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BÁO CÁO CçA BAN KIÉM SOÁT 
Nhiçm ký 1v (2017-2021) 

Kinh giri: DAI HOI DÔNG CO DÔNG 

Cän ct Lut doanh nghieÇp só 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 
Can cú vào chéc n�ng, nhiÇm vu, quyên h¡n cça Ban kiêm soát duroc quy dinh tai Dieu 

lÇ ho¡t dÙng cça Công ty Cô phân Dja ôc An Giang 

Can cu vào Báo cáo tài chính näm trong nhiÇm ky IV (2017-2021) cça Công ty Ch 

phân Dia óc An Giang �ã duoc kiêm toán. 

Ban kiêm soát xin báo cáo truóc �ai hÙi �ông cô �ông thuong niên n�m 2022 vé hoat 

dÙng cùa Ban Kiêm Soát nhiÇm ky IV (2017-2021) vÛi các nÙi dung sau 

Hoat �ong cça Ban liÃm soát 

1. Cr câu tô chéc cça Ban kiêm soát 

Ca cau ban kiêm soát cça Công ty Cô phân �ja ôc An Giang nhiÇm ky IV (2017-2021) 

có nhung bien �Ùng nhu sau: 

CHUC Vr| THOI GIAN STT 
CAC THANH VIÊN Ð� TÙ NHIÆM 

HO TEN 

Truong ban 
Thanh viên 

Thành viên 
Truong ban 

Thanh vin 

26/05/2017 ->02/07/2018 
26/05/2017- 10/09/20i8 

Huynh ThË Thåo Suong 

2 Nguyén Xuân Tùng 
LE Thu Hiên 
Nguyén Thi Thanh.Nga 
Nguyén Huýnh Chi Nguyen 
Truong Hoàng Hiêu 

CO CAU HIÇN NAY 
Va Thanh Tüng 

Dào D�ng Toàn Sinh 

3 26/05/2017-~0101201S 
02/07/2018> I5/11/200 

29/06/2019 -05/1100 
02/07/2018- (00072020 Thành viôn 

Truong bn 
Thành vin 2 

Nguyén ThË Thùy Trang 
0/11/200 nay 

30/11/2020 nay Thanh vion 
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2. Các hoat �Ùng chính cça Ban kiêm soát 

Trong nhiÇm ký IV (2017-2021), Ban kiêm soát Công ty �ã tiên hành các hoat dÙng 

sau 

- Phói hop cùng HÙi �ông quan tri (H�QT) tó chúc D¡i hÙi �ông cô �ông thumg niên 

các n�m të 2017-2021. 

- Giám sát viÇc quàn lý và thurc hiÇn ké hoach sån xuát kinh doanh (SXKD) các n�m 

trong nhiÇm ky cça HÐQT và Ban dieu hành. 

- Giám sát viÇc tuân thç pháp lut, châp hành �iêu lÇ Công ty và thurc hiÇn Nghi quyêt 

Dai HÙi Dong Cô �ông. 
- KiÃm tra tính hop lý, hop pháp, tinh trung thuc và múc �Ù cân trong trong to chúc 

cong tác kê toán, thông kê và lp báo cáo tài chính. 
- Phân tích các chi tiêu tài chính nhàm dánh giá hiÇu quå ho¡t �Ùng cua Công ty. 

- Theo doi tinh hinh t�ng giàm có �ông. 
- Phôi hop vÛi Ban Kiêm soát nÙi bÙ (KSNB) LTG - (Công ty m�) kiêm toán nÙi bÙ 

Công ty nh�m cành báo rçi ro. 

II. Kêt quà giám sát cua Ban kiÃm soát 
1. Tinh hinh tài chính, kê toán Công ty 

So liçu tài chính �ã phàn ánh �ày �ù và hop lý phù hãp vÛi Chuân måc Kê toán ViÇt 
Nam, Ché dÙ Ké toán Doanh nghiÇp ViÇt Nam hiÇn hành và các quy dinh pháp lut có liên 

quan. 

Ban kiêm soát thông nhát vÛi ý kién nhn xét, �ánh giá cça Công ty kiêm toán vÁ k¿t 
quà ho¡t dÙng sån xuât kinh doanh nhiÇm ky IV (2017-2021) dói vÛi Công ty Cô phàn �Ëa 

oc An Giang. Các chi tiêu tài chính trong yéu durge tóm t¥t nhu sau: 

Ty l% 
t�ng 

truong 
197,68% 

Chi tieu tài chính 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 

IL. Tong tài sån 
|1. Tài sån ng�n h¡n 

2. Tai sån dài h¡n 
| II. Tông nguôn vôn 

1. No phai tr� 

42,09 49,13 67,94 83,26 125,30 
29,12 
12,97 

36,25 49,74 68,71 95,66 228,50% 

29,64|128,47%| 
125,30197,68 

529,97% 
35,84% 

12,89 18,20 14,55 
42,09 49,13 67,94 

36,13 
31,81 

83,27 
13,79 20,37 47,73 86,85 

| 2. Vôn chç sÝ hïu 28,31 28,77 35,54 38,45 
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2. Phân tiích các chi tiêu tài chính 

Don vi 
tính 

Chi tieu tài chính 2017 2018 2019 2020 2021 

Chi tiêu vê khà näng thanh toán 

H¢ só thanh toán ngän h¡n
Làn211 1,78 1,40 1,46 1,14 

He só thanh toán nhanh 
Lan 1,22 1,24 1,11 1,30 1,03 

Chitiêu ve hÇ sô No 
He só ng/ TÓng tài sån 

Lân033 0.41 0,52 0.57 0,69 
He so no/ VÕn chç sÛ hïu 

Làn 0,49 0,71 1,11 1,33 2.26 
Chi tiêu vê n�ng lye hoat �Ùng 

Vong quay hàng tôn kho 
Vong4,01 8,09 9,56 9,92 11,58 

Vong quay tong tài sån 
Vong143 2,34 2,07 1,46 1,14 

Chi tieu vê khà n�ng sinh lÝi 

He sô lgi nhun sau thuê/ doanh thu 

thuan (ROS) 
HÇ sô lgi nhuân sau thuê/ vôn cho so 

htu (ROE) 
| HÇ sô loi nhun sau thuê/ tông tài sàn 

(ROA) 

% 3,26% 2,49% 4,37% 6,79%675% 
% 7,67% 9,24% 16,69%% |21,16% | 20,92%| 

% 5,16%5,41%| 7,82%9,03%| 6,42% 
Qua bàng phân tích trên cho thây tinh hinh tài chính cça Công ty vân �àm bào hÍat 

dÙng duy tri ôn dËnh, các chi sô thê hiÇn diêu trong giói h¡n an toàn. 

3. Tinh hinh ho¡t �Ùng sân xuát kinh doanh 

Trong nhiÇm ky Công ty phåi �Õi mât vói nhiÁu khó khän nhu: Chinh phù h¡n chÃ dâu 
tu công, nhïng công trinh vôn ngân sách chm thanh toán, läi suât ngân hàng vân ß méc cao, 

giá cà vt tu biÃn �Ùng không luÝng dãc biÇt là vào n�m 2021 giá vt liÇu xây dyng täng rât 
cao và cho �én hiÇn t¡i vân con trên dà t�ng ti¿p tuc gây ra khó khän lón cho nhiêu doanh 
nghiêp xây durng nói chung và Cong ty nói riéng. Lre luong công nhân thi khan hiêm do tính 
chât thoi vu, c¡nh tranh ngành nghê kinh doanh di¿n ra thurong xuyên và ngày càng gay gàt 

hon. Dông thÝi cing trong giai do¡n này do ånh huong chung ca Dgi dijch covid 19 dã gây 

ra rât nhiÁu khó kh�n cho �ông ty diên hinh là vào n�m 2021 Công ty dã phai ngumg hogt 
dÙng vào khoàng tháng 7,8 theo chi thj 16 cùn Chinh phi, truúe và sau khi hout dÙng trÝ lai 

thi cung không phát urien durge theo dúng nhu kÃ hoach da dê m böi sr ánh hudng chung cia 

dai dich. 
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Các nghi quyêt cça HÐQT dã duãc ban hành tuân thù theo thâm quyên cùa HÐQT và 
noi dung cå các nghË quyêt tuân tho các ngh/ quyêt cùa D¡i hÙi dông có dÙng. 

HDQT dã kip thÝi dua ra các mue tiêu, chinh sách chiên luge trong ho¡t dÙng sån xuât 

kinh doanh, chiên luoc vê su dåung vôn, tài chính. 

b. Ban Tông giám �Ñc 

Ban Tong giám �Ñc �� triên khai thye hiÇn Nghi quyét cça D¡i hÙi dÕng cô dông v 
HÐQT theo dúng chúc n�ng và thâm quyên. Dông thÝi thro hiÇn các kê ho¡ch trong hoat 

dông san xuât kinh doanh và dâu tr �ê ra mÙt cách thn trong, ký lrõng; song ckng linh hoat 
de tan dung các co hÙi cça thË truòng. 

Trong công tác chi �¡o diêu hành hoat dÙng sån xuát kinh doanh và dàu tu �ã to chéc 
quàn ly, së dång và phát huy các nguôn lyc vo vón, tài sán và nhân luc cça Công ty dat duoc 

hiÇu quá tuong dôi tót; thyre hiÇn dày �ù nghïa v vÛi Ngân sách Nhà nuóe và các chÃ dÙ 
chính sách dôi vói nguoi lao �Ùng. 

Ban Tông giám �ôc có nhïng kiÃn nghË dÁ xu¥t vÛi HÐQT các giäi pháp nhà�n thåre 
hien các chi tiêu chû yêu cça Công ty; �ông thoi xây dång và hoàn thiÇn d§n ca ché ho¡t 
dÙng cho Công ty. 

5. MÙt so kêt quà giánm sát khác 

a. Tinh hinh t�ng giäm có �ông 

Kêt thúc nhiÇm ky IV (2017-2021) phát sinh giàm 13 co dông, do chuyên nhrçng l¡i 
co phan lai cho có dÙng hiÇn hïu cça Công ty. 

Tính �ên ngày 31/12/2021, Công ty có 33 co�ông= 2.000.000 co phàn. Trong dó: 

- Co dông chiêm giï >5%= 1.652.494 có phàn turong duong 82,63% Vón diÁu lÇ. 

- Co �ông chi¿m giï <5% = 347.506 co phàn tuong drong 17,37% VÑn �ieu l6. 

So lung 
co dông 

So lugng 
cô phân 
1.652.494 

% Co cáu co dông 

1. Co dông n¯m giï>5% có phân 
1.1. Tap doàn LÙc TrÝi 

1.2. Tran V+nh Ngân 
| 1.3. V�n Công Dinh 

2. Co �ông nam giï <5% cô phân 

Von dieu l 
82,63 % 

51,86% 
24,19% 

3 

1.037.2255 

483.759 

131.510 6,58% 
17,37% 30 347.506 

Tông cong 33 2.000.000 100% 
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