




















































CÔNG TY CỔ PHẦN  

NAGAKAWA VIỆT NAM 

---o0o--- 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---o0o--- 
Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 04 năm 2017 

 

 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  

VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016 

 

 

 Kính thưa:  Đại hội đồng cổ đông – Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam; 

 

    - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

 - Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nagakawa Việt Nam. 

 - Căn cứ vào quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. 

 

  Trên tinh thần khách quan, nghiêm túc kiểm soát đánh giá toàn bộ kết quả hoạt động sản 

xuất kinh doanh đã công bố và giám sát việc triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nghị 

quyết của HĐQT giao Ban TGĐ thực hiện năm 2016. Ban kiểm soát Công ty cổ phần 

Nagakawa Việt Nam, xin trình bày báo cáo kiểm soát năm 2016 như sau: 

 

1. Hoạt động của BKS năm 2016: 

 Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, BKS đã lập kế hoạch, xây 

dựng chương trình công tác hàng tháng/hàng quý cho từng thành viên. BKS đã tổ chức họp 

nhằm tiến hành kiểm tra, đánh giá các hoạt động của công ty cũng như HĐQT và ban TGĐ. 

Đồng thời cũng xem xét đánh giá những công việc mà BKS đã thực hiện và lập kế hoạch công 

tác cho các tháng, quý sau. 

 Các cuộc họp của ban kiểm soát đều được ghi biên bản đầy đủ, sau khi kiểm tra, phân 

tích đánh giá và các hoạt động của công ty, BKS đều kịp thời đưa ra những góp ý cho ban TGĐ 

bằng văn bản để cải tiến và hoàn thiện công tác quản lý, điều hành của công ty.  

 

2- Kết quả hoạt động năm 2016: 

 Toàn bộ số liệu tài chính do HĐQT vừa công bố đều được trích dẫn từ báo cáo tài 

chính của công ty tại thời điểm 31/12/2016, số liệu trên hoàn toàn phản ánh trung thực kết quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm qua và được hạch toán tuân thủ đầy đủ 

theo các quy định về hạch toán kế toán hiện hành. Kết quả trên đã được kiểm toán bởi Công ty 

kiểm toán Nhân Tâm Việt, một đơn vị kiểm toán uy tín hiện nay.  



Số liệu cụ thể như sau: 

Bảng cân đối kế toán năm 2016.   

                                   Đơn vị tính: VNĐ 

STT Nội dung 
Số cuối kỳ 

(31/12/2016) 
Số đầu kỳ 

(31/12/2015) 

1 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 341,709,917,728       283,645,546,984  

1.1 Tài sản ngắn hạn 299,865,987,242       255,574,884,356  

1.2 Tài sản dài hạn 41,843,930,486         28,070,662,628  

2 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 341,709,917,728       283,645,546,984  

2.1 Nợ phải trả 160,511,242,914       117,959,032,427  

2.2 Nguồn vốn chủ sở hữu 181,198,674,814       165,686,514,557  

2.3 Lợi ích cổ đông thiểu số  10,308,170,707              2,914,598,337  

 

Kết quả hoạt động năm 2016                   

Đơn vị tính: VNĐ 

STT Chỉ tiêu Thực hiện  

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 390,538,408,231 

2 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  15,493,425,293 

3 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 11,322,431,839 

4 Lãi cơ bản trên cổ phiếu  762 

 

3 – Phần triển khai một số nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nghị quyết của HĐQT: 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 

 

STT Chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ hoàn thành 

1. Doanh thu: 
350. 000. 000.000 386,149,518,592 110,3% 

2. Lợi nhuận sau thuế: 
15.000.000.000 11,563,004,209 77,1% 

 

 

4 – Kết luận: 

 

 Năm 2016, thị trường điện lạnh cạnh tranh vô cùng gay gắt, thách thức từ thị trường đặt 

ra những nhiệm vụ hết sức nặng nề cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban Công ty. 

Đòi hỏi sự nỗ lực của từng thành viên trong công ty cũng như sự ủng hộ của quý vị cổ đông. 

Trong hoạt động của mình, để phát huy được vai trò kiểm soát ở mức cao nhất, Ban Kiểm soát 

sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các cổ đông cũng 

như của HĐQT, sự hợp tác và phối hợp của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ 

trong công ty.  

 

 T/M BAN KIỂM SOÁT 

      TRƯỞNG BAN 

                                                                                                Nguyễn Văn Hải (Đã ký) 
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