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 Bình Dương, ngày 15 tháng 06 năm 2017 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 những nội dung 
như sau: 

I. Kết quả thẩm định và đánh giá của BKS về Báo cáo tài chính năm 2016: 

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Beton 6 đã được kiểm 
toán bởi Công ty Kiểm toán A&C, BKS ghi nhận số liệu báo cáo đã phản ánh trung thực và 
hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty; phù hợp với 
các chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. 

Kết thúc năm tài chính 2016, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Beton 6 như sau: 

- Doanh thu của đạt 955 tỷ đồng. 

- Lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt 14.7 tỷ đồng 

- Lợi nhuận sau thuế đạt 8.7 tỷ đồng 

II. Kết quả thẩm định và đánh giá của BKS về tình hình hoạt động của Công ty: 

1. Hoạt động kinh doanh: 

Năm 2016 Công ty đạt các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh như sau: 

Chỉ tiêu 
Thực hiện 

2015 (tỷ đồng) 
Thực hiện 

2016 (tỷ đồng) 

Kế hoạch 
2016 (tỷ 
đồng) 

Thực hiện/  
kế hoạch 

2016 

Thực hiện 
2016/2015 

Doanh thu: 1,140 955 1500 63.67% 83.77% 

- Hoạt động xây dựng 392 282   
 

71.94% 

- Sản phẩm bê tông 578 572   

 

98.96% 

- Khác 170 101   

 

59.41% 

Lợi nhuận trước thuế 30 14.7 N/A N/A 49.00% 

Lợi nhuận sau thuế 25 8.5 N/A N/A 34.00% 

So với kế hoạch được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, tổng doanh thu đạt 955 tỷ bằng 
63.67% kế hoạch, so với năm 2015 doanh thu đạt 83.77%. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông 
công ty mẹ đạt 25 tỷ, bằng 34% so với năm 2015. 

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2016 so với năm 2015, chi tiết như sau: 

Chỉ tiêu 

2015 2016 
So sánh 

2016/2015 
tỷ đồng 

% tỷ trọng/ 
doanh thu 

tỷ đồng 
% tỷ trọng/ 
doanh thu 
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Doanh thu thuần 1,140.00 87.27% 955 63.67% 83.77% 

Giá vốn (994.63)   (950)     

Doanh thu tài chính 17.83 1.56% 7.79 0.82% 43.69% 

Chi phí tài chính (57.66) 5.06% (91) 9.53% 157.82% 

Phần lãi/ lỗ Cty liên kết 5.56 0.49%       

Chi phí bán hàng (5.48) 0.48% 5.38 0.56% 98.18% 

Chi phí quản lý doanh nghiệp (80.82) 7.09% 126 13.19% 155.90% 

Thu nhập khác 6.01 0.53% 226 23.66% 37.60% 

Lợi nhuận trước thuế 30.47 2.67% 14.70 1.54% 48.24% 

Lợi nhuận sau thuế 25.09 2.20% 8.65 0.91% 34.48% 

- Tình hình thị trường xây dựng vẫn còn nhiều khó khăn, doanh thu cả năm 2016 bằng 
83.77% so với thực hiện năm 2015. Lợi nhuận sau thuế bằng 34.48% so với năm 2015. 
Nguyên nhân: do tăng chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí tài chính. 

Năm 2016 doanh thu tài chính giảm so 2015, vay ngân hàng 2016 giảm so với 2015, 
nhưng chi phí tài chính 2015 tăng 1,05 lần so với 2014, điều này đã làm ảnh hưởng tới 
lợi nhuận. 

- Khoản phải thu ngắn hạn cuối năm 2016 giảm 1.07% so với cuối năm 2015, chi tiết như 
sau: 

Phải thu ngắn hạn 
 

2015  
(tỷ đồng) 

 

2016  
(tỷ đồng) 

 

Tăng/ 
(giảm) 

Phải thu ngắn hạn của khách hàng 
 

661.55 
 

505.33 
 

-24% 

Trả trước cho người bán ngắn hạn 
 

14.01 
 

98.45 
 

603% 

Phải thu về cho vay ngắn hạn 
 

64.49 
 

96.15 
 

49% 

Phải thu ngắn hạn khác 
 

207.99 
 

291.34 
 

40% 

Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 
 

(62.42) 
 

(170.90) 
 

174% 

Cộng 
 

885.62 
 

820.37 
 

-7% 

- Tình hình tồn kho cuối năm 2016 giảm 19.02% so với cuối năm 2015, chi tiết: 
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- Tình hình nợ vay trong năm 2016 giảm 7%, chi phí lãi vay giảm tương ứng 7% so với 
năm 2015, như sau: 

Phải thu ngắn hạn 
 

2015  
(tỷ đồng) 

 

2016  
(tỷ đồng) 

 

Tăng/ 
(giảm) 

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 
 

601.32 
 

590 
 

-2% 

Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 
 

0.50 
 

23 
 

4500% 

Cộng 
 

601.82 
 

419.1 
 

-30% 

       Chi phí lãi vay 
 

55.25 
 

51.12 
 

-7% 

2. Hoạt động đầu tư mua sắm tài sản cố định: 

- Tình hình đầu tư TSCĐ: trong năm công ty mua sắm mới tài sản cố định phục vụ cho 
hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty với giá trị 90.6 tỷ đồng. Đây là các khoản 
thiết thực nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh. 

- Tình hình đầu tư vào công ty con, công ty liên kết: 

- 
 Tình hình cổ phiếu cổ tức: 

Số lượng cổ phiếu lưu hành hiện tại là 33 triệu cổ phiếu. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) 
năm 2016 đạt 263 đồng/cp, năm 2015: 307đ/cp, do lợi nhuận giảm đă nêu ở trên. 

Cổ tức: trong năm 2016 công ty không thực hiện thanh toán cổ tức cho các cổ đông. 

3. Tình hình thực hiện các nghị quyết HĐQT: 

Trong năm 2016, công ty thực hiện một số nghị quyết quan trọng sau đây: 

 Giao dịch, ủy quyền giao dịch tín dụng với các ngân hàng 

 Bổ nhiệm nhân sự phụ trách mảng tài chính, thay đổi Kế Toán Trưởng 

 Thuê mua tài chính xe máy thiết bị 

 Thanh lý tài sản không còn khả năng sử dụng 

 Bầu Ông Trần Văn Cầu làm Chủ tịch HĐQT 
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 Chọn A&C làm đơn vị kiểm toán cho năm 2017  

 Bổ nhiệm Ông Sergei Savrukhin chức vụ Giám đốc điều hành (COO – Chief 
Operating Officer) 

 Chốt danh sách cổ đông chuyển sàn UPCOM 

 Góp vốn thành lập công ty H&B E&C 

4. Kiến nghị của Ban Kiểm soát: 

Ban Kiểm soát xét thấy có những điểm cần lưu ý Ban Điều hành Công ty như sau: 

- Tích cực tìm kiếm các dự án xây dựng mới để tăng doanh thu. 

- Cần có biện pháp giảm chi phí quản lý doanh nghiệp. 

- Ổn định và hoàn thiện bộ máy điều hành của Công ty. 

- Cần chú trọng công tác quản lý hàng tồn kho, công tác thu hồi công nợ. Đề ra các 
biện pháp để thu hồi công nợ, giảm bớt nợ vay ngân hàng nhằm giảm chi phí, tăng 
lợi nhuận cho Công ty. 

- Tập trung công tác thu hồi các khoản đầu tư tại các công ty làm ăn không hiệu quả. 

Kính trình Đại hội thông qua./. 

 

 

  Nguyễn Trần Nữ Quỳnh Anh  
  Thành viên BKS 

  (Đã ký)  
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