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BÁO CÁO cçA BAN KIÉM SOÁT 
NAM 2020 

Kính giri: �AI HOI DÔNG CÓ �ÖNG 

C�n ct Lut doanh nghiÇp só 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

Can cú vào chúc n�ng, nhiÇm vy, quyên h¡n cça Ban kiêm soát �ugc quy �Ënh t¡i �iêu 

le ho¡t �Ùng cça Công ty Cô phân �ja ôc An Giang 

C�n cu vào Báo cáo tài chính n�m 2020 cça Công ty Cô phân �ja ôc An Giang �ã 

dugc kiêm toán böi Công ty Trách nhiÇm Hüu h¡n Ernst & Young Viet Nam (E&Y). 

Ban kiêm soát xin báo cáo truóc �¡i hÙi �ông cô �ông thuong niên n�m 2021 vê ho¡t 

�ông cça Ban Kiêm Soát n�m 2020 vói các nÙi dung sau: 

L Hoat �Ùng cça Ban kiêm soát 

1. Co câu to chéc cça Ban kiêm soát 

Ban kiém soát cça Công ty Cô phàn �ja óc An Giang gôm 3 thành viên: 

-Ong: Vk Thanh Tùng -Truong ban (Bó nhiÇm tiù 11/12/2020) 

Bà: Nguyên ThË Thùy Trang - Thành viên (Bô nhiÇm të 30/11/2020) 

-Ong: Dào Dang Toàn Sinh Thành viên (Bô nhiÇm tiù 30/11/2020) 

2. Các hoat �Ùng chính cça Ban kiêm soát 

Trong n�m 2020, Ban kiem soát Công ty dã tiên hành các ho¡t �Ùng sau: 

-Phôi hop cùng HÙi �ông quán tri (HÐQT) tô chúc �¡i hÙi dông có dông thuòng niên 

n�m 2020. 

- Giám sát viÇc quån lý và thuc hiÇn kê ho¡ch sån xuât kinh doanh (SXKD) n�m 2020 

cça HÐQT và Ban diêu hành. 
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- Giám sát viêc tuân tho pháp lut, cháp hành �iÁu lÇ Công ty và thrc hiÇn Nghi quyét 
Dai HÙi �ông Cô �ông. 

-Kiém tra tinh hop ly, hop pháp, tinh trung thye và múc �Ù cin trong trong tó chúc 
cong tác kê toán, thông kê và lp báo cáo tåi chính. 

- Phân tích các chi tiêu tài chính nh�n �ánh giá hiÇu quå ho¡t dÙng cça Công ty. 
- Theo doi tinh hinh t�ng giam có dông. 

Phoi hop vói Ban KiÃm soát nÙi bÙ (KSNB) LTG - (Công ty m�) kièm toán nÙi bÙ 

Công ty nh�m cånh báo mÙt sôri ro. 

L Kêt quà giám sát cça Ban kiém soát 
1. Tinh hinh tài chính, kê toán Công ty 

Só liçu tài chính dã phån ánh dày dçù và hop ly phù hop vÛi Chu£n måc Ké toán ViÇt 
Nam, Ché dÙ Ké toán Doanh nghiÇp ViÇt Nam hiÇn hành và các quy dinh pháp lut có liên 

quan. 

Ban kiém soát thÑng nhát vÛi ý ki¿n nhn xét, �ánh giá cça Công ty kiém toán E&Y vÁ 
kêt quå ho¡t dÙng sån xuát kinh doanh n�m 2020 dÑi vói Công ty Co phân �ja óc An Giang 
Các chi tiêu tài chính trÍng yêu duoc tóm t�t nhu sau: 

DVT: Ty dông 

Ty l % 
Chi tiêu tài chính 31/12/2020 31/12/2019 

2020 so voi 2019 
| L Tông tài s�n 

1. Tai sån ng�n h¡n 
2. Tài sån dài h¡n 

II. Tông nguôn vôn 
1. Ng phài trå 

2. Vôn chç sß hïu 

83,27 67,94 122,56%
68,71 49,74 138,14%

14,55 18,20 79,95% 
83,27 67,94 122,56%
47,73 36,13 132,11%

35,54 31,81 111,73%

2. Phân tích các chi tiêu tài chính 

Chi tieu tài chính DVT N�m N�m 2019 

2020 

I. Chi tiêu vê khå n�ng thanh toán 

1. He so thanh toán ng�n h¡n 

2. He sóthanh toán nhanh 
II Chi tiêu vè co câu vôn 

1. He so ng/tông tài sån 

2. He só ng/vôn chç sÝ htu 

III Chi tieu vÁ n�ng lye hogt �Ùng 

****** 

Lân 1,46 1,40 
** ***"*****. Làn 

1,30 1,11 

Lân 0,57 0,53 

Lan 1,34 1,14 

1. Vong quay hàng tôn kho Vong/ky 9,91 9,56 
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Vong/ky 5,53 6,07 2. Vöng quay vôn cô phán 

III Chi tiêu vê khà n�ng sinh löi 

1.Ty suåt lgi nhun sau thuê/ Doanh thu thuân (ROS) 

2. Ty suát lçi nhun sau thué/ Tông Täi sán (ROA) 
% 6,79% 4,37% 

% 9,03% 7,82% 
% 21,16% 16,69% 

Qua báng phân tích trên cho th¥y tinh hinh tài chính cia Công ty vän �äm bào hÍat 

3. Ty suât loi nhuân sau thuê/ Vôn chç sô hïu (ROE) 

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

3. Tinh hinh ho¡t �Ùng sån xuât kinh doanh 
DVT: Ty �ông 

So sánh tylÇ 
Chi tiêu tài chính Thyc hin 2020 TH 2020 so TH 2020 so 

TH 2019 KH 2020 

1.Doanh thu thuân 110,66 91,13% 92,21% 

140,06% 115,96% 2.Loi nhuan truóc thuÃ 
3.Lgi nhun sau thuÃ 
TNDN 

8,79 

7,52 141,62% 124,96% 

Nhin chung, tinh hinh ho¡t sån xuât kinh doanh cça Công ty n�m 2020 van duy tri múc 

dÙ tuong dôi ôn dËnh, doanh thu có tháp hon so vÛi n�m truóc và kê ho¡ch do Công ty c�t 

g1am trong máng kinh doanh vt li�u xây dung (cát, dá, xi m�ng,.). Tuy nhiên lgi nhun 

thi vuot so vÛi n�m truóc và kê ho¡ch. HiÇu quå d¡t �uoc nhu vy là do Công ty �ã vn 

hành hiÇu quá, tiét kiÇm duoe chi phí quán y, chi phí sån xuát giám giá th£nh. Minh chng 
là lai gôp mång xây dång n�m 2020 so vói n�m 2019 täng 556,86%. Tuy nhiên co câu doanh 
thu cùa các mång không dông dêu; doanh thu të bán vt liÇu xây dång cao hon doanh thu 

dich vy xây dyng 43,25%. Nguyên nhân là do mång hÍat d�Ùng thi công xây dung còn gap 

nhiêu khó kh�n vê su c¡nh tranh trong công tác �âu thâu. 

4. Công tác quan trË và dieu hành 

a. HÙi �ông quän tr/ 

Nhân su HÐQT hiÇn nay có 4 thành viên: 

1. Ông: Nguy�n Phi Bäng - Chú tich 

2.Ong: Tràn Vinh Ngân - Thành viên 

3. Ong: Tràn Häi Trièu - Thành vieên 

4. Bà: Tràan ThË Thanh Hoa -Thành viên 
HÐQT dã thårc hiÇn �ây �ç trách nhiÇm quàn lý cça minh, tuân thç dúng Lut Doanh 

nghiÇp, �iêu lÇ cça Công ty và các quy dËnh khác cça pháp lut. 
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Các nghi quyêt cùa HDQT �a duãc ban hành tuán thç theo thâm quyên cça HÐQT và 

noi dung cà các nghi quyêt tuân thç các nghi quyét cça D¡i hÙi �ông cô dÙng. 

Sau Dai hÙi �ông cô �ông thuong niên n�m 2020, HÐQT �ä kip thÝi dua ra các myc 

tiêu, chính sách chién luoc trong ho¡t �Ùng sán xu¥t kinh doanh, chi¿n lugc vê sy dång vôn, 
tài chính. 

b. Ban Tong giám �ôc 

Ban Tóng giám �Ñc �ã trieén khai thårc hiÇn Nghi quyét cça �¡i hÙi �ông cô dóng và 

HÐQT theo dúng chúc n�ng và thâm quyên. �Óng thoi thårc hiÇn các kê hogch trong hoat 
dÙng sån xuât kinh doanh và �§u tu �Á ra mÙt cách thn trong, ký luong; song cüng linh hoat 
de tn dung các co hÙi cça thË truong. 

Trong cong tác chi d¡o �ièu hành ho¡t dÙng sán xuát kinh doanh và �âu tu �� tô chúúc 

quán ly, sr dung và phát huy các nguôn lye vÁ vÑn, tài sán và nhân lyc cça Công ty d¡t duoec 
hiÇu quà tuong �ôi tôt; thurc hiÇn �ày �ç nghïa vå vÛi Ngân sách Nhà nuóc và các chê �Ù 

chính sách �ôi vÛi nguoi lao �Ùng 
Ban Tông giám �ôc có nhïng kién nghË �Á xuât vÛi H�QT ¢ác giäi pháp nh�m thyc 

hiÇn các chi tiêu chç yêu cua Công ty; �ông thÝi xây dång và hoàn thiÇn dân co chê ho¡t 

dong cho Công ty. 

5. MÙt so kêt quà giám sát khác 

a. Tinh hinh t�ng giäm có �ông 
Sau dai hÙi �ông có �ông thuÝng niên n�m 2019 phát sinh giäm 5 co �ông, do chuyên 

nhugng l�i cô phân l¡i cho cô �Ùng hiÇn hïru cça Công ty. 

Tinh dên ngày 31/12/2020, Công ty có 34 co �ông =2.000.000 co phân. Trong dó: 

Co dông chiém giï >5% =1.652.494 có phân tuong �uong 82,63% Vón dièu lÇ. 

- Co dong ehiém git <5% =347.506 co phàn tuong duong 17,37% VÑn �ièu lÇ. 

Só lugng 
cô dông 

So lrgng 
co phân 

% Co cau cô dông 
Vôn dieu lÇ 

1. Cô �ông n�m giï>5% cô phân 
|1.1. Tp d�oàn LÙ¢ Tròi 

1.2. Trân V+nh Ngân 

1.3. Nguyên V�n Tiên 

1.4. Vän Công Dinh _ 
2. Cô dông n�m giü <5% cô phân 

Tong công 

1.652.494 82,63% 
1.037.225 51,86% 
276.968 13,85% 
206.791 10,34% 
131.510 6,58% 

30 347.506 17,37% 
34 2.000.000 100% 
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b. Ph6i hop vÛi Ban Kiem soát nÙi bÙ LTG kiêm toán nÙi bÙ Công ty 
Ngày 06/04/2021, Ban KSNB LTG dã thåc hiÇn kièm toán nÙi bÙ tai Công ty, ghi nhn kiên 

nghi 26 van �ê hiÇu chinh ve rüi ro (dt liÇu kiÁm toán të 09/2019 dên 31/03/2021). Công ty së 
hoàn tat viÇc hiÇu chinh vào 21/05/2021. 

Tren day là báo cáo ho¡t �Ùng cça Ban Kiem soát n�m 2020, kinh trinh �¡i hÙi �ông có 

dông 
Trän trong 

TRUONG BAN KIÊM SOÁT 

Vü Thanh Tüng 

S/S Ban kiem soát 


