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           CÔNG TY CỔ PHẦN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

            BAN KIỂM SOÁT                            

                                                                         TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2017       

             Số: 03/VPC-BKS                           

                

 

 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
Trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên ngày 27 tháng 4 năm 2017 

 

 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong 

Điều lệ Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam. Ban kiểm soát báo xin cáo Đại 

hội đồng cổ đông thường niên về tình hình kiểm tra, giám sát hoạt động trong năm 

2016 của Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam như sau: 

I. Hoạt động của Ban kiểm soát. 

Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã lên kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ 

cho từng thành viên, tổ chức họp định kỳ và tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ 

các qui định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý và điều hành hoạt động kinh 

doanh của Hội đồng quản trị; Ban điều hành công ty năm 2016, cụ thể: 

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của 

Hội đồng Quản trị, Ban điều hành trong năm 2016; 

- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng Quản trị, Ban điều hành 

Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; 

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ     

đông thường niên 2016 đối với Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Điều hành; 

- Thẩm tra các báo cáo tài chính quý, báo cáo 06 tháng, báo cáo năm nhằm đánh 

giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính cũng như giám sát việc 

tuân thủ các qui định Pháp luật, điều lệ, qui chế Công ty. 

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động, việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo 

tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty. 

Qua quá trình giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và qua 

việc thẩm tra các Báo cáo Tài chính quý, bán niên và năm tài chính 2016 của Công 

ty CP thuốc sát trùng Việt Nam, Ban kiểm soát có đánh giá như sau: 

1. Về tình hình hoạt động 

Trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn đang trong giai đoạn hồi phục, giá nguyên 

liệu đầu vào không ổn định, thời tiết khô hạn kéo dài, đồng bằng sông Cửu Long bị 

xâm nhập mặn nghiêm trọng nên ảnh hưởng xấu đến ngành Nông nghiệp, nhu cầu 

sử dụng thuốc BVTV giảm sút điều này ảnh hưởng tiêu cực đến đến tăng trưởng và 

doanh thu của Công ty trong năm 2016. 
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Trước những khó khăn trên, HĐQT và Ban điều hành đã tập trung lãnh đạo, 

đưa ra các giải pháp kinh doanh sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hành tiết kiệm, 

quyết tâm thực hiện mục tiêu, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2016 đã đề ra.  

 2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2016. 

+ Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính 

- Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được lập theo các chuẩn mực và chế 

độ kế toán Việt Nam hiện hành; 

- Các báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm 

toán AASC là đơn vị đã được UBCK Nhà Nước chấp thuận là tổ chức kiểm toán 

độc lập được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng 

khoán; 

- Ý kiến của Kiểm toán viên về báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty là phản 

ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh tình hình tài chính tại ngày 

31/12/2016, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các 

qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bầy báo cáo tài chính hợp 

nhất; 

Sau khi rà soát, Ban kiểm soát thống nhất với kết quả báo cáo tài chính đã kiểm 

toán. 

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 

Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Kết quả năm 

2016 

1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp DV Đồng 749.617.965.424 

(Riêng Công ty mẹ) Đồng 705.056.200.660 

2. Lợi nhuận sau thuế TNDN Đồng 78.070.716.148 

3. Tỷ suất LN sau thuế/ tổng tài sản ( ROA) % 13.89 

4. Tỷ suất LN sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) % 22.45 

5. Tỷ suất LN sau thuế/ Doanh thu thuần (ROS) % 10.41 

6. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS). Đồng 3.172 

III.  Công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban điều hành. 

1. Hội Đồng Quản Trị Công ty 

HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm Quản lý 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. Bám sát định hướng chiến lược 
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và căn cứ vào tình hình thực tế đã đưa ra những quyết định, các chỉ đạo chính xác, 

kịp thời. 

2. Tổng Giám đốc và Ban Điều hành 

+ Việc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh  

- Năm 2016 là năm Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, 

tuy nhiên Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực chỉ đạo và điều 

hành hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời ra những kế hoạch và quyết định, 

thực hiện tốt nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2016, đảm bảo việc làm và ổn 

định thu nhập cho người lao động; 

- Ban điều hành đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính quí, 

năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các qui định của Pháp luật Việt Nam. 

+ Công tác tài chính kế toán  

- Trong năm 2016, Ban điều hành đã mạnh dạn đầu tư và áp dụng phần mền kế 

toán mới giúp cho việc quản trị và ban hành các quyết định về quản trị nhanh 

chóng, chấn chỉnh kịp thời những vướng mắc, tồn đọng tại các chi nhánh và các 

đơn vị thành viên, cũng như việc thực hiện lập các Báo cáo tài chính quý, Báo 

cáo năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các qui định khác theo qui định 

của pháp luật Việt Nam;  

- Công tác kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý thu chi đúng qui 

chế tài chính và được áp dụng thống nhất trong toàn Công ty. Số liệu trên báo 

cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh 

trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2016, đồng 

thời phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan 

hiện hành. 

+ Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động 

Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện đúng theo Luật lao động 

và Thoả ước LĐTT của Công ty, các hoạt động đoàn thể được quan tâm sâu sát đã 

phát huy được vai trò động viên, khuyến khích tinh thần thi đua, sáng tạo trong 

công việc. Các chế độ khen thưởng, nghỉ mát cũng như các phong trào thể thao, 

văn nghệ luôn được đầu tư và quan tâm đã góp phần tạo nên sự gắn kết giữa các 

thành viên trong toàn Công ty.  

+ Thực hiện chế độ kiểm toán 

Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán 

độc lập tham gia kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm 

2016 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty. 

IV. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban điều hành. 

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty và qua 

việc thẩm tra các Báo cáo tài chính Quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài 

chính năm của Công ty Ban kiểm soát đánh giá như sau: 
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- Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động quản 

trị kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành 

trong năm đã 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;  

- Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên 

quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết. 

V. Phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2017. 

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 

Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2017 như sau: 

- Giám sát việc chấp hành các qui định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình 

hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị 

Công ty; 

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý 

kinh doanh theo qui định của Luật Doanh nghiệp; 

- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu 

tư của Công ty; 

- Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty, kịp thời đưa ra những ý 

kiến đóng góp đối với HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản trị, phối 

hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát. 

 

Trên đây là Báo cáo tóm tắt về tính hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và 

phương hướng 2017 của Ban Kiểm soát Công ty, kính trình Đại hội đồng Cổ đông 

thường niên. Thay mặt Ban kiểm soát tôi chân thành cám ơn HĐQT, Ban điều hành, 

các Phòng ban chức năng có liên quan cùng Quý cổ đông đã luôn đồng hành, tạo điều 

kiện cho Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. 

Xin kính chúc các Quý cổ đông nhiều sức khỏe và thành đạt, chúc đại hội thành công. 

 

Nơi nhận:                                                                                TM.BAN KIỂM SOÁT 

- Như trên;                                                                           TRƯỞNG BAN 

- HĐQT, BĐH Công ty; 

- Lưu: Ban kiểm soát Công ty. 

 

 

 

                                                                              Nguyễn Xuân Khánh 

 




