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Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP IN KHOA HỌC KỸ THUẬT
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần In khoa học Kỹ thuật
-Ban kiểm soát xin báo cáo ĐHĐCĐ thường niên 2020 về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền
hạn được giao của BKS năm 2019 và phương hướng công tác năm 2020 như sau:
I. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019:
- Trong năm 2019, BKS đã giám sát việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ của HĐQT và BĐH.

- Kiểm soát việc thực hiện thoái vốn của TCT kinh doanh và quản lí vốn nhà nước.
- Giám sát việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.
- BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT Công ty.
- Xem xét, kiểm tra việc thống kê và lập BCTC của phòng Kế Toán.
- Xem xét các báo cáo của Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán AASC.
- Nhìn chung trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, BKS được HĐQT, Ban Giám Đốc tạo
mọi điều kiện thuận lợi, cung cấp đầy đủ thông tin khi có yêu cầu để hoàn thành công việc.

- Trong năm 2019, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh
doanh của Công ty.
II. BÁO CÁO CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2019:
- Số liệu tài chính năm 2019 của Công ty CP In Khoa học kỹ thuật đã được kiểm toán độc lập, đơn
vị kiểm toán là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Ban kiểm soát đã thông qua kết quả báo cáo kiểm toán của Công ty AASC, kiểm toán báo cáo tài
chính từ 01/01/2019 đến hết 31/12/2019 của Công ty CP In Khoa học kỹ thuật với những chỉ tiêu
trọng tâm cụ thể sau:
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Qua kiểm tra chúng tôi có nhận xét như sau:
Báo cáo tài chính được lập đúng quy định bao gồm:
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2019.
- Thuyết minh báo cáo tài chính 2019.
- Bảng thuyết minh báo cáo tài chính năm 2019 được Giám đốc ký ngày 25 tháng 03 năm
2020 và đã được công ty Kiểm toán AASC phát hành Báo cáo số 250320.004/BCTC.KT5 ngày
25/03/2020 với ý kiến hoàn toàn chấp nhận.
- Đến ngày 31/12/2019, Công ty đạt chỉ tiêu lợi nhuận kế toán trước thuế: 1.301.702.434
đồng (Một tỷ ba trăm linh một triệu, bảy trăm linh hai nghìn, bốn trăm ba mươi bốn đồng).
-Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.033.795.768 đồng (Một tỷ không trăm ba
mươi ba triệu, bảy trăm chín mươi lăm nghìn, bảy trăm sáu mươi tám đồng).
- Phần ghi nhận ý kiến ngoại trừ của kiềm toán, cụ thể: Các khoản nợ phải thu ngắn hạn của
khách hàng từ các năm trước của Công ty với tổng giá trị là: 340.752.123đ chưa được đối chiếu và
xác nhận. Đồng thời, Công ty cũng chưa thực hiện việc đánh giá để trích lập dự phòng nợ phải thu
khó đòi cho các khoản nợ phải thu tồn đọng này.
III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY:
Để thực hiện nghị quyết của Đại hội Cổ đông đề ra, các cuộc họp của HĐQT đã tập trung giải
quyết các vấn đề sau:
- Lập phương án sản xuất kinh doanh để hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức theo
nghị quyết.
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- Thống nhất xử lý các vấn đề phát sinh trong công việc sản xuất kinh doanh của công ty, đảm bảo
an toàn, tuân thủ đúng pháp luật.
- HĐQT đã tạo điều kiện thuận lợi để BĐH chủ động về cơ cấu tổ chức, sửa chữa máy móc cũ theo
quy định tại điều lệ Công ty.
- Các cuộc họp đều có đại diện Ban kiểm soát .
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2019:
- Các hoạt động của Công ty đều tuân thủ theo các qui định của pháp luật hiện hành. Điều lệ của
Công ty nằm trong phạm vi ngành nghề đã đăng ký kinh doanh.
- Việc triển khai sản xuất in, gia công bao bì đã được BĐH chuẩn bị, song quá trình triển khai còn
một số vướng mắc về mặt bằng nhà xưởng, nhân sự quản lí cũng như công nhân kĩ thuật cao.
- Tập trung đại tu sửa chữa, bảo dưỡng các máy móc thiết bị đã cũ trong những tháng ít việc để
nâng cao năng lực sản xuất, năng suất lao động trong điều kiện công nhân và nhân viên phòng ban
giảm do chuyển công tác và nghỉ chế độ.
- Nhằm tạo thêm nguồn việc cho CBCNV, trong năm 2019, BGĐ cũng đã cố gắng tìm thêm một số
khách hàng mới nhưng số lượng còn hạn chế và hiệu quả chưa cao.
- BGĐ tiếp tục mua bảo hiểm rủi ro cháy nổ cho khu vực máy móc và nhà xưởng sản xuất.
- HĐQT thường xuyên giám sát BGĐ trong việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch sản xuất kinh
doanh để đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, đúng quy định của pháp luật, đúng định
hướng nghị quyết đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua.
- Ngày 5/12/2019, SCIC đã tiến hành tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phiếu IKH của Công ty (
48.06%). Kết quả đã bán được 503.334 CP, giảm tỉ lệ nắm giữ hiện nay xuống còn 251.666 CP,
tương đương 16.02%.
- Năm 2020, BĐH phối hợp với SCIC để tiếp tục chào bán trọn gói cả lô còn lại theo quy định.
- HĐQT, BĐH đã sát sao và quyết liệt thực hiện được việc kí hợp đồng thuê đất cũng như làm xong
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa chỉ 101A Nguyễn Khuyến.
- BKS không nhận được các đơn thư kiến nghị hay đề xuất của cổ đông về việc đề nghị kiểm tra,
xác minh các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lí điều hành của BGĐ Công ty.
- Các chế độ đối với người lao động được thực hiện theo Bộ luật lao động và điều lệ Công ty. Việc
chi trả lương hàng tháng kịp thời và đầy đủ. Năm 2019, thu nhập của người lao động tăng khá so
với năm 2018. Hợp đồng lao động, Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo
hiểm tai nạn lao động được thực hiện đầy đủ, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
V. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:
1. Nhận xét:
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- Năm 2019, với thực trạng hiện có, Công ty còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất và kinh doanh.
- Việc làm và thu nhập cũng tương đối ổn định và được cải thiện hơn so với năm 2018 trong điều
kiện máy móc tiếp tục xuống cấp, cũ kĩ và lạc hậu, lao động ngày càng giảm do nhiều nguyên nhân
khách quan và chủ quan.
-Với các khó khăn như trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh
năm 2019. Tuy nhiên, HĐQT, BGĐ và toàn thể người lao động Công ty đã không ngừng nỗ lực
vượt khó nhằm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.
2. Kiến nghị :
- Tiếp tục cải tiến chế độ tiền lương, tuyển thêm lao động cho các bộ phận sản xuất chính.
- Quản lí sử dụng hiệu quả việc khai thác dịch vụ văn phòng.
- Thanh lí các máy móc thiết bị hết khấu hao, đã hết giá trị sử dụng, hoặc giá trị sử dụng thấp,
không hiệu quả, làm tiêu hao nhiều nguyên vật liệu.
- Căn cứ nguồn lực tài chính của Công ty và phương án huy động vốn cụ thể, trong thời gian tới,
HĐQT và BĐH cần nghiên cứu đầu tư một số máy gia công sau in cũng như máy in 4 màu nhằm
nâng cao năng suất lao động, giảm tiêu hao NVL, mở rộng nguồn hàng chất lượng cao, giá tốt.
- Đề nghị HĐQT và BGĐ thực hiện các biện pháp quyết liệt hơn nhằm đẩy mạnh công tác thu hồi
công nợ còn tồn đọng lâu năm.
- HĐQT, BĐH cần tiến hành báo cáo và làm thủ tục với UBCKNN cũng như Sở GDCK Hà Nội để
hủy đăng kí thông tin đại chúng và hủy niêm yết chứng khoán theo luật định.
Cuối cùng, Ban kiểm soát xin gửi lời chúc tới Quý Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
Chúc đại hội thành công tốt đẹp./.
Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2020
T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

ĐỖ THỊ HẠNH
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