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

 
             SƠ YẾU LÝ LỊCH 

                          CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT 
                           CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO 

                 NHIỆM KỲ 2018 ÷ 2023 
 
 

1.Tôi tên là (Chữ in hoa): …….……...……….................................................................................. 
2.Giới tính (Nam/Nữ):……………………………; Ngày sinh:…………………………………... 
3.Nơi sinh:………………………………………...; Quốc tịch :………………………………….. 
4.CMND/Hộ chiếu số:……………………; Ngày cấp:………………; Nơi cấp……….………… 
5.Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………. 
6.Số điện thoại liên lạc:……………………………………………………………………………. 
7.Trình độ văn hóa:………………………………………………………………………………... 
8.Trình độ chuyên môn:…….……………………………………………………………………… 
9.Quá trình công tác :…………………………...………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
10.Đơn vị hiện đang làm việc:……….…………………………………………….......................... 
11.Chức vụ công tác hiện nay:………………………………………...…………………………… 
12.Số lượng cổ phần nắm giữ: ………………………………………...…………………………... 
13.Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:……………..……….……………………………… 
14.Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty:  
 Họ và tên:………………………………; Quan hệ: ..............……….……………………... 
 CMND số:……………………..;ngày cấp:.........…………..;Nơi cấp:……...……………... 
 Số lượng cổ phần nắm giữ:………………………………...….……………………………. 
15.Hành vi vi phạm pháp luật:…………………………………...……………………………….... 
16.Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:……………………………………………………………… 
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai sót xin chịu trách nhiệm 
trước pháp luật. 

 ............., ngày ...... tháng ...... năm 2018 
XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG                                 Người khai   
     (hoặc cơ quan, đơn vị công tác)                                        (Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 

Ảnh 3x4 



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

 
ĐƠN XIN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO 

NHIỆM KỲ 2018 ÷ 2023 
 
 

Kính gửi:    BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
         CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO 

Tôi tên là:  ...........................  ......................  .......................  .......................................................   
CMTND số:  ........................  ...... Ngày cấp:  ......................  ........ Nơi cấp: ................................  
Địa chỉ thường trú: ..............  ......................  .......................  ......................  ................................  
Trình độ học vấn: ................  ...................... Chuyên ngành: .....................  ................................  

Hiện đang sở hữu và được ủy quyền đại diện: ......................... cổ phần, chiếm ...........% tổng 
số cổ phần phổ thông của Công ty. 
Trong đó:  
 Số cổ phần sở hữu: ................................. cổ phần, chiếm .......% tổng số CP phổ thông. 

Số cổ phần được ủy quyền: ......................cổ phần, chiếm ......% tổng số CP phổ thông. 
Xét thấy đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi 

làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 
2018-2023 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. 

Các hồ sơ được đính kèm đơn này bao gồm: 
1. Sơ yếu lý lịch (02 bản). 
2. Bản sao có công chứng: 

 CMND (hoặc Hộ chiếu nếu là Việt Kiều hoặc người nước ngoài). 
 Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn). 
 Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn. 

3. Giấy ủy quyền (nếu có). 
Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết 

năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty. 
Xin trân trọng cảm ơn./. 

 ............., ngày ...... tháng ...... năm 2018 
                                         ỨNG CỬ VIÊN   
                                           (Ký và ghi rõ họ tên) 



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

 
 

ĐƠN XIN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO 

NHIỆM KỲ 2018 ÷ 2023 
 
 

Kính gửi:    BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
                      CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO      

 
Tôi tên là:  ..........................  .....................  .....................  ......................................................   
CMTND số:  ......................  ..... Ngày cấp:  ....................  ........ Nơi cấp:................................  
Địa chỉ thường trú: .............  .....................  .....................  ......................................................  
Trình độ học vấn: ...............  ..................... Chuyên ngành: ....................................................  

Hiện đang sở hữu và được ủy quyền đại diện: ......................... cổ phần, chiếm ...........% 
tổng số cổ phần phổ thông của Công ty. 
Trong đó:  
 Số cổ phần sở hữu: ................................. cổ phần, chiếm .......% tổng số CP phổ thông. 

Số cổ phần được ủy quyền: ......................cổ phần, chiếm ......% tổng số CP phổ thông. 
Xét thấy đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, 

Tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử để bầu vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm 
kỳ 2018-2023 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013. 

Các hồ sơ được đính kèm đơn này bao gồm: 
1. Sơ yếu lý lịch (02 bản). 
2. Bản sao có công chứng: 

 CMND (hoặc Hộ chiếu nếu là Việt Kiều hoặc người nước ngoài). 
 Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn). 
 Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn. 

3. Giấy ủy quyền (nếu có). 
Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng 

lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty. 
Xin trân trọng cảm ơn./. 

 ............., ngày ...... tháng ...... năm 2018 
                                         ỨNG CỬ VIÊN   
                                           (Ký và ghi rõ họ tên) 











































T6NG CONG TY DAU TTIPHAT TRIEN

p0 rrq vA xrru c6NcNcruEp vIEJNAM-crcP

' cONGTvcOrnAx

cgxc uda xA ngI cnt rcHh vIDT NAM

Ddc liP - Tu do - Hanh Phrlc'

BAo cAo rAr cniNur6urAr NAM 2017 (DAKTEMTo'fu{)

r nAxc cAr,I o6rxf roAl

oAurUxAYl

DM:

Chi tiGu NIm 2017 Ntrm 2016
TT

rtusAr
180,481,420,508 2t2,4/1,944237

A Ti,r s.LN NGAN HAN

TiAn vl cfc khoin tt onC duo"g fiAL 

-

I 2,985,2r3,040 20,177 ,66;l ,480

l' I ren

C6c khoan tucmg duong tiAn

2,985,213,040 7,177,667480

2
13,000,000,000

II Clc khoin itAu tu tli chinh ngin h?n 45,500,000,000 47,s00,000,000

UI C{c khoin pbii thu ngin htn 73304J82358 71542,6sl',0s4

I Phai thu nsin han ld6ch hnng 70,670,478,733 64,543,532,924

1 TrA trudc cho nguli bin ngin hnn 1,245,828,821 1,782281,350

J Phii thu vd cho vaY ngin h4n r,514A86,756 s,216,868,780

4' .rr^ LL^;n nh;i rh noin hnn khlc
(t26,011,952)

5 Du phdng ph4i thu ngin hen lh6 ddi

IV Hlne tdn kho 58,69r,425,110 59,t19,610,524

I Illne tdn kho 58,691,425,110 s9,t79,5r0,524

tt-^.A- liht iAa lib,, 1,742,353,232 18,882,377,698

261,12i,503 289,299,248
C6ng c1t dyng c1t

t-o <*- --At L;nh ,lnnnh ii iano 56,687,948,i75 40,007,933,578

'r,;!.e- --rn Lon kh6. 4,041,983,179v
1

.'L: -i.a +.4 1-,*^ ndln fian
4,033,074,353., thu6 GTGT duqc kh6u tt

8,908,826
3 Thu6 vA c.ic li:hoin khic pMi thu nhd nu6c

B TAISANDAIHAN
'ss,516r57,98s 52397,108235

II Tii sln c5 dinh 43,802349316 36,e7s,e0811{

I Tti stn c6 dinh hu[ hinh 43,426J00,473 36,975,908!2!{

- Nzuy€n gi6: 100317,380,335 88,55lJs3,glq

- ci6 tri hao mdn lY k6 (*) (s6,ee0,q2,862) (51,57s,s44,422)

, Tti sin cd dinh Y6 hinh . 375,648,843

- Nguy6n gi6:
386,750,000

- Gi6 ti hao mdn lY k6 (r)
(t 1,101,157)

3 Tii san c6 .tinh thuG tii chinh

TII .
o& re--.a- iln fir

10,i6s263,382 13,509,778,205
IV Tli sin d& dang dii hgn



Chi phi XD co ban dd dang 10,765,263,582 13,509,778,205

Tli sin dli han kh6c 948,645,087 1,911,421,096

I Chi phi tri hudc ddi han 948,64s,087 1,9n,42t,096

A Nq PHAI TRA 145,007 ,7 45.756 165.026,548,425

I Nq ngin h4n 139,146,070,060 1603s6,548,425

I Phii tri nzuoi bin ne6n han 37.026.654.887 43,469,18s,818

2 Nzudi mua tri tiAn tru6c nein han 14,726,743,425

3 Thu6 vd c6c khoan phio nOp nhi nudc 2,406,513,994 107266284

4 Phai ri nguli lao dong 9 ,473 ,7 67 ,155 7,163,520,374

5 Chi phi phii tni ne*n han t,229,474,005 6M,764,34s

6 PhAi re ng8n han kh6c 2.637.749,569 1,622,414,599

7 Vay vi nq thu6 tei chlnh ng8n han 82,245,095,st2 87,236,588,642

8 Du phdne phii ti ngin han 490,001,709 490,001,709

9 QuV khen thuong, phric lgi 3,636,8t3,229 2,936,063 229
II Nq dti han 5,861,675,696 4,670,000,000

I Vay vi ng thu6 tii chffi dni han 5,86t,675,696 4.670,000,000

2 Du phdng phii ffi dai han

B NGUONYON 90,989,932,737 89,812,504,047

I\ Ydn chiL s& ht'u 90,989932,737 89,812,504,047

I V6n dAu hr cua chri sd htru 55,000,000,000 55,000,000,000

Cd phi,iu pluj thnns c6 quyin biiiu quydt 55,000,000,000 55,000,000,000

2 OuV dAu hr pMt tri6n t4,239,262,540 13,319,332,540

3 Loi nhuin sau thu6 chua ph6n ph6i 2t,750,670,197 2t,493,17 t,s07

LNST chtta ptuin phii tty hi itin cwji nan mfic t2,553.311.507 ',. 17,293,874,082

LNST chtta ohln ohdi nlm nav 9.197.358.690 9.199297,42s

ipnA\
ur^rDUli,PMl?

tr. KET QUi HO4,T DONG KINH DOANII
DM:

TT Chi riGu Ntrm 2017 Ntm 2016

I Doanh thu bdn hlns vl cuns cdp dich vu 278.723.009,588 209389297,701

2 C6c lfioan eiem tnl doanh thu
,3 Doanh thu thuin vi bfn hlns vl cune cip dich vu 278J23,009,588 209389J.97 ,70r

4 Gi6 v6n hdng b6n 2s0,9s2,4s3,482 186.666,731,662

5 Lqi nhuin q6p vd b{n hlns vl cuns cdp dich vu 27 ,770,556,106 22,722,566,039

6 Doanh thu hoat dOnc Ai chlnh 3,932,501,029 3 ,938214,04s

7 Chi phi tAi chlnh 6,676256,036 5,722,570,000

Trons d6, chi phi ltli vay NH 6,026,406,989 4,890,808,441

8r Chi phl b6n hdns

9 Chi phi qurin lf doanh nghi0p 14.168,038,574 11,138,385,725

10 LOi nhuin thuAn tir hoat ll0ng kinh doanh 10.858.762,525 9,799,8243;59

ll Thu nhip kh6c 402,822,090 91,712,038



l2 Chi phi kh6c 109,128,234 10,780,858

l3 Lqi nhuin khic 293,693,8s6 80,931,180

t4 T6ne |qi rhuin k6 to{n trufc tbu6 11,152,456381 9,880Jss,s39

l5 ThuA thu nhAp doanh nghi0p 1.9s5,097.691 681,458.1l4

r6 Lqi nhu0n sau thu6 thu nhOp doanh nghiGp 9.197358,690 9,19929742s

l7 L6i co ban tr€n c6 phi6u 1,672 1,673

l8 C6 ttc trcn m5i co phi6u (du ki6n) l2o/o 12%

TT Chl tiGu DVT NIm 2017 NIm 2016

I Cc cdu Oi sin
- Tdi sAn dAi hgnff6ng tAi san o/o 24% 20.56Vo

- Tii sin ngin han/T6ng oi sin % '160/o 79.44Yo

2 Co c6u ncudn v6n

- Nq phni tra/f6ng ngu6n v6n o/o 6lo/o 64.76%

- Ngudn v6n chi sd htu/I6ng ngudn v6n o/o 39o/o 35.24o/o

3 Khl ntrng thrnh toin
- Kha nlng thanh to6n nhanh An 0.88 0.89

- Khe nane thanh to6n hiOn hAnh 6n 1.30 1.26

4 Ti suAt lqi nhuin
- Ti su6t loi nhuan sau thuA[6ng tii sur o/o 3.90o/o 3.61Vo

- Tl suAt loi nhuAn sau thuA/Doanh thu ttruAn % 3.30o/o 4.39/o

. Tl suAt loi nhuan sau thu&Ngudn v6n chu so hitu o/o l0.llo/o 10.24o/o

m. cAc CHiTITU TAI CIIiNH COBAN

Kf TO,[NTRUONG

Vii Thi Hidn

}.

cdNo rv
cd prrA}c

DfUflxAY



@NG rr0A Xa Hor Crr0 NGHiA V4T NAM
D$c l0e_Igds:_gs!_p$c

(Dt"P.t
ASIYE

U. S. NB.R

Cdn cri Lu6t doartr nghiep vd DiCu l0 t6 chuc, hoat <l6.ng iua C6ng q, cA pnan Oiu tr
xey4nglip mayIDICOqtry dinhv6ngfria4l qtryfuhanvdmichntriQm cr:aSankiern so6t,

Ban ki6m so6t xin b6o c6o Dai hQi d6ng c6 tl6ng tinh hinh thUc hiQn nhiQm vU
trong ndm ZO|Z va t6ng ki5t nhipm k| 2013-2018 nhu sau:

,a. KfT euA HoAr DQNc uavr zorz:
I. T6 chric vi ho4t tlQng cria Ban ki6m so{t ndm20l7z

1. Yd nhin sqcta ban ki6m soit:
Ban kiiim so6t nhiQm kj, 2013-2018 g6m 03 thanh vi6n hoat d6ng ki6m nhi6m

vlr c6 sg thay d6i nhu sau:

1. Ong Hodng VEn Hi6n - Tru&ng ban, nO nni6m ttrang +lZOt:
2. }ngPhAm Minh Hii - Thdmh vi6n, 86 nhiem thang4/2013.
3. BdNguy6nlhiH6ngHqnh - Thdnhvi6n, S6 nhi6m thane4l2}l3,

Ddng Nai ngdy/,| thang 4 nim 201 8

rAocAo cuABAnKIEMsoAr
HQI DoNG cO DoNG THr/Or,{c rvrf,N NA]vr zora

Tir nhiQm thang4/2016 :

- Thenh vi€n, b6 nhrgnthane4120164. Bd Han Thi Hnng

2.IdLoqt<IQng cta Ban Ki6m so6t nim 2017:

NEm 2017, Ban Ki6m so6t ho4t dQng b6m s6t c6c nQi dung dugc th6ng gua tqi
ttai hQi c6 d6ng thuong ni6n, dE ki6m tra, gi6m s6t tinh hinh hoai tlEng san xudt kinh
doanh cria COng ty voi c6c nQi dung nhu sau:

- Gi6m s6t hopt dQng cria HQi ttdng quan tri, Ban !i6m d6c, c6c c6n bQ quan
lf trong viQc quan lf vd ili6u hinh Cdng ty.

- Ki6m tra viQc ch6p hanh tli6u lQ C6ng ty, tinh hinh thuc hiQn c6c Nghi
quy6t, Quy6t tlinh, c6c Quy chd quan lf n6i bQ cria C6ng ty.

- Tham dinh b6o c6o tdi chinh ndm2017; xem x6t thu.quan lj cria kiSm torin
vi6n tIQc lQp vn f kitin phan h6i cria Ban gi6m di5c cdng ty.

II. K5t qui gi6m srit tinh hinh hogt tlQng vi tiri chinh cia C6ng ty:
1. C6ng tic quin lf, tliAu hinh:
1.1. finh hinh ho4t tlQng cfra HEQT:
HQi ddng quan tri g6m 5 thanh vi6n, c6c thdnh vi6n HQi tt6ng quan tri ldm

vipc v6i tinh than f6ch nhiQm cao, chi d4o mgi ho4t dQng cria C6ng ty tudp thri dAy

cONo rY
cdpn.A'N

ofu ruxArlqxo
r.Xr ilrAy

Kinh gti: Epi hQi ildng c6 d6ng thulng ni6n n5m 2018



thi c6c quy tlinh cua ph6p luit vd DiAu lQ C6ng ty, ffi6n khai vd thUc hi-6n t5t Nehi
qry6t c,ia Dai HQi ddng C6 d6ng, dirn b6o hdi hod lqi ich c6 d6ng, nhd nu6c vd
nguoi lao tlQng.

HQi d6ng quan tri dE t6 chfc c6c cuQc.hqp Ainh k}, hrle quy theo dynC quy
tlinh, nhidu cuQc hgp c6 mdi th€m thanh phan.Ban Gir{m <t6c vd Ban ki6m so6t,

trugnC hSp kh6ng t6 chric dugc cuQc ho.p, HQi d6ng quan fi t6 chric 6y f kii5n bEng
phi6u cua c6c thanh vi6n d6 ttr6ng qua. Trong nhiQm lcj, qua, HQi ttdng quan tri tld c6
nhiine hoat d0ng tich cgc vir hiQu qua, kip thoi chi d4o Ban tli6u hdnh tl6 dua ra dinh
huong ciing nhu giii quyrit tlp thdi c6c y6u cdu kinh doanh cria C6ng ty, gfip COng

ty d4t kiit qu6 kinh doanh t6t, mang 14r lgi fch to 16n vd c6 f nghia cho c6c C6 tt6ng.

Cdc Nghi quy6tlqoy6t <t!nh cria HOi d6ng quan ti duqc ban hdnh phir hqp voi
chric ndng vd quy6n h4n theo quy dfnh cua ph6p 1u4t vd Didu lQ Cdng ty.

l.2.Bangi6m tl6c vi c6c c6n bQ quin lf:
Ban kii5m so6t thlrc hi6n gir{m s6t, ki6m tra c6ng t6c chi d4o diAu hanh SXKD

cria Ban diAu hanh th6ng qua c6c k6t lufn chi <Ipo giao ban hang tu6n; Xem x61 cfuc

b6o c6o thgc hiQn kt5 hopclr hang thang, hang Quf,.b6o c6o k6 hoqch nim; Ki6m tra
b6o c6o tdi chinh n[m. Ki6m tra vipc lcj ki5t hqp tl6ng lao dQng, thlrc hiQn nghia vg
v6i ngAn s6ch Nhi nu6c vd c6c ch6 dQ chinh s6ch v6i ngudi lao dQng.

* K€t qud gidm sdt hoqt dpng ctia Ban gidm d6c diiu hdnh nhu sau:

Cung vdi Ban diAu hdnh, Gi6m dtic C6ng ty dd tri6n khai thgc hiQn tldy tili vn
kip thd c6c quy6t tlinh, nghi quyiit cria HQi il6ng quan tri vi Dai hQi d6ng CO tlOng;

Thuc hiQn tdt k6 hoach s6n xu6t kinh doanh cria C6ng ty; chrl ttQng lfp k6 ho4ch
qr* ty,'Aidu hanh sir xu6t kinh doanh; ph6t huy hiQu-qua b0 mAy t5 ciiric vd. quan
l1i oia C6ng ty theo dung chric n6ng vd quy6n h4n theo Didu lQ vi c6c quy ch6, quy
dinh cria C6ng ty, phir hqp v6i quy dlnh cria Ph6p luQt.

C6ng t6c chi tl4o, di6u henh vd thgc hiQnnhiQm vg sin xu6t kinh doanh phir
hgp voi tinh hinh thlrc ti5 cria <lon vi, theo dung dinh huong chi6n luqc vd nhiQm vu
c6ng pc tfl NChi quySt cria Dqi hQi <l6ng c6 il6ng, c6c Nghi quy6t, Quytit ctinh cria
HQi tl6ng quan fi.

Ban diAu hanh c6 qr ph5i hqp ch[t ch€, chri dQng, tich cuc trong tim ki6m
c6ng viQc, chi dpo thgc hiQn san xu6t kinh doanh, d6m b6o viQc larn vir nAng cao thu
nhQp cho c6n bQ c6ng nh6n vi6n.

, Ban tli6u hanhthuong xuy6nt6 chric c6c cuQc hqp grao.btm tI6 banviQc tt4rc hipn
tti troacl san xuit kinh doanh cya C6ng ty vd cric Don yl, ddng thoi dua ra nhimg chi
d4o, chln chinh vd biQn plfp tr<hic phgc nhtng t6n t4i, thi6u s6t.

Ban gi6m d6c de di6u hanh C6ng ty.thpc hiQn hoan thhnh c6c chi ti6u k6
hopch do Dai hQi d6ng c6 d6ng c6c ndm dd <l€ ra. C6ng t6c tai chinh cria Cdng ty iI6
dugc thlrc hipn nghi6m tric, dring quy dinh. COng ty duy tri tiit'c6c ho4t dQng vd d6m
b6o an ninh trat tU, an toan v6 phdng ch5ng ch6y n6, vp sinh m6i trudng, thUc hiQn
-:.oay ou ngnla vu vor ngan s6ch Nhd nu6c vd cdc ch6 dO chinh s6ch voi ngudi lao
dOng.

1.3. D6nh gi6 sg phSi hgp hoqt tlQng gifra Ban ki6m so6t vtl,i HQi tldng
quin tri, Ban gi6m tl6c vi c6 tl6ng:



Nem 2017, Ban ki6m so6t, HQi tl6ng quan tri, Ban gi6m tl6c ldm viQc ttQc lflp,
tt6ng thoi thuong xuydn phiii hqp chflt ch6, h6 trg l6n nhau trong qu6 trinh thuc thi
nhiQm vu.

Ban ki6m so6t tham dg vd tham gia f ki6n trong mQt s6 cuQc hgp quan tro.ng

cria HQi ttdng quan tri vi cria Ban tti6u hanh.
HQi d6ne quan tri vd Ban Gi6m d6c tt6 tao diAu kign thufln lqi d6 Ban ki6m

so6t ho4t tlQng theo dung chrlc nnng, n$Qm qr vi quy€n h4n theo quy dinh cua Di6u
lQ COng ty vil kh6ng hm anh huong di5n c6ng t6c cria HQi tl6ng quan tri, Ban tti6u
hanh ctng nhu c6c Don v! tr1tc thuQc.

Toan b0 Bi6n ban hgp HEQT, Nghi quy6t IIDQT, Thong b6o trit lu64 giao

ban cta C6ng ty ddu <tuo. c gui toi nun kitim so6t d6 xem x6t vi tlua ra f ki6n d6ng
g6p kip thdi.

Ban ki6m so6t d6 b6o c6o tl6y ttri k5t qui ho4t dQng cua minh cho c6 d6ng t4i
Dai hQi ttdng c6 d6ng thuong ni6n vi duo. c c6Jc6 dOng nhiit U tftO"g qua.

1.4. Chd dQ b6o c6o:

C6ng ty d6 ch6p hanh ti5t qui tlinh v6 c6ng biS ttrOng tin ddi voi C6ng ty ni6m
y6t. 86o .6oiii .hinh, b6o c6o quan tri, b5o c6o thuong ni6n, b6o c6o vA giao dch
c6 phi6u cria cO d6ng nQi bQ, b6o c6o dpi hQi, ... dugc c6ng bO ki.p t!di, dflng tai ddy
dri t6n website C6ng ty, tpo diAu kiQn cung c6p th6ng tin chinh thi5ng cho c6 dOng

vd nhd dAu tu.

2. finh hinh tii chinh vir tinh hinh hoSt tlQng cfra C6ng ty ndm20lTz
* MQt sli ctic chi fiAu tdi chinh chilyiiu:

Chi tiGu NIm 2017

Tii sin nein han 180,481,420,s08

Tdi sin ddi han 55,516,257,985

T6ne c6ns tii sin 235,997,678,493

No Dhei tre t4s,007,745,756
V6n chri sd hiru 90,989,932,737

T6ns c0ne ngudn v6n 235,997,678,493

Co ciu tiri sin
TSNtVTdne tai san 76%

TSDtVT6ne tdi san 24o/o

Co cdu ngudn v5n

Nsdxei tu/T6ne ozudn v6n 6lo/o

V6n chrl s& hru/Tting ngudn v5n 39%

C6c $ s6 thi chinh

ti sO lsi nhudn sau thuiS/T6ne tdi san (ROA) 3.90%

ti s6 lsi nhudn sau thu6/V6n chri s0 hitu (ROE) t0.tt%
Ti s6 lqi nhuAn sau thui5/Doanh thu thuAn 330%

h) K6t oui kinh doanh:

doanh thu vi thu nhip kh6c



Chi ti6u Nim 2017

Doanh thu hoat tl0ng tAi chinh 3,932,501,029

Ihu nh0p khdc 402,822,090

I6ne chi phi 27t,905,876326

Gi6 v6n hane b6n 250,952,453,482

Chi phl tai chinh 6,676,2s6,036

3hi phl quan li doanh nehi0p 14.168,038,574

lhi phi khtic 109,128,234

Loi nhuin k6 to6n trufc thu6 11,152,456,381

fhuiS thu nhap doanh nghiOp 1,955,097,691

Loi nhudn sau thu6 9,197,358,69C

Lfli co bin trOn c6 phi6u \et2

Nh$n x6t, tl6nh gi6:

86o c6o tdi chinh n6m 2017 ciaCdng ty duo. c lfp da tuan tht dung ch6 Aq ki5

torln vd chu6n mlrc t6 torln Viet Nam, dE dugc ki6m to6n bdi Chi nhrinh C6ng ty
TNHH HEng Ki6m to6n AASC.

Ddnh gid tinh hiQu qud viQc qudn l!,, srb dq.nrg vdn, tiin vd tdi sfrn thbng qua
mfi sd chi fiAu fii chinh chfi ydu:

- Ti su6t lqi nhufln k6 ioan tru6c ttrui5/doanh thu thu6n: 4Yo, gi6m 0,71%o so

voi nim 2016;

- Tj su6t lqi nhuAn n5 toren tru6c thu6/t6ng tdi san: 4,73Yo,ting 0,85olo so voi
ndm 2016;

- Tf sudt lqi nhuAn k6 toan trudc thu6/v6n ddu tu cria Chri s0 hitu (md sii
4ll):20,28Yo,tdn92.31% so voi ndm 2016; ri.

- HQ siS ng ph6i tralv6n chi s0 hiiu (ma s6 +10): 1,59 Gn, gihm0,24l6n so voi
nlm 2016 (kh6ng bao g6m doanh thu nhAn tru6c);

- HQ s5 b6o toan vi ph6t trii5n viin: 1,03 len.

Nh6m chi ti6u thanh torln:

- Ift6 n5ng thanh torin t6ng qu6t: l,62hn
- Ift6 ndng thanh toin ngin h4n: 2,46lirrL

- Khi nEng thanh torin nhanh: 0,88 lan

- Tj' trgng nq phai tr6: T6ng ng phii trlTdng tai san : 0,61

Qua ph6n tich mQt sii chi ti6u tai chinh n6u tr6n, cho thdy ho4t dQng cria Cpng
ty trong tdm2017, C6ng ty hoqt tlQng sdn xuAt kinh doanh c6 hiQu qu6. X6t vE hQ

15, C6ng ty dE bio toan vA ph6t tri6n v5n.

Ban ki6m 
"so6t 

ch6p thuQn ki5t qui kiem toan cria b&i Chi nhdnh C6ng ty
TNHH Hdng Ki6m to6n eeSC. 86o c.io tdi chinh ndm k6t thric ngdy 3ltl2l2ol7
duqc ki6m to6n d6 phan r{nh dung d5n, trung thgc tinh hinh tdi chinh cria COng ty;
phan 6nh tlung k6t qui sfur xuAt kinh doanh vi thgc hiQn nghia 4r voi ngSn s6ch

Nhh Nu6c.

Nim 2017 C6ng ty dd hoan thdnh tiit c6c chi ti6u ki5 ho4ch dd dugc Eai hQi c6

d6ngth6ngqua'C6cho4tdQngciraC6ngtyd6u'tudnthric6cquydinhcuaph6p
Iu4t, di€u le C6ng ty vd Nghi quy6t Oai hQi d6ng c6 d6ng. 

4 .



B. TONG KTTNHIEM ri zots-zots:

l. MQt s5 k5t qua hoat dQng S)KD d4t dugc qua c6c nim nhu sau:

* V6 nhin sg:
* Mil sd thay ddi nhdn sq HQi ding qudn tr! trong nhiQm W quot

l. Ong Nguy6n Cao Hd - Chri tich [DQT, UO nhiem tfrrene 4l2}l3.
2. 6ng Tran ThiQn Thanh -0y vi6n, U6 *iqm tnreng4l20l3

:. 6ng fren VAn fhf - Uy vi6n, UO nniem t}lrlng4l}}l3t'
4. Bd Le ThiLi6u - Uy vi6n, UO *tem tfrang +lZqt:
5. Be VU Thi Hi6n - Uy vi6n, b6 nhiem th6ng4/2013

6. Ong Mai Qu6c Chinh - Uy vi6n, UO nnigm thang 4/2013, mi6n nhiQm

thing4l20L5.
7. Ong Phpm Vdn Hii5n - Uy vi6n, UO ntripm thing 412015, mi6n nhiQm

thing412016.

c. rtr LUAN CHUNG cHo GrAI DoAN.Tti20l3:2018:
ft5t qu6 ho4t tt$ng SXKD qua c6c n6m th6 hiQn qua c6c chi ti6u d tr6n. cho

46y .U tdng trucrng d6u mpc dir c6 sg suy tho6i cria ndn kinh te di(iu niycfro th6y sy

15 lgc cria HQi tl6ng quan tri, Ban gi6m d6c, c6c Phdng ban vd todn thC CBCNV
trong c6ng ty.

ViQc ghi ch6p, md s6 kti to,{n, phdn 1o4i c6c nQi dung,kinh t6'dung theo chu6n

mUc kii toan do BQ tdi chinh ban hanh.

ThUc hign trSt c6c chi ti6u ki5 hoqch do Eai hQi ddng cO d6ng c6c nim th6ng qua.

D. KrtN NGIr!:
COng ty cAn quan tdm, chri trgng hqr nta c6ng t6c bdi auOng, iTC "?" 

t.ffi
dQ cho tlQingt c6n Uq c6ng nh6n vi6n nhim d6p rmg ydu cdu c6ng viQc ngdy cang

cao ctia cong tY' 
5 .

Chi ti6u NIm 2013 Ntrn 2014 NIm 2015 NIm 2016 NIm 2017

TONG sAN LUqNG 225,624O00,000 243J41,000,000 274,389,000,000 2r7r17.000,000 350,000,000,000

T6ns tii sin 1E5,106,204,ss0 175,434,58Er55 224;160,147,810 254JJg$s2,412 235997 678",493

15 56a "gi" hgn t48262,065,709 137,903,960,876 114,040,354,166 2A,44t,944237 I 80,481,420,508

Tdi sdn dii han 36,844,138,841 37 ,530,627 ,379 50,719,793,674 52,397 ,t08,235 55,516257,985

ugubn v6n 185,106,204,550 r7sl34,588,255 224,1@,147 340 254839,0s2412 215997,674493

No phAi tra lr1,873,298,135 84,932,7 62,7 t5 137 ,t4s,697 ,943 t6s,026,548,4s 145,001 ,7 4s,7 56

VCSH 73,232,905,814 90,501,825,s40 87 ,6t4,449,891 89,812,504,047 90.989.93L731

T6ns doanh thu 153,494,450180 r76188,336,063 r44r3s3r61,r03 213,419?23;tU 283psl332;101

ooanh thu tu6n t50,701,255,215 149963,7 58,716 14t,606,A8,262 209,389,297,701 278,723,009,588

Doanh thu hoAt d0ng tai chir 2,02t ,225,VJ3 2,393,437 ,810 2,703,139,530 3,938.2t4,045 3932,501 ,029

Thu nhtp kh6c 711,970,362 24,131 ,139,417 43893,31l 9l,712,038 402,822,090

LNTT t0$99,928,775 2rt,5E2,417 301 1,227218367 1,227 ?18361 11,152r{5616r

Thud TNDN 2,756,695,635 2,017,895,918 s39,830,13t 681,458,111 t,955,097,691

LNST 7 ,943233,140 24.564561,313 6,6E7 381,W' 5545,760,253 9,19J5E,69n

LNTT Tdng t0hng (o/o) 2t)9.25 (72,78) I,II3 40.s1

Ldi co btn tr€n cd phidu 1,444 4,200 1,216 1,672 1,672

c6 lfic itrgc chid 12% 12% t2% 12%

NOD nsan s6ch NN 14,2E2,000,000 9,198,000,000 1p49981$18 10,876,000,000 26J00,438J08



Kip thoi ttiAu chinh oic nQi quy, quy chii qu6n V n$i @ oua C6ng ty cho phri

trqp klri Nhi Nudc sua d6i, b6 sung ho{c ban hanh c6c v6n ban pMp lu$t m6i.

TrEn d0y li nQi dung ki6m tra, gi6m s6t tinh hinh ho.4t tlQng sin xu5t kinh

doanh vd s5 fieu b6o'c6o telchfnh nrm10l7, b6o c6o t6ng t6t *riem k] 2013-2018

cua C6ng ty. Ban ki6m so6t klnh tinh D?i hQi.

Trdn trqng cim on.

T/lvr BAN @M SOAT
TRI,dNGBAI{

EolngVtrn Ei5n
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