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MASAN GROUP CORPORATION  
8th Floor, Central Plaza, 17 Le Duan Street,  
District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam. 
Phone    : (+84 28) 6256 3862 
Facsimile  : (+84 28) 3827 4115  
Web          :          www.masangroup.com 

 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

 
Kính thưa toàn thể Quý cổ đông, 

 

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát được quy định trong Điều lệ của 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan; 

 

- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH 

KPMG và Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2018. 

 

Ban Kiểm Soát xin báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2018 với các nội dung 

như sau:  

 

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2018 

 

1. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2018 của Hội 

Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Điều hành; kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt 

động kinh doanh trong năm 2018 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và 

HĐQT trong năm 2018.  

 

2. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều 

hành. 

 

3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công 

tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính, cụ thể thẩm định báo cáo tài chính 6 

tháng đầu năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.  

 

Trong năm 2018 Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát nhằm 

đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành 

của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2018. Thông qua các công việc cụ thể của các 

thành viên, Ban Kiểm Soát nhận thấy hoạt động của Ban Kiểm Soát luôn được HĐQT, Ban 

Điều Hành hỗ trợ và cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết để Ban Kiểm Soát hoàn thành tốt chức 

năng kiểm tra và giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Điều 

Hành. Các thành viên của Ban Kiểm Soát đã phân công các công việc cụ thể để hoạt động của 

Ban Kiểm Soát đạt hiệu quả cao nhất. Các thành viên của Ban Kiểm Soát đã hoàn thành tốt các 

công việc được giao trong năm qua. Cũng như hoạt động của HĐQT, thành viên Ban Kiểm 

Soát không nhận thù lao và hoạt động của Ban Kiểm Soát không phát sinh bất kỳ chi phí hoạt 

động nào. 
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II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát 

 

1. Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty  

 

Công ty đã tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh 

nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán và lập các báo cáo tài 

chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp. 

 

Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính trong Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty 

trình Đại Hội Đồng Cổ Đông là thể hiện trung thực tình hình tài chính hiện tại của Công ty và 

các công ty liên quan. Những số liệu chính về tình hình tài chính đến 31/12/2018: 

 

Bảng 1: Bảng cân đối kế toán 
 

 

 
Tập đoàn 

 

Công ty 

 

 31/12/2018 1/1/2018 31/12/2018 1/1/2018 

 Triệu VND Triệu VND Triệu VND  Triệu VND 

     

TÀI SẢN     

     

Tài sản ngắn hạn 12.499.618 15.144.937 4.577.655 1.450.395 

     

Tiền và các khoản tương đương tiền 4.585.889 7.417.111  681.197 129.224 

     

Đầu tư tài chính ngắn hạn 375.848 640.069  1.524.338 44.210 

     

Các khoản phải thu ngắn hạn 2.412.555 2.247.100  2.363.413 1.265.151 

     

Hàng tồn kho 4.333.191 4.333.097  - - 

     

Tài sản ngắn hạn khác 792.135 507.560 8.706 11.809 

     

Tài sản dài hạn 52.078.995 48.383.585 22.793.654 21.106.740 

     

Các khoản phải thu dài hạn 1.377.124 1.453.961 4.020.557 2.258.495 

     

Tài sản cố định  29.203.764 29.829.534 10.825 4.771 

     

Tài sản dở dang dài hạn 2.171.342 1.838.001  553 119 

     

Đầu tư tài chính dài hạn 15.347.915 11.338.355 18.761.353 18.798.446 

     

Tài sản dài hạn khác 3.978.850 3.923.734  365 44.909 

     

TỔNG TÀI SẢN  64.578.613 63.528.522 27.371.310 22.557.135 
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Tập đoàn 

 

Công ty 

 

 31/12/2018 1/1/2018 31/12/2018 1/1/2018 

 Triệu VND Triệu VND Triệu VND  Triệu VND 

     

NGUỒN VỐN     

     

NỢ PHẢI TRẢ 30.498.935  43.303.327  3.130.547 10.957.863 

     

Nợ ngắn hạn 15.795.515  15.532.987  3.130.547 1.103.427 

     

Nợ dài hạn  14.703.420  27.770.340  - 9.854.437 

 

     

VỐN CHỦ SỞ HỮU 34.079.678  20.225.195  24.240.762 11.599.271  

     

Vốn cổ phần  11.631.495  11.573.740  11.631.495 11.573.740  

     

Thặng dư vốn cổ phần 11.084.417  6.855.539  11.084.417  6.855.539  

     

Vốn khác của chủ sở hữu 

 

(9.426.958) 

 

 (9.426.958) 

 

(1.695.338) (1.695.338) 

 

Cổ phiếu quỹ -     (6.518.087) -     (6.518.087) 

     

Chênh lệch tỷ giá hối đoái 4.402  2.431  - - 

     

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 16.193.388  12.350.048  3.220.189  1.383.418  

     

Lợi ích cổ đông không kiểm soát 4.592.934  5.388.482  - - 

     

TỔNG NGUỒN VỐN  64.578.613  63.528.522  27.371.310 22.557.135  

     

 

2. Về tình hình hoạt động của Công ty và các công ty con trong Tập đoàn 

 

Trong năm 2018, doanh thu thuần hợp nhất của Tập đoàn tăng lên mức 38.188 tỷ đồng từ mức 

37.621 tỷ đồng trong năm 2017. Masan Consumer Holding (MCH) đạt mức tăng trưởng kỷ lục 

28,2% từ việc tập trung vào các cải tiến mới dựa trên nền tảng xây dựng thương hiệu, trong khi 

đó doanh thu của Masan Resources (MSR) tăng 27% trong năm 2018 nhờ vào giá bán tăng và 

hiệu quả hoạt động được nâng cao. Doanh thu của Masan Nutri-Science (MNS) giảm 25,2% do 

hộ chăn nuôi heo tái đàn chậm hơn dự kiến.  

 

Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông của Công ty tăng từ 3.103 tỷ đồng trong 

năm 2017 lên 4.916 tỷ đồng trong năm 2018, tăng 58,43%. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ 

đông này được đóng góp từ thu nhập một lần từ việc “giả định” bán một phần tỉ lệ sở hữu trong 

Techcombank trong nửa đầu năm 2018. 

 

Trong năm 2018, Ban Kiểm Soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt 

động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh 

nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật. 

 

Kết quả kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và 

hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.   
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Số liệu về kết quả kinh doanh tính đến ngày 31/12/2018: 

 

Bảng 2: Bảng kết quả kinh doanh 

 

 
Tập đoàn 

 

Công ty 

 

 2018 2017 2018 2017 

 Triệu VND Triệu VND Triệu VND Triệu VND 

     

     

Doanh thu bán hàng  39.378.747 38.980.236  - - 

     

Các khoản giảm trừ doanh thu 1.191.130 1.359.590 - - 

     

Doanh thu thuần  38.187.617 37.620.646 
- - 

Giá vốn hàng bán 26.306.208 25.988.836 
- - 

Lợi nhuận gộp  11.881.409 11.631.810 - - 

     

Lợi nhuận thuần từ hoạt động 

kinh doanh 
6.276.987 4.181.887 1.836.771 1.353.480 

     

Lợi nhuận kế toán trước thuế 

 
6.243.824 4.138.637  1.836.771 1.353.394 

     

Chi phí thuế TNDN hiện hành 726.692 630.961  - - 

Lợi ích thuế TNDN hoãn lại  (104.373) (100.014)  - - 

Lợi nhuận sau thuế TNDN  

  
5.621.505 3.607.690  1.836.771 1.353.394 

Phân bổ cho:     

Cổ đông của Công ty  4.916.497 3.102.664 - - 

Lợi ích cổ đông không kiểm soát 705.008 505.026 - - 

     

     

Lãi trên cổ phiếu     

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND) 4.561 2.727 - - 

 

 

  

  

3. Về công tác quản trị và điều hành 

 

a. HĐQT: 

 

HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản trị, điều hành của mình tuân thủ đúng Luật Doanh 

nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các 

quy định khác của pháp luật. 

 

HĐQT đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2018. HĐQT 

bảo đảm Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị 



5 

 

trường chứng khoán. Công ty cũng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời cho cổ đông tình hình tài chính, 

kết quả kinh doanh hàng quý thông qua các thông cáo báo chí định kỳ.  

 

Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của 

các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật 

Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật. HĐQT đã thực hiện tốt 

vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Điều hành trong việc thực hiện các phương án, kế hoạch 

kinh doanh nhằm đạt được chỉ tiêu lợi nhuận trong năm 2018.  

 

HĐQT đã luôn bảo đảm Ban Kiểm Soát có được các thông tin một cách đầy đủ, chuẩn xác và 

nhanh chóng để thực thi chức năng kiểm tra, giám sát tính tuân thủ của HĐQT trong hoạt động 

quản trị, điều hành, thực hiện các quy chế quản lý nội bộ nhằm bảo vệ lợi ích của Công ty và cổ 

đông.  

 

b. Tổng Giám đốc và Ban Điều hành 

 

Ban Kiểm Soát nhận thấy Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã thực hiện các hoạt động của 

Công ty với hiệu quả cao và tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông. 

Các thành viên trong Ban Điều hành phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng thành viên 

phụ trách từng lĩnh vực.  

 

Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã cung cấp thông tin và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban 

Kiểm Soát thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác quản lý, điều hành, thực hiện các 

dự án và hoạt động kinh doanh của Công ty.  

 

 

III. Kết luận 

 

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng 

khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT.  

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2019 

TM. BAN KIỂM SOÁT   

TRƯỞNG BAN  

[đã ký] 

 

 

NGUYỄN QUỲNH LÂM 
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PHỤ LỤC  

 

CÁC CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2018 

 

 

STT Cuộc họp Nội dung chính 

 

1.  Cuộc họp ngày 13 tháng 8 năm 

2018 

 

Đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả 

hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của 

Công ty trong 6 tháng đầu năm 2018.   

 

2.  Cuộc họp ngày 11 tháng 3 năm 

2019 

Đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả 

hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của 

Công ty năm 2018.   

 

 


