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Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 12 năm 2022 

 
 

         BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2019,2020,2021 
  

 
Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư dệt may Vĩnh phúc 
   - Cổ đồng Công ty cổ phần đầu tư dệt may Vĩnh phúc 
 

      Thực hiện điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cổ phần đầu tư dệt may 
Vĩnh phúc về tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022. 

      Căn cứ tình hình triển khai nghị quyết của công ty cổ phần đầu tư dệt may 
Vĩnh Phúc năm 2019,2020,2021 

      Căn cứ kết quả kiểm soát và thẩm tra báo các tài chính năm 
2019,2020,2021. 

 
     Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin trình bày báo cáo kiểm soát việc thực hiện 

nghị quyết của HĐQT năm 2022 và kết quả thẩm tra báo cáo tài chính các 
năm 2019,2020,2021 như sau: 

I/ Hoạt động của Ban kiểm soát 

Trong năm ban kiểm soát tiến hành các hoạt động 

- Kiểm soát các nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban giám đốc phù hợp với 

quy chế quản trị và điều lệ công ty. 

- Tham dự một số cuộc họp của HĐQT. 

- Xem xét BCTC đã được kiểm toán của công ty. 

II/ Kết quả kiểm soát hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc. 

- Ban kiểm soát ghi nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động của các 

thành viên HĐQT và ban giám đốc. 

- Các thành viên HĐQT , Ban giám đốc đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ 

được giao theo đúng điều lệ công ty. 

- Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức theo đúng quy định , nghị quyết của 

HĐQT bám sát hoạt động của công ty. 

III/ Kết quả giám sát tình hình tài chính 

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của BCTC 2019,2020,2021 đã được 

kiểm toán. 



- Về kết quả kinh doanh: 

+ Doanh thu: 

+ Lợi nhuận: 

- Về tài sản công ty: 

+ Tài sản ngắn hạn: 

+ Tài sản dài hạn: 

+ Tổng tài sản: 

IV/ Thù lao và chi phí hoạt động của BKS. 

Trong năm qua do tình hình tài chính của công ty có nhiều khó khăn do đó Ban 

kiểm soát đã không nhận các khoản thù lao của công ty chi trả. 

 

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019-2021, kính trình Đại hội 

đồng cổ đông xem xét. 

 Xin trân trọng cám ơn 

 

T/m. BAN KIỂM SOÁT 

                 TRƯỞNG BAN 

    

 

 

 

                                                                                           ĐỖ THỊ TRÀ 

 
 


