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BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2013
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN
Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công nghiệp Tung
Kuang.
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán số 59/2014/BCKT-AASCN ngày 15/03/2014 của
Coâng ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Nam Việt.
Trong năm 2013, Ban kiểm soát đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của
mình.Thay mặt tất cả cổ đông giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,
Ban kiểm soát xin báo cáo trước cổ đông về hoạt động năm 2013 như sau:
I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013
Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau:
Doanh thu năm 2013: 1.030 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2013: 64 tỷ đồng
Thu nhập bình quân: 5.000.000 đồng/người/tháng
II. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA
HĐQT, TGĐ
1. Đối với Hội đồng quản trị:
- Đã quản lý chỉ đạo hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ Công
ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị thường xuyên họp định kỳ
hàng quý nhằm thảo luận và quyết định về những vấn đề chính yếu của công ty dựa
trên nguyên tắc dân chủ công khai minh bạch. Đề xuất, giải quyết kịp thời những vấn
đề khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
2. Đối với Ban Tổng giám đốc
Đã thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty,
các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:
- Hoạt động sản xuất kinh doanh: chỉ đạo thực hiện hoạt động sản xuất kinh
doanh đạt kết quả khả quan trong tình hình nền kinh tế có nhiều biến động, đa số các
chỉ tiêu đều vượt so với kế hoạch năm 2013. Ngoài ra, Tung Kuang cũng tập trung
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vào công tác xản xuất kinh doanh chính cho mục tiêu phát triển ổn định lâu dài, không
đầu tư tài chính và ngành nghề khác có thể gây rủi ro,..
- Công tác tài chính kế toán: việc tính toán, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu
trữ, bảo quản chứng từ đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.
- Thực hiện chế độ chính sách với người lao động:
+ Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng Luật lao
động, Điều lệ Công ty. Việc chi trả lương hàng tháng, tạm ứng lương, công
tác phí kịp thời đầy đủ đúng quy định.
+ Việc thực hiện ký kết hợp đồng lao động giữa Công ty và người lao động
được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, cũng như đã mua bảo hiểm xã
hội, bảo hiểm y tế đầy đủ và đúng quy định cho người lao động.
Trên đây là nội dung kết quả kiểm tra giám sát hoạt động Công ty trong năm
2013 của Ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông
qua.
Chúc sức khoẻ Quý Đại biểu, Quý cổ đông và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Đồng Nai, ngày 17 tháng 04 năm 2014
TM. BAN KIỂM SOÁT

HSU WEN CHUAN
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