
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN 
Xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang 

 

BẢN GIẢI TRÌNH 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD  

BÁN NIÊN NĂM 2016 
 

Kính gởi:  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 

- Cổ đông Công ty 

 
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 
 

 

Chỉ tiêu 

 

ĐVT 

 

Thực hiện 

Bán niên 2016 

 

Thực hiện 

Bán niên 2015 

 

Tỷ lệ 

% 

1/- Doanh thu thuần 1.000 đ 107.552.163 123.551.559 87 

2/- Giá vốn hàng bán 1.000 đ 97.573.886 112.943.956 86 

3/- Lợi nhuận gộp 1.000 đ 9.978.277 10.607.603 94 

4/- Chi phí bán hàng 1.000 đ 3.831.203 4.896.523 78 

5/- Chi phí Quản lý 1.000 đ 2.980.687 2.770.608 108 

6/- Chi phí tài chính 1.000 đ 2.519.588 2.692.284 94 

7/- Lợi nhuận trước thuế 1.000 đ 646.799 248.188 261 
 

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm 2016 thực sự gặp rất 

nhiều khó khăn, tình trạng thiếu hụt nguyên liệu sản xuất do hoạt động đánh bắt Hải sản 

của Bà con ngư dân gặp nhiều bất lợi, cạnh tranh thu mua giữa các doanh nghiệp đã làm 

giá nguyên liệu liên tục tăng cao; Sản lượng hàng hóa xuất khẩu vào các thị trường Nhật 

Bản và Châu Âu giảm mạnh do thiếu Sản lượng và một phần do giá bán không đủ bù chi 

phí sản xuất, chủ yếu là các mặt hàng có giá trị cao như Mực nang, Mực ống và các mặt 

hàng có giá trị cao. Từ đó doanh thu bán hàng 6 tháng đầu năm 2016 chỉ đạt 87% so cùng 

kỳ năm 2015.  

Để duy trì sản xuất và sản xuất kinh doanh có hiệu quả, Công ty đã tập trung vào 

sản xuất các mặt hàng giá trị gia tăng có đơn hàng xuất khẩu ổn định, các mặt hàng có 

nguồn nguyên liệu tương đối ổn định như Bạch tuộc, Surimi và các mặt hàng thủy sản tự 

nhiên nhằm nâng cao sản lượng sản xuất, kéo giảm các khoản chi phí sản xuất, bên cạnh 

đó thực hiện biện pháp tăng cường công tác dịch vụ thương mại để đảm bảo sản lượng 

cho đơn hàng xuất khẩu, đồng thời cũng để quay nhanh vốn và hạ thấp chi phí tài chính. 

Kết quả lợi nhuận sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 là 464.798. 745 đồng, đạt tỷ 

lệ 261% so cùng kỳ năm 2015.  



Áp dụng Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ và Thông tư 

96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính về ưu đãi thuế TNDN. Công ty điều 

chỉnh giảm thuế TNDN phải nộp năm 2015 số tiền là 499.473.101 đồng cộng với khoản 

lợi nhuận từ hoạt động khác là 40.878.481 đồng, nâng tổng lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu 

năm 2016 là 1.187.150.327 đồng   

Trước mắt, hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016 tiếp tục còn rất 

khó khăn và nhiều rủi ro. Công ty tiếp tục tập trung nâng cao sản lượng sản xuất, đẩy 

mạnh chế biến các sản phẩm có hiệu quả, có nguồn nguyên liệu ổn định và rủi ro thấp; 

Tiếp tục thực hiện các giải pháp quản lý tốt chất lượng sản phẩm, giám sát chặt chẽ các 

khoản chi phí sản xuất, thực hiện tiết kiệm chi phí quản lý,… Tăng cường công tác bán 

hàng, nâng cao doanh thu và hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo toàn được vốn, nhằm 

phấn đấu thực hiện hoàn thành Nghị quyết ĐHĐCĐ năm  2016.  

   

Kiên Giang, ngày 24 tháng 08 năm 2016 

      GIÁM ĐỐC            
           

 

 

 

 

    HUỲNH CHÂU SANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN 

Bình An, Châu Thành, Kiên Giang 

Số : 03/TT-XKNQ 

V/v: “CBTT Giải trình kết quả kinh doanh 

bán niên năm 2016” 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

Kiên Giang, ngày  24  tháng 8 năm 2016 

 
 

Kính gởi:  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

     - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

 

 

1. Tên Công ty: Công ty CP Chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền 

2 Mã chứng khoán:  NGC 

1. Địa chỉ trụ sở chính: Khu Cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, 

huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang 

2. Điện thoại: 077 3874 131  Fax: 077 3924 331 

3. Người thực hiện công bố thông tin: Võ Thế Trọng 

4. Nội dung công bố thông tin: 

- Giải trình kết quả hoạt động SXKD bán niên năm 2016 so cùng kỳ 

năm 2015  

5. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: ngoprexco.com.vn 
 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố. 
 

Nơi nhận:             NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT 

- Lưu 
- Như trên                                                                                                                             
 

 

 

         VÕ THẾ TRỌNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN 

Bình An, Châu Thành, Kiên Giang 

Số : 04/TT-XKNQ 

V/v: “CBTT Đính chính CBTT 06 thàng đầu 

năm 2015” 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

Kiên Giang, ngày  13  tháng 7 năm 2015 

 
 

Kính gởi:  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

     - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 
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