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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 
 

 

Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group (“Công ty”) xin 

báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2017 về công tác hoạt động năm 2016 và 

phương hướng nhiệm vụ năm 2017 với các nội dung sau: 

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 

2016 

I. Nhận xét về công tác quản lý điều hành của Công ty năm 2016 

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

Trong năm 2016, Hội đồng Quản trị đã tổ chức nhiều cuộc họp để triển khai, thực hiện 

các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

Hội đồng Quản trị đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ tập trung vào các mục tiêu tại 

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ điều lệ Công ty. Hội đồng Quản trị đã hoàn 

thành tốt các mục tiêu Đại hội cổ đông đề ra. Các Nghị quyết ban hành trong các cuộc họp của 

Hội đồng Quản trị có nội dung phù hợp với Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc: 

Ban Tổng Giám đốc đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên điều hành các công việc 

trong Công ty, thực hiện triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội 

đồng Quản trị đến các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban nghiệp vụ để thực 

hiện. 

Nhìn chung, trong năm 2016, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, điều 

hành, tuân thủ đúng các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ 

và quyền hạn của Ban Tổng Giám đốc Công ty quy định trong Điều lệ. 

II. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016 

1. Về nhân sự, thù lao và chi phí hoạt động: 

Nhân sự của Ban kiểm soát gồm 03 thành viên: 

- Bà Nguyễn Thúy Nhung  – Trưởng ban 

- Ông Hồ Sỹ Bắc   – Thành viên 

- Bà Lê Thị Hoàng Anh   – Thành viên 



 

 

Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được thực hiện trong hạn mức đúng quy định 

tại Nghị quyết và Điều lệ công ty, đảm bảo tính hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát. 

2. Về hoạt động của Ban kiểm soát: 

Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ vào các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng 

Giám đốc nhằm duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động của Công ty. Các thành viên 

đã nghiêm chỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và cũng thường xuyên trao đổi đánh 

giá tình hình hoạt động của Công ty để có ý kiến tham gia kịp thời. 

3. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng 

Giám đốc: 

Ban kiểm soát nhận thấy các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc luôn 

tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà cổ đông giao phó. Trong năm 

2016, Ban kiểm soát đã cùng tham gia các cuộc họp Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc để 

thực hiện việc giám sát và có ý kiến trực tiếp về các vấn đề thuộc quyền hạn của Ban kiểm soát.  

4. Về sự phối hợp hoạt động với Kiểm toán độc lập: 

Ban kiểm soát luôn duy trì kênh thông tin hiệu quả với Kiểm toán độc lập để bảo đảm 

giám sát được chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính cũng như cập nhật kịp thời các kết quả 

kiểm toán báo cáo tài chính. 

III. Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2016 

1. Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016: 

Năm 2016, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được 

quyết nghị trong nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như là: 

- Thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2016 để bảo đảm nguồn tài chính hoạt 

động kinh doanh và phục vụ cho các dự án đầu tư, 

- Thực hiện tốt các chủ trương đầu tư như thành lập, góp vốn, quản lý vốn góp tại các công 

ty con, công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác… 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ tái cấu trúc bộ máy và các hoạt động tại Công ty và các Công ty 

thành viên. 

2. Giám sát tình hình tài chính năm 2016: 

Ban kiểm soát thực hiện định kỳ trao đổi với Kiểm toán độc lập về phạm vi kiểm toán, kết 

quả kiểm toán và các vấn đề khác cần quan tâm trong hệ thống kiểm soát nội bộ. Định kỳ rà 

soát, phân tích thông tin, số liệu trên các báo cáo tài chính. 

Căn cứ vào các báo cáo định kỳ và số liệu phân tích do Ban điều hành trình bày tại các 

cuộc họp Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát đánh giá: 



 

 

- Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công 

ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng Sản AMD Group đã thực hiện như sau:  

Chỉ tiêu 

 

Kế hoạch 

(VNĐ) 

Thực hiện 

(VNĐ) 
Tỷ lệ hoàn thành 

Doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 
1.250.150.000.000 1.445.628.914.014 115,5% 

Lợi nhuận trước thuế 70.536.500.000 58.342.764.674 83% 

- Đánh giá hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch: 

 Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu so vơi kế hoạch (đạt 115,5%) 

 Thực hiện chỉ tiêu về lợi nhuận so với kế hoạch đề ra (đạt 83%) 

- Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài 

sản, trích lập dự phòng, vốn chủ sở hữu đều phù hợp. 

3. Giám sát tình hình hoạt động năm 2016: 

a) Hệ thống giám sát quản trị  

Ban kiểm soát đã theo dõi sát sao thông qua việc trao đổi thường xuyên và đóng góp ý 

kiến với Hội dồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc về quản trị rủi ro trong hoạt động đầu tư và 

hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty. Những rủi ro phát hiện thông qua 

hoạt động kiểm soát sẽ được kiến nghị kịp thời nhằm giảm thiểu rủi ro, ngăn ngừa cho phù hợp 

với quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của các bên liên quan.  

b) Hệ thống giám sát tài chính 

Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ 

cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát hoạt động tài chính của Công ty. Việc hoạt 

động của Ban kiểm soát luôn độc lập với hoạt động điều hành của Công ty. Trong quá trình tác 

nghiệp, Ban kiểm soát có đầy đủ nguồn lực cần thiết và quyền tiếp cận thông tin để hỗ trợ việc 

hoàn thành nhiệm vụ.  

Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra các Báo cáo tài chính công ty mẹ, 

công ty con và các công ty liên kết thuộc Công ty. Nội dung kiểm tra chủ yếu: 

- Kiểm tra việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy trình nghiệp vụ 

- Kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, điều lệ và các quy định 

- Kiểm tra việc thực hiện chế độ báo cáo với Công ty 

- Kiểm tra tình hình tài chính các Công ty 



 

 

c) Kết quả đánh giá sự tuân thủ pháp luật, điều lệ và các quy định 

Ban kiểm soát nhận thấy không có rủi ro đáng kể trong hệ thống quy trình quản lý của 

Công ty cũng như việc tuân thủ pháp luật, điều lệ và quy định của các cá nhân và đơn vị liên 

quan. Các kế hoạch hành động nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát theo khuyến nghị của Ban 

kiểm soát cũng được các khối điều hành trong Công ty triển khai đầy đủ. 

4. Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo của Hội đồng Quản trị, báo cáo của Ban Tổng 

Giám đốc 

a) Thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 

2016 của Công ty và thống nhất: 

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh 

doanh, tài chính của Công ty và được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định, phù hợp với 

các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành. 

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, hợp lý 

các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2016, cũng như kết 

quả hoạt động kinh doanh năm 2016. 

b) Thẩm định báo cáo của Hội đồng Quản trị: 

Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động 

cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị phù 

hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty. 

c) Thẩm định báo cáo của Ban Tổng Giám đốc: 

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý kết quả hoạt 

động kinh doanh của Công ty năm 2016. Các quyết định trong điều hành kinh doanh của Ban 

Tổng Giám đốc đều phù hợp và tuân thủ pháp luật, Điều lệ cũng như các Nghị quyết của Hội 

đồng Quản trị, Nghị quyết của cổ dông. 

IV. Kết luận và kiến nghị  

1. Kết luận 

Trong năm 2016, Ban kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong các hoạt động 

của Công ty, không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của Cổ đông, không nhận được ý kiến của 

người lao động nào gửi đến Ban kiểm soát về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám 

đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các hoạt động của Công ty trong năm 2016 đều tuân 

thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

 



 

 

2. Kiến nghị 

Ban kiểm soat kiến nghị Công ty tiếp tục hoàn thiện cơ chế xây dựng hệ thống kiểm tra 

nội bộ, bổ sung các quy chế, quy trình cho các nghiệp vụ kinh doanh để đảm bảo các hoạt  động 

hiệu quả và phù hợp với đà phát triển của Công ty. 

Kiến nghị Công ty củng cố, đào tạo, hoàn thiện bộ máy nhân sự có chuyên môn, trình độ 

cao để đáp ứng kịp thời với sự phát triển của Công ty.  

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên theo Quy 

chế quản lý công ty trực thuộc, quy định nội bộ và kịp thời gửi cho Ban kiểm soát.  

Các văn bản, quy định nội bộ, báo cáo định kỳ được ban hành tại Công ty và các Công ty 

thành viên cần được đồng thời gửi tới Ban kiểm soát trong thời gian sớm nhất nhằm nắm bắt 

tình hình và có đề xuất hướng xử lý bảo vệ quyền lợi cho cổ đông và người lao động.  

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 CỦA BAN KIỂM SOÁT 

I. Nhiệm vụ chung  

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt  động 

kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. 

Ban kiểm soát sẽ duy trì và tăng cường công tác kiểm soát định kỳ theo Điều lệ Công ty 

và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, đảm bảo các hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các 

quy định của pháp luật, góp phần vào sự phát triển của Công ty, đảm bảo lợi ích cúa các cổ 

đông và quyền lợi của người lao động 

II.  Nhiệm vụ cụ thể năm 2017  

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu năm 2017, Ban kiểm soát phấn đấu thực hiện tốt các 

chức năng nhiệm vụ cụ thể mà Điều lệ Công ty quy định như sau: 

- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất của Công ty và 

các Công ty thành viên thông qua hoạt động của Kiểm toán độc lập và các hoạt động trực 

tiếp của Ban kiểm soát. 

- Thực hiện giám sát và kiểm tra nội bộ Công ty và các Công ty thành viên một cách thường 

xuyên theo chế độ kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất. 

- Kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ 

đông thông qua, soát xét báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo bán niên, báo cáo hàng năm. 

- Đảm bảo đại diện Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị để 

nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa 

ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích cổ đông. 



 

 

- Kiểm soát tình hình góp vốn và tham gia quản lý góp vốn, hiệu quả vốn góp vào các Công 

ty thành viên, Công ty liên kết của Công ty. 

- Tư vấn cho Hội đồng quản trị các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng 

vốn, sử dụng tài sản của Công ty. 

- Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề 

còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Công ty. 

- Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ 

đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao. 

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động 

năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và 

khoáng sản AMD Group. Ban kiểm soát cam kết luôn sát cánh đưa hoạt động của Công ty ngày 

càng lớn mạnh theo đúng mục tiêu, chiến lược đề ra. 
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