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BÁO CÁO GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG 

V/v Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình tài chính năm 2021 

Kính thưa toàn thể Đại Hội, 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công 

ty, tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, 

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại Hội một số nội dung như sau:  

I. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG  

Chúng tôi tập trung công tác giám sát thông qua đánh giá toàn bộ tiến trình chỉ đạo, điều hành 

thực hiện các giải pháp triển khai thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm vừa qua và đảm bảo tính 

tuân thủ và đạt hiêu quả, cụ thể: 

i. Giám sát quá trình quản lý, vận hành đảm bảo an toàn, duy trì ổn định hoạt động Công ty. 

ii. Giám sát tất cả các mặt hoạt động đảm bảo tuân thủ theo đúng cơ chế chính sách đã 

được ĐHĐCĐ phê duyệt. 

iii. Giám sát tình hình tài chính, cơ cấu tài sản, nguồn vốn. 

1. Về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT 

Hội đồng Quản trị SBS với chức trách nhiệm vụ của mình đã thực hiện chỉ đạo có hiệu quả các 

công việc trọng yếu trong việc triển khai nhiệm vụ đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ số 

01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021 thông qua, đó là giữ vững và duy trì ổn định hoạt 

động, tiến tới khôi phục toàn diện hoạt động Công ty trong năm 2021, cụ thể: 

- HĐQT đã có những chỉ đạo, quyết định kịp thời để Ban Điều Hành triển khai thực hiện các công 

tác trọng tâm nhằm duy trì ổn định hoạt động của Công ty và đã đạt được kết quả tích cực, tạo ra 

nguồn thu đảm bảo vận hành bộ máy an toàn, thuận tiện cho giao dịch của Nhà đầu tư. 

- Đối với những mặt hoạt động khác, Công ty đã ổn định cơ cấu tổ chức bộ máy, tăng cường 

nhân sự kinh doanh, đồng thời đảm bảo an toàn hệ thống giao dịch, đảm bảo an toàn tài sản 

của nhà đầu tư và luôn giữ vững, góp phần ổn định cho toàn thị trường. 

Hội đồng Quản trị của Công ty SBS trong năm 2021 đã hoàn thành chức trách, nhiệm vụ đã 

được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua.  

2. Về kết quả giám sát hoạt động điều hành 

Ban Điều Hành đã nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của HĐQT trong công tác triển khai thực 

hiện các Nghị Quyết của HĐQT, và có giải pháp phù hợp vận hành ổn định hoạt động Công ty. 

Cụ thể:  

− Duy trì ổn định hệ khách hàng, doanh số kinh doanh, thị phần đã tiếp tục được khôi phục 

và đang trong xu hướng tích cực. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp hạ tầng công nghệ phục vụ 

cho công tác xử lý giao dịch an toàn, thuận tiện, đồng thời đảm bảo đáp ứng yêu cầu từ 2 

Sở và Trung tâm lưu ký 

 
 
 

 

            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      -------------------------------------------  

           Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2022 



2 
 

− Hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy hoạt động hướng về kinh doanh, cơ chế thúc đẩy tạo 

động lực kinh doanh, khuyến khích, đẩy mạnh công tác bán hàng. 

− Tiếp tục duy trì vị thế thuận lợi trong công tác xử lý nghĩa vụ nợ SBS, chưa để bất cứ sự 

kiện pháp lý bất lợi nào xảy ra 

Ban Điều Hành đã hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2021.  

3. Về công tác kiểm soát:  

Công tác kiểm soát trong năm 2021 tập trung vào các hoạt động trong tâm như sau: 

- Kiểm soát việc thực thi các cơ chế chính sách được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết 

ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021. 

- Công tác xử lý thu hồi nợ xấu được thực hiện tuân thủ đúng quy định Công ty. 

- Công tác hạch toán kế toán đã phản ánh đúng thực trạng tài chính và hoạt động kinh doanh 

của Công ty. 

 

II – KẾT QUẢ THẨM TRA TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH  

Báo cáo tài chính của Cty SBS cho niên độ tài chính kết thúc tại thời điểm 31/12/2021 đã được 

Công ty TNHH Kiểm toán TTP  thực hiện kiểm toán.  

Căn cứ vào kết quả giám sát tình hình tài chính trên cơ sở thực thi chức năng nhiệm vụ theo 

quy đinh tại Điều lệ Công ty, quy định  của pháp luật và sự kết hợp giữa ba cơ quan Quản trị - 

Điều Hành – Kiểm Soát trong quá trình thực thi chức trách, Ban Kiểm Soát có nhận xét sau :  

- Thống nhất với số liệu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 được thực hiện bởi Công ty 

Kiểm toán TTP 

- Tình hình tài chính của Công ty phản ánh đúng thực trạng hoạt động của Công ty theo Báo 

cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho niên độ kết thúc 31/12/2021. 

- Tất cả các mặt của tình hình tài chính Công ty luôn đảm bảo tuân thủ các chế độ tài chính 

hiện hành của pháp luật và của Công ty, tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua 

hàng năm, đã được các cơ quan kiểm toán độc lập và cơ quan hữu quan thanh, kiểm tra 

định kỳ, đảm bảo an toàn hệ thống giao dịch, đảm bảo an toàn tài sản của nhà đầu tư và 

luôn giữ vững, góp phần giữ ổn định cho toàn thị trường. 

 

III –  KIẾN NGHỊ  

Thông qua các công tác hoạt động trong năm 2021, Ban Kiểm Soát có kiến nghị như sau :  

Đề nghị Đại Hội Cổ Đông đồng thuận, thống nhất thông qua các báo cáo, tờ trình của Hội 

đồng Quản trị qua đó giúp cho SBS tiếp tục phát triển vững mạnh trên thị trường. 

Trân trọng .  

 TM. BAN KIỂM SOÁT 

 TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT 
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