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- Càn edr quyèn và nghïa vu cùa Ban kiém so{lt (Itrqc qui (linh toi Dièu 165 cùa Luât

Nghièp 20

- Càn ct Clio tài chinh 2017 cùa Công ty CP Tân Phill Saigon dû dtrqc kiem

bôi cong ty 1 Kiétn AFC VIETNAM;

- Càn cir 13110 Cio tông két hoot dong SXKD nâm 2017, Muc tiêu và giài phâp nim

2018 cria Giàtn déc Công ty;

- Clin et'r viêe Ban kiélii soât (là theo dòi tinh hinh hoqt dOng cùa Cty trong nûm 2017,

tham du cus3c hop cùa HDQT, hop so két quy, 6 thâng, tông két nâm và nghiên

ct•ru tài lieu clurqc cung câp.

Doi hçòi n,'im nay là nàtn cuoi cùa nhiêm k}, thay mat Ban kiem soit, tôi Xin bâo câ0

trtròc Doi hèi dông cd dông két quà hoqt dông cùa Ban Kiém Soit trong nûm tài chânh

2017 và plurong htr&ng hoot (long nàm 2018 nhtr sau:

I. HOOt dong cùa Ban Kiern soit 2017:

Ban Kiêm Soit Công ty CP TPSG durqc Dai hOi dông cô dông tin nhiêm bàu ra trong

Doi hèi thuròng niên vào ngày 18/04/2013 gòm 3 thành viên là ông Trân Kim Düng,

òng Nguyen Vàn Dùng và bà Phan Thi Minh Ngoc. Ban dû thvc hiên nhiêm vu the

dòi, giâm sût hoot dong cùa Cty CP TPSG trong nûm tài chânh 2017 và nhiêm k ci

2013-2018 theo chi'rc nâng, phù hqp Véi câc qui dinh cùa phâp luât và diêu lè công t

cu thé:

- Trong 2017, HDQT dû hop 06 phiên vào ngày 1 1/01, 17/04, 03/05, 23/05,

25/07 và 25/09; trong cà nhiêm kS' là 26 phiên. Ban Kiêm soât dû tham gia câc cuOc

hop HDQT, dông gép S' kién, theo dòi tinh hinh hoot dông và dinh htr&ng phât triên

cùa Công ty, tình hinh thlrc hiên nghi quyét Doi hç3i dông cd dông thuròng niên 2017.

- Xem xét cic bio Cio vè công tâc quàn li', dièu hành, bio câo vê tinh hình thlrc hiên

ké hooch kinh doanh hàng quy, 6 thâng, 9 thâng, bio câo quyêt toân nâm 2017 cùa

Công ty dû dtrqc kiém toân.

- Xem xét tinh phù IWP v6i Nghi quyét cùa DHDCD trong công tâc chi dao cùa 1-10i

dông quàn tri cüng nhtr viêc thlrc hiên nhiêm vu diêu hành cùa Ban giâm dôc.

- Giâm sût viêc châp hành nghïa VII cùa doanh nghiêp theo quy dinh cùa phâp luât, bao

gôm: nghïa VII thué, ché dô cho ngtròi lao dông, và câc nghïa vu tài chinh khâc.

- Dû xem xét và dông S' Véi Công ty trong viêc chon don vi kiêm toân dOc lâp là Công

ty TNHH Kiém toân AFC VIETNAM dé tlurc hiên kiêm toân bâo câo tài chinh nûm

2017 cùa Công ty.

- Trong qui trình thvc thi nhiêm cùa minh, Ban Kiêm soât dû nhân durqc phôi

IWP, tao dièu kiên cùa HDQT, Ban Giâm dôc Công ty và câc phòng nghiêp vu.

II. Bio tình hình tài chânh công ty niên dû tir ngày 01/01/2017, két thüc vào
ngày 31/12/2017:
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A. Vé tài sin và nguàn vôn

l. Tài sàn toi thbi diém 31/12/2()17
- Tài sàn ngàn h(tn
- Tài sàn dài

2. Nguòn vén toi thèi diém 31/12/2()17
- NV phài trà

Trong Vay và ng{n lison
NV dài hon

- Nguòn vén chù sey hCru

B. Vè l'ét qui l'inh (Ioanh

I. Tông Doanh thu nttm 2017
Chia ra: - I)oanh thu thuàn vè bin hàng và cung câp dich vu

- Doanh thu hoot tài chinh
2. Lüi gop vè bin hàng và cung câp dich
3. Cic khoàn phài thu cùa khâch hàng nâm 2017

Trong d6: - công ng tir 2014 chuyén qua
- công nq khé dòi (da l(iP cur phòng)

3. Tông chi phi nürn 2017
Trong dé:

- Chi phi tài chinh
Trong dé: lài vay ngân hàng (chiém 99,27%)

- Chi phi bin hàng
- Chi phi quàn l)" doanh nghiêp

4. Lqi nhuân thuàn tir hoot dong kinh doanh
5. Lqi nhuân khâc

6. Lqi nhusân trtr&c thué
7. Thué thu nh(ip doanh nghiçap
8. Thué thu nhqip doanh nghiêp hoün lai
9. Lqi nhuqin sau thué TNDN
10. Lûi co bàn trên mot cô phiéu

I l. TS' suât Iqi nhusân (lài gfrp) trên doanh thu bin hàng và dich vu

12. TS' lè Iqi nhuûn sau thue trên doanh thu bin hàng và dich vu

13. Tông chi phi so tông doanh thu bân hàng và dich vu

Don vi tinh: dông

71.777.756.824

71.777.756.824

0

71.777.756R24

57.411.467.867

57.411.467.867
0

14.366.288.957

453.525.983.942

453.128.994.688

396.989.254

17.479.244.997

33.482.662.299

2.009.465.399

20.090.000

15.278.221.076

2.118.068.900

2.102.537,900

6.894.889.480

6.265.262.696

2.615.865.294

(266.139.980)

2.349.725.314

530.471.812
0

1.819.253.502

1.516

3,860/0

0,400/0

3,370/0

III. Nhûn xét ve tinh hinll 110(1t dong ctia Cty CP Tân Phti Saigon:

l. Tinh hinh sàn xuat - kinh doanh:

- Nürn 2017 và trong cà nhiçim ki công ty luôn cô Iqi nhuân, m(rc CIO ting (in dinh qua

ttng nàm. Hoat d0ng trong ngành cô tinh conh tranh cao, công ty da güp không it khô

khân vén cô cùa ngành nhçra. Nim qua, trong dièu kiÇn hoqt dông dOc lâp (Cty mç dû

thoâi vén, không còn bào lành), dông vén cô gibi han nhtrng Cty vain gitr durqc phât trién

Véi sv nô nrc cùa tap thé CBCNV cùng v6i chi hièu quà cùa HDQT và Ban diêu

hành. Cty dû duy tri tôt hoat dông cùa minh, hoàn thành và hoàn thành vtrqt mt'rc ké hoach

nâm vè doanh thu và Iqi nhuôn; khâc phuc dtrqc khô khân vè vén và han m(rc tir ngân

hàng. Khâu kinh doanh nguyên liêu dû phât trién dtrqc thi phàn déi vüi mot hàng PP,

HDPE, LDPE..., mat hàng PET S'ân chiêm da sb v6i 47% tong sàn lurqng. Riêng doanh

thu SXCN chi dat 4,77 ty bàng 47,7% ké hoach nàm, do nhùng nguyên nhân khâch quan

làn chù quan: mt'rc dàu tur côn hqn ché, sàn phàm xuât khàu giàm do déi tâc dôi sang dông

SP khâc, chi còn thay thé dông SP cü bi hur hòng.
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- Doanh thu bin hàng và cung câp dich VII cà nàm 2017 dot 453,1 ty dônF', vtrqt ké hoqch
nâm 22,5%, bàng 117% nâm 2016. lugi nhuân trtrdc thué dat 2,35 ty dong, vtrqt 9% so
KH nim và bàng I Il % nâm 2016. Lài co bàn trên mot cô phiéu dot 1.516 dông, bàng
112,2% so nâm trtrdc dé.

- Vé vén chù hüu tinh dén 31/12/2017 là 14,31 ty dông, bàng 100,4% so 31/12/2016,
von durqc bào toàn và phât trien.

- Câc chi tiêu vê hiêu quà kinh doanh N'ân ôn dinh: ty suât Iqi nhuân (lai gop) trên doanh
thu bân hàng và dich vu là 3,86% (2016 là 3,81%), ty lè tòng chi phi so tông doanh .thu
bin hàng và dich vu nìim nay là 3,37% (2016 là 3,34%), Iqi nhuân sau thué là 4,0 dông
cho 1.000 dông doanh thu (2016 là 4,2 dông).

2. Vê sô liêu và viêc châp hành chê dô kê toân: bio câo tài chânh:

- Tinh hình hoqt dông và két quà kinh doanh nûm 2017 theo bâo câo cùa Giâm déc và Kê

toân trtr&ng là phù IWP Véi sô sâch ké toân và thvc tê.

- Bâo câo tài chinh nâm 2017 dû dtrqc kiém toân, phàn inh trung thvc và hqp IY trên câc

khia canh trQng yéti tình hình tài chânh cùa Công ty tai thèi diêm ngày 31/12/2017, két
quà hoat dông kinh doanh và Itru chuyén tiên tê cho nim tài chânh kêt thûc cùng ngày,
dông thòi phù hqp Véi câc chuan mkrc, ché ké toân doanh nghiêp Viêt Nam hiên hành
và câc qui dinh phâp IY cô liên quan.

3. Viêc tuân thù chinh sâch. ché dô. phâp luât:

- Công ty CP Tân Phû Saigon dû tuân thù câc qui dinh cùa Nhà Ntr6c vê kinh doanh, lao

dông, chinh sâch thuê .v.v..

- Trong nâm tài chânh 2017, Ban Kiêm soit không phât hiên truròng hqp bât thurbng nào

trong câc hoqt dong SXKD và tài chânh cùa Công ty. Câc hoat dông dêu tuân thü
phâp và Dièu lê hiên hành cùa công ty.

- Ban Kiêm soit nhân thây Ban diêu hành Cty trong qui trình thyc hiên nhiêm ' cil
mình dû tuân thù Diêu lè công ty, nghi quyêt cùa DHDCD và câc chù trurcng cùa HII T

IV. Két luûn và kien nghi:

- Trong môi trubng hoat dông còn gap nhièu khé khân, dông vôn còn gi6i han, Công ty dû

dành sfrc xây durng uy tin thurcng hiêu, tranh thù tôt vôn vay ngân hàng và dû dot vtrqt

mtc muc tiêu tông doanh thu và Iqi nhuân nâm 2017; dè nghi Dai hêi biêu citrong sv chi

dao hüu hiêu cùa HDQT, nhüng nô Ivc cùa Ban diêu hành Công ty và sur dông gép nhiêt

tình cùa CBCNV Công ty trong nüm vùa qua.

- BKS dông y Véi S' kiên kiêm toân viên vê Bâo câo tài chânh cùa Công ty durqc lâp cho

nim tài chânh két thûc vào ngày 31/12/2017, không cô S' kién nào cân luru y.

- Dê gitr dtrqc tôc dô phât triên, vê thurcng mai Cty cân cô nhüng biên phâp hüu hiêu dê

git durqc thi phân nguyên liêu hiên c6, ,phât triên hcn nÙa câc dòng nguyên lieu khâc
(HDPE, PP, LD.. song song dô tim kiêm thi trtrèng Phli gia, hôa chât ngành nhva. Vê

sàn xuât: nim 2018 Ban Diêu hành cân ttrng bur6c dâu tu nhà xtr&ng và MMTB phù hqp
khà nâng tài chânh; phât triên câc sàn phâm công nghiêp dang gia công. Xây dkrng muc

tiêu lâu dài, bên vüng là di lên bàng cà 2 chân: Thtrang mai di cùng Véi Sàn xuât.

- Chuân bi nhân lyc cho sàn xuât trong nàm 2018 và câc nâm tiêp theo. Nâng cao dòi
sông ngtròi lao dông phù hqp Véi hiêu quà SXKD.
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- Trong diěu kien ngänh nghÔ có tính conh tranh cao, Cty cán táng cerbng nhůng bien

pháp tiét kiem chi phí, phát trién doanh thu, rnů rÔng rnät häng kinh doanh, giü vÜrng vä

phát trién thi phňn thłrong mfi, tůng btrúc di väo sán xuát nhám gia táng lgi nhuän, täng

dtrqc thu nhäp cho CBCNV, on dinh múc có túc cho có dông.

- Quán lý tót chính sách vÔ bán häng vä công nc, không dé xáy ra nc xáu, tiép tuc tim

nhüng biôn pháp tích cłrc dé thu hói công nc cön tÔn dong (3 Cty TNHH Bao bi Thäng
Long.

- Xäy dłrng chính sách dé dinh vi vä phát triČn thłrőng hiëu Tán Phú Säi Gön.

V. Phtrcng htr(yng hoqt dÔng cůa Ban Kiem soát näm 2018 vä trong nhiëm ký tói:

- KiČm tra tính hqp lý, hgp pháp, tính trung thłrc vä múc dÔ can trqng công tác quán lý,

diëu hänh hoat dÔng SXKD; tính thông, nhát quán vä phů hgp trong công tác ké toán,

thông kô vä läp báo cáo täi chánh cůa Công ty.

- Xem xét tính däy dů, hgyp pháp vä trung thłrc cůa báo cáo tinh hinh kinh doanh, báo cáo

täi chính 06 tháng vä häng näm cůa công ty.

- Tham gia các cuÔc hop HDQT, hop két quý, 6 tháng, tông két näm vä các hÔi nghi,

cuÔc hop khác cůa Công ty.

- Phôi hqp chät chč vái HDQT, Ban diëu hänh Cty vä các phöng nghiŕp vu trong thłrc

hien nhiÔm cůa minh.

- Cůng vói Kô toán trłrůng lga chQn công ty kiôm toán báo cáo täi chánh häng näm cůa

Công ty.

Trén däy lä báo cáo cůa Ban Kiëm soát truŰc Dai hÔi dông cô dông.

Kính chúc quý vi dai biôu, quý vi cô dông nhiëu súc khôe.

Chúc Dai hÔi thänh công tót dep.

TM.BAN KIĚM soÁT
TRUÖNG BAN

Trän Kim Düng
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