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CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG & BẤT ĐỘNG SẢN
THÁI BÌNH DƯƠNG

31/21 Kha Vạn Cân, P. Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.3726 9701 - Fax: 08.3726 9872

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2012

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2011

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn của mình theo chức năng và nhiệm vụ đã quy định trong
điều lệ Công ty và trong Luật doanh nghiệp, Ban kiểm soát trong năm 2011 đã kiểm tra giám sát tình
hình tài chính và hoạt động của Công ty, công tác điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng
giám đốc, cũng như việc tuân thủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Nay , thay mặt Ban kiểm soát
tôi xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

I. Đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đô ng và nghị quyết của
Hội đồng quản trị:

1. Công ty thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 do Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2011 đề ra, cụ thể là:

Tổng doanh thu 159,047 tỷ đồng, đạt 71,64% kế hoạch;

Lợi nhuận sau thuế 6,812 tỷ đồng, đạt 25% kế hoạch.

2. Chưa thực hiện chi trả 10% cổ tức còn lại của năm 2010 (Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2011 đã phê duyệt).

3. Đã thực hiện trích các quỹ và kinh phí hỗ trợ ngoại giao đúng theo sự ph ê duyệt của Đại
hội đồng cổ đông.

4. Đã chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam
(AASCN) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2011.

5. Đã chi tạm ứng thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đúng theo sự phê duyệt
của Đại hội đồng cổ đông.

6. Chưa hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ do điều kiện thị trường tài chính có
nhiều khó khăn.

7. Ngoài ra, trong năm 2011 Ban điều hành đã thực hiện khá tốt các nghị quyết và quyết
định của Hội đồng quản trị:
- Thực hiện các quyết định đầu tư và thoái vốn tại các đơn vị thành viên;

- Thực hiện các quyết định về tổ chức: tái cơ cấu tổ chức công ty, miễn nhiệm v à bổ
nhiệm các chức danh quản lý…;

II. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2011:

Ban kiểm soát đã cùng làm việc với Kế toán trưởng rà soát báo cáo tài chính năm 2011
được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán
Việt Nam (AASCN) Sau đây là bảng cân đối kế toán hợp nhất và báo cáo kết quả kinh
doanh hợp nhất năm 2011 của Công ty.
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1. Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại thời điểm ng ày 31/12/2011:

Đơn vị tính: triệu đồng

Tăng (+) giảm (-)
so với đầu nămCHỈ TIÊU 31/12/11 01/01/11

Giá trị Tỷ lệ

A. TÀI SẢN

I. TÀI SẢN NGẮN HẠN 720.219 619.532 100.687 16,3%

1. Tiền và các khoản tương đương tiền 7.585 5.752 1.833 31,9%

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 257 924 -667 -72,2%

3. Các khoản phải thu ngắn hạn 284.848 327.139 -42.291 -12,9%

4. Hàng tồn kho 387.754 261.924 125.830 48,0%

5. Tài sản ngắn hạn khác 39.775 23.793 15.982 67,2%

II. TÀI SẢN DÀI HẠN 48.122 58.836 -10.714 -18,2%

Tài sản cố định 40.246 42.289 -2.043 -4,8%

1. Tài sản cố định hữu hình 34.877 35.962 -1.085 -3,0%

2. Tài sản cố định vô hình 5.370 4.770 600 12,6%

3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 1.557 -1.557 -100,0%

4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 7.107 8.803 -1.696 -19,3%

5. Tài sản dài hạn khác 769 7.744 -6.975 -90,1%

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 768.341 678.368 89.973 13,3%

B. NGUỒN VỐN

I. NỢ PHẢI TRẢ 514.263 415.376 98.887 23,8%

1. Nợ ngắn hạn 508.710 404.660 104.050 25,7%

2. Nợ dài hạn 5.553 10.715 -5.162 -48,2%

II. VỐN CHỦ SỞ HỮU 253.244 261.162 -7.918 -3,0%

1. Vốn chủ sở hữu 253.244 261.162 -7.918 -3,0%

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 122.167 121.830 337 0,3%

2. Thặng dư vốn cổ phần 86.080 86.004 76 0,1%

2. Quỹ đầu tư và phát triển 21.494 15.573 5.921 38,0%

3. Quỹ dự phòng tài chính 10.929 5.007 5.922 118,3%

4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 12.573 32.747 -20.174 -61,6%

III. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐỘNG THIỂU SỐ 834 1.831 -997 -54,5%

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 768.341 678.368 89.973 13,3%
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2. Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2011:

Đơn vị tính: triệu đồng

Tăng (+) giảm (-) so với
năm 2010CHỈ TIÊU Năm 2011 Năm 2010

Giá trị Tỷ lệ
 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 155.680 434.971 -279.291 -64,2%

 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấpDV 155.680 434.971 -279.291 -64,2%

 Giá vốn hàng bán 127.671 370.324 -242.653 -65,5%
 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch
vụ 28.009 64.647 -36.638 -56,7%

Doanh thu hoạt động tài chính 3.203 9.886 -6.683 -67,6%

 Chi phí tài chính 10.978 12.252 -1.274 -10,4%

 Chi phí bán hàng 2.793 2.725 68 2,5%

Chi phí quản lý doanh nghiệp 7.872 7.626 246 3,2%

 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 9.569 51.930 -42.361 -81,6%

 Thu nhập khác 129 5.582 -5.453 -97,7%

 Chi phí khác 590 6.493 -5.903 -90,9%

 Lợi nhuận khác -461 -910 449 -49,3%

Thu nhập từ công ty liên doanh, liên kết 35 229 -194 -84,7%

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 9.143 51.249 -42.106 -82,2%

Chi phí thuế TNDN hiện hành 2.325 13.077 -10.752 -82,2%

Chi phí thuế TNDN hoãn lại

 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6.817 38.172 -31.355 -82,1%

Thu nhập sau thuế của cổ đông thiểu số 5 8 -3 -37,5%

Thu nhập sau thuế của Công ty mẹ 6.812 38.164 -31.352 -82,2%

3. Đánh giá của Ban kiểm soát về báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2011 do Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm
toán Việt Nam (AASCN) kiểm toán đảm bảo tính hợp pháp theo chế độ kế toán v à luật kế toán hiện
hành, không có trường hợp bất thường nào được phát hiện khi giám sát kiểm toán t ài chính.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày
31/12/2011 cũng như kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2011.

- Ban kiểm soát đồng ý với các nội dung của báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011.

III. Công tác điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:
Ban kiểm soát không thấy điều g ì bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban

Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty.
Ban kiểm soát cho rằng Hội đồng quản trị v à Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng theo

quyền và nghĩa vụ quy định trong điều lệ Công ty v à pháp luật hiện hành. Các thành viên trong ban
điều hành đều có tinh thần trách nhiệm, có tầm nh ìn xa và quản lý điều hành doanh nghiệp một cách
nhạy bén.
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IV. Kết luận:
Năm 2011, Ban kiểm soát đã hoàn thành công việc của mình với sự phối hợp tốt từ Ban điều

hành. Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp quan trọng của Hội đồng quản trị v à Ban Tổng giám
đốc, được tiếp cận và cung cấp đầy đủ các thông tin theo yêu cầu để phục vụ công việc.

Nhìn chung, mọi hoạt động trong Công ty đều tuân thủ đúng luật pháp v à điều lệ Công ty.
Trong năm 2012, Ban kiểm soát tiếp tục chú trọng theo d õi giám sát tình hình triển khai các

dự án trọng điểm; công tác quản lý t ài chính toàn Công ty, xem xét ki ểm soát các báo cáo tài chính
định kỳ quý, 6 tháng và cả năm; cũng như tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị v à Ban
Tổng giám đốc để thực hiện tốt chức năng của m ình, đảm bảo hoạt động an toàn lành mạnh cho toàn
Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2011.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

(Đã ký)

Nguyễn Hoàng Long


