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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 2018 

 
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 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH 

KPMG và Báo cáo hoạt động của Hội ĐỒng Quản Trị trong năm 2017. 

 

Ban Kiểm Soát xin báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2017 với các nội dung 

như sau:  

 

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2017 

 

1. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2017 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 2017 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông trong 

năm 2017.  

 

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 2017 và Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.  

 

Trong năm 2017 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 2017. 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. 

 

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. 
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Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính trong Báo cáo tài chính năm 2017 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 31/12/2017: 

 

Bảng 1: Bảng cân đối kế toán 

 

 Tập đoàn Công ty 

 31/12/2017 1/1/2017 31/12/2017 1/1/2017 

 Triệu VND Triệu VND Triệu VND  Triệu VND 

     

TÀI SẢN     

     

Tài sản ngắn hạn 15.144.937 22.876.206 1.450.395 5.254.289 

     

Tiền và các khoản tương đương tiền 7.417.111  13.148.938 129.224 499.923 

     

Đầu tư tài chính ngắn hạn 640.069  1.771.012 44.210 37.933 

     

Các khoản phải thu ngắn hạn 2.247.100  2.277.055 1.265.151 4.705.406 

     

Hàng tồn kho 4.333.097  5.389.531 - - 

     

Tài sản ngắn hạn khác 507.560 289.670 11.809 11.027 

     

Tài sản dài hạn 48.383.585 50.162.832 21.106.740 20.875.900 

     

Các khoản phải thu dài hạn 1.453.961 1.817.067 2.258.495 3.694.504 

     

Tài sản cố định  29.829.534 29.821.492 4.771 6.783 

     

Tài sản dở dang dài hạn 1.838.001  2.356.227 119 - 

     

Đầu tư tài chính dài hạn 11.338.355 12.240.702 18.798.446 17.083.953 

     

Tài sản dài hạn khác 3.923.734  3.927.344 44.909 90.660 

     

TỔNG TÀI SẢN  63.528.522 73.039.038 22.557.135 26.130.189 

     

 

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

 

Trong năm 2017, doanh thu thuần hợp nhất của Tập đoàn giảm còn 37.621 tỷ đồng từ mức 

43.297 tỷ đồng trong năm 2016, giảm 13%. Doanh thu thuần hợp nhất giảm vì các nguyên nhân 

chính sau: (i) MCH tái cấu trúc mô hình kinh doanh từ “bán hàng hóa” sang “xây dựng thương 

hiệu” nhằm tăng hiệu quả của việc bán hàng đến người tiêu dùng, giảm sự phụ thuộc vào 

khuyến mãi để có nguồn lực đầu tư vào thương hiệu; thực hiện chính sách giảm tồn kho tại hệ 

thống phân phối; (ii) khủng hoảng giá heo hơi kéo dài đã ảnh hưởng đến việc giảm doanh thu 

tại Masan Nutri-Sience. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông của Công ty 

tăng từ 2.791 tỷ đồng trong năm 2016 lên 3.103 tỷ đồng trong năm 2017, tăng 11,1%. Lợi 

nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông này được đóng góp từ lợi nhuận 1 lần do việc bán trái 

phiếu chuyển đổi của Techcombank.     
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Trong năm 2017, 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.   

 

Số liệu về kết quả kinh doanh tính đến ngày 31/12/2017: 

 

Bảng 2: Bảng kết quả kinh doanh 

 
 Tập đoàn Công ty 

 2017 2016 2017 2016 

 Triệu VND Triệu VND Triệu VND Triệu VND 

     

     

Doanh thu bán hàng  38.980.236  45.100.176 - - 

     

Các khoản giảm trừ doanh thu 1.359.590 1.803.112 - - 

     

Doanh thu thuần  37.620.646 43.297.064 
- - 

Giá vốn hàng bán 25.988.836 30.366.979 
- - 

Lợi nhuận gộp  11.631.810 12.930.085 - - 

     

Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động 

kinh doanh 
4.181.887 4.481.107 1.353.480 801.492 

 

(Lỗ)/lợi nhuận khác  
(43.250)  (34.704) (86)  (3.434) 

     

Lợi nhuận/(lỗ) kế toán trước thuế 

 
4.138.637  4.446.403 1.353.394 798.058 

     

Chi phí thuế TNDN hiện hành 630.961  892.321 - - 

Lợi ích thuế TNDN hoãn lại  (100.014)  (218.415) - - 

Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế TNDN  

  
3.607.690  3.772.497 1.353.394 798.058 

Phân bổ cho:     

Cổ đông của Công ty  3.102.664 2.791.444 1.353.394 798.058 

Lợi ích cổ đông không kiểm soát 505.026 981.053 - - 

     

     

Lãi trên cổ phiếu     

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND) 2.727 2.462 - - 

Lãi suy giảm trên cổ phiếu (VND) 2.727 2.462 - - 

 

 

  

  

3. Về công tác quản trị và điều hành 

 

a. HĐQT: 
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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 2017. HĐQT 

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

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 2017.  

 

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 2018 

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 2017 

 

 

STT Cuộc họp Nội dung chính 

 

1.  Cuộc họp ngày 16 tháng 8 năm 

2017 

 

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 2017.   

 

2.  Cuộc họp ngày 9 tháng 3 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 năm 2017.   

 

 


