CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Điều 123 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của
Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng. Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra báo cáo tài chính và công tác
quản lý của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Giám đốc (BGĐ) trong năm 2015. Cụ thể như sau:

I.

Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015:

1) Kiểm tra quá trình thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của HĐQT và
BGĐ công ty.
2) Kiểm tra giám sát việc chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ của Cty, quy chế nội bộ
Cty, Nghị quyết, quyết định của HĐQT và BGĐ trong việc quản lý và điều hành Cty.
3) Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Cty theo các Quy định của luật chứng khoán và các văn
bản pháp luật có liên quan.
4) Xem xét các báo cáo sơ kết 6 tháng, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh cả năm nhằm đánh giá tính
trung thực và hợp lý của số liệu tài chính. Đồng thời phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét các yếu tố
ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.
5) Kiểm tra các báo cáo tài chính năm 2015 trước và sau kiểm toán.
6) Tham dự các cuộc họp HĐQT và BGĐ trong năm 2015, trên cơ sở đó đưa ra ý kiến đánh giá, kiến nghị
cho HĐQT và BGĐ Cty.

II.

Kết quả giám sát đối với các hoạt động của HĐQT và BGĐ:
1) Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
2) Hàng tuần/tháng, BGĐ tiến hành họp nhằm rà soát việc thực hiện kế hoạch và có các biện pháp điều
chỉnh phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế tại Cty. Ngoài ra, BGĐ thường xuyên họp bất
thường và báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh, đề xuất ý kiến với HĐQT.
3) Hàng quý, HĐQT tiến hành họp để xem xét và đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
Đồng thời, HĐQT xem xét, cho ý kiến, thông qua các phương án, các giải pháp thực hiện do BGĐ đề ra
nhằm tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty.

Đánh giá chung :
1)

Việc tiến hành các cuộc họp HĐQT và BGĐ định kỳ và bất thường năm 2015 thuộc thẩm quyền của
HĐQT và BGĐ phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Cty. Các biên bản, quyết định, nghị
quyết do HĐQT và BGĐ được lập đúng theo quy định.
2) HĐQT và BGĐ Cty đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ. Ban kiểm soát đã
hoàn thành chức năng giám sát của mình.

III.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

1) Tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của năm 2015 :
STT
Chỉ tiêu
1
Sản lượng bao bì (tấn)
2
Doanh thu bao bì
3
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

Kế hoạch
Thực hiện
10,000 tấn
11,282 tấn
480 tỷ
578.8 tỷ
10 tỷ
10.5 tỷ

%TH/KH
112,82%
120,59%
105,80%

2) Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Cty năm 2015:
A. Kết quả kinh doanh 2015:
STT
1.
2.
3.
4.
5.

CHỈ TIÊU
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Các khoản giảm trừ doanh thu
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
Giá vốn hàng bán
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

Năm nay
707,016,258,476
707,016,258,476
658,109,440,175
48,906,818,301
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Năm trước
741,823,616,311
741,823,616,311
692,996,899,516
48,826,716,795

Tỷ lệ +/-5%
-5%
-5%
0%
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Doanh thu hoạt động tài chính
Chi phí tài chính
Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
Thu nhập khác
Chi phí khác
Lợi nhuận khác
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ
Lãi cơ bản trên cổ phiếu

13,583,301,172
22,409,203,919
12,433,159,841
18,328,694,596
9,319,061,117
4,317,660,901
216,174,898
4,101,486,003
13,420,547,120
2,840,863,125
10,579,683,995
10,579,683,995
497

12,544,764,817
14,827,653,243
14,161,478,382
18,862,432,300
13,519,917,687
755,399,850
1,034,808,789
(279,408,939)
13,240,508,748
1,352,958,859
154,085,063
11,733,464,826
11,733,464,826
552

8%
51%
-12%
-3%
-31%
472%
-79%
1568%
1%
110%
-100%
-10%
-10%
-10%

B. Bảng cân đối kế toán 2015 :
CHỈ TIÊU

STT
A-

TÀI SẢN NGẮN HẠN

Số cuối năm

Số đầu năm

373,625,828,567

475,159,600,754

-21%
7%

Tỷ lệ +/-

I.

Tiền và các khoản tương đương tiền

82,364,036,940

77,305,028,820

II.

Đầu tư tài chính ngắn hạn

66,127,777,778

102,200,000,000

-35%

III.

Các khoản phải thu ngắn hạn

92,812,180,929

106,414,337,738

-13%

IV.

Hàng tồn kho

117,276,375,172

172,609,246,882

-32%

B-

TÀI SẢN DÀI HẠN

161,103,845,248

174,937,166,023

-8%

I.

Các khoản phải thu dài hạn

II.

Tài sản cố định

III.

Bất động sản đầu tư

-

-

39,417,717,480

IV.

Tài sản dở dang dài hạn

V.

Đầu tư tài chính dài hạn

VI.

-

42,249,774,887

-7%

-

-

-

14,728,085,352

19,920,640,549

-26%

Tài sản dài hạn khác

106,958,042,416

112,766,750,587

-5%

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

534,729,673,815

650,096,766,777

-18%

STT

Số cuối năm

Số đầu năm

NỢ PHẢI TRẢ

228,180,035,746

343,492,334,703

-34%

I.

Nợ ngắn hạn

208,761,670,306

276,667,241,883

-25%

II.

Nợ dài hạn

19,418,365,440

66,825,092,820

-71%

D-

VỐN CHỦ SỞ HỮU

306,549,638,069

306,604,432,074

0%

C-

CHỈ TIÊU

I.

Vốn chủ sở hữu

II.

Nguồn kinh phí và quỹ khác

306,549,638,069

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

306,604,432,074
-

534,729,673,815

Tỷ lệ +/-

0%
-

650,096,766,777

-18%

Đánh giá kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Cty năm 2015 :
o
o

o
o

Các chỉ tiêu thực hiện về sản lượng bao bì, doanh thu bao bì và Tổng lợi nhuận toàn Cty đều vượt.
Về báo cáo tài chính năm 2015 của công ty : Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán A&C.
Báo cáo này phản ánh trung thực, hợp lý, đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính
của công ty. Báo cáo được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp hiện
hành và các quy định pháp lý có liên quan .
Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, các khoản chi phí, khoản trích dự phòng,
được ghi nhận đúng theo các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
Ban kiểm soát đã thẩm tra báo cáo tài chính, qua đó đồng ý với các đánh giá hoạt động tài chính của
công ty đã nêu trong báo cáo kiểm toán.
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IV.

Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát:
Công ty đã thực hiện việc trả thù lao cho Ban kiểm soát theo mức chi đã được Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2015 thông qua.

V.

Kiến nghị của Ban Kiểm soát :

1) Trong bối cảnh thị trường kinh doanh của Cty hiện nay, Cty cần tập trung chọn lựa các khách hàng lớn,
có năng lực tài chính tốt.
2) Tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực có năng lực và trình độ để chuẩn bị cho vấn đề Việt Nam gia
nhập TPP.
3) Về tài chính, BGĐ tập trung lập kế hoạch và điều tiết nguồn vốn hiệu quả.

VI.

Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016:
1) BKS sẽ tiếp tục bám sát các chỉ tiêu trong Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2016 thông qua, để có kế hoạch kiểm tra việc thực hiện theo quy định.
2) Kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty.
3) Tổ chức xem xét và kiểm tra các báo cáo tài chính quý, 06 tháng và cả năm của công ty.
4) Tham gia các cuộc họp của HĐQT và BGĐ để nắm bắt và đánh giá chính xác hoạt động SXKD của
Cty.
5) Kiểm tra việc thực hiện công bố thông tin đến các cổ đông và nhà đầu tư.
6) Thực hiện các công tác khác theo quy định.
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LÂM NGUYỄN QUỐC NGHĨA

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trang 3

