
1 

 

TỔNG CÔNG TY VĂN HÓA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 ---------- -------------------------------------- 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2016 
 

BÁO CÁO 
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 

VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 
 

I.- TÌNH HÌNH CHUNG : 
 

 Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới phục hồi chậm, thể hiện qua tốc độ 

tăng trưởng của các nước có nền kinh tế phát triển chưa đạt như kỳ vọng và 

sự bất ổn của thị trường tài chính toàn cầu, do việc giảm giá các đồng tiền 

trong đó đặc biệt là đồng nhân dân tệ, tuy nhiên với sự điều hành và chỉ đạo 

quyết liệt của chính phủ đối với các bộ, ngành, địa phương trong việc thực 

hiện đồng bộ các giải pháp chính sách, trong đó đặc biệt là chính sách tiền tệ 

hợp lý mà nền kinh tế nước ta đã hạn chế được các khó khăn tác động từ bên 

ngoài và đạt được mục đích quan trọng là : “ổn định nền kinh tế vĩ mô, với 

mức tăng trưởng GDP đạt khoảng 6,5%” vượt kế hoạch đã đề ra là 6,2% 

và là mức tăng trưởng cao nhất trong 5 năm qua, bên cạnh đó vấn đề lạm phát 

đã được kiểm soát và duy trì ở một mức thấp. 
 

 Đi vào tình hình thực tế của doanh nghiệp, trong năm 2015 vừa qua 

Công ty Cổ phần In số 4 có được những nét chung sau : 
 

     1/ Thuận lợi  
 * Tình hình kinh tế – xã hội đất nước rất phấn khởi do nền kinh tế đạt 

được sự ổn định trên tầm vĩ mô, đời sống xã hội bao gồm hoạt động của các 

doanh nghiệp cũng như đời sống của người lao động có được nhiều sự thoải 

mái và dễ chịu do tốc độ lạm phát đã được kiểm soát chỉ ở mức gần 1% là 

mức tăng thấp nhất trong hơn 15 năm qua. 
 

 * Việc ban hành các Bộ luật đầu tư và Luật doanh nghiệp đã sửa đổi 

trong năm 2014 cùng các Nghị định, Thông tư hướng dẫn đã góp phần cải 

thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng ngày càng minh bạch. 
 

 * Các đặc điểm nội tại bền vững vốn có mà Công ty Cổ phần In số 4 sở 

hữu vẫn được duy trì và phát triển một cách hiệu quả như : 

     + Các khách hàng chủ yếu và thân thiết vẫn luôn tín nhiệm và ủng hộ 

doanh nghiệp, vấn đề này đã góp phần rất lớn trong việc xây dựng và hoàn 

thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. 

 

     + Công ty luôn tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh chính 

với tất cả năng lực chuyên môn, khả năng tài chính của doanh nghiệp lẫn trình 

độ tay nghề của đội ngũ CB-CNVC. 
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     + Nguồn vốn hiện có của Công ty luôn được sử dụng có hiệu quả và 

hết sức tiết kiệm, không dàn trải đầu tư vào các ngành khác nhất là thị trường 

chứng khoán nhiều biến động. 

 

     + Trong lúc rất nhiều đơn vị lao đao vất vả vì tình trạng thiếu vốn 

cho quá trình sản xuất thì Công ty Cổ phần In số 4 đã hoàn toàn tránh được 

tình trạng này. Với số vốn điều lệ ban đầu mà các cổ đông giao là 12 tỷ VNĐ, 

đến thời điểm cuối năm 2015 nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt hơn 24 tỷ. Ngoài 

ra, một thuận lợi không nhỏ là doanh nghiệp không để xảy ra tình trạng công 

nợ dây dưa khó đòi dẫn đến mất khả năng thanh toán từ các khách hàng. 

 

     + Ban lãnh đạo Công ty và toàn thể người lao động luôn đoàn kết, 

tích cực trong công tác, chủ động và sáng tạo giải quyết các tình huống trong 

sản xuất kinh doanh giúp duy trì hoạt động của đơn vị được ổn định và phát 

triển tốt đẹp.  
 

     + Bộ phận kỹ thuật, tạo mẫu đã dần từng bước phát huy được tác 

dụng của mình thể hiện qua việc nâng cao độ khó và phức tạp của sản phẩm 

nên đã hạn chế được rất nhiều tình trạng sản xuất vé số giả do kẻ gian thực 

hiện. Vấn đề này đã góp phần nâng cao uy tín doanh nghiệp lẫn uy tín của các 

khách hàng trên thị trường. 

 

     + Có một nền tài chính lành mạnh, sử dụng một cách linh hoạt và 

hiệu quả nguồn vốn chủ sở hữu nên doanh thu tài chính cao và không phải 

vay vốn của bất cứ một tổ chức tín dụng hay ngân hàng nào. 

 

     2/ Khó khăn : 
 * Tình hình cạnh tranh gay gắt trong nội bộ ngành in do hiện tượng 

cung vượt cầu cho các sản phẩm in trên giấy, từ đó dẫn đến việc cạnh tranh 

không lành mạnh về giá và về thực hiện các quy định của Bộ luật xuất bản. 
 

 * Mặt bằng nhà xưởng chật hẹp, manh mún và xuống cấp nhiều do sử 

dụng trong một thời gian rất dài. Bên cạnh đó mặt bằng 27 Nơ Trang Long 

không còn được Tổng Công ty cho thuê nữa càng gây nhiều áp lực cho doanh 

nghiệp. Để giải quyết một phần khó khăn này, đơn vị phải tiến hành cải tạo và 

sửa chữa lớn phân xưởng Phan Đăng Lưu nhằm di dời phân xưởng Thành 

Phẩm về đây; công tác này cũng gây nhiều tốn kém cho doanh nghiệp. 
 

 * Kế hoạch hợp tác kinh doanh cùng khai thác mặt bằng 61 Phạm Ngọc 

Thạch Quận 3 mới đang ở giai đoạn thống kê các nhà đầu tư có nhu cầu cộng 

tác với doanh nghiệp. Hy vọng dự án này sẽ được triển khai các bước tiếp 

theo trong năm 2016. 
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II.- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÁC 

MẶT HOẠT ĐỘNG KHÁC : 

     1/ Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh : 
 

 Tập thể Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và CB-CNVC Công ty đã nỗ 

lực hết mình trong việc khai thác nguồn việc, nguồn cung ứng vật tư để tổ 

chức sản xuất và điều hành các hoạt động của đơn vị đạt được kết quả sản 

xuất kinh doanh năm 2015 một cách tốt đẹp và hiệu quả thể hiện qua các số 

liệu trong bảng Tổng hợp dưới đây : 
 

Số 

TT 
Nội dung 

Đơn vị 

tính 

Thực hiện 

2014 

Năm 2015 So sánh 

Kế 

hoạch 

Thực 

hiện 

TH 

2014 

KH 

2015 

1 2 3 4 5 6 7 = 6/4 8 = 6/5 

1 Giá trị tổng SL (GCĐ 1994) 
Triệu 

đồng 
26,642 26,800 28,541 107 106 

2 Sản phẩm (Trang in 13 x 19) 
Triệu 

trang 
4,770 4,770 5,279 111 111 

 
Trong đó :  Sản xuất chủ yếu ' 4,770 4,770 5,279 111 111 

3 Tổng giá trị xuất nhập khẩu USD / / / / / 

 
Trong đó : - Xuất ' / / / / / 

 
                  - Nhập ' / / / / / 

4 Doanh thu bán hàng & cung cấp DV 
Triệu 

đồng 
41,031 43,000 49,631 121 115 

 
Trong đó : - Sản xuất CN ' 41,031 43,000 49,631 121 115 

5 Lợi nhuận trước thuế ' 6,235 6,550 6,651 107 102 

6 Nộp ngân sách Nhà nước ' 4,501 5,680 6,084 135 107 

7 Nguồn vốn kinh doanh ' 22,176 22,500 24,335 110 108 

8 Tổng số vốn đầu tư ' 500 / / / / 

9 Tổng số lao động bình quân Người 169 165 161 95 98 

10 Thu nhập bình quân/tháng 
Triệu 

đồng 
8.7 8 8.9 102 111 

11 Tỷ lệ cổ tức % 27 25 30 111 120 

 Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh trên đây, chúng ta có thể rút ra 

được những nhận xét sau : 

 

 + Sản lượng trang in tuy có tăng được 11% nhưng đó chủ yếu là sản 

lượng trang in từ sách giáo khoa trúng thầu, điều này cũng nói lên việc gia 

tăng tỷ trọng sản lượng từ nguồn hàng là nhãn, bao bì, các sản phẩm màu cao 

cấp là chưa đạt kết quả như mong muốn. Tương tự như trên, chỉ tiêu doanh 

thu trong kỳ đạt và vượt 15% so với kế hoạch đề ra cũng không phải là một 

thành tích tốt vì đại bộ phận tăng là do giá trị giấy của các gói sách giáo khoa 

mà doanh nghiệp đã trúng thầu. Từ đây chúng ta có thể nhận thấy một cách dễ 

dàng tại sao tốc độ tăng trưởng của chỉ tiêu lợi nhuận là nhỏ hơn nhiều so với 

các chỉ tiêu sản lượng và doanh thu trong kỳ. 
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 + Các nội dung : Các khoản nộp ngân sách, cổ tức cho các cổ đông, thu 

nhập của người lao động đều vượt mức kế hoạch. Kết quả này nói lên việc 

doanh nghiệp đã quan tâm và giải quyết một cách hài hòa mối quan hệ giữa 

quyền lợi của các nhà đầu tư, thu nhập của người lao động trực tiếp tạo ra sản 

lượng sản phẩm của nhà máy và nghĩa vụ nộp ngân sách theo đúng các quy 

định hiện hành của Nhà nước. Trong đó đặc biệt hai nội dung cổ tức cho các 

cổ đông và thu nhập cho người lao động ở mức khá cao so với mặt bằng 

chung của các đơn vị sản xuất kinh doanh trong thành phố nói riêng và cả 

nước nói chung. 

 

 + Trong năm 2015 vừa qua, mặc dù phải hoàn trả mặt bằng 27 Nơ 

Trang Long cho Tổng công ty nhưng quá trình sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp vẫn diễn ra một cách bình thường, liên tục do Ban điều hành đã thực 

hiện việc sửa chữa , cải tạo và tận dụng mặt bằng hiện có một cách hợp lý và 

khoa học. Các khó khăn do mặt bằng chật hẹp, manh mún chỉ được giải quyết 

một cách rốt ráo khi doanh nghiệp giải được bài toán liên kết hợp tác kinh 

doanh khai thác mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch và di dời toàn bộ các phân 

xưởng hiện hữu về một mối trong các khu công nghiệp hay khu sản xuất tập 

trung mà các nhà đầu tư chuyển giao. 
 

     2/ Quản lý và sử dụng vốn, tài sản : 
 

 Vốn đầu tư ban đầu của các cổ đông luôn được sử dụng một cách tiết 

kiệm và đạt hiệu quả cao thông qua các hoạt động sau : 

 

 + Lựa chọn đúng phương án sản xuất kinh doanh : Doanh nghiệp chỉ 

tập trung và sử dụng vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính phù hợp 

với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

 + Tổ chức và điều hành tốt quá trình sản xuất kinh doanh trên cơ sở tận 

dụng tối đa công suất máy móc thiết bị, mặt bằng nhà xưởng hiện có, bố trí 

dây chuyền sản xuất hợp lý, đồng thời quản lý chặt chẽ và hiệu quả các nguồn 

cung ứng lẫn các định mức tiêu hao vật tư nguyên nhiên vật liệu.  Trị giá vật 

tư phế liệu thu hồi và vật tư tiết kiệm đạt gần 800 triệu đồng. 

 

 + Tổ chức tốt và chặt chẽ công tác tiêu thụ sản phẩm hàng hóa nhằm 

mục đích thu hồi vốn nhanh, tránh để xảy ra thất thoát hoặc công nợ dây dưa 

khó đòi từ các khách hàng. 

 

 Kết quả thu được của việc quản lý và sử dụng vốn như sau :  

 

     * Nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2015 là 24 tỷ 335 triệu 

đồng, đạt hơn 200% vốn điều lệ ban đầu. 

 

     * Tỷ suất lợi nhuận trên vốn cổ phần :  55,4%. 
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     * Khả năng thanh toán rất cao trong đó đặc biệt là khả năng thanh 

toán nhanh đạt 3,5 lần. 

 

     3/ Chăm lo đời sống cho người lao động : 

 

 Công ty luôn quan tâm đến tiền lương của người lao động nhằm giúp 

họ có thể an tâm sản xuất và gắn bó với nhà máy trong mọi lúc, mọi nơi. Bên 

cạnh đó các tiêu chuẩn, quyền lợi đã được ký kết trong Bản thỏa ước Lao 

động tập thể cũng được thực hiện một cách đầy đủ và đúng hạn. Các chế độ 

BHXH, BHYT, BHTN, BHLĐ, bồi dưỡng độc hại, … cũng được doanh 

nghiệp thực hiện đầy đủ dúng theo các quy định hiện hành. Cụ thể như các số 

liệu sau : 

 

 - BHXH, BHYT, BH thất nghiệp   :       2.464.383.485 đồng. 

 - Kinh phí Công đoàn     :  151.651.420 đồng. 

 - Bồi dưỡng độc hại và bảo hộ lao động  :  287.298.750 đồng.   
  

 

Hàng năm, Công ty tổ chức và hỗ trợ 100% kinh phí lẫn vật tư sử dụng 

để người lao động tham gia vào các kỳ thi tay nghề nâng bậc kỹ thuật của lao 

động trực tiếp sản xuất hoặc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bộ 

phận quản lý nếu thấy phù hợp với nhu cầu công việc mà đơn vị đang phân 

công. 
 

     4/ Khai thác nguồn việc, nguồn cung ứng vật tư nguyên vật liệu : 
 

 + Ban quản lý điều hành trực tiếp liên hệ và đàm phán với các khách 

hàng, nhà cung cấp vào dịp cuối năm nhằm chuẩn bị các hợp đồng kinh tế cho 

năm sau giúp cho nguồn việc, nguồn hàng cung cấp cho Công ty được đảm 

bảo ổn định cho cả năm. 

 

 + Tích cực và tính toán chính xác trong vấn đề tham gia đấu thầu in 

sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục. Kết quả trong năm vừa qua, 

doanh nghiệp đã trúng được 2 gói thầu với tổng trị giá hợp đồng là hơn 10 tỷ. 

Vấn đề này mặc dù không đem lại nhiều hiệu quả trong sản xuất kinh doanh 

do bị khống chế về đơn giá công in lẫn nguồn vật tư cung cấp nhưng cũng có 

mặt tích cực là góp phần tạo thêm nguồn việc và thu nhập cho người lao động 

trong những tháng đầu năm. 

 

     5/ Một số mặt công tác khác : 

 

 + Về đầu tư phát triển : Trong năm qua, đơn vị không thực hiện mua 

sắm trang bị các máy móc thiết bị có giá trị cao do phải tiến hành sắp xếp lại 

các mặt bằng sản xuất và xây dựng sửa chữa phân xưởng Phan Đăng Lưu để 

có thể ổn định sản xuất đồng thời hoàn trả mặt mặt đang thuê của Tổng Công 

ty. Công tác này sẽ được thực hiện một cách đồng bộ và mang lại hiệu quả 

cao khi các mặt bằng sản xuất lẫn nguồn hàng của doanh nghiệp cho phép. 

 



6 

 

 + Việc phối hợp hoạt động giữa các tổ chức Đảng, Công đoàn với 

HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát rất tốt và nhịp nhàng theo đúng quy 

định của pháp luật. Trong năm 2015, Đảng bộ Công ty đã kết nạp thêm 01    

đảng viên mới là người lao động trực tiếp sản xuất nâng tổng số đảng viên 

trong toàn Công ty lên 34 người. Doanh nghiệp cũng đã hỗ trợ 100% kinh phí 

để 3 đảng viên tham dự lớp học Trung cấp chính trị do Tổng Công ty đề xuất. 

 

 + Trong năm 2015, công ty đã nhận các bằng khen của Ủy ban Nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh sau : 

 

     - Bằng khen số: 2914/QĐUB ngày 23/05/2015 về việc Hoàn thành 

tốt chính sách thuế và nghĩa vụ nộp ngân sách  Nhà nước. 

     - Bằng khen số: 892/QĐ-KT ngày 02/03/2015 về việc đạt danh hiệu 

tập thể lao động xuất sắc.  

 + Hội đồng Quản trị và Ban điều hành hoạt động với tinh thần đoàn 

kết, trách nhiệm và minh bạch, luôn nắm vững tình hình hoạt động của đơn vị 

để giải quyết và xử lý kịp thời các tình huống trong chỉ đạo điều hành hoạt 

động sản xuất kinh doanh theo đúng chức năng và nhiệm vụ được ghi trong 

Bản Điều lệ Cty và các quy định hiện hành của Nhà nước. 

 

     6/ Một số mặt còn tồn tại và thiếu sót : 
 

 + Mặt bằng sản xuất luôn là nỗi lo hàng đầu; việc bố trí mặt bằng ở các 

phân xưởng nhất là phân xưởng Thành Phẩm càng chật chội và căng thẳng 

hơn. Đây chính là trở ngại lớn nhất làm cho doanh nghiệp không thể đầu tư 

trang bị máy móc thiết bị mới cho các khâu in và sau in nhằm nâng cao chất 

lượng và giá trị sản phẩm cũng như uy tín của doanh nghiệp trong thương 

trường. 

 

 + Hợp đồng mua 1 ha đất tại khu Công nghiệp Hoàng Gia Long An vẫn 

chưa thể thanh lý được, ở thời điểm hiện nay Chi Cục thi hành án Tỉnh Long 

An đang tiến hành bán đấu giá các khu đất này, hy vọng doanh nghiệp sẽ 

được chi trả dứt điểm cả vốn lẫn lãi cho khoản tạm ứng này trong năm 2016. 

 

 + Việc tận dụng và khai thác hết công suất của máy in kỹ thuật số Fuji-

DCP 700 đã trang bị trong năm trước vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn. 

Hy vọng rằng sau khi bộ phận thiết kế tạo mẫu được củng cố và nâng cao 

năng lực chuyên môn sẽ giúp doanh nghiệp có thể tìm kiếm thêm được nhiều 

khách hàng mới trong tương lai. 

 

III.- KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 : 
 

     1/ Nhận định chung :  

 Bước sang năm 2016, theo đánh giá của các tổ chức kinh tế có uy tín 

trên thế giới như  Qũy Tiền tệ Quốc tế, tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế 

thế giới, Ngân hàng thế giới… đều có chung một cái nhìn lạc quan về một nền 

kinh tế sẽ phát triển mạnh mẽ hơn với mốc tăng trưởng GDP toàn cầu nằm 
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trong khoảng từ 3,6  3.8%. Còn trong phạm vi nền kinh tế Việt Nam, dự 

báo sẽ tiếp tục được duy trì ổn định và tăng trưởng dựa trên nội lực sẵn có kết 

hợp với những chính sách đúng đắn ở tầm vĩ mô do chính phủ và nhà nước đã 

thực hiện. 

Riêng đối với Công ty Cổ Phần In số 4, việc duy trì và ổn định được đà 

tăng trưởng như các năm trước cũng gặp phải nhiều thách thức do việc khai 

thác thêm nguồn việc có giá trị cao sẽ rất khó khăn do tình trạng cung đang 

vượt cầu đối với các sản phẩm in trên giấy, và hiện tượng cạnh tranh không 

lành mạnh giữa bản thân các đơn vị ngành in ngày càng phát triển. Ngoài ra 

về mặt chi phí sản xuất dự kiến sẽ có nhiều biến động do chủ trương tăng mức 

lương tối thiểu sẽ được nhà nước thực hiện trong năm 2016, từ đó kéo theo 

mặt bằng giá chung cho mọi loại sản phẩm vật tư  ăn theo. 

 2/ Các mục tiêu chính :  

+ Giữ vững ổn định sản xuất, duy trì được các hợp đồng kinh tế có giá 

trị cao với các khách hàng truyền thống và gia tăng lợi thế chuyên môn, uy tín 

đối với các mặt hàng chủ lực của công ty. 

+ Triển khai một cách có hiệu quả và minh bạch các bước của Dự án 

hợp tác liên doanh liên kết cùng khai thác mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, 

quận 3 và di dời tập trung các phân xưởng sản xuất về một mối. Vấn đề quan 

trọng này có ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch SXKD trong năm 2016 cũng 

như toàn thể người lao động lẫn các cổ đông. Vì vậy chúng tôi sẽ có báo cáo 

chi tiết để trình bày riêng cho nội dung này khi có thông tin và cơ sở pháp lý 

đầy đủ. 

+ Cố gắng tìm tòi và phát triển thêm các loại lẫn các nhà cung cấp vật 

tư mới nhằm mục đích tránh tình trạng bị lệ thuộc và có điều kiện tiết kiệm 

được chi phí sản xuất trong kỳ. 

Từ các mục tiêu trên đây, dự kiến các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của 

kế hoạch 2016 được xây dựng bằng với tình hình thực hiện năm trước nhưng 

cố gắng duy trì được mức tăng trưởng của chỉ tiêu lợi nhuận là từ 4  5%. 

 

3/ Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 :  

 

Căn cứ mục tiêu trên đây lẫn tình hình thực tế của doanh nghiệp về số 

lượng nguồn việc đã kí kết hợp đồng hoặc sẽ kí trong năm, dự kiến các nội 

dung của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 được xây dựng như trong 

bảng tổng hợp dưới đây: 
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   3/ Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 : 
 

Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Năm 2015 Kế 

hoạch 

năm 

2016 

So sánh 

Ghi 

chú 
Kế 

hoạch 

Thực 

hiện 

KH2016/

KH2015 

KH2016/ 

TH2015 

A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2 6 

1/ Giá trị TSL (GCĐ) 

2/ Sản lượng trang in (13x19) 

3/ Tổng doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 

4/ Tổng lợi nhuận trước thuế 

5/ Thuế TNDN phải nộp 

6/ Tổng lợi nhuận sau thuế 

7/ Các khoản nộp ngân sách 

8/ Vốn chủ sở hữu 

   Trong đó Vốn điều lệ 

9/ Tổng số lao động 

10/ Thu nhập bình quân 

Hiệu suất hoạt động SXKD 

 - Tỷ suất LNST/Doanh thu 

 - Tỷ suất LNST/Vốn chủ SH 

 - Tỷ suất LNST/Tổng tài sản 

11/ Phân phối lợi nhuận 

- Quỹ khen thưởng + Phúc lợi 

 - Cổ tức cổ đông 

 - Chuyển năm sau 

 - Tỷ lệ cổ tức  

Tr. đồng 

Tr.Trang 

Tr. đồng 

 

 “ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

Người 

Tr. đồng 

 

% 

% 

% 

Tr. đồng 

“ 

 “ 

“ 

% 

26.800 

4.770 

43.000 

 

6.550 

1.441 

5.109 

5.680 

22.500 

12.000 

165 

8,0 

 

11,9 

22,7 

16,8 

 

900 

3.000 

1.209 

25 

28.541 

5.279 

49.631 

 

6.651 

1.463 

5.188 

6.084 

24.335 

12.000 

161 

8,9 

 

10,5 

21,3 

17,1 

 

900 

3.600 

688 

30 

27.000 

5.000 

45.000 

 

6.960 

1.392 

5.568 

5.510 

24.000 

12.000 

160 

8,4 

 

12,3 

23,2 

17,1 

 

1.000 

3.000 

1.568 

25 

101 

105 

105 

 

106 

97 

109 

97 

107 

100 

97 

105 

 

103 

102 

102 

 

111 

100 

130 

100 

95 

95 

91 

 

105 

95 

107 

91 

99 

100 

99 

94 

 

117 

107 

100 

 

111 

83 

228 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo 

Điều 

lệ 

Cty 
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4/ Kết luận :  

 

Năm 2015 là năm mà công ty đã đạt được kết quả rất tốt trong việc 

thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đây là một cơ sở vững chắc giúp 

Doanh nghiệp có thể hoàn thành nhiệm vụ do các cổ đông trong đó cổ đông 

lớn nhất là Tổng công ty Văn Hóa Sài Gòn đã giao trong Đại Hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2015. Bước sang năm 2016, mặc dù thuận lợi của nền 

kinh tế nói chung và của Công ty Cổ Phần In Số 4 nói riêng là cơ bản nhưng 

để duy trì và ổn định được đà tăng trưởng như các năm trước Doanh nghiệp 

cũng còn gặp nhiều khó khăn, thách thức do việc khai thác thêm nguồn việc 

có giá trị cao sẽ rất hạn chế vì tình trạng cung đang vượt cầu của các sản 

phầm in trên giấy và hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh giữa bản thân 

các đơn vị sản xuất ngành in ngày càng phát triển. 

Chính từ đánh giá và nhận định trên đây, Ban điều hành, Hội đồng 

Quản Trị đã xây dựng kế hoạch năm 2016 trong khả năng cố gắng hết sức và 

sẽ nỗ nực cao hơn trong quá trình thực hiện. Chúng tôi mong mỏi và kiến 

nghị đến toàn thể người lao động lẫn các cổ đông, trong đó đặc biệt là cổ 

đông Tổng công ty Văn Hóa Sài Gòn luôn đồng lòng và chia sẻ với bản kế 

hoạch mà doanh nghiệp đã xây dựng, đồng thời hỗ trợ hết mức để Doanh 

nghiệp có thể hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   

 Chủ tịch 

 
 

 
 

 

 

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHAN CH  TRUNG 
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TỔNG CTY VĂN HOÁ SÀI GÒN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   
 

TÔØ TRÌNH 

PHÖÔNG AÙN PHAÂN PHOÁI LÔÏI NHUAÄN 

Naêm 2015 

 

1/ Tổng thu nhập được phân phối :  10.184.059.337 

     Trong đó :  

             - Thu nhập năm 2015 : 6.651.427.412 

             - Thu nhập 2014 chuyển sang: 2.379.288.131 

             - Thu nhập tăng thêm sau Biên bản  1.153.343.794  

                    của Kiểm toán Nhà nước 

2/ Thuế thu nhập Doanh nghiệp năm 2015:       1.463.314.031 

3/ Chi bù đắp các khoản chi phí không hợp lệ: 42.034.180 

4/ Trích lập  Qu  kh n thưởng Phúc lợi: 900.000.000 

5/ Tổng thu nhập còn được sử dụng: 7.778.711.126 

     Trong đó :  

          + Lợi tức chia cổ đông (tỷ lệ 30%):           3.600.000.000 

          + Thu nhập còn để lại chuyển năm sau: 4.178.711.126   

Ghi chú : 
 

       * Theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài 

Chính hiện nay số dư Quỹ Dự phòng tài chính đã được sáp nhập vào Quỹ 

Đầu tư phát triển. Đến thời điểm 31/12/2015 số dư của Quỹ đầu tư phát triển 

là: 5.756.674.425 đ 

      *  hông trích  ập Quỹ dự phòng để    đ p chi phí  hông hợp  ệ của năm 

2015.  ho n chi phí này nếu phát sinh  căn c  vào Bi n   n và Quyết định 

duyệt Quyết toán thuế của C c Thuế TP) s  được h ch toán theo số  iệu thực 

tế vào  ho n thu nhập còn để   i chuyển năm sau (4.178.711.126 đ). 

 
 

          TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2016 
 

      TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   

 Chủ tịch 

 

  

 

 
 

PHAN CH  TRUNG 



11 

 

  Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn    Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa 

Việt Nam 

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4      Độc lập – Tự do – Hạnh 
phúc 

                **********            ****** 

BÁO CÁO 

THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CH NH NĂM 2015 
                            (T i Đ i hội Cổ Đông thường ni n năm 2016) 

Trong năm qua, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra bao gồm 

kiểm tra thường xuyên lẫn định kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như 

các hoạt động khác của công ty và tham gia kiểm tra cùng công ty TNHH 

Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Thành Phố Hồ Chí Minh các báo cáo tài 

chính hàng quý, năm. Ngoài ra chúng tôi kiểm tra giám sát việc thực hiện các 

điều khoản của Bộ Luật Xuất Bản cùng các quy chế nội bộ có liên quan trong 

quá trình sản xuất của Doanh Nghiệp, và việc thực hiện Bản Điều Lệ của 

công ty cũng như Nghị Quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 

2015. 

Thông qua các đợt kiểm tra, giám sát cũng như trong tất cả các buổi 

họp Hội Đồng Quản Trị mở rộng Ban Kiểm Soát đã tham gia góp ý cho Ban 

Điều Hành và Hội Đồng Quản Trị về phương hướng và các biện pháp thực 

hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty nhằm đạt hiệu quả tốt nhất và 

hạn chế cũng như phòng ngừa các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Trên cơ sở báo cáo tài chính do Ban Điều Hành lập, báo cáo kiểm toán 

giữa niên độ và báo cáo kiểm toán năm của công ty TNHH Kiểm Toán và 

Dịch Vụ Tin Học Thành Phố Hồ Chí Minh và báo cáo kiểm toán của Kiểm 

Toán Nhà Nước khu vực 4, Ban Kiểm Soát xin xác nhận số liệu và báo cáo 

với Đại Hội Đồng Cổ Đông như sau: 

I/ BÁO CÁO THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CH NH NĂM 2014: 

 Trước khi trình bày báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2015, Ban 

Kiểm Soát chúng tôi xin được báo cáo trước Đại Hội Đồng Cổ Đông một số 

thay đổi mang tính hồi tố về mặt số liệu của năm 2014 (thể hiện tại cột số liệu 

của ngày 01/01/2015) như trong báo cáo kiểm toán mà công ty TNHH Kiểm 

Toán và Dịch Vụ Tin Học Thành Phố Hồ Chí Minh đã nêu ở phần cuối của 

báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 như sau:  
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 Thực hiện quyết định số 423/QĐ –KTNN ngày 08/04/2015 của 

Tổng kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán báo cáo tài chính và các hoạt 

động liên quan của Tổng công ty Văn Hóa Sài Gòn, kiểm toán nhà nước khu 

vực 4 – Tổ 2 đã tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Doanh 

nghiệp Công ty cổ phần In Số 4 từ ngày 10/4/2015 đến ngày 22/04/2015. 

Kết quả kiểm toán: Theo biên bản kiểm toán ngày 22 tháng 5 năm 2015 

do kiểm toán nhà nước lập: 

 Nhận x t:  

+ Đối với tài sản ngắn hạn: Đơn vị tổ chức quản lý, sử dụng vốn, 

mở sổ kế toán và luân chuyển chứng từ đúng theo các quy định của nhà 

nước. 

+ Đối với tài sản dài hạn: đơn vị đã mở sổ theo d i, quản lý và 

trích khấu hao TSCĐ theo quy định. 

+ Các khoản công nợ với khách hàng bao gồm cả người bán lẫn 

người mua đều có mở sổ chi tiết và thực hiện đối chiếu xác nhận công 

nợ tại thời điểm cuối năm đạt tỷ lệ 100%. 

+ Về công tác kế toán: Bộ máy kế toán của doanh nghiệp đáp 

ứng được yêu cầu của công tác kế toán, các sổ kế toán tổng hợp và sổ 

kế toán chi tiết được mở sổ đầy đủ, Báo cáo tài chính năm 2014 được 

lập trên cơ sở chế độ kế toán trong quyết định số 15/2006/QĐ-BTC của 

Bộ tài chính. 

+ Các số liệu điều chỉnh sau kiểm toán: 

- Giảm giá vốn hàng bán do chi phí thuê đất đã nộp thừa cho 

năm 2015: 193.763.500 đồng. 

- Giảm giá vốn hàng bán do điều chỉnh chuyển chi phí thiết 

kế tư vấn xây dựng mới PX  Phan Đăng Lưu: 169.090.909 

đồng. 

- Giảm giá vốn hàng bán do chuyển chi phí đợt I sửa chữa PX 

Phan Đăng Lưu sang năm 2015:  240.000.000 đồng 

- Tăng giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ chuyển năm sau về 

sản phẩm hàng hóa (chưa giao hàng và chưa xuất hóa đơn): 

488.684.700đ.  
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- Giảm giá vốn hàng bán do điều chỉnh giảm chi phí trích dự 

phòng tiền lương năm 2014: 465.991.110 đồng. 

                    Tổng cộng: thu nhập chịu thuế năm 2014 đã tăng thêm: 1.557.530.219 

đồng. 

- Thuế TNDN trong năm 2014 phải nộp thêm cho ngân sách 

nhà nước: 

 Do tăng thu nhập chịu thuế : 

        1.557.530.219 đồng  x 22%   342.656.648 đồng 

 Do doanh nghiệp không thuộc đối tượng hưởng ưu đãi 

thuế suất 10%  đối với thu nhập in sách giáo khoa trong 

năm 2014:             61. 529.777 đồng. 

                        Tổng cộng thuế TNDN phải nộp tăng: 404.186.425 đồng   

            (342.656.648 đ + 61.529.777 đ) 

   kiến của Doanh nghiệp và Ban Kiểm Soát: 

 Thống nhất với các nhận xét và kết quả kiểm toán đã nêu trên, Doanh 

nghiệp đã tiến hành nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp tăng thêm nói trên về 

Kho Bạc Nhà Nước vào ngày 20/06/2015, đồng thời ghi tăng khoản thu nhập 

chưa phân phối của năm trước chuyển sang năm sau tại thời điểm ngày 

01/01/2015 theo đúng các chuẩn mực kế toán hiện hành là: 1.153.343.794 đ 

(1.557.530.219 đ – 404.186.425 đ). 

II/ BÁO CÁO THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CH NH NĂM 2015: 

 Doanh nghiệp đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán 

và chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam trong việc tổ chức và thực hiện 

nhiệm vụ kế toán cũng như lập và trình bày các báo cáo tài chính năm 2015. 

 Trong công tác thu chi hàng ngày, đại bộ phận các nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh đều được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản tại Ngân 

Hàng, chỉ các trường hợp chi trả tiền lương, thưởng hoặc các chế độ khác cho 

người lao động hay các khách hàng nhỏ lẻ, vãng lai là sử dụng bằng tiền mặt. 

 Tham gia và đóng góp ý kiến trong tất cả các cuộc họp của Hội Đồng 

Quản Trị và Ban Điều Hành về công tác quản lý hoạt động của Doanh 

Nghiệp. Trong quá trình điều hành Ban Kiểm Soát cũng thường xuyên kiểm 

tra, giám sát và cùng tham gia vào việc mua sắm các vật tư nguyên, nhiên, vật 

liệu chủ yếu và tài sản cố định phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh. 

Ban Kiểm Soát cũng đặc biệt quan tâm đến việc triển khai dự án hợp tác đầu 
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tư khai thác mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3 và di dời tập trung các 

phân xưởng hiện hữu về một mối. 

 Giám sát và đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo các 

quy định hiện hành cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước lẫn các nhà đầu tư – 

cổ đông – để có thể cập nhật các thông tin kịp thời và chính xác về mọi hoạt 

động của Doanh Nghiệp nhất là trên lĩnh vực tài chính, kinh doanh. 

 1/ T nh h nh tài chính và kết  uả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 

2015 

                        : 

  Các số liệu chủ yếu trên bản cân đối kế toán 

      Đơn vị tính : triệu đồng 

TÀI SẢN 01/01/2015 31/12/201

5 

NGUỒN VỐN 01/01/2015 31/12/2015 

A/ TÀI SẢN NGẮN HẠN 

1/ Tiền và các khoản tương 
đương tiền  

2/ Các khoản đầu tư tài chính 
ngắn hạn 

3/ Các khoản phải thu ngắn hạn 

4/ Hàng tồn kho 

5/ Tài sản ngắn hạn khác 

 B/ TÀI SẢN DÀI HẠN 

1/ Các khoản phải thu dài hạn  

2/ Tài sản cố định 

3/ Bất động sản đầu tư 

4/ Tài sản dở dang dài hạn 

5/ Các khoản đầu tư tài chính 

dài hạn 

6/ Tài sản dài hạn khác 

26.668 

22.190 

 

   / 
 

2.393 

1.884 

201 

3.689 

  109 

3.411 

/ 

169 

/   

 

/   

29.146 

26.147 

   

 / 

2.071 

918 

10 

2.644 

/ 

2.644 

/ 
 

/ 

/ 

 

/ 

 

A/ NỢ PHẢI TRẢ 

1/ Nợ ngắn hạn 

 

2/ Nợ dài hạn 

 

 

 
B/NGUỒN VỐN CSH 

1/ Vốn chủ sở hữu 

    Trong đó:  

- Vốn đầu tư chủ sở hữu 

- Quỹ đầu tư phát triển 

- Lợi nhuận sau thuế 

chưa phân phối 

2 /Nguồn kinh phí và 

Quỹ khác 

7.028 

7.028 

 

/ 

 

 

 

23.329 
 

23.329 

 
12.000 

5.756 

5.573 

 

/ 

7.455 

7.455 

 

/ 

 

 

 

24.335 
 

24.335 

 
12.000 

5.756 

6.579 

 

/ 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 30.357 31.790 TỔNG CỘNG 

NGUỒN VỐN 

30.357 31.790 
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 b  Kế  quả  oạ  độ g Sả  xuấ  K    do   : 

STT Nội dung Đơn vị tính Kế hoạch 

năm 2015 

Thực hiện 

năm 2015 

% 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Giá trị tổng sản lượng (GCĐ 1994) 

Số lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ 

Tổng số lao động bình quân 

Doanh thu hàng hóa tiêu thụ 

Tổng thu nhập trước thuế trong kỳ 

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 

Tổng thu nhập sau thuế 

Các khoản nộp ngân sách 

Cổ tức cho các cổ đông 

 Tỷ lệ 

 Số tiền 

Triệu đồng 

Triệu trang 

Người 

Triệu đồng 

 “ 

“ 

“ 

“ 

 

% 

Triệu đồng 

26.800 

4.770 

165 

43.000 

6.550 

1.441 

5.109 

5.680 

 

25 

3.000 

28.541 

5279 

161 

49.631 

6.651 

1.463 

5.188 

6.084 

 

30 

3.600 

106 

111 

98 

115 

102 

102 

102 

107 

 

120 

120 
 

 2/ Nhận x t, đánh giá: 

- Doanh nghiệp luôn duy trì được ưu điểm vốn có từ các năm trước: 

có một nền tài chính lành mạnh, không phát sinh công nợ dây dưa. 

Trong công tác quản lý và sử dụng vốn, ngoài việc không phải huy 

động vốn trên thị trường hoặc vay của các tổ chức Tín Dụng, Doanh 

nghiệp đã thực hiện một cách linh hoạt và hiệu quả các khoản tiền 

gửi của mình nên doanh thu tài chính trong năm là tương đối cao 

(hơn 1 tỷ đồng), mặc dù tỷ lệ lãi suất tiền gửi Ngân Hàng đã giảm 

sút rất nhiều để hỗ trợ cho các Doanh nghiệp vay vốn. 

- Việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trong kỳ cũng như xác 

định các đơn giá công in cho từng hợp đồng, khách hàng luôn thể 

hiện tính tiên tiến so với khả năng sản xuất kinh doanh hoặc mặt 

bằng giá chung trên thị trường. Đặc biệt đối với các mặt hàng chủ 

lực là Vé số, Bloc các loại Doanh nghiệp luôn cố gắng tìm tòi, 

nghiên cứu cải tiến về mặt mẫu mã, chất lượng và nhất là quy trình 

kỹ thuật sản xuất để các khách hàng có thể yên tâm và tin tưởng hơn 

khi đưa sản phẩm của đơn vị mình vào lưu thông trên thị trường. 

- Tổng thu nhập trong năm 2015 là 6.651.427.412 đ đạt tỷ lệ hơn 50% 

số vốn điều lệ. Có được kết quả này là do Ban Điều Hành đã luôn 

tìm tòi và phát triển các nguồn vật tư nguyên liệu mới với giá thành 

hạ, đồng thời bảo toàn và sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu một cách 

linh hoạt sáng tạo. Với số thu nhập này Doanh nghiệp có điều kiện 

thực hiện và duy trì được thành quả tốt đẹp của những năm trước 
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trong việc nâng cao thu nhập cho người lao động và cổ tức cho các 

cổ đông, trong đó đặc biệt tỷ lệ cổ tức năm 2015 là 30% tương ứng 

tỷ lệ vượt 20% so với kế hoạch đã đề ra. 

- Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, hiệu quả sử dụng tài sản, 

vốn chủ sở hữu đã đạt kết quả rất tốt theo số liệu sau: 

+  Chỉ số thanh toán nhanh 

  

 
 

+  Tỷ số lợi nhuận hoạt động trên doanh thu 
 

 
 

+  Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu 
 

 
 

- Các quyền lợi về lương thưởng, phúc lợi của người lao động đều 

được thực hiện một cách đầy đủ và kịp thời theo đúng Bộ Luật Lao 

động và bản Thỏa  ớc Lao Động Tập Thể đã ký kết. Các chế độ 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hộ lao động, bồi dưỡng 

lao động độc hại luôn được Doanh nghiệp quan tâm và thực hiện 

đúng đắn. Cụ thể: 

*  BHXH , BHYT, BHTN : 2.464.383.485đ 

*  Kinh phí công đoàn  :    151.651.420đ 

*  Bồi dưỡng lao động độc hại   :     287.298.750đ 

 và quần áo BHLĐ   

- Thực hiện tốt các quy định của ngành theo luật xuất bản, tuyệt đối 

không để xảy ra tình trạng in nối bản, in sai số lượng đã ghi trên 

giấy phép xuất bản. 

 

 

 

III/ KIẾN NGHỊ 
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Để Công ty Cổ phần In số 4 có thể tiếp tục phát triển một cách bền vững 

theo những mục đích đã đề ra trong kế hoạch sản xuất Kinh doanh của năm 

2016, Ban kiểm soát xin kiến nghị đến Hội đồng quản trị, Ban điều hành cũng 

như người lao động trong công ty một số vấn đề sau:  

- Ổn định và phát triển nguồn nhân lực: Hội đồng quản trị và Ban điều 

hành cần đẩy mạnh công tác rà soát và định biên lại số lao động hiện có 

sao cho phù hợp và hiệu quả với tình hình thực tế sau khi sáp nhập các 

phòng ban, phân xưởng sản xuất tập trung về một mối. Phạm vi áp 

dụng cho công tác này là toàn thể người lao động trong Doanh nghiệp 

kể cả lao động trực tiếp cũng như lao động gián tiếp. Kết quả của công 

tác ngày sẽ giúp bộ máy hoạt động của Doanh nghiệp thực sự đạt được 

yêu cầu gọn và tinh, từ đó tạo tiền đề trong việc nâng cao thu nhập và 

hạ giá thành sản phẩm. 

- Tiếp tục đào tạo và nâng cao trình độ các nhân viên bộ phận thiết kế tạo 

mẫu để có thể tạo được sự hài lòng với các khách hàng truyền thống và 

có thể thu hút thêm các khách hàng vãng lai nhất là đối với các sản 

phẩm in kỹ thuật số. 

- Thực hiện chế độ thưởng phạt nghiêm minh trong vấn đề nâng cao ý 

thức và tính kỷ luật của người lao động trong quá trình sản xuất, từ đó 

góp phần hạn chế các sản phẩm hỏng cũng như rủi ro trong sản xuất 

kinh doanh các sản phẩm của Doanh nghiệp đặc biệt quan trọng đối với 

mặt hàng vé số, sách giáo khoa… 

- Tiếp tục duy trì và phát triển công tác tìm tòi các nguồn cung ứng vật tư 

và chủng loại vật tư nguyên, nhiên vật liệu mới nhằm mục đích tiết 

kiệm chi phí sản xuất và tránh tình trạng bị động do phải lệ thuộc vào 

một số nhà cung cấp nhất định. 

- Thực hiện công tác đầu tư đổi mới máy móc thiết bị khi có mặt bằng 

một cách chọn lọc và tiết kiệm sao cho phù hợp với nhu cầu sản xuất 

của Doanh nghiệp. Làm tốt vấn đề này sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh 

trên thương trường cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh trong Doanh 

nghiệp. 

- Cần chủ động tìm hiểu, đánh giá và lựa chọn được những nhà đầu tư tốt 

nhất trong việc thực hiện kế hoạch hợp tác kinh doanh khai thác mặt 

bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3 và di dời tập trung các mặt bằng 

phân xưởng sản xuất hiện hữu về một mối. Trên cơ sở kết quả có được, 

Hội đồng quản trị và Ban điều hành cần nhanh chóng hoàn thành các 

báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nhằm không để lỡ cơ hội 
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vào thời điểm này do chúng tôi nhận định là thị trường bất động sản 

cũng như nhu cầu về văn phòng cho thuê tại khu trung tâm Thành Phố 

đang khởi sắc hơn. 

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 này, Ban kiểm soát 

trân trọng báo cáo và xác nhận số liệu trình bày trên bảng cân đối kế 

toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như một số 

hoạt động khác trong năm 2015 của Doanh nghiệp là trung thực và hợp 

lý. 

Xin chân thành cám ơn quý vị cổ đông và kính chúc Đại hội 

thành công. 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2016 

TM BAN KIỂM SOÁT 

Trưởng ban 

Lê thị Thu Nguyệt 
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