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BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính thưa quý vị Đại biểu, thưa quý vị Cổ đông

Căn cứ : 

- Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ hiện hành của công ty Bibica;

- Chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát được quy định trong Điều lệ của Công 
ty;

- Các quy định về chế độ tài chính kế toán và hệ thống chuẩn mực kế toán Việt nam;

- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 
2018 đã kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Ernst and Young Việt nam;

Ban Kiểm Soát xin báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2020 với các nội dung 
như sau :

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2020

1. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban 
Điều hành 

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức 
công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét các báo cáo tài chính 
của Công ty năm 2020 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty Ernst and Young 
Việt Nam. 

3. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2020 của Hội 
Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các 
hoạt động kinh doanh trong năm 2020 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ 
Đông năm 2020. 

Trong năm 2020 Ban Kiểm Soát đã tổ chức của Ban Kiểm Soát, bao gồm đánh giá hoạt 
động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty 
trong cả năm 2020. Tham gia, theo sát và đóng góp ý kiên trong các cuộc họp Hội Đồng 
Quản trị năm 2020.

II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát 

1. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020

- Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 và kết thúc ngày 31/12/2020

- Căn cứ báo cáo tài chính 2020 đã kiểm toán, Ban kiểm soát đánh giá Công ty đã tuân
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thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt 
Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế 
toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung 
thực, hợp pháp.

1.1 Chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.

 (Theo Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán độc lập các năm 2018, 2019, 2020)

1.2 Tổng hợp một số kết quả kinh doanh theo các năm 

 (Theo Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán độc lập các năm 2018, 2019, 2020)

2. Về công tác quản trị và điều hành

2.1 Hội đồng quản trị:
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HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh
nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 
đông và các quy định khác của pháp luật.

Bibica luôn cung cấp cho các thành viên HĐQT thông tin đầy đủ, toàn diện, liên tục 
và kịp thời trước các cuộc họp của HĐQT và trên cơ sở liên tục để họ có thể đưa ra 
các quyết định để thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của mình.

Cụ thể, trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức 9 cuộc họp, với mục đích giám sát hoạt 
động của Ban điều hành, đồng thời đề ra phương hướng chiến lược hoạt động và 
định hướng cho Ban điều hành theo đúng định hướng cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ 
Đông. Tổng số các cuộc họp HĐQT thực hiện như sau:

TT Họ Tên Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ
tham dự

họp

Lý do
không

tham dự
họp

1 Trương Phú
Chiến

Chủ tịch
HĐQT

9 (2 rực tiếp và 7 cuộc họp thông qua
hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

100%

2 Kim Jun
Yeon

Thành viên 8 (1 trực tiếp và 7 cuộc họp thông 
qua hình thức lấy ý kiến bằng văn 
bản)

95% Lý do cá
nhân

3 Võ Ngọc
Thành

Thành viên
HĐQT độc

lập

9 (2 trực tiếp và 7 cuộc họp thông 
qua hình thức lấy ý kiến bằng văn 
bản)

100%

4 Nguyễn
Khắc Hải

Thành viên
HĐQT độc

lập

9 (2 trực tiếp và 7 cuộc họp thông 
qua hình thức lấy ý kiến bằng văn 
bản)

100%

5 Jung Woo
Lee

Thành viên 8 (1 trực tiếp và 7 cuộc họp thông 
qua hình thức lấy ý kiến bằng văn 
bản)

95% Lý do cá
nhân

Theo Nghị quyết đaị hội cổ đông thường niên năm 2020, HĐQT đã triển khai thực 
hiện như sau:

STT Nghị quyết Ngày Nội dung

1 Nghị quyết số 
01/2020/NQDHDCD

27/06/2020 Thông qua báo cáo HĐQT và TGĐ năm 2019

Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm 
toán)

Thông qua báo cáo ban kiểm soát năm 2019
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Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019

Chỉ tiêu kế hoạch & phân phối lợi nhuận năm 2020

Chọn công ty kiểm toán

Bầu chọn CTHĐQT và TGĐ

Thù lao HĐQT

Thù lao Ban kiểm soát

Thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành

2 Nghị quyết số 
000477/2020/NQ/HDQT

07/05/2020 Thông qua việc đăng ký mua trái phiếu do BIDV 
phát hành trị giá 200 tỷ

Thông qua định hướng kinh doanh năm 2020 và 
các kế hoạch tối ưu hoá hiệu quả sản xuất kinh 
doanh

Thông qua việc uỷ quyền cho người đại diện theo 
pháp luật

Các nghị quyết trên được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các
nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, 
Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

2.2 Ban Điều Hành

- Năm 2020 là một năm đầy biến động, chúng ta không chỉ bị ảnh hưởng bởi đại dịch, 
mà còn chịu tác động nặng nề từ tình trạng biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ v.v... Một 
năm được đánh giá là khó khăn đặc biệt của toàn ngành bánh kẹo và Bibica cũng là một
trong những doanh nghiệp chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi những biến động này. Đại 
dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất cũng như tâm lý người tiêu dùng, 
đồng thời những đợt giãn cách xã hội trên diện rộng ảnh hưởng lớn tới việc triển khai 
hệ thống bán hàng.

- Bên cạnh rủi ro bênh dịch Covid-19, thị trường bánh kẹo Việt Nam tiếp tục chịu sự 
cạnh tranh khốc liệt hơn, khi các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tại Việt Nam 
gia tăng các hoạt động quảng cáo ở mọi phương tiện truyền thông. Nhiều mảng hoạt 
động công ty phải có sự điều chỉnh kịp thời để có thể phản ứng kịp thời với mức độ 
cạnh tranh của thị trường, đặc biệt là các đối thủ nước ngoài.

- Kết quả kinh doanh năm 2020 của Bibica ghi nhận nhỉnh doanh thu 1.220 tỷ đồng, 
giảm 19% so với cùng kỳ năm 2019, lợi nhuận sau thuế đạt 96.6 tỷ đồng, tăng nhẹ so 
với cùng kỳ.

- Khép lại năm 2020 vô cùng khó khăn, so với kế hoạch 1.800 tỷ doanh thu và 88 tỷ lãi 
sau thuế được Đại hội đồng cổ đông đề ra, Công ty hoàn thành được 68% mục tiêu về 
doanh thu và vượt 10% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

III. Kết luận và kiến nghị của BKS

- Trong tình hình rủi ro dịch bệnh, giãn cách xã hội. Ban điều hành cần chú trọng việc 
thúc đẩy bán hàng đa kênh. 

- Cần có kế hoạch và chiến lược thúc đẩy tăng trưởng ngay khi tình hình dịch bệnh được 
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kiểm soát.
- Đánh giá, quản lý chi phí giá vốn hợp lý, xây dựng phương án quản lý chi phí đầu vào, 

cắt giảm chi phí để hạ chi phí giá thành sản xuất.
- Thúc đẩy bán hàng để tăng hiệu suất khai thác các dây chuyền mới.
- Nhanh chóng củng cố nhân sự marketing, để đảm bảo đội ngũ có tính bọc lót, hỗ trợ lẫn

nhau và tham mưu cho lãnh đạo để nhanh chóng tăng cường bán các sản phẩm của các 
dây chuyền mới

- Lên kế hoạch để đầu tư một số trang thiết bị máy móc cho bộ phần R&D để thử nghiệm
các sản phẩm mới. 

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2021

   TM. BAN KIỂM SOÁT

(Đã ký)

     VŨ CƯỜNG


