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CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA 
275C Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh 
Số ĐKKD: 4013003015 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 04/01/2005 
Website: http://www.saigonhoaxa.com.vn 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2018 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

1. HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT 
1.1 Hoạt động của Ban kiểm soát 
Ban kiểm soát (BKS) Công ty gồm ba thành viên: 
Bà Huỳnh Thị Đào (Trưởng ban) 
Bà Lữ Thị Tiến (Thành viên) 
Ông Lê Nguyễn Thanh Tuấn (Thành viên) 
Trong năm 2017, BKS đã thực hiện công việc theo nhiệm vụ và quyền hạn đã 

được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty quy định. Các công việc: 
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành 

(BĐH); 
- Kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp, hợp lý trong việc lập Báo 

cáo tài chính định kỳ, xem xét Báo cáo kiểm toán của Công ty; 
- Giám sát việc thực thi nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ); 
- Kiểm tra, giám sát việc thực thi nghị quyết, quyết định của HĐQT, BĐH 

Công ty. 
Các cuộc họp của BKS: 

STT Ngày Nội dung Kết quả 

1 18/03/2017 
Thảo luận, thống nhất nội dung 
Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ 
thường niên 2017 

Các thành viên BKS đã 
tham dự đầy đủ và 
thống nhất các nội dung. 

2 06/07/2017 

Kế hoạch kiểm tra tình hình kinh 
doanh, tài chính, kế toán các chi 
nhánh trực thuộc Công ty 6 
tháng đầu năm 2017 

Các thành viên BKS đã 
tham dự đầy đủ và thống 
nhất các nội dung. 

1.2 Lương và thù lao của Ban kiểm soát 
Lương chuyên trách BKS năm 2017: 136.500.000 đồng 
Thù lao BKS năm 2017: 48.000.000 đồng 
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2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY 
2.1 Tình hình hoạt động của Công ty 
- Năm 2017, Công ty vẫn duy trì kinh doanh các lãnh vực truyền thống có từ 

trước: nhà hàng, khách sạn, vận tải đường sắt, thương mại, cho thuê bất động sản. 
Tuy nhiên tình kinh doanh thương mại (thuốc lá) trong tương lai không được khả 
quan. 

- Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017: 
 Đang dần hoàn thiện nhà hàng số 01 tại địa chỉ 310/4B Quốc lộ 13, phường 

Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh; 
 Xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống xử lý nước thải Khách sạn Cà Ná, 

Nhà hàng Cà Ná quán, bãi đậu xe Nhà hàng Cà Ná quán; 
 Kết chuyển chi phí phát sinh công trình Khách sạn Đường sắt Nha Trang và 

nhà sách PNC Nha Trang vào chi phí năm 2017. 
2.2 Tình hình tài chính của Công ty 
BKS đã xem xét Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty và xem xét Báo cáo 

kiểm toán do công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán. BKS thống 
nhất số liệu Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán. 

a.  Kết quả kinh doanh năm 2017: 

Chỉ tiêu Kế hoạch 2017 
(đồng) 

Thực hiện 2016 
(làm tròn số) 

(đồng) 

Thực hiện 2017 
(làm tròn số) 

(đồng) 

Thực 
hiện 

2017/ kế 
hoạch 
2017 
(%) 

Thực 
hiện 
2017/ 
thực 
hiện 
2016 
(%) 

Doanh thu 840.481.000.000 861.218.000.000 993.339.000.000 118,19 115,34 

Lợi nhuận trước 
thuế 3.000.000.000 3.561.000.000 4.654.000.000 155,13 130,69 

Lợi nhuận sau 
thuế 2.400.000.000 2.339.000.000 3.268.000.000 136,17 139,72 

Doanh thu toàn Công ty năm 2017 bằng 118,19% so với kế hoạch và bằng 
115,34% so với thực hiện năm 2016. Một số hoạt động kinh doanh vẫn duy trì được 
đà tăng trưởng như doanh thu bán hàng thuốc lá bằng 117,63%, doanh thu từ hoạt 
động nhà hàng bằng 147,95%, doanh thu cho thuê bất động sản bằng 116,33%, 
doanh thu dịch vụ khách sạn bằng 111,6% so với năm 2016. Tuy nhiên doanh thu 
một số hoạt động kinh doanh khác chưa đạt được như kỳ vọng như: hoạt động bán 
vé máy bay, vận tải, dịch vụ du lịch. 




