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BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 
HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020 

 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần 
Chế Biến Gỗ Đức Thành, quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, các quy chế nội bộ của Công ty 
và quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm 
soát trong năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông với các nội dung cụ thể như sau:    

CƠ CẤU NHÂN SỰ CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS) 
1. Bà Trương Thị Bình  : Trưởng ban được bổ nhiệm ngày 21/04/2018 
2. Ông Trần Ngọc Hùng  : Thành viên được bổ nhiệm ngày 25/04/2015    
3. Bà Bùi Tường Anh  : Thành viên được bổ nhiệm ngày 21/04/2018 

HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2019 
1. Các kỳ họp của BKS 

BKS đã thực hiện chức năng giám sát các vấn đề quản trị và điều hành Công ty của Hội đồng 
quản trị (HĐQT) và Ban điều hành (BĐH). Điều này nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội 
bộ, nâng cao năng lực quản trị, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Công ty và Cổ đông. Trong 
năm 2019, ngoài việc tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, BKS đã còn tổ chức riêng 4 kỳ 
họp chính thức nhằm rà soát lại các việc đã thực hiện trong quý cũng như triển khai công việc 
của những quý tiếp theo, cụ thể như sau:  
a) Ngày 13/04/2019 

 Kiểm tra Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018. Kết quả số liệu kế toán trung thực 
và hợp lý dựa trên các khía cạnh trọng yếu. Công ty kiểm toán đã có ý kiến chấp nhận 
toàn phần.  

 Hỗ trợ tìm hiểu thông tin, tiêu chuẩn BSCI (Bộ tiêu chuẩn đánh giá tuân thủ trách nhiệm 
xã hội trong kinh doanh), CTpat (Chương trình an ninh phối hợp giữa hải quan Mỹ và 
bảo vệ biên giới để xây dựng an ninh chuỗi cung ứng và biên giới). 

 Kiểm soát việc tính toán các chỉ tiêu tài chính năm 2019. 
 Đánh giá các quy trình kế toán của Công ty. 
 Theo dõi việc hoàn thuế, báo cáo thuế, quyết toán thuế của Cty. 
 Rà soát tuân thủ quy trình PCCC đặc biệt trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán. 

b) Ngày 06/07/2019 
 Kiểm tra Báo cáo tài chính Q2/2019 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2019. 
 Đối chiếu số dư tiền gửi ngân hàng, các khoản vay, tiết kiệm đến 30/06/2019.   
 Tổng kết kiểm kê kho gỗ nguyên liệu 6 tháng đầu năm 2019, số liệu chênh lệch so với 

sổ sách chiếm tỷ trọng không đáng kể (0,25%). 
 Giám sát việc thực hiện theo tiêu chuẩn BSCI, Ctpat. 
 Kiểm tra chọn mẫu chi phí, lợi nhuận của một số đơn hàng và sản phẩm;  
 Rà soát quy trình bán hàng.  
 Kiểm tra, đánh giá giá thành sản phẩm. 
 Quan sát qui trình công việc của bộ phận thiết kế.  

c) Ngày 09/10/2019  
 Kiểm tra Báo cáo tài chính Q3 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2019. 
 Giám sát tiến độ thu hồi cổ phiếu ESOP theo quy định. 
 Kiểm tra tiến độ hoàn thuế giá trị gia tăng của Công ty. 
 Xem xét các khoản nợ quá hạn, kiểm tra một số bút toán điều chỉnh nhằm đảm bảo 

phù hợp với chế độ kế toán hiện hành và các quy định của chính sách Thuế. 
 Kiểm tra tình hình kiểm soát mối mọt, kết quả đã kiểm soát tốt. 
 Kiểm tra trang thiết bị PCCC: Công ty đã lắp đặt thêm hệ thống dập tia lửa tự động cho 

hệ thống đường ống hút bụi của Nhà máy giúp kiểm soát tốt tình hình cháy nổ. 
 Kiểm soát tiến độ thực hiện để đạt được BSCI và C-Tpat.  

 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

---o0o--- 

TP. HCM, ngày 19 tháng 5 năm 2020 
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d) Ngày 04/01/2020  
 Kiểm tra Báo cáo tài chính Q4/2019 và lũy kế cả năm 2019. 
 Kiểm tra chọn mẫu chi phí, lợi nhuận của một số đơn hàng và sản phẩm;  
 Kiểm soát kiểm kê kho gỗ nguyên liệu cuối năm 2019, số liệu chênh lệch so với sổ 

sách chiếm tỷ trọng rất nhỏ 0,22%, Cty đã tổ chức quản lý hàng tồn kho rất chặt chẽ.  
 Rà soát nhắc nhở việc tuân thủ quy trình PCCC đặc biệt trong thời gian nghỉ Tết 

Nguyên đán 2020. 
 Kiểm tra việc đối chiếu dư nợ vay ngân hàng, tiền gửi tiết kiệm đến thời điểm 

31/12/2019. 
 Kiểm soát việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán theo qui định. 

2. Các hoạt động khác của BKS 
Ngoài 4 kỳ họp chính thức trên, BKS còn thực hiện các trao đổi qua email, điện thoại để bàn 
bạc và thống nhất các vấn đề liên đến hoạt động quản trị của Công ty cũng như tư vấn BĐH 
thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hoạt động của BKS trong năm 
2019 đã đạt được một số kết quả cơ bản như sau: 
a) Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019   

 Dù đối diện với nhiều khó khăn và thách thức, nhưng với những nỗ lực trong công tác 
quản lý, luôn đeo bám kế hoạch. Tổng doanh thu toàn công ty năm 2019 đạt 342 tỷ 
đồng đạt 88% so với năm trước, Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh 
đạt 74 tỷ đồng, đạt 83% so với cùng kỳ. 

 Trong năm 2019, Cty đã thực hiện tạm ứng cổ tức 20% bằng tiền mặt cho cổ đông.  
 Đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS theo đúng mức ĐHĐCĐ phê duyệt là 0,5% 

trên tổng doanh thu cả năm 2019, số tiền là 1.710.000.000 đồng. Đồng thời chi thưởng 
thêm 7% trên phần lợi nhuận thuần tăng thêm của hoạt động kinh doanh năm 2018 so 
với năm trước, số tiền tương ứng là 545.000.000 đồng. 

b) Giám sát các hoạt động của HĐQT, BĐH 
 Các hoạt động của HĐQT và BĐH đều tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định của 

Pháp luật hiện hành nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty và Cổ đông. 
 Các Nghị quyết của HĐQT đều được thông qua với sự nhất trí cao từ các thành viên 

và được BĐH triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời. 
 BĐH thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ các phòng ban trong hoạt động 

SXKD, đặc biệt là quản lý tốt chi phí. Trong năm qua lợi nhuận sau thuế cả năm 2019 
chiếm tỷ lệ 22%/DT đã đạt so với tỷ lệ đã đưa ra trong kế hoạch từ đầu năm. 

 BĐH và phòng kế toán đã rất tích cực trong việc theo sát công tác hoàn thuế GTGT 
nên tiền thuế được hoàn kịp thời, tạo điều kiện tốt cho kế hoạch tài chính của Công ty.  

 Năm qua, BKS không phát hiện điều gì bất thường, chưa có trường hợp nào các thành 
viên HĐQT, BĐH, cán bộ quản lý… vi phạm pháp luật, điều lệ, quy chế quản trị và các 
quy định khác của Công ty. 

c) Giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty 
 Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ, đảm bảo tuân thủ theo luật pháp 

hiện hành.  
 BKS tổ chức kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên và BCTC năm 

2019 của Công ty trước khi được kiểm toán và nhận thấy: Các BCTC năm 2019 được 
lập trên cơ sở lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng một cách nhất 
quán, thực hiện các đánh giá và ước tính hợp lý, thận trọng và tuân thủ các quy định, 
các Chuẩn mực Kế toán và Chế độ Kế toán Việt Nam; 

 BKS thống nhất các số liệu được thể hiện trong BCTC năm 2019 của Công ty đã được 
kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Ernst and Young Viêt Nam. 

d) Thẩm định trình độ chuyên môn của kiểm toán độc lập 
 ĐHĐCĐ đã chọn Công ty TNHH kiểm toán Ernst and Young Viêt Nam để kiểm toán 

báo cáo tài chính năm 2019 cho GDT. Công ty TNHH kiểm toán Ernst and Young Viêt 
Nam đã thực hiện kiểm toán theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.  

 Theo ý kiến của kiểm toán viên thì “BCTC của GDT đã phản ánh trung thực và hợp lý, 
trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Cty vào ngày 31 tháng 12 năm 
2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm 
tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế 
toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình 
bày báo cáo tài chính”. Điều này cho thấy P. Kế toán cũng như BĐH của GDT đã làm 
việc rất cẩn trọng và trung thực, số liệu trước và sau kiểm toán không có chênh lệch 
bất thường, BKS đánh giá cao vấn đề này.   
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e) Thẩm định tính tuân thủ 
GDT đã duy trì hiệu quả kinh doanh cao trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật. 
Đồng thời Công ty cũng tuân thủ tốt các quy trình hoạt động theo các yêu cầu của hệ 
thống quản trị nội bộ. 

SỰ PHỐI HỢP GIỮA BKS VỚI HĐQT, BĐH VÀ CỔ ĐÔNG 
- Trong năm 2019, BKS đã tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp HĐQT, đồng thời mỗi quý 

đều tổ chức các cuộc họp BKS tại Công ty để nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế và thực 
hiện việc kiểm tra giám sát để tăng cường công tác quản trị. Các đề xuất, kiến nghị của 
BKS đã được HĐQT, BĐH quan tâm và chỉ đạo thực hiện, các bộ phận đã có triển khai, 
khắc phục và cải thiện tốt. 

- BKS không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại nào từ các cổ đông. 

KIẾN NGHỊ CỦA BKS CHO THỜI GIAN TỚI: 
Trong năm 2019, Công ty đã hoạt động theo đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, 
theo Điều lệ của Công ty, nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Hoạt động công bố thông tin 
của Công ty đã tuân thủ tốt các quy định liên quan, áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết. 
Tuy nhiên BKS vẫn có một số kiến nghị cho thời gian tới như sau:    
a) Nên chủ động tìm kiếm khách hàng và thị trường mới ngay từ đầu năm thì mới có thể 

hoàn thành được kế hoạch năm 2020. 
b) Tiếp tục tăng cường cải tiến kỹ thuật, đầu tư máy móc thiết bị để đẩy mạnh năng suất, 

đặc biệt là hệ thống thiết bị PCCC của toàn Công ty. 
c) Theo dõi sát sao sự biến động của thị trường tài chính để sử dụng hiệu quả hơn nguồn 

vốn của Công ty; 
d) Theo dõi sát biến động giá cả thị trường nguồn nguyên liệu đầu vào để dự trữ hợp lý 

nhằm duy trì sự ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 
e) Phải có chính sách hợp lý để phát triển nguồn nhân lực.  
f)   Tăng cường kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trong phạm vi công ty để không ảnh hưởng 

đến sản xuất. 

KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA BKS NĂM 2020 
Tình hình chung đầu năm có ảnh hưởng ít nhiều do dịch bệnh Covid 19. Do đó, Đức Thành 
lại phải tiếp tục đối diện với những gay go trong năm 2020. Để cùng công ty hoàn thành các 
mục tiêu kinh doanh, BKS cam kết sẽ hỗ trợ cũng như tăng cường kiểm tra, xem xét nhiều 
vấn đề hơn nữa trong quá trình hoạt động của mình.  
Nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của cổ đông, cũng như tuân thủ theo chiến lược phát 
triển bền vững của Đức Thành, BKS sẽ tập trung thực hiện các nội dung chính sau: 
a) Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020 theo Nghị quyết của 

ĐHĐCĐ giao phó.  
b) Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật của HĐQT, BĐH, cán bộ chủ chốt trong 

quá trình điều hành, quản lý công ty. 
c) Kiểm tra việc chấp hành các quy định của nhà nước về quản lý tài chính kế toán. Rà soát 

việc lập, kiểm toán và công bố đại chúng các báo cáo tài chính năm 2020 theo đúng 
pháp luật hiện hành. 

d) BKS sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy trình hoạt động của mình, nhằm phát huy tốt vai trò, 
trách nhiệm được phân công. 

e) Thường xuyên đổi mới, đa dạng các lĩnh vực, các chủ đề cần kiểm tra, kiểm soát… 
Dựa trên những nền tảng phát triển bền vững của Công ty trong nhiều năm qua, với kinh 
nghiệm chỉ đạo hợp tình, hợp lý của HĐQT và BĐH, … chúng tôi tin rằng năm 2020 Công ty 
Gỗ Đức Thành sẽ có kết quả thành công vượt bậc.  
Trên đây là báo cáo của BKS, kính trình ĐHĐCĐ thông qua.  
Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp, chúc Quý đại biểu, Quý cổ đông khỏe mạnh, thành 
công và thịnh vượng! 
Xin trân trọng kính chào! 

TM/BAN KIỂM SOÁT 
TRƯỞNG BAN 

 
 
 

TRƯƠNG THỊ BÌNH 
 


