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HOẠT ĐỌNG CỦA BAN KIỀM SOÁT NĂM 2021
Tại kỳ họp Đ ại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thực h ìn chức nâng nhiệm vụ được quy định ta Điều lệ Tổ chức và hoạt
đ ng Công ty cổ phần Caíico Việt Nam; Quy chế hoat đong của Ban kiểm soát
được Đại hội đồng cổ đông thông qua tai kỳ hop bất thường ngày 17.07.2021,
Ban kiểm soát xin báo cáo rrot số noi dung như sau:
1. Hoạt động của Ban kiểm so á t:
Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đà phối hợp chặt chẻ vơi Hoi đồng quàn
trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thưc hien chức năng nhiệm vụ được giao..
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát không gây cản trở cho việc
thực hiện các chú trương, nghị quyết của Hội đồng quàn trị và Đại họi đồng cổ
đông.
Hội đồng quàn trị, Ban giám đốc và các cán bo quản lý luôn hồ trợ việc
thưc hien nhiem vụ của Ban kiểm soát, cung cấp thông tin và tạo điều kiẹn đè
Ban kiểm soát tiếp cận đầy đủ xác thực các quyết định và việc tổ chúc điều hành
hoạt đọng kinh doanh của Công ty.
Trường ban kiểm soát được tham dự các cuộc họp cùa Hội đồng quàn trị
thông báo.
Qua lam việc, Ban kiểm soát nắm bắt thông tin về việc thực hien ngh’
quyết của Đai họi đồng cổ đông và các quyết đinh trong điều hanh Công ty;
thường xuyên trao đổi với Họi đồng quàn trị, Ban giam đốc nhằm muc đích đảm
bảo nhừng hoat đong của Công ty là phù họp, hạn chế cac rủi ro, đáp ứng quyền
lợi của cổ đông.
Trong nãm, Ban kiểm soát không nhan được ý kiến kiến ngb: gì từ phía các
cơ quan quản lý cùng như các cổ đông.
Trong năm qua Ban kiểm soát có 4 phiên họp thảo luận đánh giá về việc
thực hien nhiệm vụ :

-H ồ trợ các đơn vị, Ban giám đốc trong việc giám sát thực hi ỉn mục tiêu
giảm chi phí, tâng lợi nhuan;
- Thông qua các báo cáo tài chính;
-Tham gia giám sát quá trình chuẩn bị và tiến hanh hop Đai họi đồng cỏ
đông thương niên và Kỳ hop Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;
- Giám sát V ệc thực hien công bố thông tin của Công ty theo quy đinh đối
với công ty đai chúng.
2. Tinh hình hoạt động kinh doanh và tài chỉnh của Công ty :
Nãm 2021, dịch benh diễn biến phức tạp, có lúc khó khăn cao điểm. Đại
dich Covid-19 ảnh hưởng xấu đến sản xuất và tiêu thu, cụ thể là nguồn thị
trường nguyên liệu đầu vào và tiêu thu sản phẩm đều bị ảnh hường.
Bước vao đàu năm lương nguyên liệu gối đầu không đáng kể, nguyên liệu
thủy sản, đặc biẹt là con mực cho sản xuất hàng xuất khẩu ngày càng khan hiếm.
Giá cả nguyên liệu, nhiên liệ 1, vat tư trong nước tâng, chi phí phòng chổng dich
phát sinh, lại thêm đồng Yên Nhạt Bàn giảm giá so với đồng USD là nhưng yếu
tố bất lợi cho kinh doanh, gày áp lực về cân đối tài chính.
Nguồn nhân lực bị thiếu hụt, đặc biệt là công nhân có tay nghề chế biến, do
hẹ lụy từ các năm trước thiếu nguyên liệu, thiếu việc lam dẫn đến công nhân đà
chuyển việc làm khác.
Trong tình hình kho khăn, HĐQT đà đề ra quyết sach, chỉ đạo kip thời và
giám sát chặt chẽ việc điều hanh hoạt đọng sản xuất kinh doanh.
Ban giám đốc đà linh hoat, tính toan kỳ lường, tích cực trong việc tổ chức
triển khai hoat động sản xuất kinh doanh, có nhiều giải pháp tăng năng suất lao
đọng, điều hành linh hoạt đế mua đủ nguyên liệu có dư trừ, ổn đinh tiến đo sản
xuất và kế hoạch ban hang, tiêu thu nhanh sản phẩm, giảm lượng hàng tồn kho ờ
mức thấp nhất có thể, quay nhanh vòng vốn nhàm đạt hiẹu quà tốt nhất.
Công ty đà tổ chức tuyển dụng nhàm tăng nguồn lực, cân đối các yếu tố
náng lực sản xuất.
Các giải pháp kiêm soát chi phí, tiết k;ẹm đinh mức tiêu hao vật tư, nguyên
liệu luôn được phát huy.
Qua thực hiện nhiem vụ, Ban kiểm soát nhất trí báo cáo với Đai hội đòng cổ
đong như sau:

- Mọi hoạt đcng trong lành vực sản xuất, kinh doanh, tài chính được thực thi
đúng Điều lệ Công ty, hợp phap và trên cơ sờ định hướng đà được đề ra trong
Nghi quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Ban kiểm soát hoan toàn thống nhất vớ: các chỉ tiêu về kết quả sản xuất
kinh doanh đà được Hội đồng quản trị báo cáo trước Đa: hội đồng cổ đông.
- Thống nhất với báo cáo tài chính nám 2021 của Công ty đà được kiểm toán
bởi Còng ty TNHH Kiểm toán và Dich vụ Tin học thành phố Hồ Chí Minh.
-Báo cáo phàn anh chính xac tình hình tài chính kinh doanh cùa Công ty
năm 2021.
-Việc ghi chép, lưu trừ chửng từ và lạp sổ kế toán, báo cáo tài chính của
Công ty là trung thực và tuân thù các quy đinh về tài chính kế toán của Nha
nước.
3. Kết luận chung:
Năm 2021, việc tổ chức sàn xuất đặt ra nhiều thử thách, Hội đồng quàn trị,
Ban giảm đốc Công ty đà chủ đong linh hoạt, quyết đoán đưa ra nhiều sách lược
về tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, thu mua nguyên liệu phù hợp. Nhờ vay đà
giừ được sự ổn định cho hoat đọng sản xuất, bào đàm có hiệu quá, đồng thời tạo
được một số yếu tố tiền đề cho năm sản xuất 2022 như: giừ giữ được lực lượng
lao đcng hlen có va có chủ trương tuyển dụng để tăng nguồn lực theo yêu cầu,
bảo đảm lượng nguyên liệu đủ cho sản xuất ổn định, bình ổn về tổ chức và cơ
cấu sản xuất, chửng nghlem các giải pháp trong kinh doanh là họp lý nhàm đạt
được mục tiêu hiệu quà vì quyền lợi của cổ đông.
Trên đây là báo cao hoạt đong của Ban kiểm soát nám 2020, kính trình Đại
hội đồng cổ đông thông qua.
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