệ theo chủ trương của Tập đoàn Công nghiệp Cao su việt Nam.  

 C. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Qua công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 

2017, Ban Kiểm soát có những kiến nghị sau đây: 

- Công ty cần theo dõi quá trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN để 

có quyết định đầu tư phù hợp. 

- Bám sát chính quyền địa phương các cấp để có biện pháp thu hồi phần đất còn lại 

của giai đoạn 1; đẩy mạnh công tác bồi thường, thu hồi đất giai đoạn 2; xây dựng các hạng 

mục công trình hạ tầng kỹ thuật KCN để có quỹ đất cho thuê trong năm 2018 nhằm tăng 

nguồn vốn và doanh thu cho đơn vị. 

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí, đảm bảo hiệu quả hoạt động sản 

xuất kinh doanh. 

- Có những giải pháp hiệu quả trong việc quản lý và thu hồi công nợ (lưu ý đến 

khoản nợ xấu là 606 triệu đồng – Công ty đã trích lập dự phòng vào các năm trước). 

- Cập nhật chứng từ bồi thường của Dự án KCN giai đoạn 1. 

- Đối với các khoản bồi thường, hỗ trợ di dời, Công ty cần phối hợp với Trung tâm 

Phát triển Quỹ đất địa phương để cập nhật chứng từ chi cho các hộ dân. 
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- Đối với các hạng mục công trình XDCB, đề nghị Công ty lưu ý đến các thủ tục 

và trình tự về XDCB. 

- Đề nghị ĐHĐCĐ cho ý kiến về việc phát hành tăng vốn điều lệ từ 75 tỷ đồng lên 

100 tỷ đồng (đợt 2) của Công ty. 

 D. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM 

SOÁT NĂM 2018 

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; tình 

hình thực hiện và tuân thủ Điều lệ công ty, Nghị quyết của HĐQT. 

- Giám sát việc quản lý, tổ chức điều hành hoạt động SXKD của HĐQT, Ban Tổng 

Giám đốc công ty. 

- Tích cực thực hiện công tác kiểm tra định kỳ, kiểm tra các báo cáo hoạt động của 

HĐQT, Ban điều hành để có các góp ý kịp thời, cần thiết. 

- Giám sát tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình 

hình quản lý, bảo toàn và phát triển vốn, hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty. 

- Thực hiện các công việc khác của Ban Kiểm soát theo chức năng và nhiệm vụ 

được giao. 

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát tình hình 

hoạt động của Công ty trong năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018. Kính trình Đại hội 

đồng cổ đông. 

Trân trọng./. 

 TM. BAN KIỂM SOÁT 

 TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT 

 

 

 

 Đỗ Đông Phương 
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