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BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT 

 

Tới:   Đại hội đồng cổ đông 

Tuân theo: 

- Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ công ty cổ phần Everpia, Quy chế hoạt 

động của Ban Kiểm soát 

- Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát. 

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Ernst & 

Young Việt Nam. 

Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Everpia báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 như sau: 

1. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã thực hiện vai trò giám sát của mình thông qua các phương thức 

sau: 

- Theo dõi hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi với các thành viên, tham 

dự các phiên họp thường kỳ và lấy ý kiến khác của HĐQT, qua đó đưa ra các kiến nghị với 

HĐQT 

- Giám sát Ban điều hành thông qua trao đổi trực tiếp để nắm bắt tình hình hoạt động kinh 

doanh, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao phó cũng như các Nghị quyết của 

HĐQT 

- Giám sát thông qua kênh báo cáo của Kiểm toán độc lập 

Phạm vi giám sát bao gồm: 

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác   

- Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính Công ty 

- Giám sát việc công bố thông tin và giao dịch với bên liên quan 

- Giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro tuân thủ  

Ngoài ra, trên cơ sở kết quả giám sát, Ban kiểm soát cũng đề xuất các khuyến nghị và tư vấn cho 

Hội đồng quản trị và Ban điều hành các nội dung liên quan đến Quản trị chi phí, đánh giá hiệu quả 

các hoạt động cải tổ, nâng cao hiệu quả quản trị hàng tồn kho và tăng cường vai trò của bộ phận 

Kiểm soát nội bộ. 

2. Báo cáo kết quả giám sát 

 Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị  

- HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ hàng quý. Ngoài ra, HĐQT 

còn tổ chức xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để kịp thời phê duyệt, ra 

quyết sách chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty bám sát với những thay đổi của 

thị trường và thị yếu tiêu dùng. 

- Trong các phiên họp HĐQT nói riêng và hoạt động của HĐQT nói chung, các thành 

viên HĐQT đã tham gia đầy đủ, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, với phương 
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châm tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty, Quy chế quản 

trị  nội bộ. 

- Các Nghị quyết và quyết sách của HĐQT đạt được sự nhất trí cao của các thành viên 

HĐQT. BKS ghi nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên 

HĐQT. 

 

 Đánh giá về hoạt động của Ban giám đốc và Tổng giám đốc  

- Ban Giám đốc đã nỗ lực tối đa với quyết tâm cao nhất vừa duy trì ổn định sản xuất vừa 

đảm bảo an toàn phòng chống dịch; hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh 

doanh của Công ty theo đúng các định hướng, chỉ đạo của HĐQT. 

- Trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, định kỳ hàng tháng, hàng quý Tổng 

giám đốc đã có các báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh trong tháng, trong quý 

và kế hoạch, định hướng dự kiến của các tháng, của quý tiếp theo. Bên cạnh đó, nhiều 

hoạt động cải tiến sản xuất nhằm mục tiêu sử dụng hiệu quả tài nguyên (năng lượng, 

nước, nguyên vật liệu) cũng được tiến hành và thực hiện báo cáo đánh giá mỗi 6 tháng. 

- Ban Giám đốc đã vận hành công ty hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và điều 

lệ công ty, không nhận thấy dấu hiệu bất thường hay vi phạm trong quá trình điều hành 

Công ty của Tổng giám đốc và Ban giám đốc. 

 

 Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 

- Công ty đã thực hiện đầy đủ các kế hoạch đề ra đã được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/ĐHĐCĐ2021/NQ ngày 

23/04/2021, bao gồm việc chi trả cổ tức bằng tiền, lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính 

độc lập, thù lao cho thành viên HĐQT và BKS. 

- Đối với Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng 

văn bản ngày 27/12/2021 về việc xử lý cổ phiếu quỹ hiện có để chia cho cổ đông hiện 

hữu và bán cho cán bộ công nhân viên, Công ty đã nhanh chóng thực hiện các thủ tục 

để thực hiện Nghị quyết đã được thông qua, tính đến ngày 30/03/2022, công ty đã hoàn 

thành việc chia cổ phiếu cho cổ đông hiệu hữu với tỷ lệ 8%. 

 

 Đánh giá về hoạt động thực hiện chế độ Kế toán và Báo cáo tài chính 

- Báo cáo tài chính năm 2021 (bao gồm báo cáo quý, báo cáo soát xét bán niên và báo 

cáo kiểm toán cả năm) được lập và trình bày trung thực, phù hợp với các quy định hiện 

hành. 

- Không có sự kiện bất thường hay giao dịch bất thường trong kỳ báo cáo 

- Không có gian lận hay sai sót trọng yếu 

- Các thông số tài chính như khả năng thanh khoản, đòn bẩy tài chính nằm trong ngưỡng 

an toàn 

- Sau tư vấn của đơn vị kiểm toán EY về việc lập báo cáo tài chính theo IFRS từ năm 

2017, bộ phận Kế toán của Công ty tiếp tục kế thừa và tự nghiên cứu, sẵn sàng cho việc 

áp dụng IFRS từ năm 2025 theo lộ trình của Bộ Tài chính 

- Dịch vụ kiểm toán độc lập: Đơn vị Kiểm toán độc lập và Kiểm toán viên có đủ năng 

lực và tính độc lập, đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính một cách công tâm, khách 

quan, hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng kiểm toán đã ký kết và tuân thủ các 

tiêu chuẩn kiểm toán và kế toán hiện hành. 
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 Công bố thông tin & Giao dịch với bên liên quan 

- Không có vi phạm về nghĩa vụ công bố thông tin trong năm 2021 

- Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do Everpia nắm quyền kiểm soát trên 50% 

trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành 

khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó: 01 giao dịch 

thuê căn hộ dài hạn giữa Everpia và vợ của ông Cho Yong Hwan - Chủ tịch HĐQT 

kiêm Phó GĐ Công ty. Giao dịch này đã báo cáo đầy đủ, được HĐQT phê duyệt trước 

khi thực hiện và công bố thông tin theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và luật hiện 

hành. BKS ghi nhận giao dịch đã được tiến hành một cách minh bạch, hợp lý, phục vụ 

cho lợi ích của Công ty và cổ đông. 

- Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám 

đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là 

người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: 

Không có. 

 

 Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro 

Ban kiểm soát đánh giá Công ty đang duy trì một khung quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ 

hiệu quả, với các điểm nhấn sau: 

- Hoàn thành việc lắp đặt phần mềm quản lý điểm bán POS tại toàn bộ các showroom 

công ty và 80% các đại lý tại Hà Nội, giúp minh bạch hóa và cập nhật liên tục thông 

tin bán hàng và tồn kho. 

- Nâng cao hoạt động quản lý chất lượng bằng việc thiết lập bộ phận Kiểm tra chất lượng 

đặc biệt – Special QC nhằm tăng cường kiểm soát chất lượng thành phẩm trước khi 

xuất Kho. 

- Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý môi trường, lao động và sản xuất theo tiêu chuẩn độc 

lập, như ISO14001, Higg, GRS, BSCI. 

- Theo sát khung quản trị rủi ro đã được ban hành, đồng thời liên tục cập nhật, bổ sung 

các rủi ro mới cũng như các biện pháp phòng ngừa mới. Trong năm 2021 không phát 

sinh rủi ro nào trọng yếu. 

- Bản tin tuân thủ được cập nhật định kỳ và đột xuất như một công cụ truyền thông nội 

bộ hữu hiệu 

- Bản tin Pháp luật giúp cập nhật liên tục các quy định pháp lý mới nhất liên quan đến 

toàn bộ các nghiệp vụ hoạt động có liên quan. 

 

 Kiểm toán nội bộ 

Chức năng kiểm toán nội bộ đã dần được hoàn thiện, và được thực hiện bởi bộ phận Kiểm 

soát nội bộ của Công ty, cụ thể như: 

- Định kỳ và đột xuất kiểm tra việc tuân thủ quy trình, cũng như giám sát tính hiệu quả 

của quy trình và hệ thống kiểm soát nội bộ, đồng thời khuyến nghị bổ sung, thay đổi 

các điểm kiểm soát cần thiết để tăng hiệu quả quản trị rủi ro. 

- Giám sát các hoạt động của Công ty có theo đúng định hướng, mục tiêu chiến lược đã 

đề ra chưa và đưa ra khuyến nghị lên HĐQT.  

 

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát 

Trong năm 2021, BKS đã tiến hành 02 cuộc họp thường kỳ với sự tham gia đầy đủ của các thành 

viên và thực hiện trao đổi các nội dung thuộc thẩm quyền được giao: 
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STT Ngày họp Nội dung họp Kết luận & kiến nghị 

01 26/03/2021 1. Đánh giá kết quả kiểm 

soát năm 2020 

2. Kế hoạch hoạt động 

năm 2021 

1. Đánh giá kết quả kiểm soát năm 2020 

- Hoạt động của HĐQT & Ban Giám đốc: không 

phát hiện gian lận hay các dấu hiệu bất thường. 

HĐQT & Ban Giám đốc hành động vì lợi ích cao 

nhất của Công ty và cổ đông, tuân thủ nghị quyết 

ĐHĐCĐ. 

- Tình hình tài chính lành mạnh, các chỉ số tài 

chính ở ngưỡng an toàn. Hoạt động kiểm toán độc 

lập được thực hiện minh bạch, khách quan. 

- Hoạt động kinh doanh: doanh thu và lợi nhuận 

tăng trưởng âm do ảnh hưởng nặng nề của dịch 

covid, tỷ lệ lợi nhuận chỉ đạt 4,9% - thấp nhất 

trong 10 năm hoạt động. 

- Mặc dù doanh thu giảm nhưng Công ty đã triển 

khai được số hoạt động mang tính tiền đề cho phát 

triển trong dài hạn: i) lắp đặt hệ thống quản lý bán 

hàng tại 160/425 đại lý trên toàn quốc, ii) ra mắt 

website thương mại điện tử www.everon.com, iii) 

sử dụng nguyên liệu tự nhiên vào sản xuất, iv) đẩy 

mạnh hoạt động tự cải tổ trong sản xuất. 

- Hệ thống kiểm soát rủi ro nội bộ: tiếp tục hoàn 

thiện chức năng kiểm toán nội bộ theo quy định 

mới 

2. Kế hoạch hoạt động năm 2021: 

- Tiếp tục vai trò giám sát một cách hiệu quả 

- Hỗ trợ hoàn thiện chức năng kiểm toán nội bộ 

- Tư vấn, hướng dẫn việc ghi nhận và bóc tách chi 

phí theo bộ phận kinh doanh, theo xưởng sản xuất 

- Đánh giá chuyên đề về hiệu quả hoạt động tự cải 

tổ nhà máy và khuyến nghị về chiến lược quản trị 

sản xuất cho Ban điều hành 

02 15/10/2021 1. Đánh giá tình hình 

hoạt động kinh doanh 09 

tháng đầu năm 2021 

2. Đánh giá việc thực 

hiện Nghị quyết 

ĐHĐCĐ  

3. Đánh giá hiệu quả các 

hoạt động kiểm soát nội 

bộ 

1. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh: 

- Doanh số bán hàng giảm 5% so với cùng kỳ năm 

trước. Nhờ vào các biện pháp kiểm soát chi phí 

theo xưởng, theo bộ phận góp phần đưa lợi nhuận 

sau thuế lũy kế 9 tháng tăng 33% so với cùng kỳ 

năm 2020. 

- Để đảm bảo an toàn sản xuất công ty thực hiện 

hình thức sản xuất ba tại chỗ từ 21/7 đến 

21/9/2021 tại cả ba nhà máy.  

- Các hoạt động cải tiến sản xuất và kiểm soát chi 

phí đã giúp chi phí giá vốn/ doanh thu giảm từ 

71% 9 tháng đầu năm 2020 xuống 67% năm 2021 

và chi phí quản lý giảm 13 tỷ so với cùng kỳ.  

- Khuyến nghị: (i) tiếp tục đẩy mạnh các hoạt 

động cải tổ trong sản xuất để tiết giảm chi phí giá 

vốn, nâng cao sức cạnh tranh; (ii) phối hợp cùng 

các trạm y tế cơ sở đẩy nhanh việc tiêm mũi 2 cho 

toàn bộ CNCBV 

2. Đánh giá việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 

http://www.everon.com/


5 

 

- Các nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao phó cơ bản đã 

hoàn thành, như chi trả cổ tức, thù lao HĐQT độc 

lập và BKS, lựa chọn công ty kiểm toán. 

- Toàn công ty đang nỗ lực hết sức để đạt mục tiêu 

doanh thu và lợi nhuận được giao 

3. Đánh giá việc thực hiện nghị quyết HĐQT 

- Các nghị quyết HĐQT ban hành trong quý I, II, 

III đã được công ty thực hiện và hoàn thành, trong 

đó quan trọng nhất là Nghị quyết HĐQT số 005 

ngày 29/06/2021 về việc triển khai xây dựng nhà 

máy mới tại Đồng Nai và quyết định mua lại trước 

hạn 10.100.000USD trái phiếu chuyển đổi phát 

hành cho quỹ Hàn Quốc Rhinos no.4  

 

3. Đánh giá hiệu quả các hoạt động kiểm soát 

nội bộ 

- Bộ phận Kiểm soát nội bộ đã thực hiện tốt các 

vai trò kiểm soát tuân thủ, kiểm soát rủi ro trong 

toàn bộ các hoạt động vận hành tại Công ty theo 

khung quản trị rủi ro của đạo luật Sabarne-Oxley. 

 

5. Thù lao và chi phí cho Ban kiểm soát năm 2021 

ĐVT: VNĐ 

Tên thành viên Chức vụ Thù lao BKS  

(trước thuế) 

Chi phí hoạt động  

& các lợi ích khác 

Ông Trương Tuấn Nghĩa Trưởng Ban         86,400,000  0 

Ông Ko Tae Yeon Thành viên         86,400,000  0 

Ông Nguyễn Đắc Hướng Thành viên         86,400,000  0 

Tổng cộng      259,200,000  
0 

 

 

Tới: 

- ĐHĐCĐ 2022 

- HĐQT 

- Ban điều hành 

- Lưu VP 

T/m. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT 

(đã ký) 

TRƯƠNG TUẤN NGHĨA 

 

 


