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Dự thảo
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18
Ban kiểm soát Công ty cổ phần COMA18 trân trọng báo cáo Quý cổ đông tham dự
phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về hoạt động năm 2017 và
phương hướng hoạt động năm 2018 như sau:
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017:
1. Trong năm 2017, Ban kiểm soát COMA18 đã tiến hành họp định kỳ theo quy
định, ngoài ra Ban kiểm soát đã thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, email để nắm bắt công tác
quản lý, điều hành SXKD nhằm tăng cường giám sát đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông;
2. Giám sát HĐQT và Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết
đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
3. Tham dự các cuộc họp của HĐQT, thông qua đó nắm bắt chủ trương, quyết
sách trong hoạt động SXKD của công ty, đưa ra các ý kiến đối với các đề xuất về kế
hoạch SXKD; thanh quyết toán thu hồi công nợ; đầu tư các dự án; Bổ nhiệm, miễn nhiệm
nhân sự; sửa đổi và bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ;
4. Chủ động làm việc, xem xét báo cáo của kiểm toán độc lập; thảo luận về các
tồn tại mà cơ quan kiểm toán đưa ra; có ý kiến về những vấn đề đưa ra dưới góc độ của
ban kiểm soát;
5. Soát xét, phân tích báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, 6
tháng và thẩm định báo cáo năm.
II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD:
Trên cơ sở Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 do Công
ty lập; Báo cáo của Kiểm toán độc lập Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam và kết
quả thẩm định của BKS; theo ý kiến của BKS, đồng thuận với ý kiến đánh giá của kiểm
toán độc lập, đó là 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 31/12/2017 cũng như kết quả kinh
doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với
các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định
pháp lý có liên quan.
Tuy nhiên, BKS cũng phân tích thêm một số yếu tố và ảnh hưởng của chúng (nếu
có) đến các chỉ tiêu trình bày trên báo cáo tài chính như sau:
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1. Về tài sản:
- Căn cứ theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 05/06/2017 về việc hợp tác thực
hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Kim Thành,
tỉnh Hải Dương
- Căn cứ vào kế hoạch sử dụng vốn được Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
Công ty thông qua, mục đích tăng vốn là: nâng cao năng lực tài chính của Công ty, hình
thành nguồn vốn chủ sở hữu làm đối ứng cho việc thực hiện dự án Khu công nghiệp Kim
Thành tỉnh Hải Dương;
- Căn cứ tình hình thực tế đầu tư, Công ty đã sử dụng vốn như sau:
Đơn vị tính: VND
TT
1
2

Nội dung
Dự án khu công nghiệp Kim
Thành tỉnh Hải Dương
Góp vốn đầu tư vào Công ty CP
đầu tư khu công nghiệp Kinh Đô
làm Dự án Khu công nghiệp Kim
Thành, tỉnh Hải Dương.
Cộng
- Nợ phải thu quá hạn (Tổng giá trị các

Kế hoạch
181.000.000.000

Đã sử dụng

181.000.000.000

181.000.000.000
181.000.000.000
khoản phải thu, tạm ứng và các khoản

phải thu khác quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng
thu hồi): 32,659 tỷ đồng.
- Hàng tồn kho lớn: 293,896 tỷ đồng, trong đó, số dư chi phí SXKD tòa nhà
Westa 257,090 tỷ đồng. (Theo ý kiến của kiểm toán CPA Việt Nam: Số dư tại ngày
31/12/2017 của chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại dự án Westa là 257,090 tỷ đồng
(tại thuyết minh 5.6), hiện dự án này chưa được quyết toán vốn đầu tư và xác định
phương án kinh doanh cho phần tài sản của chủ đầu tư của dự án nên việc xác định
doanh thu còn được thu hồi và lãi lỗ của dự án chưa được xác định. Do đó, Kiểm toán
không đưa ý kiến về các khoản mục này và ảnh hưởng (nếu có) của chúng đến các khoản
mục khác trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Công
ty).
- Hiện tại đã dừng triển khai dự án khu đô thị Nam Dương.
2. Về nguồn vốn:
* Vốn đầu tư của chủ sở như sau:
Chi tiết vốn chủ sở hữu

31/12/2016

VND 01/01/2016

VND

Công ty Cổ phần đầu tư FIDEL

181.000.000.000 đ

181.000.000.000 đ

Cán bộ Công nhân viên và Cổ đông Công ty

134.399.470.000 đ

134.399.470.000 đ

Tổng

315.399.470.000 đ

315.399.470.000 đ
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3. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu KH năm 2017 đã được ĐHĐCĐ thông qua:
3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
ĐVT: Tỉ đồng
Chỉ tiêu

STT
1

Doanh thu

2

Tổng lợi nhuận sau thuế

3

Nộp Ngân sách NN

4

Thu nhập bình quân (Triệu

Kế hoạch

Tỷ lệ (%)
TH/ KH

Thực hiện

30,000

41,300

137,7

0,233
10

5,1

51

6,4

đồng/người/tháng)
Năm 2017 chỉ tiêu doanh thu đạt 41,3/30 tỷ đồng (tăng 37,7% so KH).
Tuy nhiên, chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế đạt (0,233/1.468), Trong năm Công ty đã
ghi nhận doanh thu Dự án Westa và chuyển nhượng hạ tầng nhà máy kết cấu thép Bích
Hòa. Vì vậy, làm giảm Lợi nhuận sau thuế toàn Công ty so với cùng kỳ năm trước.
*Kết quả thực hiện bộ phận:
ĐVT: Tỉ đồng
Lĩnh vực
Cơ khí

BĐS

Chỉ tiêu

Chuyển
nhượng hạ
tầng, xây lắp,
doanh thu
khác

Tổng

1. Doanh thu

8,843

17,425

15,046

41,315

2. (Tỷ lệ %)

21,4

42,17

36,43

100

3. Chi phí hoạt động:

6,792

15,348

12,993

35,133

4. Kết quả hoạt động (gộp):

2,051

2,077

2,053

6,181

5. Lãi tiền gửi

4

6. Thu nhập khác không liên
quan HĐSXKD

2,823

7. Lợi nhuận

0,233

Trong năm 2017, kết quả sản xuất kinh doanh lãi 0,233 tỷ đồng, tuy nhiên sản xuất
kinh doanh của Công ty vẫn còn rất nhiều khó khăn:
+ Đầu tư Dự án Westa không hiệu quả do rơi vào giai đoạn thị trường tài chính và
bất động sản khủng khoảng, tiến độ thi công kéo dài. Chủ trương ban đầu Công ty đã
triển khai xây dựng chung cư theo tiêu chuẩn cao cấp có giá thành cao, giai đoạn sau
Công ty đã xin điều chỉnh chia nhỏ các căn hộ để phù hợp với nhu cầu thị trường dẫn đến
chi phí đầu tư tăng.
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+ Năm 2017, dự án Westa về cơ bản đã hoàn thành. Tuy nhiên, chi phí SXKD dở
dang tại ngày 31/12/2017 của dự án westa là 257.09 tỷ đồng. Hiện tại, dự án chưa được
quyết toán vốn đầu tư và xác định phần tài sản của chủ đầu tư. Vì vậy, việc xác định
doanh thu còn được thu hồi lãi/ lỗ của dự án chưa được xác định. Do đó, đơn vị kiểm
toán không đưa ra ý kiến về các khoản mục này và ảnh hưởng (nếu có) trên Báo cáo tài
chính kết thúc ngày 31/12/2017.
+ Công ty đã lỗ lực tiết giảm chi phí quản lý, cơ cấu lại lao động dôi dư, tăng chi phí
lương, bảo hiểm, ty nhiên do doanh thu đạt thấp nên tỷ lệ CP QL trên doanh thu vẫn cao.
+ Những năm gần đây, Công ty tập trung chủ yếu nguồn lực tài chính vào các dự
án bất động sản, hạ tầng khu công nghiệp, các dự đầu tư với quy mô lớn đã dẫn đến tiền
vốn bị tồn đọng vào các dự án chuẩn bị đầu tư, tồn đọng vào sản phẩm dở dang, tồn đọng
ở căn hộ chưa bán được làm tăng chi phí giá vốn.
Như vậy, trong bối cảnh không thuận lợi, tập thể lãnh đạo COMA18 đã chỉ đạo
quyết liệt đảm bảo việc làm cho người lao động và an sinh xã hội, thu hút các nguồi lực
bên ngoài, tăng vốn đầu tư chủ sở hữu, tạo nguồn lực thực hiện các dự án đầu tư, đầu tư
mở rộng sản xuất, làm việc với các tổ chức tín dụng để cơ cấu lại nguồn vốn vay dự án
WESTA, thu xếp vốn để tiếp tục thi công các công trình, dự án, trả nợ ngân hàng, trả nợ tiền
thuế cho Ngân sách Nhà nước.
3.2. Hoạt động đầu tư các dự án:
- Trong năm 2017, Công ty đã lỗ lực trong việc tìm đối tác đầu tư, đầu tư vốn, và
đã tăng được vốn chủ sở hữu đáp ứng năng lực tài chính để triển khai các dự án lớn. Mặc
dù vậy, tiến độ triển khai dự án Khu công nghiệp Kim Thành- Hải Dương cũng đã chậm
tiến độ. Trong năm 2018, Công ty cần khẩn trương triển khai tiến độ dự án này.
- Dự án WESTA: Dự án không đáp ứng đúng tiến độ do khó khăn về vốn. Dư nợ
vay dự án đến 31/12/2017 là rất cao tạo áp lực về vốn thi công cũng như trả nợ vay ngân
hàng là rất lớn. Năm 2018, Công ty cần tập trung hoàn thành dự án, quyết toán vốn đầu tư.
3.3. Hoạt động đầu tư tài chính:
Công ty thực hiện đầu tư tài chính là 25,017 tỷ đồng vào 02 đơn vị gồm: Công ty
CP thủy điện Hùng Lợi Yên Sơn 24,017 tỷ đồng/ vốn điều lệ 120 tỷ đồng (chiếm
20%VĐL); Công ty COMAREE 1 tỷ đồng/160 tỷ đồng vốn điều lệ (chiếm 0,625%).
+ Khoản đầu tư tại COMAREE không hiệu quả, khó có khả năng thu hồi, hiện tại
đã trích lập dự phòng 500 triệu đồng.
+ Khoản đầu tư vào Công ty CP thủy điện Hùng Lợi Yên Sơn hiện nay dự án đang
triển khai giai đoạn đầu.
3.4. Công tác tổ chức:
Năm 2017, Công ty đã và đang sắp xếp lại các phòng ban, đơn vị trực thuộc để
phù hợp với định hướng phát triển. Rà soát, cân đối nhu cầu nhân lực cho từng giai đoạn
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cụ thể để xây dựng lực lượng lao động đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu
cầu SXKD của Công ty.
3.5. Công tác khác:
Hoạt động của các tổ chức đoàn thể được lãnh đạo Công ty hết sức quan tâm chăm
lo đến đời sống cho CBCNV trong Công ty. Phối hợp với Công đoàn thường xuyên kiểm
tra, đôn đốc và chăm lo thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động.
Công tác ATLĐ, VSLĐ và PCCC: Hội đồng bảo hộ lao động công ty thường
xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ
tại nhà máy sản xuất, trên các công trình đơn vị thi công nhằm giảm thiểu rủi ro cho
người lao động. Năm 2017 không để xảy ra vụ tai nạn nào.
Công tác quản lý chất lượng: Công ty thường xuyên rà soát, bổ xung đánh giá nội
bộ, Trung tâm Quacert đánh giá giám sát định kỳ hàng năm hệ thống quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2008.
III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN
TỔNG GIÁM ĐỐC:
1. Hội đồng Quản trị gồm 05 thành viên, Trong năm HĐQT duy trì đầy đủ các
phiên họp định kỳ; những vấn đề cần thiết phải thảo luận, biểu quyết trong cuộc họp đều
được ghi thành biên bản và lưu trữ đầy đủ theo đúng quy định tại Công ty; các vấn đề
được HĐQT thông qua trong cuộc họp đều được ban hành bằng Nghị quyết; Các Nghị
quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành kịp thời để thông qua các vấn đề chính như:
Thông qua kế hoạch, tình hình hoạt động SXKD; Công tác bổ nhiệm cơ bản, các thành
viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện đúng
chức năng nhiệm vụ được giao;
2. Ban Tổng giám đốc đã tổ chức triển khai và thực hiện các Nghị quyết của
ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, đưa ra các quyết định điều
hành kịp thời, phù hợp với sự biến động của thị trường và có những ứng xử linh hoạt.
Tuy nhiên, trong quản lý, điều hành còn một số tồn tại chính như sau:
- Phương án kinh doanh chưa rõ ràng, trì trệ; phối hợp không tốt giữa các bộ phận.
- Việc quản trị nhân sự còn chưa khai thác hết hiệu quả nguồn nhân lực, chưa có
cơ chế tạo động lực làm việc cho người lao động.
- Quản trị tài chính yếu, chưa phân định rõ ràng trách nhiệm.
IV. KIẾN NGHỊ:
Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong năm 2017 vẫn còn một số tồn tại, Ban
kiểm soát đề xuất với Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành COMA18
như sau:
1. Xây dựng mục tiêu, chiến lược phát triển Công ty;
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2. Xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất, đầu tư, kinh doanh năm 2018, kế
hoạch 5 năm(2018-2022) đảm bảo nguồn vốn và lợi nhuận hàng năm;
3. Tập trung nguồn lực, đẩy mạnh tiến độ triển khai các dự án đầu tư (Dự án KCN
Kim Thành, Dự án Thủy điện), đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn;
4. Tập trung cơ cấu lại vốn, tài sản hiện có, thiết bị, phương tiện vận tải, hàng tồn
kho dự án Westa. Khẩn trương xây dựng phương án thanh lý tài sản không cần dùng,
Phương án cho thuê tài sản tăng doanh thu cho Công ty.
5. Khẩn trương rà soát, đánh giá, thu hồi các khoản nợ phải thu.
6. Lập kế hoạch, lộ trình giải quyết các vướng mắc, nợ đọng về tài chính với các tổ
chức tín dụng, cơ quan thuế, BHXH, khách hàng.
7. Ban lãnh đạo cần có tư duy đổi mới, nhạy bén, quyết liệt và quan trọng hơn hết
là khả năng tận dụng được các nguồn lực tài chính, cũng như sự ủng hộ của CBCNV để
tập trung cho sự phát triển của doanh nghiệp.
8. Xây dựng Công ty có cơ chế minh bạch, có định hướng chiến lược ngành kinh
doanh mũi nhọn, sản phẩm rõ ràng; xây dựng chính sách hợp lý với đối tác, khách hàng.
9. Nhanh chóng rà soát, đánh giá năng lực CBCNV bố trí lực lượng gián tiếp cho
hợp lý tăng hiệu quả.
10. Cần xem xét, bổ sung, sửa đổi các qui chế, qui định cho phù hợp với tình hình
từng thời kỳ.
11. Việc tiết giảm chi phí quản lý cần thực hiện kiên quyết hơn, cụ thể hơn.
V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018:
Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu năm 2018, Ban Kiểm soát đề ra chương trình
công tác như sau:
1. Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2018 thông qua và các nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản
trị công ty ban hành;
2. Thực hiện kiểm tra, giám sát công tác quản lý điều hành họat động sản xuất
kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác;
3. Định kỳ thẩm tra tính trung thực của báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh
doanh hàng quý, năm;
4. Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung
những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý
họat động sản xuất kinh doanh của Công ty;
5. Thường xuyên giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế, quy
định của Công ty về công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và
các Phòng ban Công ty trong việc tổ chức thực hiện công việc kinh doanh, đầu tư của
Công ty;
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6. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành
và cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao;
7. Thu thập thông tin, trao đổi, giao tiếp với các cổ đông, xử lý các vấn đề theo
yêu cầu của cổ đông và theo đề nghị của HĐQT công ty.
Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và phương hướng
hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2018 xem xét thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!
T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
Đã ký
Phùng Thị Giang
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