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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013
(trình Đại Hội Đồng Cổ Đông 2014)
- Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát được quy định tại điều
123 của Luật Doanh nghiệp và điều 37 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ
phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật
Nông nghiệp Cần Thơ được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (SVC).
Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại Hội Đồng Cổ Đông kết quả hoạt động
của Ban Kiểm soát năm 2013, cụ thể như sau:
I. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN
Ban Kiểm soát công ty TSC gồm 03 thành viên, Trưởng Ban Kiểm Soát là Cử
nhân Quản trị kinh doanh, có chứng chỉ kế toán trưởng do Bộ Tài chính cấp; 01 thành
viên Ban Kiểm Soát tốt nghiệp Thạc sỹ Tin học tại Viện AIT Thái Lan và đã tốt
nghiệp khóa đào tạo Giám đốc Tài chính doanh nghiệp; 01 thành viên Ban Kiểm Soát
là Giám đốc Điều hành một công ty cổ phần chuyên nhập khẩu, kinh doanh vật tư
nông nghiệp và vận chuyển hàng hóa. Trong năm 2013, Ban Kiểm Soát công ty nhận
được sự hỗ trợ đắc lực của Hội Đồng Quản trị, Ban Điều Hành trong thực hiện nhiệm
vụ. Hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2013 được tiến hành một cách chủ động theo
quy định của pháp luật và điều lệ công ty, cụ thể:
- Tất cả các cuộc họp HĐQT và Ban Điều Hành Công ty trong năm 2013 đều
mời các thành viên Ban Kiểm Soát cùng tham dự.
- Tham gia ý kiến với Hội Đồng Quản trị và Ban Điều hành trong các vấn đề:
tổng kết hoạt động và xây dựng kế hoạch, chỉ định công ty kiểm toán độc lập để kiểm
toán công ty; cùng bàn bạc thực hiện các biện pháp quản trị Công ty để triệt để tiết
kiệm chi phí kinh doanh.
- Xem xét tính hợp lý của quy trình kinh doanh phân bón, xuất khẩu gạo, quy

trình luân chuyển chứng từ kế toán. Nhìn chung toàn bộ qui trình kinh doanh năm
2013 tuân thủ qui chế quản trị Công ty và qui trình kinh doanh đã đề ra.
- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp
luật (bao gồm: nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và
các nghĩa vụ tài chính khác); trong năm 2013 tất cả các vấn đề này được Công ty chấp
hành tốt.
- Cùng với Ban Điều hành Công ty bàn bạc, giải quyết các vấn đề khác liên
quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
Trong thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm Soát không nhận bất cứ một
khoản thù lao nào.
II. TÓM TẮT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ
KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ NĂM 2013
A – Về nguồn vốn và sử dụng vốn

ĐVT: đồng

1.1 Tài sản tại thời điểm 31/12/2013

:205.063.247.321,00

Trong đó:

+ Tài sản ngắn hạn

: 68.708.707.903,00

+ Tài sản dài hạn

:136.354.539.414,00

1.2 Nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2013

:205.063.247.321,00

Trong đó:

+ Nợ phải trả

: 77.980.944.013,00

+ Nguồn vốn chủ sở hữu

: 127.082.303.308,00

B – Về kết quả kinh doanh
+ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

: 497.404.476.977,00 đ

+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

:

9.747.600.820,00 đ

+ Thuế TNDN

:

2.762.460.342,00 đ

+ Lợi nhuận sau thuế TNDN

:

6.985.140.478,00 đ

Như vậy các chỉ tiêu không đạt kế hoạch nhưng trong điều kiện cực kỳ khó khăn
Ban Kiểm soát đồng tình và đánh giá cao sự thận trọng của Ban điều hành và thống
nhất với báo cáo của Tổng Giám Đốc đã trình bày trước Đại hội.
II. NHẬN XÉT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
1 – Về số liệu và việc chấp hành chế độ kế toán
+ Tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2013 theo báo cáo của Tổng

Giám Đốc là hoàn toàn chính xác so với sổ sách kế toán và kiểm tra thực tế.
+ Các báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh
doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính được thực hiện đầy
đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc ghi chép, lưu trữ
chứng từ và lập sổ kế toán, lập báo cáo tài chính năm.
+ Về công bố thông tin: trong năm 2013 công ty thực hiện đầy đủ việc công bố
thông tin theo quy định của pháp luật.
2 – Việc tuân thủ
Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ tuân thủ nghiêm ngặt
các quy định của pháp luật, điều lệ công ty.
IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2014
Tại Đại Hội Đồng Cổ Đông này, quý cổ đông sẽ bầu Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ
tiếp theo, chúng tôi tin tưởng rằng Ban Kiểm Soát mới sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ, chức
trách của mình góp phần đưa Công ty tiếp tục vượt qua khó khăn để tiếp tục phát triển
nhằm bảo vệ quyền lợi của cổ đông và công chúng đầu tư.
Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp !
Nơi nhận:
- Đưa website
- Lưu hồ sơ ĐHĐCĐ, thư ký công ty

TM. BAN KIỂM SOÁT – TRƯỞNG BAN

NGUYỄN TRÍ DŨNG

