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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ
Căn cứ :
-

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu
lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

-

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP VTKTNN Cần Thơ;

-

Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát Công ty CP VTKTNN Cần Thơ

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ đã thực hiện
kiểm soát đối với hoạt động của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 với
những nội dung cụ thể như sau:

PHẦN I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
A. Về số lượng và cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát:
Thành viên BKS CTCP Vật Tư KTNN Cần Thơ gồm có :
1. Ông Phạm Việt Dũng - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thùy Thương - Thành viên
3. Ông Trịnh Quốc Khánh - Thành viên
B. Hoạt động của Ban Kiểm soát:
-

Năm 2015, Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành triển khai và thực hiện nghiêm
túc việc giám sát tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài chính công ty, đảm bảo
tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám
đốc điều hành, cán bộ quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với
Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông và các nhiệm vụ khác
theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp
của công ty và cổ đông.

-

Giám sát chặt chẽ việc thực hiện những nội dung được thông qua tại Nghị quyết
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015;

-

Giám sát đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị của Ban Điều
hành Công ty.

-

Chủ động lập kế hoạch kiểm soát và triển khai thực hiện kế hoạch theo qui định
của pháp luật và quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
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-

Chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng Ban
chuyên môn trong công việc.

-

Tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến trong việc
giám sát hoạt động của công ty trong các cuộc họp.

-

Tổ chức phân công, phân nhiệm trong Ban Kiểm soát để phát huy tối đa hiệu quả
trong công tác kiểm soát tại Công ty.

-

Thực hiện các đợt kiểm toán, kiểm soát nội bộ, các chuyên đề nhằm rà soát lại quy
trình, chốt chặn, giảm thiểu tối đa rủi ro trong các hoạt động của Công ty

-

Thẩm định, soát xét Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm.

-

Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin.

-

Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành.

Thông qua các hoạt động kiểm soát hoạt động và thẩm định báo cáo tài chính, Ban
Kiểm soát báo cáo hoạt động kiểm soát cho Đại hội đồng Cổ đông với nội dung chi tiết
như sau:

1. Kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý, trung thực trong công tác quản lý điều hành
hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, trong công tác thống kê và lập
báo cáo tài chính, cụ thể:
 Ban Kiểm Soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định
của Hội đồng quản trị và Ban Điều Hành Công ty, trao đổi thường xuyên với
HĐQT và Ban Điều Hành về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các nghị
quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua 2015.
-

Trên cơ sở đó, Ban Kiểm Soát đánh giá công tác quản lý điều hành hoạt động kinh
doanh của HĐQT và Ban Điều Hành đã tuân thủ đầy đủ quy định pháp lý liên
quan tới hoạt động SXKD cũng như phù hợp Nghị quyết của Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2015.

 Hội đồng quản trị đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến
lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty.
-

Ban Điều Hành đã bám sát các quyết sách này để triển khai các công việc cụ thể.
HĐQT và Ban Điều Hành cùng với sự nỗ lực của toàn thể các cán bộ nhân viên
của Công ty đã vượt qua khó khăn và đạt được kết quả kinh doanh hết sức ấn
tượng, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đại hội đồng Cổ đông đề ra.

-

Ban Kiểm Soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm pháp luật của HĐQT và
Ban điều hành.

 Đối với tổ chức công tác kế toán:
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-

Công tác kế toán đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc
trung thực, thận trọng, hợp lý và báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ
đầy đủ các quy định hiện hành.

-

Công tác kế toán kịp thời đã giúp HĐQT và Ban điều hành có những quyết định
phù hợp kịp thời với hoạt động SXKD.

-

Ban Kiểm Soát chưa phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính, kế
toán trong kỳ.

2. Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 2015.
-

Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm,
hàng quý và 6 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác của HĐQT cho đại
hội cổ đông.

-

Ban Kiểm Soát đánh giá báo cáo đã đảm bảo tính tuân thủ cao đối với các quy
định hiện hành về nội dung báo cáo và thời gian lập báo cáo.

-

Ban Kiểm Soát thống nhất với số liệu trong báo cáo tài chính kiểm toán 2015.

3. Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều Hành.
-

Ban Kiểm Soát nhận thấy các Nghị quyết, Quyết định của HTQT và Ban Điều
Hành phù hợp với luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty, cũng như đã thể hiện
được mục tiêu của đại hội đồng cổ đông 2015 đề ra.

-

Ban Kiểm Soát không phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm điều lệ Công
ty nào của các thành viên HĐQT, Ban Điều Hành.

-

Ban Kiểm Soát nhất trí với nội dung báo cáo KQKD năm 2015 của Ban Điều
Hành.

4. Ý kiến Cổ đông.

- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự đại hội, Ban Kiểm
Soát chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của
HĐQT, Ban Điều Hành, Ban Kiểm Soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được
giao.

Phần II: NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN CỦA BAN KIỂM SOÁT.
1. Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực
hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao cho, Ban Kiểm Soát luôn phối hợp trao đổi và đóng
góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT, Ban Điều Hành trong việc xây dựng các
quy chế, nghị quyết, quyết định.
2. Năm 2015, HĐQT và Ban Điều Hành đã phấn đấu vượt qua khó khăn và hoàn
thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông 2015 đề ra.
-

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2015, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu 2016,
đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, Ban kiểm soát kiến nghị một số
việc sau:
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-

HĐQT, Ban Điều Hành kịp thời đưa ra các chính sách đảm bảo tính cạnh tranh,
qua đó khuyến khích các bộ phận kinh doanh phát triển.

- HĐQT và Ban Điều Hành kịp thời đưa ra chính sách đẩy mạnh công tác quản trị
rủi ro và tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2016 CỦA BAN KIỂM SOÁT
Nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong năm 2016 tập trung vào các nhiệm vụ trọng
tâm sau:
-

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên
năm 2016, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

-

Thực hiện thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh của
công ty. Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trình Đại hội cổ đông.

-

Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Ban
điều hành nếu xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của cổ đông hoặc nhóm cổ
đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

-

Phối hợp với HĐQT, Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành công ty,
đảm bảo sự tuân thủ của HĐQT và Ban điều hành đối với các Nghị quyết, quyết
định của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là nội dung kết quả trong quá trình kiểm tra giám sát hoạt động Công ty
và phương hướng hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát xin báo cáo
trước Đại hội.
Chúc sức khoẻ Quí Đại biểu, Quí Cổ đông.
Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

PHẠM VIỆT DŨNG
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