CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC CƯỜNG GIA LAI
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022
 Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số
59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
 Điều lệ Công ty CP Quốc Cường Gia Lai.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông của Công ty các nội dung kiểm tra, giám
sát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã triển khai các hoạt động sau:
1. Đối với việc giám sát Báo cáo tài chính
Ban kiểm soát đã xem xét BCTC kiểm toán năm 2021 và nhất trí với những đánh giá của Kiểm
toán độc lập, theo đó:
-

Báo cáo tài chính 2021 được lập và trình bày, phản ánh trung thực hợp lý, phù hợp với các
chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành. Không
phát hiện có sai sót trọng yếu có thể làm sai lệch kết quả BCTC.

-

Không có điều chỉnh trọng yếu hay vấn đề đáng kể nào được ghi nhận đối với chính sách kế
toán, kết quả kinh doanh và biến động của số liệu tài chính;

-

Không phát hiện bất thường đối với các giao dịch bên liên quan;

-

Ban Kiểm soát thống nhất kết quả kiểm toán năm tài chính năm 2021 và đồng ý với các đánh
giá hoạt động tài chính của Công ty đã nêu trong Báo cáo kiểm toán năm 2021.
2. Về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát
Việc thực hiện chi trả thù lao năm 2021 cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát được thực hiện
thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

3. Về hoạt động của Ban Kiểm soát
Trong năm vừa qua, Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động,
tài chính của công ty, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trên các phương
diện:
- Theo dõi, giám sát công tác báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực
kế toán và các quy định pháp luật.
- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ quy định nghề
nghiệp, đảm bảo sự độc lập, khách quan khi đưa ra ý kiến kiểm toán.
- Theo dõi, giám sát việc thực hiện các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm
2021.
- Kiểm tra việc tuân thủ Điều lệ, nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT, các quy chế nội bộ công ty,
phối hợp các bộ phận chức năng của Công ty.
- Giám sát việc công bố thông tin đúng quy định, đảm bảo minh bạch trong việc CBTT phục

vụ quyền và lợi ích của Cổ đông.
4. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
Ban kiểm soát đã thực hiện hoạt động giám sát việc quản lý điều hành của HĐQT, Tổng
giám đốc đầy đủ, kịp thời, đảm bảo tuân thủ Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ
đông và các Nghị quyết của HĐQT.
5. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

-

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện chức năng, nhiệm
vụ.

-

HĐQT và Ban Điều hành vẫn luôn chủ động trong công việc, đoàn kết, phối hợp tốt trong
điều hành sản xuất kinh doanh, đưa ra các giải pháp và định hướng phù hợp đảm bảo lợi
ích của Công ty và cổ đông.

-

Năm 2021 không có khiếu kiện gì liên quan đến công tác điều hành của HĐQT và Ban
Tổng Giám đốc Công ty.

6. Kế hoạch hoạt động và kiến nghị của BKS năm 2022

-

Ban kiểm soát thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành năm 2022
trên các phương diện sau:
+ Theo dõi, giám sát công tác lập và công bố BCTC theo chuẩn mực kế toán và quy định
của pháp luật, phản ánh đúng tình hình hoạt động, tài chính của Công ty, giao dịch với các
bên liên quan.
+ Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo đủ tin cậy, trung thực, tuân thủ quy định nghề
nghiệp, đảm bảo tính độc lập khách quan khi đưa ra ý kiến kiểm toán.
+ Giám sát việc tổ chức, triệu tập các cuộc họp HĐQT theo quy định, đảm bảo các nội
dung, thảo luận minh bạch, công khai, cẩn trọng.
+ Theo dõi, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, hoạt động điều hành
phù hợp với quy định pháp luật, điều lệ và quy chế công ty.
+ Phối hợp với HĐQT, ban điều hành, cổ đông công ty thực hiện nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ
giao.

Trên đây là báo cáo của BKS và kế hoạch thực hiện cũng như các kiến nghị để hoạt động
của BKS hiệu quả hơn.
Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.
Kính chúc Quý cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
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TRƯỞNG BAN

Đào Quang Diệu

