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TỔNG CÔNG TY CP PHONG PHÚ    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
               BAN KIỂM SOÁT                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                         -----------                                                                ____________ 
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 3 năm 2016 
 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 
 

Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2015 
của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú 

 
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Phong Phú 

 
 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội 

(có hiệu lực từ ngày 01/07/2015); 

- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Phong Phú đã được Đại hội đồng cổ 

đông thông qua; 

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Kiểm soát; 

- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh và Báo cáo quyết toán 

tài chính năm 2015 do Tổng Công ty lập đã được kiểm toán bởi Công ty 

Kiểm toán và tư vấn A&C; 

Ban Kiểm soát xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau : 

 
I.ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ 
ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ : 
  

1. Thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014 được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua. 

2. Hoàn tất thủ tục giải thể và đóng mã số Công ty TNHH Phong Phú May Thời 

Trang. 

3. Chọn Công ty Kiểm toán và tư vấn A&C làm đơn vị kiểm toán cho năm tài 

chính 2015. 

4. Việc thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2015 theo chi tiết sau : 
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Số liệu kết quả kinh doanh hợp nhất : 
ĐVT : Triệu đồng 

STT Chỉ tiêu Nghị Quyết 
ĐHCĐ 

Thực hiện năm 2015 

Giá trị % So sánh 
1 Tổng doanh thu và dịch vụ khác 4.250.000 4.166.396 98% 
2 Lợi nhuận trước thuế 230.000 204.463 89% 
3 Lợi nhuận sau thuế 184.000 196.163 107% 
4 Lợi ích cổ đông thiểu số  (7.892)  
5 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông 

mẹ tại hợp nhất 
 204.055  

6 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)  2.765  
 

5. Kinh phí hoạt động và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã được chi 

đúng theo sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, 

6. Trong năm Ban điều hành đã tổ chức triển khai và thực hiện Nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đầy đủ, kịp thời, theo đúng chức năng 

nhiệm vụ quyền hạn được quy định trong điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Phong 

Phú.  

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH NĂM 2015. 

Tổng Công ty đã lập và công bố các Báo cáo quyết toán tài chính năm 2015. Báo cáo 

quyết toán tài chính của Công ty năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH 

Kiểm toán và Tư vấn (A&C). Theo ý kiến của Kiểm toán viên độc lập, Báo cáo tài 

chính của Tổng Công ty cổ phần Phong Phúnăm 2015 đã phản ánh trung thực và hợp lý 

trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính tại ngày 31/12/2015, cũng như kết 

quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc 

cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các 

quy định pháp lý có liên quan. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Sau đây là Bảng cân đối kế toán tổng hợp, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
tổng hợp và một số chỉ tiêu tài chính tại trụ sở :  
 
1. Bảng cân đối kế toán tổng hợptại trụ sở :  

ĐVT : Triệu đồng 
CHỈ TIÊU SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU KỲ 

 TÀI SẢN 3.761.227 3.991.777 

A-Tài sản ngắn hạn 1.692.329 1.671.249 

1. Tiền và các khoản tương đương tiền 93.850 33.716 

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 60 60 

3. Các khoản phải thu ngắn hạn 1.111.434 1.000.865 

4. Hàng tồn kho 459.280 587.129 

5. Tài sản ngắn hạn khác 27.705 49.479 

B- Tài sản dài hạn 2.068.898 2.320.528 

1. Các khoản phải thu dài hạn 457.660 576.676 

2. Tài sản cố định 832.481 895.581 

3. Bất động sản đầu tư 14,355  

4. Tài sản dở dang dài hạn 14,423 31,998 

3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 743.408 812.754 

4. Tài sản dài hạn khác 6.571 3.519 

 NGUỒN VỐN 3.761.227 3.991.777 

C- Nợ phải trả 2,548.477 2.822.599 

1. Nợ ngắn hạn 1.459.887 1.600.994 

2. Nợ dài hạn 1.088.590 1.221.605 

D- Vốn chủ sở hữu 1.212.750 1.169.178 

1. Vốn chủ sở hữu 1.212.750 1.169.178 

- Vốn góp của chủ sở hữu 733.506 733.506 

- Thặng dư vốn cổ phần 32.368 32.368 

- Quỹ đầu tư phát triển 269.161 261.212 

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 177.715 142.092 

2. Nguồn kinh phí và quỹ khác - - 

 
 
 
 
 
 



 4 

Một số nhận xét:  
- Công tác hạch toán kế toán và lập Báo cáo quyết toán tài chính của Tổng 

Công ty tuân thủ theo Luật kế toán, Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 

tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính thay thế Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 244/209/TT-

BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính, cũng như các Thông tư 

hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán của Bộ Tài chính. 

- Tổng Công ty thực hiện trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính đầy đủ 

theo quy định. 

a/  Về tài sản  

Tổng tài sản của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú đến 31/12/2015 là 

3.761.227triệu đồng, giảm 5,77% so với số cuối kỳ năm trước, trong đó :  

- Tài sản ngắn hạn tăng từ 1.671.249 triệu đồng lên 1.692.329 triệu đồng, 

tương ứng tăng thêm 1,2% 

- Tài sản dài hạn giảm từ 2.320.528 triệu đồng còn 2.068.898 triệu đồng, tương 

ứng giảm thêm 10,8%. 

b/ Về nguồn vốn     
- Nợ phải trả giảm từ 2.822.599 triệu đồng còn 2.548.477 triệu đồng, tương 

ứng với tăng thêm 9,7%  

- Vốn chủ sở hữu tăng từ 1.169.178 triệu đồng lên 1.212.570 triệu đồng, tương 

ứng tăng thêm 3,7%. 

Nguyên nhân :  

 + Các Quỹ tăng từ 261.212 triệu đồng lên 269.161 triệu đồng tương ứng 

tăng thêm 3%. 

2. Báo cáo Kết quả kinh doanh tổng hợp tại trụ sở :  
ĐVT : Triệu đồng 

STT Chỉ tiêu  Theo NQ 
ĐHCĐ  

Thực hiện năm 2015 

 Giá trị  % So 
sánh 

1 Tổng doanh thu 3.500.000 3.724.141 106% 
2 Tổng lợi nhuận trước thuế 180.000 165.546 92% 
3 Lợi nhuận sau thuế còn lại để phân phối 167.000 165.546 99% 
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3. Một số chỉ tiêu tài chính tại trụ sở :  
 

a/ Khả năng sinh lời trên doanh thu (%) 
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu 4,44% 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu 4,44% 

b/ Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (%) 

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản 4,40% 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản 4,40% 

c/ Tỷ suất lợi nhuận trên vốn (%) 

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn Điều lệ 22,57% 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn Điều lệ 22,57% 

 
III. CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU 

HÀNH :  

1/ Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành  

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú điều 

hành hoạt động của Tổng Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, thực hiện 

nghiêm túc Điều lệ Tổng Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

 - Hội đồng quản trị và Ban điều hành quan tâm chỉ đạo đến các hoạt động tăng 

cường công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giám 

sát chi phí, giảm thiểu rủi ro, hạn chế tối đa các chi phí phát sinh, tái cơ cấu Tổng Công 

ty theo định hướng chiến lược dài hạn với những mục tiêu cụ thể để tham gia vào TPP.  

 - Các thành viên trong Ban điều hành và các Cán bộ quản lý là những người có 

năng lực và đạo đức trong công tác, thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của Đại 

hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị, sử dụng và phát huy tốt các nguồn vốn, tài 

sản, lao động phục vụ tích cực các mục tiêu nhiệm vụ SXKD, thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ với Nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động.   

 - Trong năm, các thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty và những 

người có liên quan khi thực hiện giao dịch cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Phong Phú 

đã có báo cáo Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện công bố thông tin về việc 

giao dịch này theo quy định của pháp luật. 

 - Tổng Công ty thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin đúng quy định. 
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 2/ Hoạt động của Ban kiểm soát  

 Ban kiểm soát có 03 (ba) thành viên độc lập, với tư cách là đại diện cổ đông và 

được sự hỗ trợ của Hội đồng quản trị và Ban điều hành tiếp tục thực hiện công tác kiểm 

tra, giám sát hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị và điều hành của Tổng Công ty. 

Ban kiểm soát được tiếp cận đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT, đã 

tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị, nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của 

Tổng công ty và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong một số 

trường hợp có liên quan.  

 

      TM. BAN KIỂM SOÁT 
                                                                            TRƯỞNG BAN 
 
 
 
 
 
      NGUYỄN NGỌC HẰNG 

 


