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 CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 MÍA ĐƯỜNG SƠN LA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   
 BAN KIỂM SOÁT Mai Sơn, ngày      tháng 5 năm 2015 
 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 

 
Kính thưa Quý vị cổ đông! 
 
Ban kiểm soát Công ty cổ phần Mía đường Sơn La xin báo cáo trước Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2015 về công tác hoạt động trong năm 2014 
như sau: 
I.  HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 
1.  Thành viên Ban kiểm soát 

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 được Đại hội đồng cổ 
đông bầu gồm: 
-  Ông Đinh Hữu Trung  Trưởng Ban kiểm soát 
- Ông Phạm Ngọc Chỉ  Thành viên Ban kiểm soát (Miễn nhiệm 

ngày 29/4/2014). 
- Bà Trần Thị Bích Nhi  Thành viên Ban kiểm soát (Bổ nhiệm 

ngày 29/4/2014) 
-  Ông Đào Viết Tuấn Dũng  Thành viên Ban kiểm soát (Từ nhiệm 

ngày 31/10/2014) 
2. Hoạt động của Ban kiểm soát 
 Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp 

thực hiện tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát hoạt động quản trị và 
điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. 

 Trong năm 2014, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc, bao gồm: 
- Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với Hội đồng quản trị, Ban 

Tổng giám đốc nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động của Công ty là 
tuân thủ quy định pháp luật và đáp ứng quyền lợi của cổ đông; 

-  Thực hiện và duy trì các phiên họp định kỳ, trao đổi nội bộ khi có 
công việc đột xuất theo quy định tại Quy chế hoạt động của Ban kiểm 
soát; 

- Thẩm định báo cáo tài chính (hàng quý, bán niên và cả năm); Xem 
xét báo cáo của kiểm toán độc lập trong và sau quá trình kiểm toán. 
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Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt 
chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu. 
Các báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty 
TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) và bảo đảm rằng các 
báo cáo này đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh 
trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với chuẩn mực kế 
toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý 
có liên quan. 

-  Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc 
lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014. 

- Giám sát và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng 
giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 
thường niên 2014; 

3. Thù lao hoạt động và các khoản lợi ích của Ban kiểm soát 
 Mức thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2014 được Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2014 thông qua là: 
-  Trưởng Ban kiểm soát: 4 triệu đồng/tháng. 
- Thành viên Ban kiểm soát: 2 triệu đồng/tháng 

 Tổng số thù lao hoạt động và các khoản lợi ích của Ban kiểm soát nhận 
được trong năm 2014 như sau: 

Họ và tên Chức danh Thù lao BKS Khen thưởng 
điều hành 

Đinh Hữu Trung Trưởng BKS 48.000.000 40.000.000 
Phạm Ngọc Chỉ TV.BKS 8.000.000 20.000.000 
Đào Viết Tuấn Dũng TV.BKS 20.000.000 20.000.000 
Trần Thị Bích Nhi TV.BKS 16.000.000 - 

Tổng Cộng 92.000.000 80.000.000 
 
II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH; 

HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH CỦA CÔNG TY 
TRONG NĂM 2014 

1.  Kết quả giám sát hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh 
doanh của Công ty 

 Ban kiểm soát đã giám sát công tác quản trị và điều hành hoạt động sản 
xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty và 
thống nhất đánh giá như sau: 
-  Năm 2014 được đánh giá là năm khó khăn nhất cho hoạt động của 

các doanh nghiệp mía đường Việt Nam nói chung. Với sự chỉ đạo 
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quyết liệt, kịp thời của Hội đồng quản trị; sự quyết tâm, nỗ lực lớn 
của Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty, 
cũng như sự hỗ trợ của các cổ đông, hoạt động kinh doanh của Công 
ty đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch do Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2014 đã đề ra. Đặc biệt, tiếp tục giữ vững và 
phát triển mở rộng vùng nguyên liệu tạo tiền đề cho việc tăng quy mô 
sản xuất của Công ty trong giai đoạn tiếp theo. 

-  Hội đồng quản trị đã quản trị chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng 
giám đốc trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện 
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. 

-  Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành đúng với chức 
năng, quyền hạn và phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, 
tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp 
luật khác. 

-  Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định 
để triển khai công tác quản trị và định hướng hoạt động kinh doanh 
của Công ty. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát 
hoàn thành công việc theo chức năng, nhiệm vụ của mình. 

-  Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các 
quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ 
đông, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chủ động lập kế 
hoạch điều hành sản xuât kinh doanh, phát huy hiệu quả của bộ máy 
tổ chức quản lý Công ty. 

-  Cùng với Ban điều hành, Tổng giám đốc Công ty thường xuyên tổ 
chức các cuộc họp để bàn, triển khai việc thực hiện kế hoạch sản xuất 
kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh 
và biện pháp khắc phục tồn tại. 

2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty 
 Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần Mía đường 

Sơn La đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá 
Việt Nam (VAE), Ban kiểm soát đã thẩm định và nhất trí báo cáo Đại hội 
đồng cổ đông như sau: 
-  Thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần Mía 

đường Sơn La đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và 
Định giá Việt Nam (VAE). 

-  Báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại thời 
điểm ngày 31 tháng 12 năm 2014, kết quả hoạt động kinh doanh và 
lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2014 đến 
ngày 31/12/2014 và phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán 
hiện hành, không có sai sót trọng yếu về công tác hạch toán kế toán. 
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-  Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính 
của Công ty là trung thực và tuân thủ các quy định về tài chính kế 
toán, đáp ứng được các yêu cầu quản lý. 

 Đến ngày 31/12/2014, kết quả kinh doanh thực hiện trong năm 2014 
theo báo cáo tài chính như sau: 
-  Tổng doanh thu thực hiện: 411.763.808.310 đồng, đạt 86,7% kế 

hoạch và bằng 71,6% kết quả thực hiện năm 2013 
-  Lợi nhuận sau thuế TNDN: 17.160.410.337 đồng, đạt 114,4% kế 

hoạch và bằng 33,7% kết quả thực hiện năm 2013 
-   Nguyên nhân chủ yếu làm cho doanh thu và lợi nhuận năm 2014 giảm  

so với năm 2013 là do giá bán đường giảm  sâu, bình quân: 1.886đ/kg  
 Bảng cân đối kế toán (Dạng rút gọn) tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 

Đơn vị: Đồng 
CHỈ TIÊU 31/12/2014 01/01/2014 
A- Tài sản ngắn hạn  158.951.198.143   159.302.486.308 

I.  Tiền và các khoản tương đương 10.695.294.846  37.701.315.886 
II.  Các khoản đầu tư TCNH 5.980.000.000 6.400.000.000 
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 76.429.815.496   62.013.317.401 
IV. Hàng tồn kho 62.822.585.950  46.480.550.936 
V. Tài sản ngắn hạn khác 3.023.501.851 6.707.302.085 

B- Tài sản dài hạn 84.223.960.621 94.327.546.883 
I.  Các khoản phải thu dài hạn    
II.  Tài sản cố định 80.316.045.822 91.295.673.383 
III. Bất động sản đầu tư   
IV. Các khoản đầu tư TCDH 3.000.000.000 3.000.000.000 
V. Tài sản dài hạn khác 907.914.799 31.873.500 

TỔNG TÀI SẢN 243.175.158.764 253.630.033.191 
A- Nợ phải trả 77.352.677.179 73.683.867.320 

I.  Nợ ngắn hạn 77.352.677.179 73.683.867.320 
II.  Nợ dài hạn   

B- Vốn chủ sở hữu 165.822.481.585 179.946.165.871 
I.  Vốn chủ sở hữu 165.822.481.585 179.946.165.871 
II.  Nguồn kinh phí và quỹ khác   

TỔNG NGUỒN VỐN 243.175.158.764 253.630.033.191 

 Trên cơ sở kết quả thẩm định nêu trên, Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội 
đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2014 do Hội đồng quản 
trị, Ban Tổng giám đốc đã trình trước Đại hội. 
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III.  KIẾN NGHỊ 
 Năm 2015, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thường xuyên 

kiểm soát hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. 
Trong hoạt động của mình, để đạt được hiệu quả tốt nhất, Ban kiểm soát 
sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ 
của các quý vị cổ đông, cũng như của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám 
đốc.  

 Để thực hiện tốt vai trò của mình, Ban kiểm soát kiến nghị với Đại hội 
đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc như sau: 
-  Ngày 31/10/2014, Ông Đào Viết Tuấn Dũng - Thành viên Ban Kiểm 

soát đã có đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần 
Mía đường Sơn La để nhận nhiệm vụ quản lý theo Nghị quyết bổ 
nhiệm của Hội đồng quản trị. Ban Kiểm soát đã đề nghị Hội đồng 
quản trị báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định 
bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát để thay thế thành viên xin 
từ nhiệm. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định. 

-  Hội đồng quản trị cần tiếp tục cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý và sắp 
xếp nhân sự phù hợp để đáp ứng nhu cầu phát triển giai đoạn tới của 
Công ty. 

-  Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cần lập kế hoạch dòng tiền 
trong năm 2015 và giai đoạn tiếp theo để chủ động giải ngân cho các 
dự án đầu tư theo kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông. 

-  Lập kế hoạch huy động và sử dụng nguồn vốn phù hợp để tăng cường 
hiệu quả hoạt động đầu tư, phát triển kinh doanh trong năm 2015 và 
giai đoạn tiếp theo. 

 
Kính thưa Quý vị cổ đông! 
 
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 của Ban Kiểm soát 
Công ty cổ phần Mía đường Sơn La. 
Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. 
Trân trọng cảm ơn./. 
 

T/M BAN KIỂM SOÁT 
TRƯỞNG BAN: ĐINH HỮU TRUNG 

 
 


