
 
 

                              BÁO CÁO KIỂM SOÁT 2021 

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE VIỆT NAM NĂM 

                Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY  

- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam;  

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty; 

Ban kiểm soát tiến hành kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP 

CMISTONE Việt Nam năm 2021. Kết quả như sau: 

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát  năm 2021: 

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần CMISTONE VN kiểm tra các văn bản pháp luật liên quan 

đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kiểm tra chứng từ sổ sách kế toán, sổ theo dõi 

lao động, các hợp đồng kinh tế của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam. 

2. Kết quả giám sát đối với hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc: 

 - Công ty Cổ phần CMISTONE VN hoạt động theo điều lệ của Công ty cổ phần, các điều khoản 

trong điều lệ được sắp xếp theo một trình tự khoa học, phù hợp với các quy định hiện hành của 

pháp luật Việt Nam. Hội đồng quản trị họp, điều hành Công ty trên cơ sở các quy chế của Công 

ty áp dụng các quyết định, các văn bản pháp luật của Nhà nước Việt Nam. HĐQT và ban điều 

hành đã đề ra quyết sách đúng đắn, phù hợp với điều kiện, năng lực của Công ty tạo thuận lợi cho 

sản xuất kinh doanh năm 2021. 

 - Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần CMISTONE VN đã quyết định phương 

hướng sản xuất kinh doanh: Sản xuất đá ốp lát marble nhân tạo tại Nhà máy Nghĩa Long – Nghĩa 

Đàn – Nghệ An. 

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính của 

Công ty: Các số liệu chi tiết được thể hiện trong báo cáo tài chính đã kiểm toán 
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Kết quả sản xuất kinh doanh                                                          Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 % đạt 

1 Doanh thu thuần 27.034.099.310 38.583.725.671  

2 Lợi nhuận sau thuế       -12.137.765.810 19.888.102.046       

3 Vốn điều lệ 160.000.000.000 160.000.000.000  

 

3.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

      Năm 2021 

 Hội đồng quản trị đã mở các cuộc họp định kỳ hàng quý và bất thường, trao đổi quan các công cụ 

mạng như mail để truyền đạt chủ trương chính sách, quyết định kịp thời với diễn biến thay đổi của 

Công ty. Nhìn chung các quyết sách của Hội đồng quản trị đã được ban hành kịp thời, phù hợp 

với điều kiện thực tế của doanh nghiệp và hỗ trợ tích cực ban Tổng giám đốc trong việc điều hành 

kế hoạch SXKD năm 2021. 

      Năm 2021, Ban Tổng giám đốc có nhiều nỗ lực trong điều hành các hoạt động của Công ty 

theo định hướng của Hội đồng quản trị để thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế năm 2021, cụ 

thể như sau: 

  Về sản xuất đá ốp lát nhân tạo: Tìm kiếm khách hàng, tìm kiếm nguồn vốn để vận hành 

nhà máy.  

 Các lĩnh vực khác: Ban tổng giám đốc đã kịp thời điều chỉnh quy mô nhân sự, tinh giảm 

bộ máy để giảm chi phí, thay đổi nhân sự để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh, thu hồi 

công nợ các đơn vị và cá nhân bằng nhiều biện pháp. 

3.2 Tình hình hoạt động tài chính 

    Công ty đã chấp hành Luật Kế toán, các chuẩn mực kế toán và các chính sách khác theo quy 

định của Nhà nước về công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính theo đúng yêu cầu chế 

độ hiện hành. 

     Kết quả thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2021 đã có kết quả. 

Đây là cơ sở tiền đề, là động lực cho năm 2022 và những năm tiếp theo. 

    Công ty gặp khó khăn về tài chính do nguồn thu không đảm bảo theo kế hoạch ban đầu, chi phí 

lãi vay lớn, đã bị nợ quá hạn tại các tổ chức vay vốn, công ty chịu rủi ro từ việc ngân hàng phát 

mại tài sản cầm cố. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Tổng giám đốc công ty 

     Ban kiểm soát Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam phối hợp chặt chẽ với HĐQT và ban 

lãnh đạo Công ty để kịp thời chỉ ra những điểm mạnh, yếu trong việc chỉ đạo điều hành sản xuất 

của Công ty. Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra theo dõi, phản ảnh kịp thời tới Hội đồng quản 

trị, ban lãnh đạo Công ty những ưu, nhược điểm trong hạch toán , quản lý kinh tế lãnh đạo Công 

ty có cơ sở phân tích và chỉ đạo sản xuất kinh doanh. 

5. Kiến nghị với HĐQT:  



  
 

 

 - Tăng cường công tác quản trị, điều hành Công ty khoa học nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất 

kinh doanh. 

Tiếp tục thực hiện hệ thống nhận diện thương hiệu CMISTONE Việt Nam. 

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính sát với tình hình thực tế năng lực 

của Công ty.     

- Đàm phán với các tổ chức tài chính cho vay để có phương án khoan nợ, giãn nợ để có nguồn tài 

chính đảm bảo cho việc sản xuất kinh doanh. 

- Tìm cách thu hồi các khoản nợ khó đòi của các cá nhân và tổ chức để tạo nguồn vốn hoạt động 

cho công ty. 

6. Kế hoạch triển khai công việc thời gian tới 

     Ban kiểm soát tăng cường hơn nữa việc kiểm soát Công ty kịp thời phát hiện những sai sót, 

điểm yếu cần khắc phục để báo cáo lên HĐQT. Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty ngày càng 

phát triển, sản xuất có hiệu quả cao nhất. 

      Ban kiểm soát đi sâu kiểm tra định mức sử dụng vật tư thiết bị, quy trình xuất nhập hàng hóa, 

lao động tại Công ty và dự án, có ý kiến sát thực về chi phí của Công ty và dự án, nếu phát hiện sẽ 

có ý kiến kịp thời để thay đổi và khắc phục. 

Trên đây là nội dung báo cáo của ban kiểm soát Công ty CP CMISTONE Việt Nam gửi đến đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 rất mong được đại hội đóng góp ý kiến và phê duyệt nội 

dung báo cáo. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên,  
- HĐQT,  
- Ban TGĐ,  
- cổ đông; 
- Lưu BKS; 

     TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY 

 

     Ngũ Thị Lam 
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