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BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih được thông qua ngày 25/06/2007; 

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih; 

Căn cứ vào quá trình hoạt động kiểm soát trong năm 2009; 

Ban kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 kết quả giám sát hoạt động sản 
xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih cho niên độ kết 
thúc ngày 31/12/2009 như sau: 

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

1. Thành phần BKS 

Thành phần Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih gồm: 

  Ông Yang Yu Huei  Thành viên BKS CTCP gạch men Chang Yih 

  Ông Chen Jui Chieh  Thành viên BKS CTCP gạch men Chang Yih 

2. Năng lực và hiệu quả làm việc của BKS 

Trong năm qua, BKS đã thực hiện các công việc sau: 

- Tham gia tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 

- Trao đổi ý kiến với HĐQT về tình hình hoạt động của Công ty. 

- Tham gia một số cuộc họp HĐQT. 

- Tham gia một số buổi làm việc của Ban lãnh đạo về chiến lược hoạt động, kế hoạch kinh 
doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện. 

- Xem xét các báo cáo tài chính đã được kiểm toán. 

II. KIỂM TRA TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2009 

1. Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 

Các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 như sau: 

Hạng mục Năm 2008 Năm 2009 Tăng trưởng 

Doanh thu thuần 268.936.278.467 259.645.145.337 -3,45% 

Lợi nhuận sau thuế 13.174.546.845 2.132.113.137 -83,82% 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.456 236  -83,79% 

Tỷ lệ cổ tức (%) 0 0 0 

Thu nhập bình quân 3.844.000 3.635.651 -5,42% 
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(người/tháng) 

Tổng số cán bộ công 
nhân viên (người) 

423 395 -6,62% 

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty nêu trên đã được thể hiện rõ ràng trong Báo cáo tài 
chính năm 2009 của Công ty. Các báo cáo này đã được kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Kiểm 
toán và Tư vấn A&C) kiểm toán, xác nhận. Ban kiểm soát đã đối chiếu số liệu của báo cáo với sổ 
kế toán; sổ sách của Công ty được tổ chức khoa học, ghi chép rõ ràng, rất thuận lợi cho việc kiểm 
tra. Ban kiểm soát thống nhất xác nhận các chỉ tiêu thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2009 của 
Công ty, đã được Ban giám đốc báo cáo. 

2. Phân phối sản phẩm: 

a. Phương thức phân phối: 

Việc phân phối sản phẩm sẽ được thực hiện trực tiếp và gián tiếp. Chang Yih thiết lập một 
mạng lưới phân phối rộng khắp trong nước và nước ngoài, bao gồm các cửa hàng và đại lý. Sản 
phẩm sẽ được bán gián tiếp thông qua đại lý hoặc trực tiếp thông qua các cửa hàng và công trình 
xây dựng. 

b. Thị trường tiêu thụ: 

Trong năm 2009. tình hình tiêu thụ sản lượng gạch men như sau: 

Hạng mục Sản lượng (m2) Doanh thu thuần (đồng) Tỷ lệ (%) 

Nội địa 3.105.408 218.842.261.664 84,29% 

Xuất khẩu 340.349 40.802.883.673 15,71% 

Tổng cộng: 3.445.757 259.645.145.337 100% 

Thị trường xuất khẩu: các doanh nghiệp tại Đài Loan, Hàn Quốc... 

Thị trường tiêu thụ trong nước: được phân chia thành 06 khu vực chính bao gồm: 

 + Thành phố Hồ Chí Minh 

 + Các tỉnh Miền Tây 

 + Đông Nam Bộ 

 + Cao nguyên 

 + Duyên hải Miền Trung 

 + Miền Bắc 

3. Kiểm soát chi phí: 

Công ty thực hiện kiểm soát dự toán chi phí sản xuất và chi phí quản lý nhằm phân bổ nguồn 
lực hiệu quả để đạt được các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận đề ra. 

4. Trích lập các quỹ: 

Theo điều lệ của Công ty, hàng năm Công ty sẽ phải trích lợi nhuận sau thuế của mình một 
khoản vào quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Khoản này không vượt 
quá 5% lợi nhuận sau thuế của Công ty và được trích cho đến khi quỹ dự trữ bằng 10% Vốn điều lệ 
của Công ty. 
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III. NHỮNG KHUYẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch làm việc cho năm 2010 trên cơ sở cùng bàn bạc thảo luận với 
các thành viên trong Ban kiểm soát thống nhất các vấn đề cụ thể như là kế hoạch xem xét và đánh giá 
hoạt động của công ty, kiểm soát chiến lược, kiểm soát hoạt động, kiểm soát báo cáo tài chính. 

Trong năm 2009, Công ty đã có bước phát triển sản xuất khá ổn định sau thời kỳ khủng hoảng 
năm 2008. Công ty đã duy trì sản xuất kinh doanh, triển khai các chương trình, dự án cần thiết 
đúng tiến độ, thanh toán đúng nợ vay ngân hàng, an toàn thanh toán cho các nhà cung cấp, đã tạo 
nên sự khẳng định vị thế là một công ty có tiềm năng và giá trị thực rất lớn, các biện pháp khai thác 
của công ty là đúng hướng.  

Bên cạnh đó, Công ty vẫn phải đối mặt với các khó khăn, thử thách trong hoạt động kinh 
doanh và giải quyết hậu quả sau khủng hoảng trong năm 2010. Trên cơ sở đó Ban kiểm soát kiến 
nghị HĐQT và Ban Tổng giám đốc tăng cường công tác hoạch định chiến lược toàn diện để sử 
dụng các nguồn lực một cách tối ưu, nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo tốc độ tăng trưởng 
lợi tức trên vốn đầu tư của cổ đông bền vững trong trung và dài hạn.   

Trên đây là một số nội dung trong quá trình kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát, xin báo cáo 
Đại hội cổ đông. Rất mong được sự góp ý chân thành của quý vị đại biểu, quý vị cổ đông nhằm 
giúp chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong niên độ tới. 

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 

 Trân trọng. 

 TM. BAN KIỂM SOÁT 

 

 

 

YANG YU HUEI 

  

 

 

 

 


