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Kính gửi:     Quý vị cổ đông  

                     Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành  

                     Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á  

 

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin trân trọng báo cáo Quý vị cổ đông về Báo cáo của Ban Kiểm 

soát liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông 

Á trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017, chi tiết như sau:  

 

I.  HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  

 

Trong năm 2017, theo quy chế làm việc của Ban Kiểm soát, chúng tôi đã tiến hành một số công 

việc sau: 

 Đánh giá quá trình hoạt động của Công ty về việc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện 

hành  

 Đánh giá sự tuân thủ trong quá trình hoạt động của Công ty về việc thực hiện các Nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT 

 Đánh giá sự tuân thủ của Ban lãnh đạo điều hành doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT 

 Tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính, xem xét kiểm tra sổ sách kế toán và các tài liệu khác 

có liên quan  

 

Sau đây xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả như sau :  

 

II.   ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY  TRONG NĂM 2017 

 

Năm 2017, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Công ty CPTĐ Nhựa Đông Á lần 

lượt tăng trưởng 18% và 11% so với năm 2016. Mặc dù chỉ đạt 96% kế hoạch về doanh 

thu thuần và 82% kế hoạch về lợi nhuận do ảnh hưởng một phần từ thời tiết khắc nghiệt 

khiến doanh thu từ khu vực miền trung giảm mạnh, nhưng việc giữ được tốc độ tăng 

trưởng khả quan vẫn chứng tỏ định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT 

đưa ra là đúng đắn.  

 

1. Hoạt động đầu tư  

 

Trong năm 2017, về cơ bản các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty đã được triển 

khai theo định hướng thông qua tại Đại hội đồng cổ đông. Công ty đã đầu tư nâng cấp 

mở rộng nhà máy: đầu tư thêm 02 dây chuyền Fomex và 01 dây chuyền sản xuất tấm PP 

Năm nay là năm thu lại thành quả từ việc đầu tư có trọng điểm khánh thành Nhà máy sản 

xuất thanh Profile uPVC vào cuối năm 2016 của Tập đoàn DAG. DAG đã trở thành nhà 

máy được đầu tư quy mô và hiện đại nhất trong ngành nhựa xây dựng tại Việt Nam hiện 



nay với 45 dây chuyền sản xuất thanh nhựa Profile uPVC có 2 nhãn hiệu Shide 

Profile và Sea Alpha Profile bằng công nghệ hoàn toàn tự động của Áo. Việc mở rộng 

sản xuất thanh Profile uPVC của DAG đã tạo ra nguồn nguyên liệu dồi dào, góp phần 

bảo vệ tài nguyên môi trường, giúp việc hạ giá thành tại thị trường Việt Nam. Con số 

thực tế đã chứng minh sản phẩm Profile uPVC của DAG đã chiếm lĩnh tới 40% thị phần 

toàn miền Bắc và 20% thị phần toàn quốc. 

Với phương châm không ngừng học hỏi, không ngừng sáng tạo, luôn luôn mong muốn 

đem lại cho thị trường những sản phẩm mới, cao cấp, chất lượng, phù hợp và đáp ứng tối 

đa hóa nhu cầu người sử dụng. DAG chuyên tập trung sản xuất các sản phẩm vật liệu mới 

bằng công nghệ hiện đại hướng đến các sản phẩm thân thiện với môi trường và an toàn 

cho người sử dụng. Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của khu vực nhà ở, thị 

trường bất động sản tăng cao, nhu cầu dùng các thanh Profile uPVC làm khung cửa trong 

các công trình xây dựng thay thế sản phẩm gỗ ngày càng tăng mạnh. 

 

 

2. Quản trị doanh nghiệp   

 
Trong năm 2017, DAG tiếp tục áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động sản 
xuất, kinh doanh nhằm chuẩn hóa các quy trình hoạt đông, loại bỏ được nhiều thủ tục 
không cần thiết, tạo sự nhất quán trong công việc. Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 
9001:2015 không chỉ mang lại thành quả về chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn mà còn 
mang lại một hệ thống quản lý chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả cao. 
 
DAG đã tiếp tục đầu tư cải tiến và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, hệ thống 

hóa văn bản phục vụ cho hoạt động quản lý của Công ty không những phù hợp với tình 

hình thực tế tại doanh nghiệp, phù hợp với pháp luật mà còn điều chỉnh nhằm tạo nền 

tảng vững chắc, duy trì sự ổn định, bền vững và đáp ứng mọi sự thay đổi trong năm, theo 

định hướng của Hội đồng quản trị. 

 

3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 

 

Phân tích tổng quan kết quả hoạt động trong năm, tình hình thực hiện so với chi tiêu kế 

hoạch năm 2017 (đã được trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt): 

  

STT Chỉ tiêu 
Kế hoạch năm 2017 

(tỷ đồng) 

Thực hiện năm 2017 

(tỷ đồng) 

Tỉ lệ % đạt 

so KH 

01 Doanh thu 1.710 1.646 96% 

02 
Lợi nhuận 

sau thuế 
72 59,28 82% 

  

Sau khi xem xét và thẩm tra, Ban Kiểm soát xác nhận rằng Báo cáo tài chính hợp nhất 

năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á đã được kiểm toán độc lập bởi 

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE), xét trên các khía cạnh trọng 

yếu, đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt đông kinh doanh 

của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017. Các Báo cáo tài chính đã được 

lập phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy 

định pháp lý có liên quan .  

https://www.dag.com.vn/thanh-nhua-profile-upvc-cua-dag-khang-dinh-vi-hang-viet/
https://www.dag.com.vn/sanpham/shide-profile/
https://www.dag.com.vn/sanpham/shide-profile/
https://www.dag.com.vn/sanpham/sea-alpha-profile/


          

Mời quý vị cổ đông xem chi tiết các chỉ tiêu tài chính tại Báo cáo tài chính năm 2017 đã 

được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE). 

 

Báo cáo của Ban Giám đốc:  

 

Ban Kiểm soát đánh giá Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động và kết quả 

kinh doanh năm 2017 là trung thực và hợp lý so với sổ sách kế toán và kiểm tra thực tế 

 

Báo cáo tài chính: 

 

Các Báo cáo tài chính bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh; Báo 

cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính đã được Công ty lập đầy đủ 

hàng tháng, quý, năm ...đảm bảo phản ánh trung thực và hợp lý các nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh phù hợp với số liệu sổ sách kế toán và các chứng từ kế toán.  

     

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017 

 

Trước hết Ban Kiểm soát nhất trí với đánh giá của Ban Giám đốc điều hành về kết quả 

hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2017. Qua các chỉ tiêu tài chính năm 2017, 

so với năm 2016, các chỉ tiêu tài chính đều được cải thiện đáng kể: Tổng tài sản tăng 

18%, nguồn vốn chủ sở hữu tăng 17%, doanh thu tăng so với năm 2016 là 18%. Lợi 

nhuận sau thuế tăng 12%. Có được kết quả hoạt động kinh doanh khả quan của năm 2017 

là nhờ sự chiến lược sáng suốt của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và sự nỗ lực không ngừng 

của toàn thể CBCNV của Tập đoàn. 

  

 

4. Tình hình quản trị, điều hành Công ty  

 

4.1. Tình hình tuân thủ pháp luật, chấp hành điều lệ và thực hiện Nghị quyết đại hội 

đồng cổ đông năm 2017 

 

Các hoạt động của Công ty trong năm 2017 đều tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện 

hành, điều lệ của Công ty và nằm trong phạm vi ngành nghề kinh doanh của Công ty. 

Cùng với mục tiêu mở rộng sản xuất kinh doanh, HĐQT và Ban Giám đốc điều hành 

luôn củng cố bộ máy tổ chức nhân sự và hệ thống quản lý của công ty ngày càng hoàn 

thiện hơn  

 

4.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị  

 

Hội đồng quản trị có 5 thành viên được các cổ đông lớn đề cử. Các thành viên HĐQT  đã 

hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn chiến lược, ra các quyết 

định kịp thời tạo điều kiện cho Công ty hoạt động đạt hiệu quả cao. Các Nghị Quyết của 

Hội đồng quản trị đều được thực hiện đảm bảo vai trò định hướng và tuân thủ chủ trương 

chính sách của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị có năng lực quản lý, có đạo 

đức chuẩn mực và luôn toàn tâm toàn ý, trung thành với lợi ích của Công ty. Một số hoạt 

động chính mà Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành đã thực hiện trong năm 

2017 là : 



 

+ Hội đồng quản trị thường xuyên tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị để chỉ đạo kịp 

thời hoạt động của Công ty, thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc 

điều hành hoạt động của doanh nghiệp. Từng quý, HDQT đánh giá kết quả hoạt động sản 

xuất kinh doanh từ đó kịp thời đưa ra định hướng để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh 

doanh năm 2017. 

 

+ Đã thông qua đầy đủ các quy chế, quy định làm cơ sở pháp lý cho Ban Giám đốc điều 

hành và các Phòng Ban trong Công ty tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh  

  

4.3.     Hoạt động của Ban Giám đốc điều hành  

 

Ban Giám đốc điều hành, đứng đầu là Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm đã 

triển khai tốt các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Các thành viên của Ban 

Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đều là những người gương mẫu, 

mẫn cán, có đạo đức và năng lực trong công tác quản lý, sử dụng và phát huy tốt các 

nguồn lực về vốn, tài sản, tài chính và lao động của Công ty, tổ chức thực hiện tốt các 

hoạt động của Công ty đạt hiệu quả cao thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và các 

chế độ chính sách cho người lao động.     

 

III.  ĐÁNH GIÁ VỀ KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á NĂM 2018  
 

Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau: 

 

- Doanh thu: 1.910 tỷ đồng (tăng trưởng 11% so với thực hiện năm 2017) 

- Lợi nhuận sau thuế: 95 tỷ đồng (tăng trưởng 60% so với thực hiện năm 2017) 

 

Ban Kiểm soát đánh giá kế hoạch kinh doanh này là phù hợp với chiến lược phát triển, 

năng lực sản xuất của Công ty, cũng như bối cảnh thị trường năm 2018. 

 

Để thực hiện kế hoạch kinh doanh này, Ban Tổng giám đốc đã có các giải pháp cụ thể về 

công tác thị trường và tiêu thụ sản phẩm, về quy hoạch các sản phẩm chủ lực, chú trọng 

nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm. Cùng với đó công tác quản lý tài 

chính, kiểm soát nội bộ và hoạt động đào tạo được tăng cường sẽ tạo nền móng vững 

chắc để thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty. 

 

 

IV.  MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT  

 

Qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành, trong năm 2017 Công ty 

đã đạt được những kết quả kinh doanh đáng khích lệ. Tuy nhiên để thực hiện thành công 

kế hoạch kinh doanh năm 2018, đồng thời nâng cao hơn nữa tính hiệu quả trong quản lý 

hoạt động kinh doanh, theo ý kiến của Ban Kiểm soát, Công ty cần:  

 

• Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và 

phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và 



vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính ĐHĐCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa 

cho Công ty và cổ đông của Công ty. 

 

• Công ty cần đẩy mạnh hơn nữa vào công tác Marketing, sử dụng các phượng tiện các 

kênh thông tin đại chúng cho các hoạt động Marketing, PR hình ảnh của doanh nghiệp 

cũng như quảng bá nhãn hiệu các sản phẩm của tập đoàn một cách sâu rộng, hiệu quả. 

 

• Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.  

 

• Quản lý tốt công nợ phải thu/phải trả để tối đa hóa hiệu quả sử dụng dòng tiền.  

 

• Thường xuyên thưc hiện kiểm tra đối chiếu công nợ mua/bán giữa các đơn vị thành 

viên và các Công ty có liên quan để phát hiện và xử lý kịp thời các khoản chênh lệch  

 

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Nhựa Đông Á trong năm 2017. Chúc Quý vị cổ đông sức khoẻ và thành đạt. Kính chúc 

Đại hội thành công. 

 

Trân trọng cảm ơn !  

 

Thay mặt và đại diện Ban kiểm soát  

 

Trưởng Ban Kiểm soát 

          

 

 

 

 

  Phan Thị Thúy Hà 


