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BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM SOÁT NĂM 2015 

Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO 

Căn cứ: 

- Chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt 
động của Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng USCO (sau đây gọi tắt là Công ty);  

- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán 
CPA Việt Nam; 

- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2015; 

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các 
mặt hoạt động trong năm 2015 của Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng-USCO, như 
sau: 

I. Hoạt động của Ban kiểm soát: 

1. Công tác đã thực hiện năm 2015: 

- Trong năm 2015, đại diện Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp quan 
trọng của ban điều hành công ty 

- Kiểm soát viên đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của 
pháp luật, của công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng 
quản trị, Ban giám đốc Công ty trong  năm 2015, cụ thể: 

+ Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các văn bản, quy định, quyết 
định của HĐQT, Ban giám đốc công ty theo các quy định trong năm 2015 của Pháp luật 
và của Công ty; 

+ Tham gia góp ý kiến và đưa ra các kiến nghị với HĐQT, ban giám đốc công ty 
về các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty đặc biệt là công tác kế toán tài chính. 



+ Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội 
đồng cổ đông thường niên đối với HĐQT và Ban giám đốc; 

+ Thẩm tra, rà soát việc trình bày báo cáo tài chính của Công ty bao gồm cả bảng 
cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và 
thuyết minh báo cáo tài chính 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 trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát việc thực thi những kiến nghị do công ty 
kiểm toán độc lập đưa ra.  

+ Đánh giá việc lựa chọn chính sách kế toán chủ yếu và tính nhất quán trong việc 
áp dụng chính sách kế toán 

+ Đánh giá tính hợp lý và thận trọng của các đánh giá cũng như ước tính của Công 
ty trong trình bày báo cáo tài chính (ước tính này ảnh hưởng tới việc tính toán và ghi 
nhận các khoản chi phí, thu nhập, trích lập dự phòng...) 

+ Rà soát đối chiếu số liệu tổng hợp trình bày trên báo cáo tài chính với số liệu 
trên các sổ kế toán chi tiết  

+ Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của công ty theo các 
quy định của pháp luật. 

- Về hạn chế của kiểm soát viên:  

Thực hiện kiểm tra, kiểm soát trực tiếp tại các đơn vị hạch toán phụ thuộc còn hạn 
chế, chậm triển khai so với kế hoạch 

2. Kế hoạch định hướng năm 2016: 

- Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, 
nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty; 

- Ban Kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát liên quan đến 
các mặt hoạt động của Công ty 

- Giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng 
cổ đông năm 2016; 

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của ban Kiểm soát. 

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

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm (và bất thường) theo 
quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị cũng đã thông 



qua nhiều quyết định bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản. Ban Kiểm soát đánh giá 
hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật (và công ty), đáp ứng 
kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm.  

- Hội đồng quản trị đã ban hành nhiều Nghị quyết và Quyết định liên quan đến 
hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị 
quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn 
cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Trong năm 2015, Hội đồng quản trị 
đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty 
như sau:  

+ Ban hành mới các quy chế quản trị nội bộ của Công ty: Quy chế hoạt động của 
Hội đồng quản trị, quy chế phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ và lao động tiền 
lương, quy chế tuyển dụng và đào tạo lao động, quy chế thi đua khen thưởng, quy chế 
thực hiện dân chủ trong Công ty, quy chế tiêu chuẩn cán bộ quản lý, lãnh đạo Công ty, 
quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ QL, quy chế phân cấp quản 
lý công tác kế hoạch và hợp đồng kinh tế, đầu tư và XDCB, quy chế quản lý tài chính, … 

HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực 
hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty. HĐQT đã phối hợp tốt cùng với Ban điều hành chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi 
hoạt động của Công ty góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh 
doanh năm 2015 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh; 

+ Phê duyệt các thủ tục liên quan đến triển khai thực hiện đầu tư xây dựng: Dự án 
khu nhà ở kết hợp văn phòng cho thuê tại số 5 Lạc Long Quân, Dự án tổ hợp nhà dịch vụ 
văn phòng, nhà ở CBCNV tại Tứ Kỳ - Thanh Trì – Hà Nội. 

- Các công tác khác theo chức năng và thẩm quyền của Hội đồng quản trị.  

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC  

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:  

Năm 2015, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn khảo sát xây dựng 
vẫn gặp nhiều khó khăn do sự phục hồi kinh tế từ cuộc khủng hoảng kinh tế diễn ra rất 
chậm. Tổng Giám đốc Công ty cùng với Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty và đã hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng: sản 
lượng, doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, thu nhập bình quân của người lao động, …. theo kế 
hoạch đã được Đại hội đồng cô đông thường niên 2015 thông qua và đạt mức tăng trưởng 
cao so với 2014. Ban Giám đốc cũng chỉ đạo Công ty thực hiện tốt công tác đấu thầu, 



đảm bảo trúng thầu cao, đảm bảo sản lượng, doanh thu cho năm 2016 và các năm tiếp 
theo.  

- Công tác tài chính: Công tác thu hồi công nợ đạt khá với tỷ lệ tiền thu về khá 
cao. Công ty luôn duy trì được số dư tiền  ngân hàng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt 
động sản xuất kinh doanh.  

- Về công tác tổ chức nhân sự: Ban điều hành đã phê duyệt lại nhân sự của Công 
ty, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, quản lý điều hành của Công ty trong giai đoạn hiện nay. 

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015  

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính  

- Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty và hợp nhất được lập theo các chuẩn 
mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.  

- Các Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán 
CPA Việt Nam là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty 
niêm yết. - Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty là 
ý kiến chấp nhận toàn bộ. Các Báo cáo tài chính năm 2015 đã phản ánh một cách trung 
thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2015, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu 
chuyển tiền tệ trong năm 2015, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các 
quy định hiện hành có liên quan.  

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế 
chủ yếu trong năm 2015 như sau:  

Thực hiện 2015 so 

với 
STT  Các chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Kế hoạch 

năm 2015 

Thực hiện 

năm 2015 
KH2015 

T/h 

2014 

1  Tổng giá trị sản xuất  Trđ  120.000 120.000 100%  124%

2  Doanh thu  Trđ  110.000 114.096 104%  107%

3  Lợi nhuận trước thuế  Trđ  4.600 4.642 101%  232%

4 
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn 
CSH 

%  8.36 8,44 101% 

Căn cứ vào bảng tổng hợp nêu trên: Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu về kế 
hoạch SXKD theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015, trong đó:  



- Giá trị sản lượng :    100% 

- Doanh thu :     104% 

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:      101% 

  - Thuế thu nhập doanh nghiệp:       101% 

  - Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH:  101% 

Năm 2015, là một năm vẫn còn rất nhiều khó khăn do tình hình kinh tế phục hồi 
chậm. Tuy nhiên ban điều hành công ty đã có nhiều cố gắng trong việc điều hành hoạt 
động kinh doanh và đã đạt được kết quả như sau: 

Giá trị sản lượng đạt 120.000 triệu đồng đạt 100% so với kế hoạch và bằng 124% 
so với sản lượng thực hiện năm 2014; doanh thu đạt 114.096 triệu đồng tương đương 
104% kế hoạch và bằng 107% so với doanh thu thực hiện năm 2014; tổng lợi nhuận kế 
toán trước thuế đạt 4.642 triệu đồng tương đương 101% kế hoạch và bằng 231% so với 
tổng lợi nhuận thực hiện năm 2014; tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 8.44% 
tương đương 101% so với kế hoạch và bằng 231% so với tỷ suất lợi nhuận thực hiện năm 
2014; tình hình nộp thuế vào ngân sách nhà nước đạt 11.332 triệu đồng tương đương với 
kế hoạch và bằng 107% so với số nộp vào ngân sách thực hiện năm 2014. Năm 2015 nền 
kinh tế Việt Nam vẫn chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, Công ty đạt mức tăng trưởng 
cao hơn năm 2014 và hoàn thành kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 
thường niên là một thành tích, nỗ lực rất lớn của Ban Điều hành, Hội đồng quản trị và cán 
bộ - công nhân viên Công ty cổ phần Khảo sát và xây dựng – USCO. 

3. Tình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2015 

*Các số liệu tài chính cơ bản: 

1. Tổng tài sản:            143.825.352.719 đồng, trong đó: 

   Tài sản ngắn hạn:         115.675.681.257  đồng 

   Nợ phải thu:                   56.706.571.045 đồng 

   Tài sản dài hạn:              28.149.671.462 đồng 

  2. Tổng nợ phải trả:                   85.239.697.563 đồng, trong đó: 

   Nợ ngắn hạn:                  85.239.697.563 đồng 

  3. Vốn chủ sở hữu:                    55.000.000.000 đồng 

  4. Kết quả kinh doanh năm 2014:  



   - Doanh thu thuần:                 114.096.265.427 đồng 

- Giá vốn hàng bán:                  89.279.610.291 đồng 

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:      4.642.408.553 đồng 

   - Chi phí thuế TNDN hiện hành:      1.056.753.397  đồng 

   - Lợi nhuận sau thuế:        3.585.655.156  đồng 

   - Tổng các khoản nộp ngân sách:   11.331.901.996 đồng 

  5. Tiền và các khoản tương đương tiền: 

Đầu kỳ:       35.731.672.201  đồng 

Cuối kỳ:        14.716.932.155 đồng 

4. Kết quả giám sát đối với việc thực hiện các dự án đầu tư 

- Về dự án số 5 Lạc Long Quân- Cầu Giấy- Hà Nội: Để nâng cao năng lực tài 
chính, kinh nghiệm QLDA và bán sản phẩm, Liên doanh USCO- SICO đã mời thêm đối 
tác là Công ty CP Đầu tư Thiết kế và Xây dựng Việt Nam (VIDEC) tham gia liên danh 
thực hiện Dự án gồm 3 thành viên là USCO- SICO và VIDEC.  

- Về dự án văn phòng, khu nhà ở CBCNV công ty tại Tứ Kỳ - Thanh Trì - HN: 
Công ty đã ký hợp tác đầu tư cùng Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Phương Thắng để 
triển khai thực hiện dự án giai đoạn 2015 – 2020, dự án đã được UBND thành phố Hà 
Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư. Hiện đang thực hiện các thủ tục xin giao đất tại Sở 
TN&MT và UBND thành phố Hà Nội. 

V. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2015 

1. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính 
năm 2015 Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt 
Nam theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thực hiện kiểm toán các Báo 
cáo tài chính năm 2015 của Công ty.  

2. Trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 Công ty đã thực 
hiện trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 theo đúng mức đã 
được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 31/12/2014. 

 3. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế Năm 2015, Công ty đã hoàn thành tất cả các chỉ 
tiêu kinh tế quan trọng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.  

VI. KIẾN NGHỊ 



Trong năm qua, toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty đã có nhiều cố gắng 
hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, hiệu quả chưa cao và dự báo vẫn có 
nhiều khó khăn trong thời gian tới ảnh hưởng tới kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016. 
Để thực hiện tốt kế hoạch 2016 đã đề ra, Công ty cần: 

- Tiếp tục nghiên cứu và lập phương án xây dựng mô hình, cơ cấu tổ chức công ty 
cho phù hợp với công ty cổ phần. 

- Tiếp tục rà soát lại công nợ và có kế hoạch cụ thể thu hồi công nợ bảo toàn tài 
sản tiền vốn phục vụ sản xuất kinh doanh 

- Tích cực tìm kiếm và mở rộng thêm các lĩnh vực nguồn công việc duy trì sự phát 
triển ổn định của công ty. 

- Đổi mới, sắp xếp lại bộ máy nhân sự phục vụ công việc một cách tốt nhất và tạo 
được ưu thế trong cạnh tranh. 

- Tăng cường công tác quản trị nói chung và kế toán quản trị nói riêng để cung cấp 
thêm nhiều thông tin hữu ích cho ban lãnh đạo công ty 

- Tiếp tục duy trì tiết kiệm chi phí chống tham nhũng lãng phí đảm bảo nguồn tài 
chính, bảo toàn vốn cho chủ sở hữu. 

- Kịp thời ban hành các quy chế hoạt động nội bộ trên cơ sở các quy định của pháp 
luật hiện hành. 

- Thực hiện thoái vốn đã đầu tư tại Công ty cổ phần Lilama land. 

 Trên cơ sở quá trình kiểm soát và các báo cáo đã được cung cấp, kiểm soát viên 
thấy rằng: 

- Báo cáo tài chính của công ty được lập theo các biểu mẫu tại Thông tư số 
200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, đã phản ánh đầy đủ tình hình sản 
xuất kinh doanh của công ty. 

- Báo cáo phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài 
chính tại thời điểm 31/12/2015. 

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế 
toán và các quy định hiện hành của Bộ tài chính. 

- Việc trích khấu hao TSCĐ tuân thủ đúng thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 
25/04/2013 về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. 



- Công ty đã thực hiện nộp các loại báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý theo quy 
định và nộp báo cáo tài chính đúng quy định. 

Kết luận: 

1. Tình hình tài chính của công ty lành mạnh và có chiều hướng phát triển tốt. Tuy 
nhiên, công ty cần tập trung cố gắng cải thiện tình hình làm tăng vòng quay vốn lưu động 
càng nhanh càng tốt cũng như cần phân loại công nợ, hàng tồn kho để có kế hoạch lập dự 
phòng phải thu khó đòi cho phù hợp cũng như làm tốt công tác nghiệm thu thanh quyết 
toán nội bộ. Mặt khác, công ty cần làm tốt công tác tiếp thị mở rộng thị trường trên cơ sở 
nâng cao năng lực sản xuất, cải cách cơ cấu tổ chức quản lý... nhằm tăng doanh thu, tăng 
lợi nhuận đảm bảo đời sống cán bộ công nhân viên và quyền lợi của các cổ đông. 

2. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua BCTC hợp nhất năm 2015 đẫ kiểm 
toán của Công ty.  

Xin trân trọng cảm ơn! 

  T/M. BAN KIỂM SOÁT 
TRƯỞNG BAN 

(đã ký) 
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