BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH NĂM 2009
(Ngày 04/6/2010)
Kính thưa quý vị đại biểu,
Kính thưa quý vị cổ đông,
Thay mặt Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Liên Minh, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông
những nội dung sau:
1. Một số hoạt động chính của Ban Kiểm soát trong năm 2009
Trong năm 2009, Ban Kiểm soát Công ty CP Liên Minh đã tiến hành thường xuyên gặp gỡ, trao
đổi, email, điện thoại để thực hiện một số công việc chính sau đây nhằm đảm bảo quyền lợi của
các cổ đông:
-

Kiểm soát để đảm bảo công ty hoạt động theo đúng Luật Doanh nghiệp; điều lệ công
ty cũng như các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2008.

-

Tham gia công tác tổ chức, kiểm phiếu, báo cáo kết quả kiểm phiếu Đại hội cổ đông
thường niên năm 2008 ngày 12/05/2009 đảm bảo công tác được thực hiện nghiêm
túc, chính xác và đúng thủ tục theo luật.

-

Tham gia các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị và đưa ra các ý kiến góp ý
trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình nhằm xây dựng chiến lược hoạt
động và kế hoạch kinh doanh trong năm cho Công ty; xem xét các báo cáo tổng kết
tài chính do Ban Tổng Giám Đốc và Ban Tài chính kế toán chuẩn bị để có thể kịp thời
cập nhật thông tin cho công tác kiểm soát của mình.

-

Chủ động làm việc, xem xét các báo cáo của Kiểm toán độc lập, và có ý kiến về
những vấn đề các bên kiểm toán đưa ra dưới góc độ của mình.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động tài chính của công ty.
-

Đến hết năm 2009 Ban kiểm soát đã phát hiện 01 số trường hợp trong hoạt động tài
chính của công ty như sau.
o Một số hoá đơn thuế GTGT đầu vào đã hạch toán nhưng chưa hợp lệ.
o Vào ngày 15/05/2009 chi tiếp khách 21.823.462 vượt 10.000.000đ so với qui
chế.

-

Ban Kiểm soát đã đóng góp ý kiến thảo luận với mục đích nâng cao tính minh bạch
và chính xác của hệ thống báo cáo tài chính.

-

Ban Kiểm soát cũng đã phối hợp với báo cáo kiểm toán độc lập của công ty. Ban
Kiểm soát đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo
của Công ty và tổ chức kiểm toán độc lập.

-

Tuy nhiên, trong tình hình kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều biến động khó
lường trước, thị trường vốn vào bất động sản tiềm ẩn nhiều rủi ro, Ban Kiểm soát cho
rằng Hội đồng quản trị cần chuẩn bị và trình bày với Hội đồng cổ đông kế hoạch thực
hiện các dự án đầu tư trong thời gian tới.

3. Kết quả giám sát với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám Đốc và
các cán bộ quản lý.
-

Năm 2009 Ban Tổng Giám đốc có thay đổi: ông Lê Thanh Vinh chuyển giao cho ông
Nguyễn Hùng Cường Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành; Bổ nhiệm 2
Phó Tổng giám đốc: là ông Hồ Tá Tín nay đã nghỉ việc và ông Vũ Hoàng Phước
nhưng sự biến động này không gây ảnh hưởng nhiều đến công tác điều hành các hoạt
động của Công ty.

-

Trong năm Ban Kiểm soát ghi nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động của
các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban tổng giám đốc cũng như các cán bộ
quản lý công ty.

4. Về tình hình tài chính của Công ty CP Liên Minh.
-

Trên báo cáo tài chính năm 2009 do Ban Tổng giám đốc lập đã được kiểm toán độc
lập bởi Công ty Kiểm toán DTL, Ban Kiểm soát nhất trí với số liệu trình bày trên báo
cáo tài chính theo một số chi tiêu tại thời điểm 31/12/2009 như sau:
+ Tổng tài sản

: 497.031.699.002đ

+ Tổng nợ phải trả

: 390.808.823.365đ

+ Lợi nhuận trước thuế

:

1.516.648.913đ

+ Lợi nhuận sau thuế

:

1.251.235.353đ

+ Trích lập dự phòng đầu tư tài chính: 320.881.227đ
5. Kiến nghị và định hướng công tác năm 2010
-

Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2009
của Công ty Liên Minh (đính kèm) và báo cáo hoạt động năm 2009 của Ban kiểm
soát Công ty Liên Minh.

-

Định hướng công tác kiểm soát năm 2010, Ban Kiểm soát thực hiện đúng quyền hạn
và nhiệm vụ theo các quy định hiện hành; trong đó tập trung kiểm tra, giám sát việc
tuân thủ các quy định pháp luật và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; thẩm định
báo cáo tài chính từng quý và cả năm của Công ty.

- Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, kính đề nghị Quý vị cổ đông xem
xét thông qua.
Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
TP.HCM, Ngày 31 tháng 03 năm 2010
TM. Ban Kiểm soát
TRƯỞNG BAN
Nơi nhận:
- Cổ đông công ty
- HĐQT, BKS, BTGĐ

(đã ký)

Nguyễn Thị Mận

