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BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CP DỆT TÂN TIẾN NĂM 2014
( Báo cáo ĐH cổ đông thường niên năm 2015)
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được quốc hội nước Cộng Hòa
Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến;
Căn cứ Quy chế làm việc của Ban kiểm soát,
Ban kiểm soát (BKS) báo cáo toàn thể Cổ đông về tình hình hoạt động của
Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến (sau đây gọi tắt là Công ty) trong năm 2014 như sau:
 Tình hình BKS
- BKS nhiệm kỳ 2014-2019 được Đại hội Đồng cổ đông tháng 7/2014 bầu chọn
gồm 03 thành viên; trong đó 02/03 thành viên BKS là mới đảm nhận nhiệm vụ, chưa
từng trải qua công tác kiểm soát, nên hoạt động BKS có hạn chế nhất định, cần có thời
gian để nâng cao chất lượng công tác.
- Trong năm 2014, BKS được Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban giám đốc
(BGĐ) tạo điều kiện hoạt động bình thường, cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu cần
thiết phục vụ cho hoạt động kiểm soát.
I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG TY
1.1. Lao động bình quân năm 2014 là 242 người ( kế hoạch: 265 người). Lao
động trong danh sách tại thời điểm 31/12/2014 là 237 người (tăng 03 lao động so
2013), trong đó cán bộ quản lý 25 người.
1.2. Hội đồng quản trị (HĐQT): Tháng 07/2014 ĐHCĐ Công ty đã bầu HĐQT
nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 04 thành viên, trong đó có 02 thành viên mới tham gia.
- Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ (mới) 2014-2019 là ông Hoàng Minh, được các
thành viên bầu chọn đạt tỷ lệ 100% (4/4 phiếu) theo Biên bản số 09/BB-HĐQT ngày
28/7/2014.
- HĐQT hiện hành có 01 thành viên tham gia B an Giám đốc với chức danh
Giám đốc Công ty.
1.3. Ban Giám đốc (BGĐ): gồm 01 Giám đốc và 01 Phó Giám đốc;
Đến 05/8/2014, Phó Giám đốc - bà Phạm Thị Kim Oanh nghỉ hưu, vì vậy đến
cuối năm tài chính 2014, BGĐ chỉ còn 01 thành viên là Giám đốc.
Đánh giá:
- HĐQT mới đã được tăng cường về chất lượng lẫn số lượng (tăng 01 thành
viên so nhiệm kỳ trước).
- Riêng BGĐ, theo ý kiến BKS cần thiết bổ sung 01 Phó Giám đốc.
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- Các bộ phận chức năng đã một số thay đổi theo chiều hướng tích cực.
- Hiện nay, bộ phận thiết kế sản phẩm Công ty đang có chức năng, nhiệm vụ
xây dựng, quản lý định mức kinh tế kỹ thuật, nhưng lại được cơ cấu tổ chức là một bộ
phận thuộc Xưởng sản xuất; vì vậy theo ý kiến BSK là không đảm bảo tính độc lập,
khách quan trong việc quản trị nguyên vật liệu sử dụng (BKS đã có ý kiến trong năm
2013).
II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
2014
1. Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển
1.1. Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:
BKS thống nhất với nội dung báo cáo của HĐQT và BGĐ về tình hình, kết quả
thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014: sản lượng sản xuất-tiêu
thụ đạt 92,91% KH (TH: 3.066 ngàn mét; KH: 3.300 ngàn mét), doanh thu đạt
94,61% so với kế hoạc h (TH: 113.529 triệu; KH: 120.000 triệu), lãi trước thuế đạt
103,87% so với kế hoạch (TH: 1.558 triệu; KH: 1.500 triệu); lao động b ình quân đạt
91,32% KH (TH: 242 người; KH: 265 người); thu nhập bình quân năm 2014 là 6,8
trđ/người/ tháng, tăng 1,5 trđ so năm 2013.
1.2. Về đầu tư phát triển:
Năm 2014, đã thực hiện hoàn thành đầu tư và đưa vào vận hành: máy nén khí
trục vít 1.775 trđ.; máy chế bản 972,7 trđ; máy dán đầu lưới 88 trđ; cải tạo văn phòng
làm việc 490,8 tr.đ, qua đó đã góp phần tăng năng lực phụ trợ phục vụ thiết bị sản xuất
chính và tạo điều kiện làm việc tốt hơn.
Đánh giá
- Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh
Trong tình hình khó khăn chung, s ức mua thị trường yếu, hoạt động kinh doanh
khó khăn, Công ty đã có nhi ều nỗ lực, cố gắng mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước
nhưng kết quả còn hạn chế (phát triển thêm 01 khách hàng mới ở thị trường Hà Nội và
01 doanh nghiệp may mặc ở Tp.HCM); từng bước thâm nhập thị trường xuất khẩu
(Thái Lan) và tiếp cận thị trường mới (Mỹ và Nhật Bản). Tuy nhiên, do hoạt động của
Công ty vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế như Báo cáo của BGĐ đã nêu (điểm 2.4 Mục I)
chưa khắc phục được; vì vậy kết quả vẫn không đạt kế hoạch về sản lượng tiêu thụ và
doanh thu bán hàng.
- Về thực hiện đầu tư phát triển
+ Các hạng mục và dự án được thực hiện đúng thẩm quyền theo Điều lệ và quy
định của Công ty, triển khai đúng tiến độ, sử dụng đúng nguồn vốn đầu tư và thực hiện
đúng các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật.
+ Ngoài ra Công ty còn tri
ển khai đầu tư Máy căng kim định hình theo Nghị
quyết của HĐQT; Thiết bị được nghiệm thu trong tháng 01/2015, nên BKS sẽ báo cáo
trong 2015.
- Về thanh lý và bán tài sản thanh lý
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Cuối năm 2013, HĐQT có Nghị quyết bán một số tài sản thanh lý, tài ản
s
không có nhu cầu sử dụng. Trình tự, thủ tục cho bán thanh lý tài sản đã thực hiện đúng
quy định và đã hoàn thành bán thanh lý trong năm 2014, thu hồi 870 trđ.
2. Về báo cáo tài chính
- Công ty đã hoàn thành lập Báo cáo tài chính năm 2014 theo quy định.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi cơ quan kiểm toán độc lập là Công ty
TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (thành viên của PrimeGlobal), trụ sở chính tại
quận Hải châu – Tp. Đà Nẵng. Báo cáo kiểm toán độc lập do Công ty TNHH Kiểm
toán và Kế toán AAC phát hành lập ngày 23/3/2015, được ký bởi Kiểm toán viên Lê
Vĩnh Hà (số Giấy CN ĐKHN: 1216- 2013-010-01) và ký tên của Phó Tổng Giám đốc
- ông Lâm Quang Tú - được đóng dấu Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
- Trên cơ sở xem xét Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, B áo cáo
kiểm toán độc lập và tài liệu của Công ty, BKS thống nhất với báo cáo của kiểm toán
độc lập và có 01 số ý kiến nhận xét cơ bản như sau:
2.1. Báo cáo tài chính: được lập đầy đủ theo quy định. Xét trên các khía cạnh
trọng yếu, Báo cáo tài chính 2014 đã phản ánh đầy đủ, trung thực và phù hợp với các
chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam hiện hành.
Công tác kiểm toán độc lập được Công ty thực hiện đúng quy định về thuê kiểm
toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.
2.2. Về tình hình tài sản và nguồn vốn đến 31/12/2014
Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tài sản và nguồn vốn tại 31/12/2014
so năm 2013 tăng 2,91 tỷđ., về cơ bản như sau:
- Tổng tài sản 115,70 tỷđ., gồm:
+ Tài sản ngắn hạn (TSNH) 71,55 tỷđ, so năm 2013 giảm 4,21 tỷđ. (chủ yếu do:
tiền -17,6 tỷ, TS khác -6,4 tỷ, nợ phải thu + 0,71 tỷ, còn lại là NVL tồn trữ , thành
phẩm, giá trị sx dỡ dang +19,08 tỷ);
+ Tài sản dài hạn (TSDH) 44,15 tỷđ, so năm 2013 tăng 7,21 ỷt đ (do đầu tư
TSCĐ phục vụ sản xuất kinh doanh, gồm TS đã hoàn thành đưa sử dụng và đang thực
hiện dở dang);
- Tổng nguồn vốn 115,70 tỷđ, gồm:
+ Nguồn vốn chủ sở hữu (CSH) 98,79 tỷđ, tăng so 2013 là 0,92 ỷt đ, do lãi sau
thuế còn lại sau khi tạm phân phối lãi 2014 là 298,83 trđ cho Quỹ dự phòng tài chính
và Quỹ KTPL.
+ Nợ phải trả 16,90 tỷđ, tăng so 2013 là 02 tỷ (chủ yếu do: Quỹ KTPL +01 tỷ,
các khoản phải nộp Nhà nước +0,42, phải trả NLĐ +1,83 tỷđ, phải trả -1,27 tỷđ);
2.3. Kết quả tài chính 2014.
Lợi nhuận trước thuế thực hiện 2014 được kiểm toán là 1,557,92 tr.đ, tăng 33
lần so năm trước (2013 đạt 47,3 trđ); Lợi nhuận sau thuế là 1.195,35 tr.đ.
Đánh giá qua các chỉ số:
- Chỉ số hiệu quả: ROA = 1,05 %; ROE = 1,24%; EPS = 123,60 đ/cp.
- Chỉ số thanh toán nợ = 4,23 > 1; Chỉ số thanh toán nhanh = 0,89 < 1.
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- Vòng quay VĐL cho hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ đạt 1,13 vòng/năm
(2013 đạt 0,97 vòng/năm).
- Tình hình tài chính ổn định, lành mạnh; Vốn Điều lệ (VĐL) Công ty vẫn được
bảo toàn (96,711 tỷđ);
III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH
1. Hoạt động của HĐQT và BGĐ tuân thủ theo nghị quyết ĐHĐCĐ, Điều lệ
Công ty, chấp hành pháp luật Nhà nước. Các nghị quyết, quyết định quản lý công ty
năm 2014 là đúng với chức năng, thẩm quyền quy định. Những vấn đề lớn đều được
HĐQT họp bàn thảo trước khi ban hành; cụ thể như các quyết định về đầu tư, thanh lý
tài sản, về thực hiện quỹ tiền lương năm 2014 của Công ty, .v.v ...
2. Trước các khó khăn chung của thị trường dệt may, HĐQT và BGĐ đã nỗ lực
thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Lãi thực hiện 2014 đạt và vượt KH; song chỉ tiêu về sản
lượng tiêu thụ và doanh thu vẫn chưa đạt KH, kết quả hoạt động chính sản xuất kinh
doanh vẫn còn lỗ (- 939,8 trđ), Lãi thực hiện 2014 như báo cáo trên là do hoạt động tài
chính và thu nhập khác mang lại.
3. Hoạt động quản lý điều hành của BGĐ còn nhiều tồn tại, hạn chế như Báo
cáo của BGĐ đã nêu.
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
- Xem xét các báo cáo năm 2014, trên các mặt trọng yếu, BKS thống nhất với
báo cáo đánh giá ình
t hình hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT, BGĐ và Báo
cáo tài chính theo báo cáo kết quả kiểm toán của công ty kiểm toán đã trình bày.
- Hoạt động của HĐQT và BGĐ tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ, chấp hành
đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các thành viên HĐQT và BGĐ có tinh thần trách nhiệm trong hoạt động quản
lý, điều hành Công ty. Nội bộ đoàn kết nhất trí, cùng nhau chia sẻ trách nhiệm.
- Đến thời điểm lập báo cáo này, BKS chưa phát hiện trường hợp nào bất
thường, hoặc tiêu cực trong quản lý sản xuất kinh doanh; BKS cũng không nhận được
bất kỳ đơn thư tố giác nào từ các Cổ đông.
2. Khuyến nghị
2.1. Đối với BGĐ
- Công ty đã có xu hướng tham gia vào thị trường xuất khẩu góp phần cải thiện
tình hình kinh doanh,ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động; song cần
quyết liệt khắc phục các hạn chế đã nhận diện, đổi mới lề lối làm việc, chú trọng tính
phối hợp giữa các phòng/ban và xưởng sản xuất,… nhằm rút ngắn thời gian giao hàng
cho khách. Đầu tư mạnh hơn nữa về số lượng và chất lượng cho nhân sự thực hiện
công tác thị trường, bán hàng.
- Tiếp tục cơ cấu lại nội bộ sản xuất - kinh doanh; trong đó:
+ Yêu cầu tách bạch độc lập giữa bộ phận thực hiện chức năng xây dựng, quản
trị định mức kinh tế kỹ thuật với Xưởng sản xuất, nhằm đảm bảo tính khách quan
trong quản lý và sử dụng nguyên vật liệu, dịch vụ phục vụ sản xuất.
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+ Sắp xếp đầu mối trực thuộc của bộ phận thiết kế sản phẩm theo hướng phát
huy được chức năng thiết kế sản phẩm phù hợp với nhu cầu mang tính thời trang cao
của thị trường (nhắc lại kiến nghị của BKS năm 2013).
- Nghiên cứu , thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu suất sử dụng thiết bị.
(công suất sử dụng năm 2014 chưa đạt 50% như: Cụm máy dệt thoi, Cụm máy nhuộm,
Dây chuyền in, Máy định hình hoàn tất).
- Tiếp tục tìm kiếm thêm đối tác, khách hàng mới, tránh tình trạng sản phẩm
đầu ra phụ thuộc vào khả năng tiêu thụ của một vài khách hàng.
2.2. HĐQT
- Đầu tư thêm thời gian, sâu sát hơn với tình hình Công ty và hoạt động quản lý
điều hành của BGĐ. Xem xét, nhanh chóng bổ sung thêm nhân sự BGĐ, nếu thấy cần
thiết.
- Nghiên cứu và c hỉ đạo đầu tư, đổi mới thiết bị, công nghệ cho sản xuất các
mặt hàng mới (so hiện có của Công ty) cung ứng nhu cầu thị trường.
- Tiếp tục chỉ đạo rà soát thanh lý, nhượng bán các thiết bị không hoặc ít có nhu
cầu sử dụng, sử dụng không hiệu quả.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho thành viên BKS được tham gia các chương trình,
khóa đào tạo , bồ i dưỡng trang bị kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng hoạt
động.
Kính trình Đại hội./.
TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
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