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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT 

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

 

Kính thưa các Quý Cổ đông, 

 

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ của Công 

ty, Ban Kiểm soát xin báo cáo hoạt động trong năm 2019 với các nội dung như sau: 

 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019 

 

• Giám sát và kiểm tra việc quản lý và thực hiện các hoạt động của Công ty trong 

năm 2019 của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc;  

 

• Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động của Công ty trong năm 2019 

theo các nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông năm 2019; 

 

• Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết và quyết định của Hội đồng 

Quản trị và Ban Giám đốc; 

 

• Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong việc 

tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. 

 

Thành viên Ban Kiểm soát không nhận thù lao khi thực hiện nhiệm vụ với tư cách là thành viên 

của Ban Kiểm soát và hoạt động của Ban Kiểm soát không phát sinh bất kỳ chi phí hoạt động 

nào. 

 

II. BAN KIỂM SOÁT KIỂM TRA CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

 

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

 

Ban Kiểm soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của Hội đồng Quản 

trị trình Cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 là thể hiện trung thực tình 

hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty và các công ty con của Công ty. 

 

Những số liệu chính về tình hình tài chính đến ngày 31/12/2019: 

 

Bảng 1: Bảng cân đối kế toán  

 
 Tập đoàn Công ty 

 31/12/2019 01/01/2019 31/12/2019 01/01/2019 

 Nghìn VNĐ Nghìn VNĐ Nghìn VNĐ Nghìn VNĐ 

TÀI SẢN     

Tài sản ngắn hạn 7.581.595.985 4.333.718.245 711.706.777 47.959.283 

     

Tiền và các khoản tương 

đương tiền 
1.723.204.606 467.220.260 4.273.418 3.288.566 

     

Đầu tư tài chính ngắn hạn 5.900.000 - - - 
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Các khoản phải thu - ngắn hạn 1.735.574.636 1.612.852.955 707.433.359 44.670.717 

     

Hàng tồn kho 3.139.024.753 1.646.014.138 - - 

     

Tài sản ngắn hạn khác 977.891.990 607.630.892 - - 

 

Tài sản dài hạn 

 

22.193.123.896 

 

23.615.407.322 

 

12.454.770.460 

 

12.495.844.635 

     

Các khoản phải thu – dài hạn 1.303.868.898 1.335.307.630 3.000.000.000 7.355.509.062 

     

Tài sản cố định 16.568.909.156 18.267.296.514 - - 

     

Công trình dài hạn đang thi 

công 
1.694.487.259 1.429.178.901 - - 

     

Đầu tư tài chính dài hạn 0 5.900.000 9.454.770.460 5.140.335.573 

     

Tài sản dài hạn khác 2.625.858.583 2.577.724.277 - - 

TỔNG TÀI SẢN  29.774.719.881 27.949.125.567 13.166.477.237 12.543.803.918 

 

NGUỒN VỐN 
    

     

Nợ phải trả 17.304.897.615 15.823.171.322 3.068.983.519 3.098.253.712 

     

Nợ ngắn hạn 11.219.362.163 4.101.944.806 68.983.519 57.179.537 

     

Nợ dài hạn 6.085.535.452 11.721.226.516 3.000.000.000 3.041.074.175 

     

Vốn chủ sở hữu 12.469.822.266 12.125.954.245 10.097.493.718 9.445.550.206 

     

Tổng nguồn vốn 29.774.719.881 27.949.125.567 13.166.477.237 12.543.803.918 

 

 

2. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty 

 

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát không thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động 

kinh doanh của Công ty. Các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty, 

Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

 

Kết quả sản xuất 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. 

 

Công ty tuân chủ chặt chẽ tất cả các quy định hiện hành về công bố thông tin trên thị trường 

chứng khoán. 

 

Số liệu về kết quả kinh doanh cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019: 
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Bảng 2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

 
 Tập đoàn Công ty 

 2019 2018 2019 2018 

 Nghìn VNĐ Nghìn VNĐ Nghìn VNĐ Nghìn VNĐ 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động 

kinh doanh 
129.214.118 852.068.141 658.803.749 1.747.699 

Kết quả từ các hoạt động khác 336.572.225  (23.955.597) (501.547) 10.000 

Lợi nhuận trước thuế 465.786.343 828.112.544 658.302.202 1.757.699 

Chi phí thuế thu nhập - hiện tại 138.562.148 35.190.165 6.358.690 - 

Lợi ích thuế TNDN - hoãn lại (25.169.620)  (17.079.300) - - 

Lợi nhuận ròng sau thuế 352.393.815 810.001.679 651.943.512 1.757.699 

Lợi nhuận ròng phân bổ cho:     

Chủ sở hữu của Công ty 352.393.815 663.756.323 651.943.512 1.757.699 

Cổ đông không kiểm soát - 146.245.356 - - 

 

3. Về công tác quản trị và điều hành 

 

a.  Hội đồng Quản trị 

 

Ban Kiểm soát nhận thấy rằng Hội đồng Quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của 

mình tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty, các Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông, Luật 

Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan.  

 

Hội đồng Quản trị đã thực hiện hợp lệ tất cả các nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông trong 

năm 2019. 

 

Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của Hội đồng 

Quản trị và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ Điều lệ của Công ty, các Nghị quyết của 

Đại Hội đồng Cổ đông, Luật Doanh nghiệp, và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

 

b.  Ban Giám đốc 

 

Ban Kiểm soát nhận thấy rằng Ban Giám đốc đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công 

ty có hiệu quả và tuân thủ đúng các nghị quyết của Hội đồng Quản trị. 

 

III. KẾT LUẬN 
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Các hoạt động của Công ty trong năm 2019 tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty, Luật Doanh 

nghiệp, các quy định pháp luật có liên quan và chấp hành đúng các nghị quyết của Đại Hội 

đồng Cổ đông và các nghị quyết của Hội đồng Quản trị. 

 

Trân trọng, 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

 

 

/đã ký và đóng dấu/ 

 

 

ĐOÀN THỊ MỸ DUYÊN 

Trưởng Ban Kiểm soát 


