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BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016 

VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017 

 

 

A/- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 

1. Đặc điểm tình hình: 

Bước vào thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2016 

trong tình hình Công ty thực sự vẫn còn tồn tại không ít khó khăn đó là: 

- Tình trạng thiếu hụt nguyên liệu cung cấp cho sản xuất vẫn còn kéo dài, 

khiến sản lượng sản xuất sụt giảm đáng kể, chủ yếu là các mặt hàng Mực các 

loại xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản, Châu Âu. Khan hiếm khiến giá cả 

nguyên liệu các mặt hàng trên liên tục tăng cao, làm tăng thêm chi phí sản 

xuất dẫn đến một số mặt hàng bị đội giá bán, phát sinh rủi ro kinh doanh thua 

lỗ là rất lớn. 

- Tình trạng thiếu hụt lực lượng Công nhân trực tiếp sản xuất vẫn chưa 

được cải thiện, trái lại có chiều hướng ngày càng sụt giảm đã gây không ít khó 

khăn cho công tác tổ chức sản xuất, ảnh hưởng xấu đến chất lượng sản phẩm 

và làm tăng thêm chi phí sản xuất. 

- Trong năm, sự cố biến động tỷ giá hối đoái, đồng tiền các nước nhập 

khẩu như Nhật Bản, Hàn Quốc, EU bị mất giá, khiến sức mua của các thị 

trường này giảm sút, giá bán hầu hết các mặt hàng đều giảm, cạnh tranh xuất 

khẩu sản phẩm của các doanh nghiệp trong nước và các nước trong khu vực 

diễn ra ngày càng gay gắt, nhiều rào cản kỹ thuật được áp đặt, khiến sản lượng 

và doanh thu xuất khẩu năm 2016 so với năm 2015 sụt giảm đáng kể.  

Các yếu tố trên là nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016. 

Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn, thách thức. Trong quá trình hoạt 

động sản xuất kinh doanh của công ty cũng có những điều kiện thuận lợi cơ 

bản như:  

- Tiếp tục nhận được sự tin tưởng và hợp tác tốt đẹp của các khách hàng 

trong và ngoài tỉnh cung cấp nguyên liệu cho Công ty.  
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- Các khách hàng truyền thống tiêu thụ sản phẩm của Công ty tại các thị 

trường Nhật bản, hàn Quốc, Châu Âu luôn được giữ vững và có thêm nhiều 

khách hàng mới. 

- Sự tin tưởng, hỗ trợ của các Ngân hàng thương mại trong tỉnh về việc tài 

trợ nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh cũng như trong việc đầu tư 

mở rộng sản xuất.  

- Điều kiện sản xuất của Nhà máy được đánh giá tốt, được Cục QLCLNLS 

và TS  xếp loai 1. Quy trình sản xuất được áp dụng các hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn quốc tế HACCP, BRC,… Nhờ đó khả năng cạnh tranh 

của sản phẩm và uy tín của Công ty ngày càng được nâng lên, đáp ứng được 

yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm của các thị trường xuất khẩu 

khó tính như Nhât Bản, Hàn Quốc và Châu Âu. 

- Đội ngũ nhân sự quản lý phân xưởng có kinh nghiệm cùng với lực lượng 

Công nhân sản xuất có tay nghề vững vàng, năng suất lao động ngày càng 

được nâng lên đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất được giao.   

  Với các điều kiện thuận lợi cơ bản như trên, cùng với sự quyết tâm khắc 

phục khó khăn, thách thức. Hội đồng quản trị, Ban Giám dốc Công ty đã kịp 

thời dề ra nhiều biện pháp nhằm mục tiêu ổn định sản xuất, nâng cao sản 

lượng, tăng doanh thu bán hàng, kéo giảm các khoản chi phí, hạn chế thấp 

nhất các rủi ro, bảo toàn vốn và sử dụng vốn có hiệu quả, thực hiện hoàn 

thành chỉ tiêu lợi nhuận của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. 

2/- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016: 

     Đvt: 1.000.000 đ 

STT CHÆ TIEÂU  KH 2016  TH 2016 
Tỷ lệ 

%  

I DOANH THU       

01 Saûn löôïng haøng hoaù saûn xuaát 3.470 3.627 105 

02 Saûn löôïng haøng hoaù tieâu thuï 3.470 3.790 109 

03 Doanh thu saûn phaåm tieâu thuï 204.526 222.216 108 

04 Giaù vốn saûn phaåm tieâu thuï 183.516 201.315 109 

05 Chi phí baùn haøng 7.670 7.624 99 

06 Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 5.726 6.166 107 

07 Lôïi töùc  7.614 7.111 93 

II   HOAÏT ÑOÄNG TAØI CHÍNH    



Công ty cổ phần chế biến thuỷ sản xuất khẩu Ngô Quyền                  Báo cáo ĐHĐCĐ 2017 

  3 

01 Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính    

02 Chi phí hoaït ñoäng taøi chính 5.040 4.488  

  -  Traû laõi tieàn göûi Ngaân haøng 5.040 4.488  

03 Laõi töø hoaït ñoäng taøi chính -5.460 -4.488 89 

III   HOAÏT ÑOÄNG KHAÙC    

01 Thu nhaäp khaùc 00 73  

02 Chi phí khaùc 00 76  

03  Laõi (loã) töø hoaït ñoäng khaùc 00 -3  

IV  LÔÏI NHUAÄN TRÖÔÙC THUEÁ 2.573 2.620 101 

01 Thueá TNDN  -499 -499  

 - Töø lôïi nhuaän SXKD -499 -499  

 - Töø lôïi nhuaän khaùc 00   

02   TOÅNG LÔÏI NHUAÄN SAU THUEÁ  3.073 3.119 101 

 - Töø lôïi nhuaän SXKD 3.073 2.620  

 - Töø lôïi nhuaän khaùc 00 499  

03 Quõy ñaàu tö phaùt trieån 10% 257 262  

04 Quõy döï phoøng taøi chính  00 00  

05 Quõy KT vaø PL 20%/PST 615 624  

06 Lôïi nhuaän sau khi trích lập quyõ 2.201 2.233 104 

07  Tỷ lệ chi trả cổ tức  10% 10% 100 

3/- Công tác điều hành sản xuất kinh doanh: 

      - Công tác thu mua nguyên liệu: 

 Tình trạng thiếu hụt nguyên liệu cung cấp sản xuất kéo dài và ngày 

càng trầm trọng (chủ yếu là Mực các loại) đã gây rất nhiều khó khăn cho hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty. Để đảm bảo cho Nhà máy sản xuất ổn 

định và liên tục. Ngoài việc đẩy mạnh công tác thu mua nguyên liệu trong tỉnh 

và các tỉnh trong khu vực, mở rộng mạng lưới thu mua ở các tỉnh Miền Trung, 

Công ty còn nhập khẩu nguyên liệu Mực các loại từ Indonesia. Tiếp tục thực 

hiện sản xuất đa dạng hóa sản phẩm, chế biến thêm nhiều mặt hàng mới, từ đó 

đã khai thác thêm các nguồn nguyện liệu từ thủy sản nuôi và thủy sản tự 

nhiên. Xây dựng kế hoạch dự trữ nguyên liệu theo mùa vụ phù hợp với hợp 

đồng bán hàng, từ đó giúp Công ty chủ động trong sản xuất, nâng cao được 

sản lượng, giao hàng đúng hạn, tạo thêm uy tín với khách hàng, đồng thời hạn 

chế được rủi ro. 
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 Năm 2016 Công ty thu mua được 7.046 tấn nguyên liệu trị giá 156 tỷ 

đồng (giảm 10,6% về số lượng và 10,34% giá trị so năm 2015). Sản lượng sản 

xuất dạt 3.627 tấn thành phẩm, đạt 105% so kế hoạch nhưng giảm 12,69 %, 

tương đương số lượng 527 tấn so với năm 2015. Giảm nhiều chủ yếu là các 

mặt hàng như Mực nang, Mực ống, Bạch tuộc (sản xuất năm 2016 là 445 tấn 

giảm 40,26% tương đương số lượng 300 tấn), Chả cá (giảm 103 tấn), còn lại 

là sản lượng gia công hàng xuất khẩu. 

- Công tác kinh doanh xuất khẩu: 

Hoạt động kinh doanh xuất khẩu là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và được 

Công ty đặc biệt quan tâm. Năm 2016 mặc dù gặp phải không ít rủi ro. Với uy 

tín của thương hiệu NGOPREXCO cùng với sự nổ lực thông qua công tác 

tăng cường tiếp thị, Công ty đã duy trì và giữ vững được các khách hàng 

truyền thống và đã có thêm nhiều khách hàng tiềm năng tiêu thụ các mặt hàng 

có chất lượng và giá trị cao tại thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Pháp, 

Thụy Sỹ,... 

Năm 2016 tiêu thụ 3.790 tấn sản phẩm trong đó 187 tấn sản phẩm gia 

công xuất khẩu, Kim ngạch xuất khẩu đạt 9.425.345 USD,  Doanh thu đạt 222 

tỷ 238 triệu đồng đạt 109 % so chỉ tiêu kế hoạch. Sản phẩm của Công ty cung 

cấp cho trên 40 khách hàng và có mặt ở 10 Quốc gia thuộc Châu Á và Châu 

Âu. Cơ cấu thị trường tính theo kim ngạch xuất khâu năm 2016 so với thực 

hiện năm 2015: Nhật Bản là 19% (giảm 5%), Châu Âu 27% (tăng 3%), Hàn 

Quốc 51% (tăng 8%) còn lại 03% là xuất khẩu thị trường khác.  

Kết quả tổng Lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt 3 tỷ 119 triệu đồng, đạt 

101 % so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2016. tăng 76,45% so năm 2015.  

- Công tác kỹ thuật và điều hành sản xuất: 

Chủ động, linh hoạt trong công tác tổ chức sản xuất. Điều hành, sắp xếp 

hợp lý hóa dây chuyền sản xuất. Quy trình chế biến luôn được cải tiến nhằm 

đảm bảo yêu cầu về năng suất lao động và đảm bảo an toàn về chất lượng sản 
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phẩm. Nâng cao trách nhiệm của các bộ phận quản lý, tăng cường công tác 

kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy trình kỹ thuật, định mức tiêu 

hao nguyên liệu, chi phí sản xuất, tiêu hao điện,... đã góp phần nâng cao hiệu 

quả trong quá trình sản xuất chế biến. 

Công tác đào tạo, hướng dẫn thao tác kỹ thuật nâng cao tay nghề, tăng 

năng suất lao động cho Công nhân luôn được quan tâm và thực hiện thường 

xuyên nhất là với đội ngũ Công nhân mới.  

Công tác duy tu, bảo dưỡng, bảo trì Nhà xưởng, máy móc thiết bị được 

thực hiện thường xuyên và định kỳ. Đảm bảo tình trạng vận hành tốt. Điều 

kiện sản xuất của Nhà máy đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, được Cục 

QLCLNLS và TS kiểm tra xếp loại Tốt.  

- Về Công tác đầu tư:  

Thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2016. Trong năm Công ty đã mua sắm các trang thiết 

bị cần thiết phục vụ cho công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm,. gồm: 

- 01 máy đo độ trắng chả cá, trị giá: 178.560.000 đ. 

4/- Về nguồn nhân lực: 

So với năm 2015, tình trạng thiếu hụt công nhân vẫn chưa được cải thiện. 

Mặc dù có nhiều nổ lực, áp dụng nhiều giải pháp khắc phục. Tuy nhiên, lực 

lượng công nhân trực tiếp sản xuất, nhất là ở những tháng đầu năm luôn 

không ổn định và thiếu nhiều, chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất của Nhà 

máy, gây khó khăn cho công tác điều hành sản xuất, xét về nhiều mặt đã gây 

không ít thiệt hại cho Công ty.  

Xuất phát từ thực tế trên. Ngay từ những tháng đầu năm, Công ty đã thực 

hiện nhiều giải pháp tăng cường thu nhận lao động phổ thông làm việc theo 

hợp đồng lao động và lao động công nhật. Tổ chức hướng dẫn, đào tạo tay 

nghề tại chổ, đào tạo ngắn hạn tại trường dạy nghề trong tỉnh. Công tác chăm 

lo đời sống người lao động luôn được quan tâm, làm tốt các chính sách tiền 
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lương, tiền thưởng, chế độ BHXH, BHYT, … nâng phụ cấp tiền ăn, bố trí nơi 

ăn ở,... Nhằm tạo các điều kiện thuận lợi giúp người lao động có việc làm ổn 

định và nâng cao thu nhập, tạo sự  gắn bó làm việc lâu dài với Công ty. Song 

kết quả mang lại vẫn chưa đạt yêu cầu. 

B/- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017 

     1/- Kế hoạch một số chỉ tiêu chủ yếu: 

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ:  3.500 tấn 

- Doanh thu tiêu thụ:    245 tỷ 069 triệu đồng 

- Kim ngạch xuất khẩu:    10.999.500 USD 

- Lợi nhuận sau thuế:       3 tỷ 749 triệu đồng 

- Tỷ lệ % chia cổ tức:      10 đến 15 % 

2/- Kế hoạch đầu tư: 

Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tập trung nguồn vốn ưu tiên phục 

vụ sản xuất kinh doanh, từng bước cải thiện cơ cầu nguồn vốn, kéo giảm tỷ 

trọng vốn vay Ngân hàng, hạn chế thấp nhất tình trạng mất cân đối vốn do sử 

dụng vốn vay ngắn hạn đầu tư tài sản dài hạn. Theo đó, năm 2017 Công ty 

không xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản.  

3/- Định hướng của HĐQT: 

 Đẩy mạnh công tác thu mua mnguyên liệu, ổn định tổ chức sản xuất, 

tiếp tục thực hiện sản xuất đa dạng hóa sản phẩm, hướng đến chuyên môn hóa 

chế biến một số mặt hàng thủy sản xuất khẩu có chất lượng và giá trị cao. Mở 

rộng lĩnh vực kinh doanh thương mại và dịch vụ chế biến thủy sản. thực hiện 

các biện pháp nhằm tăng thêm lực lượng công nhân sản xuất, nâng cao năng 

suất lao động, tạo việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho người lao động 

làm việc tại công ty. Thực hiện hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận. Qua đó đảm bảo 

lợi ích cổ đông và từng bước thực hiện cơ cấu lại nguồn vốn, bảo toàn vốn và 

đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả. 
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 Theo nhận định chung năm 2017 hoạt động sản xuất kinh doanh ngành 

chế biến thủy sản xuất khẩu có nhiều cơ hội thuận lợi đồng thời cũng còn phải 

đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức.  

- Về sản xuất: Tình hình thiếu hụt nguyên liệu cung cấp cho sản xuất, 

chưa thấy có chuyển biến khả quan hơn, tình trạng thiếu hụt công nhân trực 

tiếp sản xuất vẫn chưa được cải thiện. các yếu tố trên sẽ gây ra không ít  khó 

khăn, tác động xấu về nhiều mặt đến hiệu quả  hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Công ty. 

-  Về thị trường xuất khẩu: Mặc dù có những chuyển biến tốt hơn ở thời 

điểm cuối năm 2016, nhưng là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất 

khẩu nên chịu ảnh hưởng của  nhiều yếu tố do sự biến động tại thị trường 

nhập khẩu, nên trước mắt vẫn chưa lường hết các rủi ro.  

- Ngoài ra, tình trạng mất cân đối nguồn vốn cũng gây ra nhiều áp lực 

khi các Ngân hàng cắt giảm hạn mức cho vay phục vụ sản xuất, các khoản chi 

phí tiền lương, bảo hiểm, vật tư bao bì,… có chiều hướng đều tăng. Các yếu tố 

trên là nguyên nhân sẽ làm  sụt giảm lợi nhuận của Công ty trong năm 2017.  

 Từ sự nhận định sát với tình hình thực tế, kết hợp với các điều kiện 

thuận lợi có được, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của HĐQT, quyết tâm và 

trách nhiệm của BGĐ cộng với sự nổ lực của toàn thể Công nhân viên. HĐQT 

tin tưởng Công ty sẽ thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 

2017.  

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Đại hội, nhằm giúp đỡ, hỗ trợ 

cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 

2017 theo tinh thần Nghị quyết của Đại hội đề ra. 

Trân trọng cản ơn 

Kiên Giang, ngày 21 tháng 4 năm 2017 

                                                                              CHỦ TỊCH HĐQT 

 

 

               HUỲNH CHÂU SANG 
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