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BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

 

Kính thưa:   Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings 

 

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động 

trong năm tài chính 2018 như sau: 

1. Hoạt động của Ban kiểm soát 

1.1 Ban kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát các hoạt động của Công ty theo đúng 

quyền hạn và nghĩa vụ của Ban kiểm soát. Các hoạt động cụ thể: 

- Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2018, việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; 

- Giám sát, đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám 

đốc.  

- Trưởng ban BKS tham dự một số cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị, tham gia tất cả 

các cuộc họp giao ban của Công ty do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì. Biên bản các cuộc 

họp HĐQT và các cuộc họp giao ban đều được gửi đến BKS do đó việc nắm bắt tình hình 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hoàn toàn kịp thời và đưa ra các ý kiến góp ý 

trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS;  

- Kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị là các Công ty con, 

Công ty liên kết thông qua người đại diện phần vốn tại các đơn vị và kiểm soát trực tiếp với 

cương vị là thành viên BKS các Công ty con;  

- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập; Thẩm định các Báo cáo tài chính giữa niên độ 

và cả năm; Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập, ý kiến phản hồi của Ban Lãnh 

đạo Công ty và giám sát Ban Lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa 

ra; 

- Yêu cầu và kết hợp cùng Kiểm toán nội bộ kiểm tra các vấn đề cụ thể trong quá trình điều 

hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc và đưa ra các ý kiến góp ý 

trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS nhằm hạn chế rủi ro. 

- Tham gia góp ý vào việc ban hành, sửa đổi Điều lệ, các Quy chế, quy định của Công ty; 

Tham gia quá trình phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty. 

- Giải quyết các yêu cầu của cổ đông. 

1.2 Trong năm 2018 và quý 1 năm 2019, BKS tổ chức 04 cuộc họp và thông qua các nội 

dung chính như sau: 

- Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính (BCTC) tổng hợp và BCTC hợp nhất năm 2017 đã 

được kiểm toán; 
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- Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban; Phân giao nhiệm vụ cho các thành viên 

và thông qua kế hoạch công tác năm của Ban kiểm soát; 

- Kết quả thẩm định BCTC tổng hợp và BCTC hợp nhất bán niên năm 2018 đã được soát 

xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA); 

- Kết quả thẩm định BCTC tổng hợp và BCTC hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi 

Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA); Đánh giá hoạt động của Ban 

trong năm và thông qua các công việc trọng tâm trong năm tiếp theo; Thông qua Báo cáo 

của Ban kiểm soát năm 2018 trình ĐHĐCĐ thường niên 2019.  

1.3  Thù lao của Ban kiểm soát năm 2018 được báo cáo tại Tờ trình số 03.TT/ĐHĐCĐ.2019.  

2. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 

2.1 Tình hình triển khai các nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 

2018 

2.1.1 Đã chọn và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt 

Nam (AVA) về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; 

2.1.2 Đã sửa đổi điều lệ theo các nội dung đã được Đại hội thông qua; 

2.1.3 Đã ban hành Quy chế quản trị; 

2.1.4 Đã hoàn thành chuyển niêm yết cổ phiếu PHC từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

sang Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/9/2018 và chính 

thức giao dịch trên sàn HOSE từ ngày 03/10/2018; 

2.1.5 Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như phương án đã được 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua: 

 Đã hoàn thành công tác phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ trả cổ 

tức/cổ phiếu là 12%. Số lượng cổ phiếu phát hành là 2.507.799 cổ phiếu. Vốn 

điều lệ của Công ty tăng từ 208.999.560.000 đồng lên 234.077.550.000 đồng. 

Đợt phát hành hoàn thành trong tháng 11/2018 và ngày giao dịch đầu tiên của cổ 

phiếu niêm yết bổ sung là 17/12/2018.  

 Chưa thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược 

do thị trường chưa thuận lợi cho việc phát hành, mặt khác phương án không còn 

phù hợp với nhu cầu thực tế của Doanh nghiệp.  

Thực hiện các chỉ tiêu tài chính so với kế hoạch năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thông 

qua:     
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Đơn vị tính : Tỷ đồng 

 
Chỉ tiêu 

Công ty mẹ Hợp nhất 

TH 
năm 
2017 

Kế hoạch năm 
2018 

TH 
năm 
2018 

 
Tỷ lệ thực hiện 

TH 
năm 
2017 

TH 
năm 
2018 

Trước 
điều 

chỉnh 

Sau 
điều 

chỉnh 

So với 
kế 

hoạch 
điều 

chỉnh 

So với 
năm 
2017 

Tổng tài sản 1.267   1.890   149% 1.607 2.448  

Vốn Chủ sở hữu 284   332,5   117% 355 413,5 

Doanh thu  1.654 2.500 2.479 2.742 110,6% 166% 2.112 3.159 

Lợi nhuận gộp  114 170 158,7 180,6 113,8% 158% 144,5 241 

Lợi nhuận thuần 37,4   59,5   159% 44,5 80,8 

Lợi nhuận khác -3   4   233% -4,3 5,8 

Tổng LN trước thuế  34,5   63,5   184% 40,1 86,6 

Lợi nhuận sau thuế 28,4 58 48,9 50,8 103,9% 179% 31,7 68,2 

LNST của cổ đông 
Công ty mẹ        28,2 61,2 

LNST của cổ đông 
không kiểm soát        3,5 7 

EPS - Lãi cơ bản 
trên cổ phiếu 
(đồng) 

      2.627 1.673 

Công ty mẹ: 

So với kế hoạch:  

So với kế hoạch ban đầu đã được ĐHĐCĐ 2018 thông qua, Công ty mẹ chưa đạt kế hoạch 

đề ra. Sở dĩ không đạt kế hoạch lợi nhuận là do trong năm HĐQT thống nhất điều chỉnh kế 

hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 từ việc chủ động chưa bán 19 căn nhà chia lô Dự án 

Hoàn Cầu. Việc chưa bán 19 căn trên sẽ mang lại lợi nhuận cao trong năm tới, tuy nhiên, 

trước mắt sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, lợi nhuận trước thuế 

năm 2018 giảm tương ứng theo kế hoạch là 11,7 tỷ; lợi nhuận sau thuế giảm 9,3 tỷ. Trong 

quá trình thực hiện điều chỉnh kế hoạch, Công ty đã tiến hành công bố thông tin để các cố 

đông nắm bắt kịp thời tình hình SXKD của Công ty và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2019. 

So với Kế hoạch điều chỉnh, Doanh thu tăng 10,6% và Lợi nhuận sau thuế tăng 3,9%.  

So với cùng kỳ năm trước: Doanh thu tăng 66%, Lợi nhuận sau thuế tăng 79%. 
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Hợp nhất:  

So với năm 2017 doanh thu tăng 49,5%, Lợi nhuận sau thuế tăng 115%. 

2.2 Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 

- Công ty đã tuân thủ theo đúng Luật kế toán và các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống 

kế toán Việt Nam. 

- Thực hiện công tác kiểm toán năm 2018 do Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá 

Việt Nam (AVA) thực hiện với kết quả không có ý kiến ngoại trừ. 

- Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2018 của riêng 

Công ty và Báo cáo tài chính Hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán.  

3. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc 

+ Trong năm HĐQT đã tổ chức 25 phiên họp trực tiếp. Tình hình hoạt động SXKD của Công ty 

được HĐQT giám sát thường xuyên do đó có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc 

nhằm đạt được kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra. Trình tự, thủ tục các phiên họp, việc thông qua các 

quyết định của HĐQT phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Các Nghị 

quyết của Hội đồng quản trị ban hành có nội dung phù hợp với chủ trương và Nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT. 

+ Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai và thực hiện điều hành hoạt động hàng 

ngày của Công ty theo đúng các chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong 

Điều lệ Công ty.  

+ Năm 2018 Phục Hưng ký mới 13 gói thầu với giá trị Hợp đồng ký đạt hơn 2.568 tỷ đồng. 

Cùng với lượng công việc gối đầu từ các Hợp đồng đã ký cuối năm 2017, Phục Hưng ổn 

định nhịp tăng trưởng về sản lượng và doanh thu cho năm tiếp theo. Bên cạnh mảng xây 

lắp, mảng kinh doanh bất động sản cũng từng bước nâng tầm với những thành quả ban đầu 

là sự phản hồi rất tích cực của thị trường như Dự án Hoàn Cầu, Dự án Florence Mỹ 

Đình..vv... linh hoạt trong công tác đầu tư Bất động sản, kết hợp hợp tác với các đối tác 

cùng đầu tư Dự án đồng thời đảm nhiệm Tổng thầu thi công xây lắp. Mở rộng đầu tư các 

lĩnh vực phục vụ nhu cầu thiết yếu như Dự án thủy điện, năng lượng tái tạo..vv.. 

+  Năm 2018, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tiếp tục có những điều chỉnh cơ cấu 

mô hình tổ chức hoạt động, cơ cấu bộ máy các phòng ban phù hợp với tình hình thực tế 

nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; Hoàn thiện Hệ thống quy chế, quy định của Công ty phù 

hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo cho việc vận hành bộ máy tổ chức an toàn và 

hiệu quả; Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực luôn được quan tâm hàng đầu; ưu 

tiên áp dụng công nghệ trong quản lý, đồng bộ hệ thống; khuyến khích sáng kiến trong công 

tác xây dựng và triển khai biện pháp thi công được chú trọng đảm bảo thi công công trình an 

toàn, chất lượng, tiến độ và hiệu quả; Xây dựng môi trường làm việc năng động, chuyên 

nghiệp; Ngoài việc đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, Ban chấp hành 

Công đoàn Công ty hoạt động rất tích cực và hiệu quả, đời sống cán bộ công nhân viên luôn 

được quan tâm, chăm lo chu đáo tạo sự gắn kết bền vững;  
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+ Hướng tới ngày càng hoàn thiện, chuyển sàn niêm yết từ HNX sang sàn HOSE là dấu 

mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của Phục Hưng Holdings sau gần 10 năm đại 

chúng hóa và niêm yết cổ phiếu. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám 

đốc và Cổ đông 

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực hiện 

đầy đủ chức năng, nhiệm vụ. Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã cùng với Hội đồng quản trị, 

Ban Tổng Giám đốc phối hợp nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty trên cơ sở đó đã có 

những đề xuất, trao đổi, tham gia ý kiến nhằm mục đích đảm bảo hoạt động của Công ty phù 

hợp với Điều lệ, các quy chế nội bộ, các quy định của pháp luật có liên quan và đáp ứng 

quyền lợi của cổ đông. Thêm vào đó, sự phối kết hợp chặt chẽ của Ban kiểm soát với Kiểm 

toán nội bộ và Kiểm toán độc lập đã mang lại hiệu quả trong công tác kiểm soát, hạn chế rủi 

ro phù hợp với giai đoạn phát triển mới. 

Công ty đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ, theo đúng quy định đối với công ty niêm yết. 

Các yêu cầu của cổ đông đều được Ban kiểm soát giải quyết kịp thời. 

5. Nhận xét của Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát đánh giá cao về kết quả đạt được của Ban lãnh đạo Công ty đối với hoạt 

động sản xuất kinh doanh năm 2018. Với định hướng đúng đắn của Hội đồng quản trị, sự nỗ 

lực của Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên trong mô hình, năm 2018 

Phục Hưng tiếp tục đà tăng trưởng, thu nhập của cán bộ công nhân viên được nâng cao, dự 

kiến cổ tức năm 2018 là 18%/Vốn điều lệ. Với nguồn Hợp đồng sẵn có đã ký kết từ năm 

2018 và các năm trước chuyển sang năm 2019 (Doanh thu còn lại là 4.400 tỷ/kế hoạch 

doanh thu xây lắp năm 2019 là 3.000 tỷ) cùng các công trình đang tiếp cận sẽ đảm bảo cho 

Phục Hưng tiếp tục đà tăng trưởng trong năm 2019 và các năm tiếp theo. Đảm bảo đà tăng 

trưởng bền vững, BKS hoàn toàn nhất trí với các giải pháp của Hội đồng quản trị và Ban 

điều hành.  

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, đề nghị Đại hội thông qua Báo 

cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 và các nội dung được 

nêu trong các Tờ trình tại Đại hội đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty. Ban kiểm soát rất 

mong nhận được các ý kiến bổ sung, góp ý của các Quý vị cổ đông để BKS thực hiện tốt 

nhiệm vụ được giao. 

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông./. 

                                                                              Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2019 

                                                                  TM. BAN KIỂM SOÁT 

                                                                                              TRƯỞNG BAN 

                                                                                                     (đã ký) 

 

                                                                NGUYỄN THỊ LAN                            



 

Báo cáo của Ban kiểm soát  PHC                                                                                                                                  Page 6 
 

 

 


