TỔNG CÔNG
LƯƠNG THỰC MIỀN NAM
CTY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

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

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2013.
Kính gửi : Qúy cổ đông Công ty CP Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang.
Thực hiện nhiệm vụ, chức năng của Ban kiểm soát theo điều lệ của công ty.
Ban kiểm soát chúng tôi xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động kiểm soát
trong năm 2013 như sau :
Ngày 17/01/2014, tại Văn phòng Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang, chúng
tôi gồm có:
1. BAN KIỂM SOÁT
- Ông Nguyễn Tấn Hưng
- Ông Lâm Anh Tuấn
- Ông Trần Văn Tưởng

: Trưởng ban
: Ủy viên
: Ủy viên

2. ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG
- Ông Lê Tấn Thành
- Ông Võ Thanh Tòng
- Bà Nguyễn Thị Như Mai

: Giám đốc
: Phó Giám đốc
: Kế toán trưởng

Cùng tiến hành lập biên bản xác nhận kết quả kiểm tra số liệu báo cáo tài
chính năm 2013 của Công ty cổ phần Bao Bì Tiền Giang như sau:
I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH :
ĐVT : Đồng, cái, kg
KẾ HOẠCH
STT
1

2

CHỈ TIÊU
Sản xuất
SL bao PP
SL bao PE
Vải bao tráng gia công
Tráng màng bao PP
In gia công bao
Doanh Thu
SL bao PP

đvt

cái
kg
kg
kg
cái
đồng
cái
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Lượng/T.TIỀN

THỰC HIỆN
SỐ
LƯỢNG

16.000.000 13.514.861
160.000
190.836

THÀNH TIỀN

TỈ LỆ

54.090.714.671 84,46 %
6.843.896.035 119,27 %

35.670

722.253

80.000.000.000
16.000.000 13.168.112

72.592.042.136
70.073.383.580

94,49 %
82,30 %
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KẾ HOẠCH
STT

3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

CHỈ TIÊU

đvt

SL bao PE
Bán hàng hóa và NVL
DT bán gia công
CF trực tiếp SX ( gía vốn )
Doanh Thu HĐTC
CF HĐTC
CF bán hàng, Quản lý, lãi
vay
* Trong đó :
- CF bán hàng
- CF QLDN

kg
cái
đồng
đồng
đồng
đồng

Thu nhập khác
Chi phí khác
Lợi nhuận
Tỉ suất LN trên DT ( ROS)
Tỉ suất LN trên vốn điều lệ (
ROE)
Lao động
Vốn điều lệ
Lương bình quân
(đồng/người/tháng)
Thu nhập bình quân
(người/tháng)

Lượng/T.TIỀN
160.000

70.435.005.138

THỰC HIỆN
SỐ
LƯỢNG
191.697

THÀNH TIỀN

2.321.660.400 119,81 %
77.426.356
119.571.800
62.809.999.145
695.459.776

đồng

6.109.633.326

đồng
đồng

1.380.468.206
4.729.165.120

đồng
đồng
đồng
%

10.217.218
70.900.000
4.307.186.659
5,93 %

%
người
đồng

6.000.000.000

7,50 %
50,42 %
183
11.900.000

TỈ LỆ

71,78 %

36,19 %
11.900.000
4.436.807
6.353.403

II. NHẬN XÉT :
1. Nhìn chung, do thị trường tiêu thụ bao PP trong năm 2013 sụt giảm nghiêm
trọng nên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó
khăn. Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều không đạt kế hoạch và thấp hơn so với
cùng kỳ, do đó trong năm 2014 công tác tiếp thị, mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng
cường công tác chăm sóc khách hàng, nghiên cứu khai thác khúc thị trường bao
chất lượng trung bình cần bám sát mục tiêu để phấn đấu đạt kế hoạch đề ra.
2. Tình hình tài chính của công ty ổn định, khả năng thanh toán của Công ty
tốt thể hiện các hệ số thanh toán như sau :
- Hệ số thanh toán hiện hành
: 4,81 > 1
- Hệ số thanh toán nhanh
: 2,99 > 1
- Vòng quay các khoản phải thu
: 10,58 vòng (21 ngày)
- Vòng quay hàng tồn kho
: 7,17 vòng (31 ngày)
Riêng vòng quay các khoản phải thu là 10,58 vòng có nghĩa là bình quân cứ
21 ngày Công ty thu được khoản nợ, Công ty đã thực hiện tốt việc hồi thu nợ, tăng
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nhanh vòng quay hàng tồn kho, góp phần để nguồn vốn lưu động quay có hiệu qủa
hơn.
3. Tình hình công nợ :
Trong năm 2013, Công ty không có phát sinh công nợ khó đòi.
4. Nhận xét chung :
- Tóm lại, qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán, BKS xem xét
không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh,
báo cáo thể hiện đầy đủ, rõ ràng không có số liệu loại trừ. Tình hình tài chính công
ty lành mạnh.
- Công ty sử dụng vốn đạt hiệu quả,
- Công ty thực hiện tốt chế độ hạch toán kế toán trong qúa trình sản xuất
kinh doanh, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các
quy định pháp lý có liên quan, lập và gởi báo cáo đúng thời gian qui định.
- Ban Giám Đốc Công ty thực hiện đúng nghị quyết do Hội Đồng Quản Trị
đề ra .
III. KẾT QUA GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ.
- HĐQT công ty có 05 thành viên đủ cơ cấu để hoạt động theo quy định của điều
lệ Công ty.
- HĐQT tổ chức họp thường xuyên định kỳ hàng qúy do chủ tịch HĐQT chủ trì,
triển khai thực hiện nghị quyết của đại hội cổ đông, thảo luận và quyết nghị về
những vấn đề chiến lược của công ty trên tinh thần công khai minh bạch. Đề xuất,
giải quyết tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh,
giải quyết kịp thời quyền lợi của cổ đông, chế độ đối với người lao động. Các nghị
quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật
và điều lệ công ty.
- Thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin đúng quy định
Năm 2013 không có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, BGĐ và các
cán bộ quản lý công ty. BKS thống nhất với báo cáo của HĐQT trình đại hội cổ
đông thường niên năm 2014 tại đại hội cổ đông lần thứ 10.
IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG.
Nhìn chung năm 2013 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình
hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty và không nhận
được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, BKS và cán bộ
quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
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Trên đây là báo cáo tình hình kiểm soát các hoạt động năm 2013 của công ty
CP Bao Bì Tiền Giang, BKS xin báo cáo đại hội cổ đông.
Biên bản được lập thành 9 bản có giá trị pháp lý như nhau
+ Ban kiểm soát 3 bản
+ HĐ quản Trị 04 bản
+ Cơ sở kinh doanh 2 bản ./.
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Tấn Hưng
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