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BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015 

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 7 

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ của 

Công ty cổ phần In số 7. 

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán 

CPA. 

Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty cổ 

phần in số 7 trong năm tài chính 2015 với các nội dung như sau: 

I. Hoạt động của Ban kiểm soát  

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các qui định của Luật doanh 

nghiệp, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 trong việc quản lý điều 

hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty cụ thể như sau:  

- Kiểm tra tính hợp pháp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2015 theo các 

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015 

- Giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành. 

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công 

tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và Báo cáo tài 

chính của công ty năm 2015 đã được soát xét và kiểm toán bởi công ty kiểm toán CPA. 

 

II. Kết quả kiểm tra, kiểm soát 

1. Tình hình sản xuất kinh doanh 

Ban Kiểm soát nhất trí các nội dung chủ yếu trong báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 

2015 của công ty. Cụ thể như sau: 

STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Thực hiện 

Tỷ lệ 

TH/KH 

(%) 

1 Tổng doanh thu 
triệu 

đồng 
173.550 194.617 112 

2 Lợi nhuận trước thuế ” 13.700 15.124 110,4 

3 Tỷ suất LN/ vốn chủ sở hữu %  19.27  



4 Số phải nộp ngân sách 
triệu 

đồng 
10.290 13.484 131 

5 Tiền lương bình quân “ 9,4 11,7 124 

6 Tỷ lệ chia cổ tức % 16 19 119 

 

Trong năm Công ty đã hoàn tất thủ tục thoái vốn Nhà nước từ 51% xuống còn 45% trên tổng số 

cổ phần theo đúng quy định. 

2. Tình hình tài chính, kế toán của công ty 

 

Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Doanh 

nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và 

lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp. 

 

Ban Kiểm soát đã soát xét các số liệu tài chính được đưa ra trong báo cáo của Hội đồng 

quản trị trình bày tại Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính 

hiện tại của Công ty. Những số liệu chính về tình hình tài chính đến ngày 31/12/2015: 

 

STT Chỉ tiêu ĐVT Cuối năm Đầu năm 

Tăng (+) 

Giảm (-) 

(%) 

1 Tổng tài sản 
triệu 

đồng 
118.451 113.851 4 

- Tài sản ngắn hạn “ 61.822 48.561  

- Tài sản dài hạn “ 56.629 65.290  

2 Tổng nguồn vốn “ 118.851 113.851 4 

- Nợ phải trả “ 57.314 61.912  

- Nguồn vốn chủ sở hữu “ 61.137 51.939  

 

Về phân phối lợi nhuận: 

 Công ty tạm ứng chia cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 19% trên mệnh giá cổ phiếu (theo vốn 

điều lệ 30 tỷ). 

 Trích lập các quỹ theo tỷ lệ quy định của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Chuẩn mực 

kế toán. 

 Trích và chi trả thù lao-khen thưởng đúng và đủ cho HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều 

hành căn cứ theo nghị quyết Đai hội cổ đông và Quy chế lương thưởng của Công ty. 

 

3. Quản trị và điều hành 

- HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo qui 

định của luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông. 

- Hội đồng quản trị họp thường kỳ đầy đủ, các thành viên của HĐQT có sự thống nhất 

cao. Các nghị quyết của HĐQT được ban hành kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị 



của HĐQT, đồng thời đáp ứng yêu cầu điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Ban điều hành. 

- Ban điều hành đã có những định hướng kinh doanh phù hợp, có các giải pháp tích cực 

đẩy mạnh đầu tư về thiết bị, con người; áp dụng các công nghệ kỹ thuật tiên tiến trong 

hoạt động sản xuất sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng kịp thời tốc độ phát triển, mở rộng 

thị trường. Kết quả đã mang lại hiệu quả cao về năng suất, chất lượng, doanh thu tăng 

cao. Thu nhập người lao động ổn định. 

- Công ty quan tâm công tác đào tạo, nâng cao tay nghề cho công nhân kỹ thuật, huấn 

luyện đội ngũ kế thừa. Tổ chức lớp huấn luyện kỷ năng quản lý tại Cty cho các cán bộ 

đương nhiệm và cán bộ qui hoạch.  

- Chủ động cân đối nguồn tài chính phục vụ cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo nguồn tiền 

chi trả các khoản vốn vay, các khoản đầu tư  máy móc thiết bị 

- Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước cũng như các khoản BHXH, BHYT, 

BHTN cho người lao động.  

- Hoạt động liên doanh của công ty TNHH Công nghệ Bao bì Taisho&7 (TS7) trong năm 

2015 có khả quan hơn. Công ty liên doanh TS7 cần tiếp tục có những cải tiến phù hợp để 

hoạt động mang lại hiệu quả và cơ hội phát triển tốt hơn trong năm 2016. 

- Trong năm 2015, BKS không nhận được đơn yêu cầu hoặc khiếu nại nào của cổ đông . 

 

III. Kết luận 

Năm 2015 nền kinh tế đã có dấu hiệu phục hồi, tuy nhiên vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn 

áp lực với sự cạnh tranh trong ngành và yêu cầu ngày càng cao của khách hàng,  Ban điều hành 

– HĐQT đã có nhiều nổ lực để lãnh đạo và điều hành công ty hoạt động sản xuất kinh doanh 

đạt hiệu quả tốt trong năm 2015.. 

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ công ty, 

các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết 

của HĐQT.  

Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng năm 

2016 

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

 

Cuối cùng, thay mặt Ban kiểm soát, kính chúc quý đại biểu, quý cổ đông mạnh khỏe, 

hạnh phúc và thành đạt. 

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 

 

         T/M BAN KIỂM SOÁT 

 

 

 

 

         VÕ THỊ THÙY CHINH 

 


