
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ  
Trụ sở : Số 01 Nguyễn Văn Quỳ-P.Phú Thuận-Quận 7-Tp.Hồ Chí Minh 

Điện thoại : (84-8) 3773 1120 – Fax : (84-8) 3873 3342 
Website : www.vegeport.com 

 
 

 
 

BÁO CÁO CỦA BKS TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 
    

- 1 -

 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SÓAT 
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 

 
                               Kính gửi :    -   TÒAN THỂ CÁC CỔ ĐÔNG  

Thực hiện nhiệm vụ đã được quy định trong :  
   Điều lệ tổ chức và họat động của Công ty cổ phần Cảng Rau Qủa liên quan đến 
quyền hạn và trách nhiệm  của Ban Kiểm soát. 

Ban Kiểm soát trình trước Đại hội cổ đông về công tác kiểm tra, giám sát các hoạt 
động của công ty trong năm 2011 trên các lĩnh vực như sau: 

I- NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA 

1.     Tình hình thực hiện kế hoạch : 
TT CHỈ TIÊU THỰC HIỆN 11 CÙNG KỲ 10 % GHI CHÚ 

1 DOANH THU 369 659 211 415 187  
2 LỢI NHUẬN 22 771  26 655 85 Sau thuế TNDN 

3 CỔ TỨC 20 % 20 % 100  

Ghi chú :   Đơn vị tính : Triệu đồng 
2.    Tình hình tài chính : 

* Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, đầy đủ, chính xác, được lập phù hợp với các 
chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định 
pháp lý có liên quan. 
* Các khoản chi phí, khoản trích dự phòng, khoản thu khó đòi và dự phòng giảm giá 
hàng tồn kho theo đúng Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính và theo Quy chế quản 
lý của công ty ban hành. 
*  Thù lao thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát thực hiện đúng theo Nghị quyết của  
Đại hội cổ đông thường niên 2011 và các Quy chế quản lý công ty. 
* Ban Kiểm soát đồng ý với các đánh giá hoạt động tài chính của công ty và tổ chức 
kiểm toán (công ty Kiểm toán AASC).  

3.   Tình hình hoạt động của HĐQT và Bộ máy điều hành : 
HĐQT và Bộ máy điều hành đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về quản trị công ty, các 

quy định pháp luật hiện hành. 

4.  Tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT : 
 Trong năm qua Ban gíam đốc và Bộ máy điều hành đã thực hiện đầy đủ Nghị quyết của ĐHCĐ và 
HĐQT.  
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II.  KẾT LUẬN  : 
1/ Báo cáo tài chính 2011 phản ánh trung thực, đầy đủ, chính xác, được lập phù hợp với 
các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định 
pháp lý có liên quan. 
2/ Các quy chế, quy trình hoạt động của công ty được triển khai, bổ sung trong qúa trình thực hiện 
và giám sát chặt chẽ, qua đó, các rủi ro trong hoạt động được giảm thiểu đến mức thấp nhất trong 
khả năng. 

     
 Thay mặt Ban kiểm sóat  tôi xin cám ơn sự hợp tác của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và 
cán bộ nhân viên Công ty đã có sự hợp tác giúp đỡ Ban kiểm sóat hòan thành công tác trong năm 
qua.  
       Xin cảm ơn và chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 
                                                                                                                     

                 BAN KIỂM SÓAT 
                                                                                         
                                                                                                                                                      

 


