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BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SÓAT 
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 

 
Kính gửi :   ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 
- Căn cứ vào chức  năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát đã được quy định trong Điều lệ tổ chức    

và họat động của Công ty Cổ Phần cảng Rau Quả. 

- Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ Phần cảng Rau Quả  đã được kiểm toán 
bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm Toán Nam Việt Nam. 
 

Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần cảng Rau Quả báo cáo trước Đại hội cổ đông về công tác kiểm tra, 
giám sát các hoạt động của công ty trong năm 2016 trên các lĩnh vực như sau: 

 

I- Số lượng thành viên và một số hoạt động chính của Ban Kiểm Soát: 

     1/  Về số lượng thành viên Ban Kiểm Soát : 

 Số lượng thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014-2019 là 3 thành viên, tháng 12/2016 Ông 
Đặng Vĩnh Hùng làm đơn từ nhiệm vì được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc (giữ chức vụ quản lý), 

hiện tại BKS còn hai thành viên. 
+ Ông Đoàn Duy Hiến  (Trưởng ban) 

+ Ông Bùi Hoàng Chương (Thành viên) 
 

     2/  Hoạt động của Ban Kiểm Soát 

Trong năm 2016, Ban kiểm soát tập trung thực hiện kiểm soát theo các nội dung chính bao gồm :  
- Kiểm tra, giám sát việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2016 của Hội Đồng Quản 

Trị và ban Điều Hành, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp các nghị quyết của HĐQT trong năm 
2016. 

- Tham gia chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm tra tính trung thực và hợp lý của  công tác tài 
chính kế toán, lập báo cáo thẩm định tài chính, báo cáo tình hình công nợ.  

- Giám sát và kiểm chứng tính xác thực việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một 
cách kịp thời để gửi tới các cổ đông của Công ty. 

          - Tham gia một số cuộc họp của HĐQT theo quy định 
- Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, Ban kiểm soát cũng thường xuyên liên lạc trao đổi  

thông tin, tài liệu để đề ra  các biện pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện nhiệm vụ. 
 

II-  Kết quả giám sát của Ban Kiểm Soát  
      Qua quá trình giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh và qua thẩm định các báo cáo tài chính 

quý, bán niên và báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty, Ban Kiểm Soát có đánh giá như sau: 
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1/ Tình hình hoạt động của HĐQT và Bộ máy điều hành : 

Trong năm 2016 HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ để thống nhất các nội dung quan trọng và triển 
khai các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã giao, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh  năm 

2016 và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, xem xét công tác tổ chức nhân sự cho phù hợp với 
tình hình mới, 

Ban Giám đốc đã triển khai và thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT theo đúng chức năng và 

thẩm quyền được giao. 

 

2/  Về tình hình hoạt động sản suất kinh doanh : 

      Do Công ty đang trong quá trình chuyển đổi công năng, không có đầu tư mới, Phòng Xuất Nhập Khẩu 
ngừng hoạt động, phòng Logistics thì thua lỗ, doanh thu của Công ty chủ yếu từ cho thuê cầu 

cảng - kho bãi và bán bất động sản (nhà số 4 Phan Chu Trinh – Đà Lạt) nên tổng doanh thu và lợi 
nhuận đều thấp hơn so với cùng ký, đặc biệt cuối năm Công ty đã phải trích dự phòng khoản nợ 

xấu của Công ty Otran Miền Nam nên lợi nhuận cả năm chỉ đạt 9.329.799.817 đ 

    
  3/ Việc lập và báo cáo tài chính :  

Qua việc thẩm tra các báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty, Ban Kiểm Soát báo cáo như sau : 

Ngày 7/03/2017 Công ty phát hành báo cáo tài chính năm 2016 với số lợi nhuận trước thuế đạt      
18.655.054.591đ, ngày 03/04/2017 HĐQT Công ty họp và đánh giá khoản nợ của Công ty CP Otran Miền 

Nam là nợ xấu nên cần phải trích lập dự phòng theo quy định, vì vậy HĐQT thống nhất phát hành lại báo 
cáo tài chính, ngày 05/05/2017 Công ty phát hành lại báo cáo tài chính số 243/BCKT/TC với khoản trích 

lập là 9.325.254.774 đ. 
Báo cáo tài chính phát hành ngày 05/05/2017 của CTy CP Cảng Rau Quả được lập và trình bày trung thực 

theo đúng chuẩn mực kế toán, phản ánh đúng tình hình tài chính của Công ty, tuân thủ các chuẩn mực kế 
toán và các qui định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm 

toán bởi Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm Toán Nam Việt.  
 

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định và xem xét ý kiến của kiểm toán viên độc lập, BKS không phát hiện 
biểu hiện tài chính bất thường; Các số liệu được thể hiện rõ ràng, minh bạch, qua đó Ban kiểm soát 
thống nhất với nội dung báo cáo tài chính năm 2016 của Ban Giám đốc Công ty Cổ Phần Cảng Rau Quả. 

  

 III/ Kiến nghị của Ban Kiểm Soát đối với  HĐQT và ban điều hành 

- Cần xây dựng chiến lược trung và dài hạn cho việc chuyển đổi công năng khi Công ty không còn khai thác 
Cảng. 

- Công ty đã thành lập Ban đòi nợ do Phó Giám Đốc phụ trách, vì vậy cần tăng cường công tác thu hồi công 
nợ, đặc biệt là công nợ quá hạn, hiện nay công nợ của Phòng Xuất Nhập Khẩu với Công ty CP OTRAN 

Miền Nam là rất lớn, Công ty đã khởi kiện Công ty cổ phần OTRAN Miền Nam ra tòa án Quận 4,  Ban 
Kiểm soát sẽ kết hợp chặt chẽ với Ban đòi nợ của Công ty và  phòng Xuất Nhập Khẩu để làm việc với Tòa 

án quận 4 đưa vụ việc ra xét xử sớm nhất để thu hồi công nợ cho Công ty. 
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 IV/ Kế hoạch năm 2017 của BKS 

-   Tiếp tục giám sát và đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2017. 

-   Phối hợp với các đoàn kiểm tra của Công ty triển khai công tác kiểm tra , giám sát tại các bộ phận. 

- Tham gia ý kiến, góp ý tham mưu cho HĐQT, Ban Giám đốc những vấn đề tiềm tàng có khả năng ảnh 
hưởng rủi ro đến hoạt động kinh doanh của Công ty. 

 

Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS năm 2016, kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 xem 
xét và thông qua. 

       

 Xin cảm ơn và chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 

                                                    

                                                                                        TP. Hồ chí Minh ngày 15 tháng 05 năm 2017 

                                      TM BAN KIỂM SÓAT 
                                                                                                     Trưởng ban         

                                                                                            ( Đã ký )    
     
                                                                                     ĐOÀN DUY HIẾN 
 
 
 


