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BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016
Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ của
Công ty Cổ phần Transimex.
Ban Kiểm Soát (BKS) kính trình trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) 2016- 2017 báo cáo đánh
giá tình hình hoạt động năm 2016 như sau:
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

I.

Nhân sự ban kiểm soát trong năm có sự biến động khi bà Nguyễn Bích Liên từ nhiệm Ban kiểm
soát ngày 01/07/2016 vì lý do cá nhân. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 hiện bao gồm 2 thành
viên độc lập không kiêm nhiệm tại công ty.
Ban kiểm soát đã tổ chức kiểm tra, rà soát chi tiết hoạt động quản trị và kinh doanh 6 tháng đầu
năm và cả năm 2016.
Đại diện Ban kiểm soát đã được mời và tham gia đầy đủ vào 16 cuộc họp trong năm của HĐQT
cũng như được đóng góp ý kiến về tình hình kinh doanh cũng như các định hướng phát triển của
Công ty.
Ban kiểm soát cũng thường xuyên duy trì việc trao đổi và đánh giá tình hình hoạt động của công ty
với Ban điều hành.
II.

HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY:

1) Hoạt động quản trị:
Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) đã triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ giao và tiến hành họp
thường xuyên, theo sát tình hình hoạt động kinh doanh của công ty và có những chính sách kịp thời
tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám Đốc điều hành kinh doanh phù hợp với những biến động của thị
trường.
2) Hoạt động kinh doanh:
Trong năm vừa qua, Công ty đã nỗ lực thực hiện các nghị quyết của các Đại hội thường niên đề ra
với những kết quả khả quan như sau:
Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 đã hợp nhất:
STT

CHỈ TIÊU

KH 2016

TH 2016

Đơn vị tính : Tỷ đồng

TH 2015

(%) TH 2016 so với
Cùng kỳ
KH năm
2015

1

Tổng doanh thu

507.000

615.663

488.804

121,4%

126,0%

2

Lợi nhuận trước thuế

219.252

192.222

175.999

87,7%

109,2%

So với năm 2015 thì doanh thu tăng trưởng 26% và LNTT hợp nhất tăng trưởng 9,2%. Tốc độ
tăng trưởng doanh thu mạnh hơn tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế cho thấy sức ép cạnh
tranh trên thị trường là rất lớn.
BÁO CÁO THU NHẬP CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016:

III.

STT
1

Họ tên
Ông Nguyễn Tuấn
Anh

Chức vụ

Thù lao

Trưởng Ban kiểm soát

100%

2

Bà Nguyễn Bích Liên

Thành viên

100%

3

Bà Nguyễn Kim Hậu

Thành viên

100%

Tổng cộng

Ghi chú

100%

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

IV.

-

Ban kiểm soát nhất trí với ý kiến của kiểm toán là các báo cáo tài chính của công ty đã phản ánh
trung thực và hợp lý kết quả kinh doanh của công ty. Kết quả này đã thể hiện sự cố gắng lớn và
gắn kết của tập thể CBCNV với sự năng động của Hội đồng Quản trị cũng như Ban Tổng Giám
Đốc nhằm mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông.

-

Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động năm 2016 của Công
ty. Công ty đã tuân thủ các quy trình hoạt động theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ,
các yêu cầu của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 trình ĐHĐCĐ thường niên 2016-2017. Ban kiểm
soát xin chân thành cám ơn HĐQT, Ban điều hành và các Phòng ban Công ty Cổ phần Transimex đã
tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.
TM BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN TUẤN ANH

