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Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

Công ty CP Nhân lực và Thương mại Vinaconex 

 

Căn cứ: 

-  Chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công 
ty CP Nhân lực và Thương mại Vinaconex (sau đây gọi là Công ty); 

-  Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte 
Việt Nam; 

-  Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2018. 

Ban kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt 
hoạt động của Công ty trong năm 2018 như sau: 

I.  Hoạt động của Ban kiểm soát. 

Trong nhiệm kỳ, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của 
Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành 
toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể: 

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc trong 
công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công 
ty phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; Giám sát việc thực thi pháp 
luật của Công ty. 

-  Kiểm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện rủi ro tiềm tàng 
hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù  hợp. 

-  Tham gia các buổi họp của HĐQT, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của 
Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT, Ban Giám đốc. 

-  Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Giám đốc lập: Kiểm tra các Báo cáo tài chính quý, 
năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời, phối 
hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán 
trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát Ban  lãnh đạo trong việc thực thi những kiến 
nghị do Kiểm toán viên đưa ra. 

- Giám sát việc công bố thông tin theo quy định của Pháp luật. 

- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch sản 
xuất kinh doanh theo Nghị quyết đại hội cổ đông đã phê duyệt. 

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

Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản 
lý công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị thể hiện: 

-  Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, 
điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2018. Những ý kiến của các 
thành viên tham gia tại cuộc họp đều được ghi chép đầy đủ trong biên bản họp. 



- Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo chủ chốt của Công ty theo đúng trình tự và 
đầy đủ thủ tục. 

- Quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo đúng 
tinh thần của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. 

- Các quyết sách của Hội đồng quản trị đã được ban hành kịp thời, đúng trình tự, đầy đủ 
thủ tục, phù hợp với điều kiện thực tế của Doanh nghiệp trong việc thực hiện kế hoạch 
sản xuất kinh doanh của Công ty trong nhiệm kỳ. 

-  Trong năm HĐQT tổ chức ….. cuộc họp, ra …. Nghị quyết, Quyết định. trong đó tập 
trung các nội dung liên quan đến tình hình hoạt động SXKD theo kế hoạch đã thông qua 
tại ĐHĐCĐ, ngoài ra HĐQT quyết nghị các nội dung khác như: Tổ chức đại hội cổ đông 
thường niên, hoàn tất việc chi trả cổ tức 2017, ……… 

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

- Trên cơ sở các chỉ tiêu và nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2018 thông qua và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh do 
HĐQT phê duyệt, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực điều hành các bộ phận thuộc lĩnh vực 
XKLĐ, Đào tạo, Kinh doanh XNK và các lĩnh vực khác triển khai thực thi các kế hoạch 
hoạt động, nhưng vì những lý do từ thị trường xuất khẩu lao động nói chung và các lĩnh 
vực xuất nhập khẩu các nói riêng nên Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu tài chính 
trong năm theo nhiệm vụ kế hoạch năm mà Đại hội cổ đông đã giao. 

-  Ban Giám đốc Công ty đã phê duyệt các quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo chủ chốt 
thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc Công ty 

- Về thị trường và lĩnh vực kinh doanh truyền thống: Ban Giám đốc Công ty rất tích cực 
chủ động tìm kiếm và khai thác các đơn hàng về xuất khẩu lao động và thương mại mới 
hiệu quả và phù hợp. Tăng cường củng cố vững chắc uy tín thương hiệu Vinaconex Mec 
trên thị trường Xuất khẩu lao động. 

- Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi theo đúng Nghị 
quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018. 

IV.  Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018. 

1. Công tác lập báo cáo tài chính 

Công ty đã lập, thực hiện kiểm toán và công bố báo cáo tài chính năm 2018 phù hợp với các 
quy định của UBCK Nhà nước và pháp luật hiện hành.  

2.  Đánh giá báo cáo kiểm toán 

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt 
Nam. 

Ý kiến của kiểm toán viên 

“Theo ý kiến chúng 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 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt 
động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù 
hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, 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”. 

Ý kiến của kiểm toán viên phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời 
điểm 31/12/2018. 

Ngoài ra Công ty kiểm toán lưu ý người đọc 3 vấn đề sau: 

- Như trình bày tại thuyết minh số 01 phần Thuyết minh báo cáo tài chính, Công ty chưa 
thực hiện lập báo cáo tài chính hợp nhất cho năm 2018 do Công ty con – Công ty TNHH 
MTV tư vấn Du học VCM chưa góp vốn điều lệ và chưa phát sinh hoạt động. 

- Như trình bày tại thuyết minh số 04 phần thuyết mình báo cáo tài chính, Ban Giám đốc 
đã quyết định điều chỉnh hồi tố số liệu báo cáo tài chính năm 2016 theo kiến nghị của kiểm 



toán nhà nước, dẫn đến thay đổi một số số liệu báo báo tài chính cho năm tài chính kết thúc 
ngày 31/12/2017. 

- Như trình bày tại thuyết minh số 18 phần thuyết minh báo cáo tài chính, trong đó mô tả 
yếu tố không chắc chắn liên quan đến việc Công ty có phải hoàn trả tiền đặt cọc thực hiện hợp 
đồng nhận từ người lao động được giới thiệu đi làm việc ở nước ngoài đã kết thúc nhưng chưa 
thanh lý hợp đồng hay không. 

3.  Tình hình tài chính 

a. Bảng cân đối kế toán rút gọn tại ngày 31/12/2018 (đơn vị tính: Triệu đồng) 

TÀI SẢN 31.12.2018 01/01/2018 

A – TÀI SẢN NGẮN HẠN 97.261 94.393 

I.   Tiền và các khoản tương đương tiền 7.506 18.635 

II.  Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 45.000 45.000 

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 35.647 17.249 

IV. Hàng tồn kho 2.628 6.288 

IV. Tài sản ngắn hạn khác 6.478 7.219 

B – TÀI SẢN DÀI HẠN 49.009 53.404 

I. Các khoản phải thu dài hạn 1.050 1.050 

II. Tài sản cố định 21.436 22.641 

III. Bất động sản đầu tư 26.523 27.470 

IV. Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết  2.242 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 146.270 147.797 

   

NGUỒN VỐN 31.12.2018 01/01/2018 

A - NỢ PHẢI TRẢ 79.300 77.124 

I. Nợ ngắn hạn 72.779 69.375 

II. Nợ dài hạn 6.521 7.748 

B - VỐN CHỦ SỞ HỮU 66.970 70.673 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 146.270 147.797 

b.  Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 (Đvt: triệu đồng) 

Chỉ Tiêu Năm 2018 Năm 2017 

1. Tổng doanh thu 79.563 131.645 

2. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ 13.452 13.942 

3 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 7.452 4.908 

4. Lợi nhuận khác 2.061 8.717 

5. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 9.514 13.625 

6. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 7.355 10.679 

c.  Một số chỉ tiêu tài chính 



1 Cơ cấu tài sản Năm 2018 Năm 2017 

 Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản (%) 66% 63% 

 Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản (%) 34% 37% 

2 Cơ cấu nguồn vốn   

 Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn (%) 54% 52% 

 Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn (%) 46% 48% 

3 Khả năng thanh toán   

 Khả năng thanh toán nhanh (lần) 1,3 lần 1,4 lần 

 Khả năng thanh toán hiện hành (lần) 1,3 lần 1,3 lần 

4 Hệ số tỷ suất   

 Lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu thuần (%) 11% 10% 

 Lợi nhuận sau thuế/ VCSH (%) 10% 15% 

 Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (%) 5% 7% 

5 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) 2.452 2740 

Các hệ số cho thấy tình hình tài chính của Công ty là an toàn, tuy nhiên các chỉ số nợ phải thu 
tăng cao hơn trong khi doanh thu giảm so với năm trước. 

V.  Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: 

1. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017: 

Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 theo đúng số liệu đã được 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty thông qua.  

2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018: 

Năm 2018, nền kinh tế trong nước và thế giới vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng, mặc dù Hội 
đồng quản trị, Ban điều hành công ty đã nỗ lực, cố gắng tìm kiếm các hợp đồng. Ngoài việc 
mở rộng khai thác nguồn công việc từ các thị trường xuất khẩu lao động truyền thống, cung 
ứng vật tư, thiết bị xây lắp cho khác khách hàng trong nội bộ Tổng công ty, Công ty đã ký 
được các hợp đồng cung cấp, thi công lắp đặt thiết bị cho các khách hàng ngoài Tổng công ty. 
Tuy nhiên các chỉ tiêu chính như doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều không đạt kế hoạch (tỷ 
lệ hoàn thành tương ứng là  93% và 62%).  

 

Stt Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Kế hoạch 
năm 2018 

Thực hiện  
năm 2018 

% so với 
KH  

1 Tổng Doanh thu Triệu đồng 91.800 86.049 93% 

2 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 14.850 9.514 64% 

3 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 11.700 7.355 62% 

4 Cổ tức 2018 (%) % 28% 28% 100% 

3.  Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018:  

HĐQT Công ty đã lựa chọn ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 
theo đúng Nghị quyết và Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2018. 

VII.  KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT: 

1. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018. 



2. Đối với lĩnh vực kinh doanh thương mại: 

- Hiện nay đang là lĩnh vực đóng góp doanh thu với tỷ trọng lớn nhất trong các lĩnh vực 
của Công ty (49,6 tỷ chiếm 62% doanh thu thuần), song tỷ suất lợi nhuận lại không cao. 
Do đó công ty cần có biện pháp kiểm soát chi phí đầu vào, chi phí vận chuyển lưu kho 
bãi, tính toán các khả năng rủi ro liên quan đến việc thu hồi công nợ từ khách hàng để 
đảm bảo hiệu quả theo đúng phương án kinh tế và mục tiêu đặt ra. 

3. Đối với hoạt động xuất khẩu lao động:  

- Tiếp tục tập trung vào công tác đào tạo, nâng cao tay nghề, giáo dục ý thức và nâng cao 
sự hiểu biết của lao động trước khi đi xuất khẩu theo hợp đồng của Công ty để giảm thiểu 
các rủi ro xảy ra từ phía chủ quan của người lao động, đảm bảo hiệu quả, uy tín và 
thương hiệu của Công ty. 

- Thực hiện các giải pháp giải quyết dứt điểm tồn tại của lao động phá vỡ hợp đồng theo 
đúng quy định của pháp luật đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty. 

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát, giám sát hoạt động 
của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong năm 2018. 

Ban Kiểm soát xin chân thành cám 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 Nhân lực và Thương mại 
Vinaconex đã phối hợp, giúp đỡ Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong năm vừa qua. 

Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công rực rỡ. 

Xin trân trọng cảm ơn. 

 

 

 

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, 

- Các thành viên BKS, 

- Lưu TCHC, TCKH. 

 

T.M Ban kiểm soát Công ty 

Trưởng ban 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thúy Hồng 

 


