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CTY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2013

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2012 VÀ NHIỆM KỲ 2008-2012

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy đặc sản

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã
Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong
Điều lệ tổ chức và hoạt động củ a Công ty Cổ phần Thủy đặc sản;

Ban kiểm soát báo cáo với Đại hội đồng cổ đông hoạt động của Ban kiểm soát
trong năm 2012 và nhiệm kỳ 2008-2012 như sau:

I – HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2012, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2012 có sự thay đổi nhân sự
và phân công công việc cụ thể như sau:

Những bất ổn trong hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty CP Thủy đặc sản
(sau đây viết tắt là Công ty) kéo dài từ giữa năm 2011 đến đầu năm 2012 đã dẫn đến việc
bầu lại Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát mới tại ĐHCĐ bất thường ngày 24/03/2012,
thông qua việc từ nhiệm Ban Kiểm soát cũ bao gồm: ông Vũ Văn Hạnh, ông Đặng Anh
Minh, ông Phan Anh Tuấn. Ban kiểm soát mới Công ty gồm 03 thành viên, đã thực hiện
nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị điều
hành của công ty theo thẩm quyền. Hoạt động của Ban kiểm soát tiến hành một cách chủ
động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các hoạt động chính của BKS trong năm 2012:

- Năm 2012, BKS đã tổ chức 4 cuộc họp để thực hiện việc phân công và triển khai
các công việc cụ thể cho từng thành viên.

+ Bà Bùi Thị Phương Thảo – Trưởng BKS: chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động
của Ban kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

+ Ông Nguyễn Văn Bình – Thành viên BKS: Kiểm soát công tác quản lý điều
hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty;

+ Bà Lê Thị Tuyển – Thành viên BKS: Kiểm tra và giám sát các vấn đề liên quan
đến công tác kế toán – tài chính của Công ty;
- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều

hành Công ty và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2012, các Nghị
quyết của HĐQT.
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- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản
lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức kế toán, thống kê và lập báo cáo tài
chính.

- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 6 tháng
của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

- Ban kiểm soát tham gia 02 cuộc họp HĐQT ngày 28/3/2012 và n gày 14/6/2012.

- Thù lao Ban kiểm soát năm 2012: 48 triệu đồng.
II – KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH

CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ của Công ty:

Hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ của Công ty trong năm 2012 được tăng cường
với mục tiêu nâng cao tính hiệu quả và an toàn trong hoạt động để phòng ngừa những rủi
ro, tiêu cực phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy
nhiên việc kiểm tra, kiểm soát cần được thực hiện thường xuyên hơn nữa để đảm bảo tính
hiệu quả tại các đơn vị, bộ phận, các mảng hoạt động.

2. Về việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2012:

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, với sự
quyết tâm và nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Giám đốc các đơn vị
thành viên và tập thể cán bộ công nhân viên đã cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu như
doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của người lao động được giao, cụ thể như sau :

Chỉ tiêu Kế hoạch
2012

Thực hiện
2012

TH/KH
(%)

Thực hiện
2011

Doanh thu ( Chưa trừ doanh thu nội bộ,
Đvt: tỷ đồng) 658,44 667,27 100,13 578,37

Kim ngạch xuất khẩu ( theo giá FOB,
Đvt: 1000 USD) 15.250 13.219 86,68 12.838

Sản xuất ( Tấn) 4.586 3.013 65,70 4.225
Gia công (Tấn) 3.114 2.556 82,08 2.595
Tổng lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) (9,65) 4,60 (14,53)

3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2012 :
3.1 Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2012:

CHỈ TIÊU Năm 2012
(Triệu đồng)

Năm 2011
(Triệu đồng)

1. Doanh thu thuần 483,033 468.704
2. Giá vốn hàng bán 409,456 404.925
3. Lợi nhuận gộp 73.577 63.779
4. Doanh thu hoạt động tài chính 1,398 1.759
5. Chi phí tài chính 20,402 34.943
- Trong đó: Chi phí lãi vay 18,994 31.674

6. Chi phí bán hàng 27,657 29.597
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp 20,302 15.789
8 Lợi nhuận thuần từ HĐKD 6.614 (14.790)
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CHỈ TIÊU Năm 2012
(Triệu đồng)

Năm 2011
(Triệu đồng)

9. Thu nhập khác 21,662 1.254
10. Chi phí khác 23,679 991
11. Lợi nhuận khác (2,017) 263
12. Lợi nhuận kế toán trước thuế 4.597 (14.527)
13. Điều chỉnh lỗ lũy kế BCF (3.587)
14. Lợi nhuận sau điều chỉnh 1.010

3.2 Bảng Cân đối kế toán rút gọn:

TÀI SẢN 31/12/2012 31/12/2011

A-TÀI SẢN NGẮN HẠN 187,293 188,164
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 8,280 6,030
II.Các khoản đtư tài chính ngắn hạn 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 49,262 65,486
IV. Hàng tồn kho 107,035 99,953
V. Tài sản ngắn hạn khác 22,716 16,695
B-TÀI SẢN DÀI HẠN 226,980 241,038
II. Tài sản cố định 219,788 232,952
IV. Các khoản đtư tài chính dài hạn 4,616 4,616
V. Tài sản dài hạn khác 2,576 3,469
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 414,273 429,202
NGUỒN VỐN 31/12/12 31/12/11

A - NỢ PHẢI TRẢ 303,637 319,576
I. Nợ ngắn hạn 279,519 279,980
1. Vay và nợ ngắn hạn 180,378 189,458
2. Phải trả người bán 86,036 74,156
3. Phải trả khác 13,105 16,365

II. Nợ dài hạn 24,118 39,596
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU 110,636 109,626
1. Vốn đtư của chủ sở hữu 108,000 108,000
2. Vốn khác thuộc CSH 2,636 1,626

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 414,273 429,202

3.3 Các chỉ số phân tích cơ bản

CHỈ TIÊU 31/12/2012 31/12/2011

Vốn lưu động (VLĐ) - (đvt: trđ) 88,152 97,643

Vốn lưu động ròng (VLĐr) - (đvt: trđ) -92,226 -91,816

Hệ số thanh toán ngắn hạn 0.67 0.67

Hệ số thanh toán nhanh 0.21 0.26

Hệ số Tổng Nợ phải trả / Vốn CSH 274.45% 291.51%
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CHỈ TIÊU 31/12/2012 31/12/2011

Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu (%) 3.06% 46.89%

Tỷ suất lợi nhuận gộp (LN gộp/DTT) 15.23% 13.61%

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế (LNst/DTT) 0.95% -3.10%

Tỷ suất sinh lời của VCSH (ROE)
(LN sau thuế / VCSH bình quân) 4.17% -12.43%

3.4 Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ 2008 - 2012:         ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu Năm
2012

Năm
2011

Năm
2010

Năm
2009 Năm 2008

Doanh thu thuần SXKD
chính (đã trừ doanh thu nội
bộ)

483,033 468,704 319,094 246,650 290,485

Lãi gộp về bán hàng và
cung cấp dịch vụ: 73.577 63,779 44,979 28,498 20,826

Doanh thu hoạt động tài
chính 1,398 1,759 1,295 1,067 1,605

Chi phí tài chính 20,402 34,943 27,770 20,711 17,272

Trong đó: lãi vay 18,994 31,674 26,358 17,552 11,510

Chi phí bán hàng 27,657 29,597 22,698 15,356 11,330

Chi phí quản lý doanh
nghiệp 20,302 15,789 10,608 8,128 13,659

Lợi nhuận thuần từ hoạt
động kinh doanh 6.614 (14,790) (14,802) (14,631) (19,829)

Thu nhập khác 21,662 1,254 15,546 17,101 402

Chi phí khác 23,679 991 49 2,320 22,653

Lợi nhuận khác (2,017) 263 15,497 14,781 (22,250)

Tổng lợi nhuận trước thuế 4.597 (14,527) 694 150 (42,079)

3.5 Nhận xét:

- Việc sử dụng vốn vay ngắn hạn để đầu tư nhà máy thực phẩm Bình Chánh đã
làm cho tình hình tài chính Công ty luôn gặp khó khăn trước áp lực vốn vay đến hạn
thanh toán phải gia hạn; Tại ngày 31/12/2012, nợ ngắn hạn của Công ty đã vượt tài sản
ngắn hạn là 92.226 triệu đồng. Việc thiếu hụt vốn lưu động này có thể ảnh hưởng đến khả
năng thanh toán và tính hoạt động liên tục của Công ty trong tương lai.

- Năm 2009 nhà máy Bình Chánh mới đi vào sản xuất, công suất khai thác chỉ
bằng 25%/ công suất nhà máy, Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt không trích khấu
hao chi phí ước tính khoảng 08 tỷ đồng. Về vấn đề này, Ban kiểm soát lưu ý với Quý cổ
đông: Lũy kế kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đến thời điểm
31/12/2012 có thể cần phải xem xét thêm khoản chi phí khấu hao này.
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- Đến thời điểm hiện tại, Ngân hàng Công thương – CN 12 chưa xóa khoản nợ
Công ty vay để thanh toán công nợ giai đoạn 1 năm 1992 (11 tỷ đồng) khi Công ty là
doanh nghiệp Nhà nước (phải thu k hó đòi tồn đọng ở giai đoạn Nhà nước khoảng 8 tỷ
đồng) do vậy về tài chính Công ty vẫn còn tồn tại này.

- Đối với những tài sản trước đây nhận vốn góp từ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản
theo hình thức lập biên bản bàn giao, không kèm theo hóa đơn tài chính, Công ty TNHH
MTV Thực phẩm Bình Chánh đã giao trả Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản theo hình thức
tương tự, tổng giá trị còn lại của tài sản cố định nhận lại khi bàn giao là 174.883.194.728
đồng. Việc giao nhận tài sản trong trường hợp này là không đúng quy đị nh của pháp luật
về thuế, Công ty TNHH MTV Thực phẩm Bình Chánh có thể sẽ bị cơ quan thuế truy thu
phạt số thuế GTGT liên quan đến số tài sản được nêu ở trên.

- Theo ý kiến của Ban kiểm soát, ngoại trừ các vấn đề nêu trên và ảnh hưởng của
chúng, Báo cáo tài chính năm 2012 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính
của Công ty xét trên các khía cạnh trọng yếu, thực hiện đúng Chế độ kế toán Việt Nam và
các quy định pháp lý hiện hành khác về Kế toán tại Việt Nam. Ban kiểm soát đồng ý với
Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài
chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)và các ý kiến của Kiểm toán viên trong Báo cáo
kiểm toán.

- Về Dự án căn hộ 213 Hòa Bình: Mặc dù Công ty kỳ vọng sự hợp tác kinh doanh
với khoản tiền nhận được từ hợp tác đầu tư 90 tỷ đồng là để đầu tư xây dựng nhà máy tại
Bình Chánh. Nhưng về thực tế khoản đã nhận ứng 50 tỷ đồng được ghi nhận vào thu
nhập khác cụ thể như sau: năm 2007: 20 tỷ đồng, năm 2009: 15 tỷ đồng, 2010: 15 tỷ
đồng và xem như bù trừ vào lỗ từ hoạt động sản xuấ t kinh doanh chính các năm trước;
Nếu thỏa thuận hợp tác không thực hiện thì đây sẽ là khoản lỗ làm mất vốn các cổ đông
Công ty. Theo thỏa thuận hợp tác số tiền còn lại 40 tỷ đồng phải ứng cho Công ty
31/3/2010, tuy nhiên đến nay hợp đồng hợp tác vẫn chưa được ký kết và khoản tiền này
phía đối tác là Trường Đại học Hồng Bàng vẫn chưa ứng tiếp cho Công ty , hiện nay
Trường Đại học Hồng Bàng đang yêu cầu tính lãi trên số tiền đã ứng trước .

- Chi nhánh Sài Gòn đã chấm dứt hoạt động nhưng vẫn còn các tồn tại phả i tiếp
tục xử lý về công nợ phải thu.

- Đến thời điểm 31/12/2012, trên bảng CĐKT của Công ty có khoản mục Thuế
GTGT được khấu trừ  là 14.854.941.059 đồng. Trong Quí 1/2013 số tiền hoàn thuế Công
ty đã nhận được là 6,3 tỷ đồng và Công ty đang tiếp tục lập trình hồ sơ xin hoàn thuế để
bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động SXKD đang bị thiếu hụt của Công ty.

III – KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, TGĐ ĐIỀU
HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT)

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2008, thành phần Hội đồng quản trị gồm:

 Ông Lê Hữu Thọ
 Ông Hà Xuân Thạch



6/8

 Ông Đỗ Trọng Vinh
 Ông Bùi Tuấn Ngọc
 Ông Cao Thanh Định
 Bà Nguyễn Thị Kim Loan
 Ông Yuval Gattegno

Đến 24/3/2012, Hội đồng quản trị Công ty có sự thay đổi lớn về nhân sự sau khi Đại
hội đồng cổ đông bất thường bầu chọn HĐQT mới để ổn định hoạt động Sản xuất – kinh
doanh Công ty, các thành viên gồm:

 Ông Lê Công Đức
 Ông Lê Hữu Thọ
 Ông Hà Xuân Thạch
 Ông Đỗ Trọng Vinh
 Ông Bùi Tuấn Ngọc
 Ông Cao Thanh Định
 Bà Lê Thị Thu Trang

Ngày 09/4/2012, HĐQT thống nhất bổ nhiệm Ông Lê Công Đức là Chủ tịch HĐQT
và Ông Nguyễn Thành Phương là Tổng Giám đốc Công ty. Tiếp theo đến 10/5/2012, Ông
Lê Công Đức là Người đại diện theo pháp luật mới của Công ty thay Ông Đỗ Trọng
Vinh.

Ngày 27/7/2012, Công ty đã tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012 thông qua các
nội dung: miễn nhiệm thành viên HĐQT của Ông Hà Xuân Thạch, giải thể Công ty
TNHH MTV Thực phẩm Bình Chánh và tổ chức lại Công ty. HĐQT gồm 6 thành viên,
tham gia kiêm nhiệm trực tiếp công tác điều hành gồm Chủ tịch và Tổng Giám đốc .
Ngày 17/8/2012 Chủ tịch HĐQT Công ty đã thành lập Ban giải thể Cty TNHH MTV
thực phẩm Bình Chánh (BCF) và tái cơ cấu Công ty, đến 31/12/2012 việc giải thể BCF
và sáp nhập vào Công ty cũng như việc giải thể và sáp nhập Chi nhánh Sài gòn về Phòng
kinh doanh về cơ bản đã thực hiện xong  theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công
ty.

Từ tháng 4/2012 đến nay HĐQT đã triệu tập 04 cuộc họp trực tiếp và 01 cuộc họp
thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để thay đổi giấy đăng ký kinh doanh theo đúng qui
định của pháp luật; chủ trì tổ chức 01 cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường và Đại hội cổ
đông thường niên 2012. Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp thường xuyên đúng với
quy định của pháp luật, phân công cụ thể nhiệm vụ cho mỗi thành viên, đưa ra các quyết
định xử lý có sự nhất trí cao. Đã thực hiện kiểm tra đôn đốc các đơn vị trong hoạt động
sản xuất kinh doanh.

Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2012 theo báo cáo tài
chính đã được kiểm toán hoàn thành vượt mức kế hoạch Đại hội cổ đông giao. Tuy nhiên
do lỗ lũy kế từ các năm trước quá lớn nên lợi nhuận năm 2012 để lại bù lỗ do vậy Công
ty chưa có lợi nhuận thực tế để trả cổ tức cho cổ đông.

Về cơ bản HĐQT đã chưa hoàn thành kế hoạch lợi nhuận do Cổ đông giao cho
trong nhiệm kỳ 2008-2012.

Thù lao của Hội đồng quản trị thực chi năm 2012 là: 144 triệu đồng.
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2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc :

Ban Tổng giám đốc có nhiều cố gắng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, theo sát
những diễn biến phức tạp của thị trường và tận dụng được những ưu thế của Công ty để
nâng cao hiệu quả hoạt động Sản xuất kinh doanh.

Ban Tổng giám đốc đã kịp thời thương lượng với Ngân hàng Nông nghiệp chuyển
đổi cơ cấu nợ làm giảm các áp lực đáo hạn trả nợ.

Nhận xét:

- HĐQT và Ban điều hành Công ty đã thực hiện tốt việc quản lý, điều hành hoạt
động kinh doanh của Công ty trong năm 2012, từng bước tháo gỡ các khó khăn về vốn,
tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động. Công ty đã
hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận vượt xa mức kế hoạch đã đề ra, từ kế hoạch lỗ 9,65 tỷ đồng
ban đầu, thực hiện cả năm lợi nhuận trước thuếgần4,6 tỷ đồng. Đây là một nỗ lực rất lớn
của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2012 vừa qua.Công ty thực hiện đầy đủ các
khoản nghĩa vụ thuế, đảm bảo lợi ích cho Công ty, lương CB-CNV tăng lên 23,01%,
thưởng và các khoản phụ cấp cho người lao động đầy đủ và đúng kỳ hạn.

- Tuy nhiên, tình hình mất cân đối nghiêm trọng về vốn vẫn tồn tại và chưa có
biện pháp giải quyết hiệu quả, có thể ảnh hưởng đến khả năng thanh toán và tính hoạt
động liên tục của Công ty trong tương lai….

- Nhìn chung tình hình thực tế như đã phân tích ở phần trên thì kết quả năm 2012
là phù hợp. Hoạt động sản xuất kinh doanh của  Công ty trong năm 2012 về cơ bản là
tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

IV – BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN
KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, TGĐ ĐIỀU HÀNH VÀ CỔ ĐÔNG

- Ngoại trừ 02 cuộc họp của Hội đồng quản trị có sự giám sát của Trưởng Ban
kiểm soát, Giấy mời họp hoặc phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQTcùng các tài liệu kèm
theo chưa được gửi đến thành viên BKS cùng thời điểm và theo cách như đối với thành
viên HĐQT.

- Các báo cáo của Tổng giám đốc  trình HĐQT hoặc tài liệu khác do Công ty phát
hành chưa được gửi đến thành viên BKS cùng thời điểm và theo cách nh ư đối với thành
viên HĐQT.

- Quyền tiếp cận thông tin của BKS được đảm bảo.

- Trong năm 2012 không có kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào từ phía
cổ đông.

V – KIẾN NGHỊ

- Công ty cần phải thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các thủ tục kiểm kê, đánh giá
lại tài sản cũng như việc xác nhận nợ vào thời điểm cuối năm.

- Trong hoạt động kinh doanh, khi thực hiện các hoạt động chiết khấu, khuyến
mại, hoa hồng… cho khách hàng, Công ty lưu ý thực hiện đầy đủ các quy định pháp lý
liên quan đến các hoạt động này.
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- Đối với hoạt động tuyển dụng lao động, đặc biệt là các nhân viên kinh doanh, đề
nghị Công ty lưu ý thực hiện đầy đủ việc ký kết hợp đồng lao động và tính khấu trừ thuế
thu nhập cá nhân đối với các lao động thời vụ để tránh trường hợp bị cơ quan thuế t ruy
thu thuế do tính không đủ.

- Công ty cần phải có kế hoạch đào tạo và tuyển dụng nhân sự cho các bộ phận
nghiệp vụ để đảm bảo các bộ phận này có thể đáp ứng được yêu cầu công việc trong thời
gian sắp tới. Đề nghị Ban điều hành sớm thành lập bộ phận kiểm soát nội bộ nhằm tăng
cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Hội đồng quản trị giao
cho các đơn vị và có giải pháp cụ thể và khả thi để kiểm soát công nợ và hàng tồn kho.

- Xem xét, rà soát lại thỏa thuận hợp tác đầu tưgiữa Công ty và Trường ĐH Quốc
Tế Hồng Bàng (chưa có hợp đồng): tính khả thi và quá trình hợp tác đầu tư, kinh doanh
dự án khu liên hợp thương mại, nhà ở cao tầng tại 213 Hòa Bình với Trường Đại học
Quốc Tế Hồng Bàng để có giải pháp cụ thể đối với việc thu hồi công nợ cũng như khả
năng thực hiện thỏa thuận của các bên, kể cả việc giải quyết các tranh chấp có thể xảy ra.

- Đề nghị Ban điều hành Công ty tiếp tục có các biện pháp tích cực hơn trong việc
thu hồi khoản công nợ phải thu khách hàng, nhất là các khoản công nợ phải thu quá hạn
nhằm đảm bảo vốn hoạt động SXKD.

- Xem xét sửa đổi một số điều trong Điều lệ của Công ty để phù hợp thực tế và Luật
hiện hành đối với Công ty đại chúng chưa có niêm yết cổ phiếu tại sở giao dịch chứng
khoán hoặc trung tâm chứng khoán.

Trên đây là Bản báo cáo của Ban kiểm soát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh
trong năm 2012 và nhiệm kỳ 2008-2012 của Công Ty mà Ban kiểm soát đã thẩm tra được
và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Tổng giám đố c, cũng như các đơn
vị phòng ban nghiệp vụ đã hỗ trợ và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp.
Trân trọng!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Bùi Thị Phương Thảo


