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BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP du lịch Trường Sơn
COECCO;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
Ban Kiểm soát Công ty CP du lịch Trường Sơn COECCO xin báo cáo Đại
hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban trong năm 2016 như sau:
I . HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO được Đại hội
đồng cổ đông bầu ra, bao gồm 3 thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách và
kiêm nhiệm; Ban kiểm soát hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy
định tại Điều lệ công ty và Pháp luật nhà nước. Trong năm 2016 Ban kiểm soát
thực thi những hoạt động chủ yếu sau:
- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và nghị
quyết đại hội đồng cổ đông khi Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực thi các
nhiệm vụ.
- Định kỳ kiểm tra, giám sát Báo cáo tài chính hàng quý, năm nhằm đánh giá
tính hợp lý, chính xác của các số liệu tài chính;
- Xem xét các Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành và Báo cáo tình
hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư XDCB do Ban điều
hành báo cáo hàng quý, năm;
Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát
được Hội đồng quản trị, Ban điều hành tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành
nhiệm vụ.
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM
2016.
Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung, số liệu của Báo cáo tài chính
năm 2016 của Công ty CP du lịch Trường Sơn COECCO đã được kiểm toán bởi
Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA – Chi nhánh Miền Trung. Báo cáo
tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình
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tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh
doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2016, đồng thời phù hợp với các
chuẩn mực, chế độ kế toán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và
trình bày báo cáo tài chính.
Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:
1. Về kết quả kinh doanh
- Doanh thu và thu nhập khác: 24.777.220.713 đồng - đạt 76% KH năm
- Lợi nhuận trước thuế:
36.203.825 đồng - đạt 2 % KH năm
- Lợi nhuận sau thuế (Lỗ):
(146.478.725) đồng.
- Thu nhập bình quân: 5.402.385 đồng/người/tháng - đạt 85,2% Kế hoạch
năm.
Trong đó: Hoạt động sản xuất kinh doanh ở Việt Nam bị lỗ 724.973.469
đồng; các đơn vị tại Lào lợi nhuận đạt 761.177.294 đồng.
2. Về tài sản và nguồn vốn

Tài sản
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN
I. Tiền và các khoản tương đương tiền
II. Các khoản phải thu
III. Hàng tồn kho
IV. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN
I. Tài sản cố định
II. Tài sản dài hạn khác
Tổng cộng tài sản
Nguồn vốn
C. Nợ phải trả
I. Nợ ngắn hạn
II. Nợ dài hạn
D. Nguồn vốn chủ sở hữu
I. Vốn chủ sở hữu
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác
Tổng cộng nguồn vốn

Số cuối kỳ
14.749.079.006
8.724.764.757
4.796.047.482
1.228.266.767
18.623.491.913
394.130.884
18.229.361.029
33.372.570.919
Số cuối kỳ
20.519.049.644
17.019.049.644
3.500.000.000
12.853.521.275
12.853.521.275
33.372.570.919

Số đầu kỳ
20.746.325.679
10.308.561.800
9.291.748.505
1.146.015.374
16.625.513.129
441.879.698
16.183.633.431
37.371.838.808
Số đầu kỳ
24.371.838.808
20.871.838.808
3.500.000.000
13.000.000.000
13.000.000.000
37.371.838.808

* Đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp:
- Khả năng sinh lời của công ty: Năm nay do ảnh hưởng của sự cố môi
trường Công ty Formosa Hà Tĩnh gây ra tác động đến các tỉnh Miền Trung. Vì vậy,
kết quả SXKD 05 tháng cuối năm 2016 của công ty lỗ.
2

- Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của công ty: Khả năng thanh toán
tổng quát là 1,62 lần; khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là 0,87 lần; Hệ số nợ phải
trả/ vốn chủ sở hữu là 1,58 lần.
* Tình hình quản lý, sử dụng vốn và tài sản
- Công tác quản lý sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn của công ty được thực
hiện tương đối chặt chẽ, sử dụng vốn đúng mục đích.
- Quản lý công nợ: Công nợ phải thu, phải trả được phân loại theo dõi chi
tiết theo từng đối tượng thanh toán. Công ty đã chủ động, tích cực thu hồi công nợ
để đảm bảo kịp thời vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư.
* Tình hình thực hiện định mức chi phí và giá thành sản phẩm
Công ty tổng hợp chi phí, giá thành sản phẩm chi tiết theo từng yếu tố chi
phí, công tác quản lý định mức kinh tế kỹ thuật, giá thành sản phẩm cơ bản đảm
bảo chặt chẽ. Do doanh thu đạt thấp, trong khi đó các chi phí cố định: Chi phí thuê
khách sạn, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí BHXH, BHYT, BHTN không
giảm dẫn đến kết quả thấp.
* Công tác tài chính - kế toán có nề nếp, chấp hành nghiêm chỉnh nguyên
tắc, chế độ tài chính kế toán và những quy định của pháp luật hiện hành; huy động
và sử dụng vốn đúng mục đích; đảm bảo đầy đủ, kịp thời nguồn vốn cho sản xuất
kinh doanh. Cuối kỳ đã tổ chức kiểm kê tài sản, vật tư, thành phẩm, tồn quỹ ...
theo đúng chế độ quy định. Hệ thống báo cáo tài chính được lập đầy đủ theo mẫu
biểu quy định. Chấp hành nghĩa vụ thu nộp với ngân sách nhà nước và cấp trên.
Quyết toán tiền lương thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
3. Một số tồn tại và hạn chế
Sau khi chuyển đổi sang công ty cổ phần thì hoạt động sản xuất kinh doanh
của công ty năm 2016 không đạt kế hoạch đề ra. Trong đó một số đơn vị kết quả
SXKD đạt thấp: Nhà hàng Sen Vàng ( Lợi nhuận đạt 35% KH), Trung tâm lữ
hành (Lợi nhuận đạt 20% KH), Khách sạn Paksan (lợi nhuận đạt 45% KH), đặc
biệt Khách sạn Hòn Ngư (Lỗ 699 triệu đồng), khu du lịch nước sốt Sơn Kim (Lỗ
123 triệu đồng).
Công tác thu hồi công nợ có thời điểm còn chậm, chưa triệt để. Mức trích
khấu hao TSCĐ, CCDC còn thấp; khả năng thu hồi vốn chậm.
III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU
HÀNH NĂM 2016
- Hội đồng quản trị thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tuân
thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ
đông.
- Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và tổ chức theo đúng quy định tại
Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty cũng như Quy chế hoạt động của Hội đồng
quản trị. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều tập trung vào việc
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triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; được ban hành một cách kịp thời, phù
hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.
- Các hoạt động của Công ty đã được Ban giám đốc và bộ máy quản lý giúp
việc triển khai thực hiện trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị
quyết, quyết định của HĐQT. Năm 2016, mặc dù tình hình thị trường có nhiều khó
khăn thách thức, nhưng với sự cố gắng khắc phục khó khăn của HĐQT, Ban điều
hành trong công tác quản lý, phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản, lao động;
c«ng t¸c thÞ trêng lu«n ®îc chó träng vµ ph¸t huy; chÊt lîng s¶n phÈm ®îc duy
tr×, kh¼ng ®Þnh ®îc th¬ng hiÖu vµ uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng. Hoạt động sản xuất
kinh doanh của công ty cơ bản ổn định.
- Công ty luôn tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các quy định của UBCK và
Sở GDCK từ việc công bố thông tin, chế độ báo cáo định kỳ, hoàn thiện quy trình,
quy chế ... Các chế độ chính sách với người lao động được thực hiện theo Bộ luật
lao động, Điều lệ công ty. Việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời, đầy đủ.
- Các tổ chức Đảng, Công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội khác được
Công ty quan tâm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy
định của Pháp luật.
* Một số tồn tại
- Công tác chỉ đạo khai thác thị trường chưa được thường xuyên nên hiệu
quả SXKD đạt thấp.
- Việc triển khai các dự án đầu tư mở rộng SXKD còn chậm: Dự án đầu tư
mở rộng Khách sạn Mêkông; Dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp Khách sạn Hòn
Ngư.
IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017
Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công
ty, Ban kiểm soát lập kế hoạch làm việc năm 2017 như sau:
- Tiếp tục kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng
quản trị, Ban giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cẩn trọng
trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản,
quản lý vốn, vật tư, tài sản... của Công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm của Công ty: Kiểm tra về
tính chính xác, trung thực, hợp pháp của việc ghi chép, lưu trữ chứng từ kế toán,
báo cáo tài chính của Công ty.
- Xem xét các kế hoạch, báo cáo của Công ty về: Tình hình tài chính, sản
xuất kinh doanh, đầu tư XDCB, các phương án phát triển, các công tác quản lý về
tổ chức lao động, tiền lương, các chế độ khác liên quan đến công ty và tập thể
người lao động.
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động giữa Ban kiểm soát với
HĐQT, Ban giám đốc và các phòng ban trong Công ty, với một mục đích chung là
thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
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Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
Xin trân trọng cảm ơn và chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, thành
đạt!
TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; Ban giám đốc;
- Thành viên BKS;
- Lưu BKS.

Nguyễn Thị Quý
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