
 

 

 

 

 

 

          

          

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

VỀ KẾT QUẢ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY NĂM 2021 

 

1. Quy mô hoạt động của Công ty: 
 
Tổng giá trị doanh nghiệp của Công ty thời điểm 31/12/2021 là: 108.565.539.504 đồng (tăng   

9.075.181.036 đồng so với thời điểm đầu năm). Cụ thể:  

   
Chỉ tiêu 

 
Đầu năm 2021 
(01/01/2021) 

 
Cuối năm 2021 

(31/12/2021) 

1. Tiền và các khoản tương đương 
tiền 

3.732.130.227  3.069.292.957  

2. Đầu tư tài chính ngắn hạn   6.000.000.000  

3. Công nợ phải thu ngắn hạn 18.395.456.903  20.903.950.833  

4. Hàng hóa tồn kho 20.597.700.303  28.753.119.238  

5. Tài sản ngắn hạn khác 323.556.125  1.179.176.618  

6. Phải thu dài hạn 0 0 

7. Tài sản cố định 56.179.444.239  47.800.486.082  

8. Tài sản dài hạn khác 262.070.671  859.513.776  

TỔNG CỘNG 99.490.358.468  108.565.539.504  

  
2. Nguồn vốn hoạt động của Công ty 

Nguồn vốn thường xuyên để duy trì hoạt động của Công ty tại thời điểm 
31/12/2021 là: 108.565.539.504 đồng. Bao gồm: 
  

- Vốn chủ sở hữu   : 67.716.105.337 đồng  
- Vay ngắn hạn  : 24.506.611.948 đồng 
- Vay dài hạn            :                        0 đồng       
- Vốn khác    : 16.342.822.219 đồng 

 (các khoản chiếm dụng hợp pháp)  
 

So với năm 2020, nguồn vốn duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty tăng 

9.1%, tương đương tăng 9.075.181.036 đồng. 

  CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC THÚ Y CAI LẬY 
   

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

                  Tiền Giang, ngày 16 tháng 04 năm 2022 



 

 

 

 

 
3.  Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 

 
- Doanh thu và các khoản TN khác   : 131.290.097.767 đồng 
- Chi phí      : 122.533.432.276 đồng 
- Lợi nhuận trước thuế  :     8.756.665.491 đồng 
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp :     1.228.172.572 đồng 
- Lợi nhuận sau thuế TNDN   :     7.528.492.919 đồng 
 
Lợi nhuận sau thuế 2021 đạt 7.528.492.919  đồng tăng 475.627.781 đồng so với năm 

2020 - lợi nhuận sau thuế đạt 7.052.865.138 đồng. 

4. Dự kiến phân phối lợi nhuận 2021 
 

Năm 2021 lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 đạt 7.528.492.919 đồng. 
Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 cho các cổ đông sẽ được HĐQT đề xuất 
và xin ý kiến cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên vào ngày 16/04/2022. 
 
 
4. Một số nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm soát 
 

Năm 2021 là một năm hết sức khó khăn với doanh nghiệp vì vừa phải chống đại 
dịch, vừa sản xuất, liên tục thay đổi phương án và điều chỉnh kịp thời các hoạt động 
thực tiễn trong doanh nghiệp để đảm bảo hoạt động được thuận lợi duy trì và đem lại 
hiệu quả.  

Qua thời gian tham gia kiểm soát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty, Ban Kiểm soát có một số ý kiến như sau: 

 
 4.1 Vấn đề quản lý tài chính: 

 
- Công ty thực hiện tốt chế độ kế toán thống kê theo qui định của pháp luật. Cụ thể, 

Công ty đã thuê tổ chức kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Ernst & Young Việt 
Nam kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 
31/12/2021, ý kiến kiểm toán viên đưa ra là phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế 
toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan. 
 

- Các phòng nghiệp vụ của Công ty thường xuyên kiểm tra xử lý tốt các thông tin tài 
chính cũng như cung cấp số liệu kịp thời theo yêu cầu cho lãnh đạo để chỉ đạo 
sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Đặc biệt tham mưu tốt cho Ban Giám đốc Công 
ty kiểm soát giá cả đầu vào nhằm hạ giá thành sản phẩm. 

- Về công nợ phải thu của Công ty năm 2021 có chuyển biến tích cực, đề nghị Ban 
Giám đốc tiếp tục phát huy và thường xuyên đối chiếu xác nhận nợ để đảm bảo 
cơ sở pháp lý và tránh rủi ro trong qua trình thực hiện.  
 



 

 

 

 

- 4.2 Công tác quản lý các khoản chi phí sản xuất kinh doanh: 
 

Với phương châm tiết kiệm chi phí quản lý Doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu 
quả sản xuất kinh doanh, Công ty cần tiếp tục khoán định mức chi phí cho các bộ 
phận như: bộ phận sản xuất trực tiếp tại phân xưởng, bộ phận kinh doanh và các chi 
phí ở các bộ phận gián tiếp, xây dựng quy chế trả công lao động nhằm tăng hiệu quả 
quản lý doanh nghiệp. Đồng thời, Công ty cũng cần có những quy định xét khen 
thưởng cho cán bộ công nhân viên có thành tích xuất sắc, tạo ra hiệu quả cho đơn vị 
để họ gắn bó với Công ty. 

 
 Trên đây là báo cáo kết quả việc kiểm soát năm 2021 của Ban Kiểm soát Công 

ty Cổ Phần Dược Thú y Cai Lậy. Kính báo cáo đến Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc 
Công ty và các Cổ đông tham dự Đại hội thường niên năm hôm nay./. 
 
 
              TM. BAN KIỂM SOÁT 
Nơi nhận:                  TRƯỞNG BAN 

- Chủ tịch HĐQT; (để phối hợp)   

- Các TV BKS; 

- Lưu vp. 

              

                                                                                    Vũ Thị Hồng Nhung 
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