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BÁO CÁO 

BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2021 

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021) 

Kính thưa:  Đại hội đồng cổ đông Công ty! 

Trong năm 2020, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, Ban 

Kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Sản xuất và 

Thương mại Nam Hoa năm 2021 với nội dung sau đây: 

1. Các hoạt động cụ thể của Ban Kiểm soát: 

 Trong năm 2020, BKS thường xuyên tham gia các cuộc hợp với HĐQT, Ban TGĐ và tổ chức 

trao đổi, đánh giá đối với các vấn đề liên quan đến việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh 

của Công ty phục vụ cho mục đích kiểm soát của BKS. Thông qua hoạt động kiểm soát, BKS đã 

đưa ra các ý kiến, kiến nghị với Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc (Ban TGĐ) về 

các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp 

luật, Điều lệ và các quy định nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công 

ty trong năm 2020. Cụ thể: 

 Thực hiện giám sát HĐQT, TGĐ trong việc quản lý và điều hành Công ty tuân thủ theo đúng 

quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty. 

 Thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng và 

hằng năm của Công ty. Kiểm tra xem xét các mẫu biểu báo cáo tài chính, báo biểu báo cáo do 

phòng Tài chính - Kế toán Công ty lập. 

 Xem xét việc lập chứng từ kế toán, hạch toán kế toán đầy đủ, kịp thời theo chuẩn mực kế toán 

hiện hành. 

 Thực hiện các cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất và theo chuyên đề đối với các Phòng/Ban 

nghiệp vụ theo yêu cầu của HĐQT và Ban TGĐ. 

2. Kết quả thẩm định của Ban Kiểm soát năm 2020 

a) Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 

Công ty hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh, lợi nhuận 2020 cụ thể như sau:   

Đơn vị tính: Triệu đồng. 

Chỉ tiêu 
 Năm 

2019  

 Năm 

2020  
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Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động sản xuất 
       

47,710  

       

54,374  

Doanh thu  
     

223,977  

     

239,722  

Tổng tài sản 
     

390,787  

     

410,481  

Vốn chủ sở hữu 
     

148,034  

     

208,350  

Vốn góp của chủ sở hữu  
     

102,826  

     

154,116  

Tỷ suất sinh lời từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên doanh 

thu 
21% 23% 

Tỷ suất lợi nhuận  trên tài sản (ROA) 12% 13% 

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) 46% 35% 

b) Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020. 

BKS đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty và thống nhất như 

sau: 

 Việc tính toán ghi chép các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực đúng chế độ, nguyên 

tắc, sử dụng, luân chuyển, lưu trữ bảo quản, bảo đảm tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ. 

 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo đúng quy định tại Điều lệ công ty và Nghị quyết 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. 

 Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO đã phản 

ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các 

chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành. 

c) Về công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Ban TGĐ 

 Ban TGĐ đã thực hiện đúng theo các qui định pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức hoạt động 

của công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. 

 Mặt đạt được và chưa đạt được của Ban TGĐ: 

+ Với sự bùng phát của đại dịch COVID-19 trong năm 2020 tạo ra các yếu tố khách quan tác 

động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng Ban TGĐ và các Cán 

bộ quản lý trong Công ty đã có nhiều cố gắng, nỗ lực điều hành để đảm bảo sự hoạt động 

xuyên suốt và có những thành quả nhất định. 

+ Bên cạnh các yếu tố khách quan nói trên, Ban TGĐ cũng còn một số hạn chế và bị động 

trong việc xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình SXKD dẫn đến doanh thu đạt 90% và 

lợi nhuận đạt 91% so với kế hoạch. 
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 Thực hiện chế độ chính sách cho người lao động: Các chế độ, quyền lợi lao động được thực 

hiện theo đúng Luật lao động hiện hành về tiền lương, BHXH, BHTN; các khoản khen thưởng, 

phúc lợi được thực hiện đầy đủ. 

d) Hội đồng quản trị: 

 HĐQT đã thực hiện đúng theo các qui định pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức hoạt động của 

công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. 

 HĐQT đã đưa ra các chương trình và triển khai hoàn thành tốt các quyết định quan trọng 

mang tính chiến lược của ĐHĐCĐ và HĐQT. 

 HĐQT đã kết hợp với Ban TGĐ Công ty tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh 

năm 2020 như đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 giao phó. 

e) Tình hình tuân thủ pháp luật 

Hoạt động của Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan và các quy 

định tại điều lệ tổ chức công ty và hoạt động đã được ĐHCĐ thông qua ban hành. 

3. Sự phối hợp hoạt động của BKS với HĐQT và Ban TGĐ. 

 BKS đã phối hợp cùng với HĐQT, Ban TGĐ trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm 

tra, giám sát của mình. 

 HĐQT và Ban TGĐ đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 

của mình. Tham gia các cuộc họp của HĐQT và được cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài 

liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. 

4. Kết luận chung và kiến nghị: 

Với tình hình đại dịch COVID – 19 còn diễn biến phức tạp BKS đề nghị Ban TGĐ cần 

tiếp tục thực hiện các công việc sau: 

Tiếp tục cải tiến quy trình sản xuất: nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí nhân công, 

chi phí bán hàng, chi phí quản lý, thực hiện triệt để tiết kiệm. 

Xử lý giảm hàng tồn kho: tận dụng các loại nguyên liệu, bán thành phẩm tồn kho để tái 

sản xuất, giảm giá trị hàng tồn kho. 

Đặc biệt quan tâm đến chất lượng sản phẩm nhằm tạo được sức cạnh tranh trên thị trường 

từ đó mở rộng thêm thị phần để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra, đồng thời nâng cao sức cạnh 

tranh trong tình hình xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.  

HĐQT và Ban TGĐ cần tập trung nghiên cứu đầu tư phát triển thị trường trong và ngoài 

nước 
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5. Kế hoạch công tác năm 2021 của BKS 

BKS tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, 

quản trị và điều hành của Công ty, cụ thể: 

 Giám sát HĐQT và Ban TGĐ về việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của công 

ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định, 

chỉ thị của HĐQT trong công tác quản lý và điều hành công ty. 

 Kiểm tra định kỳ hàng quý và đột xuất có liên quan đến công tác tổ chức, thực hiện các quyết 

định của ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban TGĐ. 

 Thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng và 

hằng năm của Công ty trước khi đệ trình HĐQT. Kiểm tra việc thực hiện các công việc tài chính 

kế toán. 

 Xem xét báo cáo của Công ty kiểm toán và làm việc với các bên liên quan (HĐQT, Ban TGĐ, 

các nhà quản lý khác trực thuộc trong công ty đưa ra). 

 Báo cáo quá trình quản lý công ty của HĐQT và điều hành của ban Tổng giám đốc; quá trình 

hoạt động kiểm soát theo điều lệ của Công ty trước Đại hội đồng cổ đông thường niên. 

6. Ban kiểm soát tự đánh giá 

Với sự hỗ trợ và phối hợp tốt của HĐQT, Ban TGĐ, các Phòng nghiệp vụ và tập thể người lao 

động trong Công ty, BKS tự đánh giá đã hoàn thành nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công 

ty. 

BKS cam kết trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và tập thể 

người lao động sẽ phấn đấu hơn nữa để đáp ứng yêu cầu kiếm soát Công ty trong thời gian tới. 

Trên đây là báo cáo kiểm soát năm 2020 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2021.  

Trân trọng. 

Nơi nhận:                                                                                                      

- Trình ĐHĐ cổ đông 

- HĐQT Công ty 

- Lưu BKS Công ty 

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

ĐÀO NGỌC THU 

 


