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CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN 
SÀI GÒN-HÀ NỘI 

_______________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

__________________________________ 

 
     Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017 

 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SHS 
 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) quy định tại Điều lệ Công ty 

Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội (SHS); 
Căn cứ vào Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Ban Kiểm soát; 
Căn cứ vào Kết quả hoạt động và Báo cáo tài chính năm 2016 do Ban Điều hành 

lập; 
Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán năm 2016 được cung cấp bởi Công ty TNHH Dịch vụ 

Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN); 
Căn cứ vào kết quả thẩm định Báo cáo tài chính do Ban Kiểm soát thực hiện; 
Thay mặt Ban Kiểm soát tôi xin báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát  hoạt 

động của Công ty năm 2016 trước Đại hội với các nội dung sau: 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016: 

- Trong năm 2016 nhân sự của BKS không có sự thay đổi so với năm 2015. Hiện tại 
BKS gồm 3 thành viên trong đó có một thành viên chuyên trách và hai thành viên 
kiêm nhiệm.  

- BKS đã thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể tới các thành viên BKS trên các mặt 
hoạt động của Công ty. Trong năm 2016 BKS đã tiến hành các cuộc họp theo quý để 
thực hiện kiểm tra định kỳ và triển khai công việc trong các quý tiếp theo. Các thành 
viên BKS đã hoàn thành trách nhiệm theo sự phân công cụ thể.  

- BKS đã giám sát hoạt động Công ty thông qua việc kiểm tra trực tiếp tại Hội sở và 
Chi nhánh Công ty; BKS đã kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội 
đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), kiểm tra giám sát tình thực hiện kế hoạch kinh doanh, tình 
hình tài chính, tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty, kiểm tra giám sát việc tuân thủ các 
quy định của UBCK Nhà nước, các quy định của Pháp luật, kiểm tra việc tuân thủ 
các quy trình, quy chế tại các Phòng ban của Công ty ; 

- BKS đã làm việc với một số đơn vị Kiểm toán độc lập để lựa chọn và đề xuất với 
HĐQT ra quyết định phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo 
cáo tài chính năm 2016; 

- BKS đã thực hiện việc thẩm định và xác nhận sự khớp đúng số liệu của Báo cáo Tài 
chính năm 2016; 
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- BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, một số cuộc họp kế hoạch kinh doanh  
ncủa BĐH với vai trò độc lập, đưa ra các ý kiến khách quan góp phần giảm thiểu rủi 
ro trong hoạt động của Công ty; 

- Trong năm 2016, BKS không nhận được bất cứ yêu cầu nào của Cổ đông hoặc nhóm 
Cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động của Công ty, 
về việc quản trị điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. 

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 

BKS đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016, đồng thời với việc xem xét 
Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn 
Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).  

BKS thống nhất với số liệu của AASCN, xác nhận Báo cáo tài chính đã phản ánh 
trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời 
điểm 31/12/2016, báo cáo kết quả kinh doanh cũng như báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ 
1/1/2016 đến 31/12/2016, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2016 đã phù 
hợp với các chuẩn mực, chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có 
liên quan. Trên cơ sở đó BKS kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài 
chính năm 2016 do Ban Điều hành báo cáo, số liệu cụ thể như sau: 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2016 (DẠNG RÚT GỌN) 

                                                                                                            Đơn vị tính: Đồng 
 

` CHỈ TIÊU 31/12/2016 31/12/2015 Tăng (giảm) 
2016/2015 

% 
2016/2015 

I Tổng cộng tài sản     3,314,377,817,490        2,875,615,098,963      438,762,718,527           
115.26  

1 Tiền và các khoản 
tương đương tiền      361,552,797,249        340,163,382,922            

21,389,414,327  
          

106.29  

2 
Các tài sản tài chính 
ghi nhận thông qua lãi 
lỗ(FVTPL) 

     769,524,155,991     1,247,596,319,016        
(478,072,163,025) 

            
61.68  

3 Các khoản cho vay   1,714,385,482,679     1,167,096,572,535          
547,288,910,144  

          
146.89  

4 

Dự phòng suy giảm 
giá trị các tài sản tài 
chính và tài sản thế 
chấp 

   (118,565,977,098)       (88,331,723,120)         
(30,234,253,978) 

      
134.23  

5 Các khoản phải thu       16,807,997,619          16,400,753,792                 
407,243,827  

          
102.48  

6 Trả trước cho người 
bán       85,318,478,750            85,305,745,000               12,733,750        100.01  

7 Phải thu các dịch vụ 
CTCK cung cấp 

            
722,694,703,698            352,421,457,765  370,273,245,933  205.07  

8 Các khoản phải thu 
khác             1,041,661,280                     18,041,684          1,023,619,596     5,773.64  

10 Dự phòng suy giảm 
các khoản phải thu       (280,301,681,386)         (275,580,323,101)      (4,721,358,285)       101.71  

11 Tài sản ngắn hạn khác           23,534,419,143              15,819,920,141          7,714,499,002        148.76  
12 Tài sản cố định                                                   153.19  
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3,521,762,958  2,298,915,976  1,222,846,982  

13 Tài sản dài hạn khác           14,864,016,607              12,406,036,353         2,457,980,254        119.81  
II Tổng cộng nguồn vốn     3,314,377,817,490        2,875,615,098,963      438,762,718,527        115.26  
1 Nợ ngắn hạn   1,259,544,184,458     1,253,836,940,620          5,707,243,838       100.46  
2 Nợ dài hạn      941,347,686,801            593,881,914,579      347,465,772,222        158.51  
3 Vốn chủ sở hữu   1,113,485,946,231     1,027,896,243,764        85,589,702,467        108.33  

 
 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 
 

Đơn vị tính: Đồng 
 

STT CHỈ TIÊU 
THỰC HiỆN 

NĂM 2015 
(ĐỒNG) 

KẾ HOẠCH 
NĂM 

2016(ĐỒNG) 

THỰC HiỆN 
NĂM 2016 

(ĐỒNG) 

HTKH 
(%) 

1 Doanh thu hoạt động  516,845,189,151     522,131,904,896  563,338,037,656        107.9  

2 Doanh thu hoạt động tài 
chính     1,913,871,068            673,000,000      2,612,471,651        388.2  

3 Chi phí hoạt động + chi 
phí tài chính 368,466,583,168  360 029 568 256 443 995 218 163       123.3  

4 Chi phí bán hàng         

5 Chi phí quản lý Công ty 
Chứng khoán   31,828,832,615       36,749,212,279    35,408,637,438          96.4  

6 Kết quả hoạt động 118,463,644,436  126,026,124,361    86,546,653,706          68.7  

7 Thu nhập khác và chi phí 
khác      (225,565,174)           43,048,761    

7.1 Thu nhập khác          75,414,637             45,639,961    

7.2 Chi phí khác        300,979,811                                  
-             2,591,200    

8 Tổng lợi nhuận trước thuế 118,238,079,262     126,026,124,361    86,589,702,467          68.7  

9 Chi phí thuế TNDN                                  
-    

10 Lợi nhuận sau thuế TNDN 118,238,079,262     126,026,124,361  86,589,702,467          68.7  

11 Thu nhập (lỗ) toàn diện 
sau khác sau thuế TNDN 118,238,079,262     126,026,124,361    86,589,702,467          68.7  

12 Thu nhập thuần trên cổ 
phiếu phổ thông                  1,183                         866    

 
 
                                                                                                             

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐÃ THỰC HIỆN 
(Thực hiện so với KHKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016) 

STT Các chỉ tiêu chủ 
yếu ĐVT TH năm 2015 KH 2016 TH năm 2016 % 

HTKH 
2016/2015 

(%) 

1 Vốn điều lệ  VNĐ 
    

1,000,000,000,000  
   

1,000,000,000,000  
  

1,000,000,000,000  
        

100.00  
        

100.00  
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2 Tổng doanh thu VNĐ 
       

518,834,474,856  
      

522,804,904,896  
     

565,996,149,268  
        

108.26  
        

109.09  

3 Tổng chi phí VNĐ 
       

400,596,395,594  
      

396,778,780,535  
     

479,406,446,801  
        

120.82  
        

119.67  

4 
Lợi nhuận sau 
thuế VNĐ 

       
118,238,079,262  

      
126,026,124,361  

       
86,589,702,467  

          
68.71  

          
73.23  

5 
Lợi nhuận sau 
thuế/DT (ROS) % 

                         
22.79  

                        
24.11  

                       
15.30  

          
63.46  

          
67.13  

6 
Lợi nhuận sau 
thuế/TTS (ROA) % 

                           
4.11    

                         
2.61    

          
63.54  

7 

Lợi nhuận sau 
thuế/VCSH 
(ROE) % 

                         
11.50    

                         
7.78    

          
67.60  

8 
Lợi nhuận sau 
thuế/VDL % 

                         
11.82  

                        
12.60  

                         
8.66  

          
68.71  

          
73.23  

9 
Lãi cơ bản trên 
cổ phiếu VNĐ 

                         
1,183    

                          
866    

          
73.20  

 

Đánh giá: 
1. Tổng doanh thu năm 2016 SHS đạt 565,9 tỷ đồng bằng 108,3 % so với kế hoạch 

năm 2016 và bằng 109,1 % so với thực hiện năm 2015. Chủ yếu do: 
- Năm 2016 hoạt động môi giới vẫn duy trì và phát triển tốt doanh thu môi giới 

đạt 115,6 tỷ đồng bằng 85.32% so với kế hoạch năm 2016, bằng 100,38% so 
với  thực hiện 2015.  

- Hoạt động đầu tư đạt doanh thu 218,9 tỷ đồng bằng 133,04% so với kế hoạch 
năm 2016, bằng 109,68% so với thực hiện năm 2015. 

- Thu lãi các dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư đạt 158 tỷ đồng bằng 101,73 % kế hoạch, 
bằng 119,01% so với thực hiện năm 2015. 

2. Tổng chi phí năm 2016 là 479,4 tỷ đồng bằng 120,82 % so với kế hoạch năm 2016   
bằng 119,67% so với năm 2015 chủ yếu do: 

- Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán là 100 tỷ đồng bằng 89,41% so với 
KH năm 2016. 

- Hoạt động tự doanh do cơ cấu lại doanh mục ghi nhận lỗ 32,4 tỷ đồng bằng 
90,11% so với KH năm 2016. 

- Chi phí trả lãi vay là 135 tỷ đồng tăng thêm 65,2 tỷ đồng so với năm 2015 và 
bằng 172% KH năm 2016 . 

- Chi phí trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán 30,2 tỷ đồng .  
- Chi phí trích lập đầy đủ dự phòng phải thu khó đòi : 4,7 tỷ đồng nâng số trích 

lập dự phòng phải thu khó đòi đến thời điểm 31/12/2016 là 280,3 tỷ đồng) 
3. Lợi nhuận sau thuế: đạt 86,58 tỷ đồng bằng 68,71 % kế hoạch năm 2016 và bằng  

73,23% so với thực hiện năm 2015.  
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III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU 
HÀNH  

Qua công tác kiểm tra, giám sát năm 2016, Ban Kiểm soát đánh giá HĐQT, Ban 
Điều hành đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ đúng với luật Doanh 
nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể: 

Hoạt động của HĐQT:  

- Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức họp 13lần thông qua hình thức tập trung và lấy ý 
kiến bằng văn bản liên quan đến vấn đề trọng yếu của Công ty như: Thông qua kế 
hoạch SXKD quý và 6 tháng; Họp thông qua việc bầu bổ sung và miễn nhiệm thành 
viên HĐQT; Phân công các mảng công việc cho từng thành viên HĐQT; Đánh giá 
việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016 xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 
2017; Họp ban hành các chủ trương và định hướng phát triển Công ty đặc biệt là 
hoạt động Môi giới, Đầu tư kinh doanh cổ phiếu và trái phiếu, Dịch vụ tài chính,Tư 
vấn và Bảo lãnh phát hành; Họp để thông qua các phương án phát hành trái phiếu, 
phương án vay vốn …. 

- HĐQT đã ban hành 2 nghị quyết, 30 Quyết định và phê duyệt 16 Tờ trình của Ban 
Tổng Giám đốc liên quan đến hoạt động của Công ty như: Thông qua các phương án 
phát hành trái phiếu riêng lẻ; Quyết định về đầu tư cổ phiếu và trái phiếu,về vay 
vốn;Quyết định thay đổi thành viên HĐQT;Quyết định về thành lập Hội đồng lương, 
các quyết định bổ nhiệm các nhân sự cao cấp thuộc thẩm quyền HĐQT…. 

- Chủ tịch HĐQT trực tiếp chỉ đạo thường xuyên Ban Lãnh đạo Công ty về các vấn đề 
liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty, đưa ra chủ trương, 
quyết sách kịp thời phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty. 

- Hoạt động Môi giới, dịch vụ tài chính, nguồn vốn và đầu tư luôn được chú trọng, tiếp 
tục giữ vững mục tiêu đưa SHS trở thành một trong những công ty Chứng khoán 
hàng đầu. 

Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:  

- Ban Tổng Giám đốc đã không ngừng đổi mới cách thức điều hành các hoạt động 
kinh doanh của Công ty, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của 
ĐHĐCĐ, HĐQT. 

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiên thường xuyên các cuộc họp giao ban định kỳ với 
các lãnh đạo Phòng ban và Chi nhánh, thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch 
HĐQT và thành viên HĐQT để thực hiện nhiệm vụ đề ra theo Nghị quyết ĐHĐCĐ. 

- Công tác quản trị rủi ro trong hoạt động môi giới và dịch vụ tài chính năm 2016 luôn 
được chú trọng nên đã giảm thiểu được rủi ro cho Công ty. 

- Ban Tổng Giám đốc đã có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Từng 
thành viên trong Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng theo nhiệm vụ được phân 
công.  

Tất cả các hoạt động của Công ty đều phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, 
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việc công bố thông tin được thực hiện kịp thời, minh bạch. BKS không thấy điều gì bất 
thường trong quản trị điều hành SHS của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ 
quản lý Công ty.  

IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, BAN ĐH  

Trong năm 2016, BKS đã được cung cấp đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết 
định của HĐQT và Tổng Giám đốc theo đúng diễn biến hoạt động của Công ty. BKS đã 
duy trì được mối quan hệ công tác, sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám 
đốc và cán bộ nhân viên trong Công ty, được tạo điều kiện thuận lợi thực hiện tốt công 
tác kiểm tra, kiểm soát.   

BKS đã tham dự các phiên họp của HĐQT, tham dự một số phiên họp giao ban của 
Ban lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh và tình hình thực hiện kế hoạch kinh 
doanh, tham dự Hội nghị sơ kết, tổng kết hoạt động kinh doanh 6 tháng, tổng kết năm 
của Công ty. 

 

V. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017 CỦA BKS   

Để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo đúng quy định của Luật 
Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát đề ra kế 
hoạch công việc trong năm 2017 như sau: 

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản trị của HĐQT, 
Ban Điều hành công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính tuân thủ, tính trung thực 
và cẩn trọng trong quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, 
tài sản … của Công ty; 

- Xem xét kế hoạch, báo cáo của Công ty về: Tình hình tài chính, tình hình kinh 
doanh, tỷ lệ an toàn tài chính, các giải pháp thực hiện, công tác quản lý về tổ chức, 
lao động, tiền lương, tiền thưởng, các chế độ khác liên quan người lao động trong 
Công ty; 

- Định kỳ hàng quý kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công 
ty, thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, 6 tháng và hàng quý của Công ty. 

- Xem xét kết quả kiểm toán của Bộ phận Kiểm toán nội bộ, kết quả kiểm tra của Ban 
Pháp chế và Quản trị Rủi ro, xem xét ý kiến phản hồi của HĐQT và Tổng giám đốc 
Công ty. 

- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban Điều hành và các 
phòng ban trong công ty. 

- Tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời tham dự đầy 
đủ các Hội nghị, hội thảo chuyên ngành có liên quan đến công tác Kiểm soát. 

- BKS duy trì họp định kỳ hàng quý để sơ kết công tác của quý và đề ra phương hướng 
công tác quý tới của BKS. 
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VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT: 

- Năm 2016 thị phần môi giới SHS vẫn tiếp tục được mở rộng và giữ vững nằm trong 
TOP 5 Công ty Chứng khoán hàng đầu trên TTCK , hoạt động kinh doanh có lãi. 
Qua đó thể hiện sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của HĐQT, sự cố gắng nỗ lực của Ban 
Giám đốc và tập thể nhân viên SHS . 

- Công ty cần nâng cao năng lực quản trị rủi ro trong toàn hệ thống để phù hợp với tốc 
độ tăng trưởng và qui mô hoạt động, đảm bảo tính tuân thủ, minh bạch, chú trọng 
đến việc an toàn tài chính của công ty. 

- Công ty cần có biện pháp tăng doanh thu đồng thời với các biện pháp kiết kiệm, 
quản lý tốt chi phí để đảm bảo hoạt động có lãi và tăng trưởng bền vững. 

- Công ty cần tiếp tục tổ chức, sắp xếp và đào tạo nhân sự theo định hướng phát triển 
lâu dài và ổn định.  
Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đối với 

hoạt động kinh doanh của Công ty, BKS xin cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được 
sự hợp tác của HĐQT, BĐH, các phòng ban chức năng trong Công ty tạo mọi điều kiện 
tốt nhất, phối hợp, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời để BKS hoàn thành nhiệm vụ.  

Kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. 

Trân trọng cảm ơn. 

                                                                                

 TM. BAN KIỂM SOÁT 
TRƯỞNG BAN 

 
 
 
 

PHẠM THỊ BÍCH HỒNG 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM







	OLE_LINK3
	OLE_LINK4

