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Sè: 01/BC BGD
Hµ Néi, ngµy 20 th¸ng 04 n¨m 2018
B¸o c¸o Tæng kÕt ho¹t ®éng SXKD N¨M 2017
ph¬ng híng nhiÖm vô n¨m 2018
KÝnh tha quý vÞ ®¹i biÓu, tha §¹i héi!
Năm 2017 là năm Ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đã thực hiện vượt
kế hoạch được giao. Thực hiện tốt các yêu cầu và nhiệm vụ của HĐQT để phục vụ tái cấu trúc
tài chính Công ty.
Qua mét n¨m, chóng ta ®¸nh gi¸ l¹i nh÷ng kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, kiÓm ®iÓm nh÷ng
viÖc ®· lµm ®îc vµ cha lµm ®îc ®Ó rót kinh nghiÖm cho n¨m tiÕp theo. §¹i héi bµn b¹c
nghiªn cøu ®a ra nh÷ng quyÕt s¸ch, ®Þnh híng sao cho phï hîp nhÊt víi t×nh h×nh ph¸t triÓn
cña C«ng ty tríc m¾t còng nh l©u dµi, phÊn ®Êu ®a C«ng ty trë l¹i SXKD tèt h¬n, v÷ng vµng
h¬n, mang l¹i lîi Ých cao nhÊt cho cæ ®«ng vµ ngêi lao ®éng trong c«ng ty.
Trong n¨m 2017 Ban gi¸m ®èc C«ng ty ®· chñ ®éng c«ng viÖc kinh doanh. B¸m s¸t t×nh
h×nh kinh tÕ trong vµ ngoµi níc ®Ó t×m khai th¸c c¸c hîp ®ång mang l¹i hiÖu qu¶ cho C«ng ty.
T«i xin thay mÆt ban Gi¸m §èc tr×nh bµy B¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c SXKD n¨m 2017
vµ dù th¶o Ph¬ng híng nhiÖm vô n¨m 2018.
I. Nh÷ng khã kh¨n vµ ThuËn lîi:
1. Khã kh¨n:
C«ng ty ®ang trong thêi kú chê t¸i c¬ cÊu cho nªn còng cã nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh
2. ThuËn lîi:
*) Cã sù ®oµn kÕt nhÊt trÝ trong §¶ng, H§QT, L·nh ®¹o c«ng ty vµ sù nç lùc cè g¾ng cña
toµn thÓ CBCNV trong c«ng ty.
Mặc dï cßn khã kh¨n nhng kết quả sản xuất kinh doanh của C«ng ty ®· vượt ®îc chØ tiªu
§H§C§ ®Ò ra.
II. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2017
1. C¸c chØ tiªu kinh doanh:

*) KÕ ho¹ch sxkd n¨m 2017: 40 tû
*) KÕt qu¶ sxkd n¨m 2017 : ®¹t 62,289 tû (®¹t 156 %kế hoặch )
*)Lîi nhuËn rßng dù kiÕn 2,5 tû
*) Lîi nhuËn rßng thùc hiÖn 3,2 tû (®¹t 128%)
2. C¸c chØ tiªu tµi chÝnh:
2.1 C«ng ty Cæ phÇn SX

XNK Thanh Hµ

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017
Chỉ tiêu

Mã Thuyết
số minh

Năm 2017
VND

Năm 2016
VND

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

01

62.300.684.476

37.485.594.247

Các khoản giảm trừ doanh thu

02

-

-

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp
dịch vụ

10

62.300.684.476

37.485.594.247

Giá vốn hàng bán

11

56.702.297.025

32.639.067.277

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

20

5.598.387.451

4.846.526.970

Doanh thu hoạt động tài chính

21

24

66.235.033

30.700.243

Chi phí tài chính

22

25

5.371.239.187

5.485.567.200

Trong đó: Chi phí lãi vay

23

5.331.094.421

7.518.598.381

Chi phí bán hàng

25

26

1.589.288.360

1.572.000.303

Chi phí quản lý doanh nghiệp

26

27

3.646.932.453

3.551.458.446

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

30

(4.942.837.516)

(5.731.798.736)

Thu nhập khác

31

15.710.500

-

Chi phí khác

32

191.092.863

2.298.057

Lợi nhuận khác

40

(175.382.363)

(2.298.057)

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

50

(5.118.219.879)

(5.734.096.793)

Chi phí thuế TNDN hiện hành

51

-

-

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

60

(5.118.219.879)

(5.734.096.793)

KÝnh tha quý vÞ ®¹i biÓu, tha ®¹i héi!
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Năm 2017 là năm BGĐ đặt ra quyết tâm cao ngày từ đầu năm sẽ phải hoàn thành chỉ tiêu
mặt hàng nông sản vì đây là mặt hàng truyền thống của Công ty và

là năm có thể đánh giá

hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao. Với đại hội này BGĐ rất mong được sự đóng góp to
lớn của cổ đông để xây dựng kế hoạch SXKD phù hợp cho các năm tiếp theo .
III. Ph¬ng híng, nhiÖm vô, gi¶i ph¸p thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh
doanh n¨m 2018 vµ KiÕn NghÞ ph¸t triÓn c«ng ty trong nh÷ng n¨m
tíi
1. NhiÖm vô tríc m¾t cÇn tËp trung trong n¨m 2018
- TËp trung vµo s¶n xuÊt kinh doanh
-

T¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng dÇn n©ng cao møc sèng cho CBCNV

- Thùc hiÖn quyÕt ®Þnh cña H§QT ®èi víi viÖc t¸i c¬ cÊu C«ng ty
- N©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, t¨ng lîi nhuËn, b¶o toµn vèn ®îc giao
- 2. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2018
- C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ tµi chÝnh cña c«ng ty
- C¨n cø vµo thÞ trêng trong níc vµ níc ngoµi ®èi víi hµng n«ng s¶n xk cña vô n¨m 2017
*) Ban gi¸m ®èc dù kiÕn x©y dùng khsxkd n¨m 2018
Chỉ tiêu
1. Doanh Thu
Doanh thu
Chỉ tiêu mặt hàng
Chè
Quế + Hồi
Khăn
Loại khác
2. Lợi nhuận gộp
3. Vốn dự kiến

Kế hoạch năm 2018 ( VNĐ)
42.000.0000.000
7.000.000.000
9.000.000.000
16.000.000.000
10.000.000.000
2.800.000.000
8. 000.000.000 đến 10.000.000.000

*) KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c n¨m tiÕp theo (2019 – 2020)
Giai ®o¹n 2 n¨m tiÕp theo phô thu«c nhiÒu vµo viÖc t¸i c¬ cÊu C«ng ty. VÒ phÝa BG§ cè
g¾ng víi tinh thÇn cao nhÊt thùc hiÖn tèt c¸c chØ ®¹o cña H§QT t×m ra híng ®i cã lîi nhÊt.
Víi ph¬ng ch©m b¶o toµn cæ phiÕu cho Cæ ®«ng
§Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ trªn cÇn ph¶i cã c¸c gi¶i ph¸p sau .
3. Gi¶i ph¸p thùc hiÖn
3.1. VÒ qu¶n lý ®iÒu hµnh

- TËp trung vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña §HC§ giao
- TiÕp tôc thu håi c«ng nî cßn tån ®äng
- Cñng cè bé ph©n thÞ trêng, phßng nghiÖp vô ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ SXKD
- Chñ ®éng trong c«ng t¸c ®iÒu hµnh
- Theo s¸t ®Þnh híng cña H§QT vµ nghÞ quyÕt cña §HC§
3.2. VÒ s¶n phÈm hµng ho¸ vµ kh¸ch hµng
- TiÕp tôc kinh doanh c¸c mÆt hµng n«ng s¶n víi c¸c mÆt hµng chÝnh: Kh¨n, QuÕ, Håi, ChÌ theo
ph¬ng thøc mua nguyªn liÖu vÒ ®Ó s¶n xuÊt nhng kh«ng ®Ó tån kho dµi h¹n nh»m h¹n chÕ tèi
®a c¸c rñi ro nh gi¶m gi¸ hµng hãa vµ c¸c chi phÝ ph¸t sinh nh l·i vay, hao hôt.
- N©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm hµng ho¸ ®Ó ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch
hµng.
- TËp trung t×m ®èi t¸c nh»m khai th¸c c¸c tµi s¶n cè ®Þnh nh V¨n phßng, kho hµng b»ng nhiÒu
h×nh thøc nh cho thuª, hîp t¸c kinh doanh.
4. Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn C«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi
- CÇn cã sù cè g¾ng nç lùc cña toµn thÓ CBCNV, nhÊt lµ bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh, nguån nh©n
lùc cã ®ñ tr×nh ®é ®¸p øng yªu cÇu c«ng viÖc ®îc giao.
- Từng bước nâng cao năng lực điều hành, quản trị doanh nghiệp; chú trọng công tác phát triển
nguồn nhân lực, đào tạo và xây dựng đội ngũ kế thừa có phẩm chất, đạo đức, có năng lực quản
lý, điều hành

KÝnh tha quÝ vÞ ®¹i biÓu, tha ®¹i héi.
Bíc sang n¨m 2018 víi nhiÒu khã kh¨n vµ th¸ch thøc míi, BG§ sÏ cè g¾ng nç lùc h¬n
n÷a ®Ó thùc hiÖn thµnh c«ng môc tiªu cña H§QT ®a c«ng ty tho¸t khái t×nh tr¹ng khã kh¨n
tríc m¾t, hoµn thµnh t¸i c¬ cÊu c«ng ty ®Ó thùc hiÖn c¸c chØ tiªu ®· ®Ò ra, x©y dùng Doanh
nghiÖp ngµy mét ph¸t triÓn. Ban gi¸m ®èc còng rÊt mong nhËn ®îc sù gióp ®ì cña c¸c cÊp
l·nh ®¹o, sù hîp t¸c cña c¸c ngµnh chøc n¨ng, c¸c b¹n hµng vµ toµn thÓ cæ ®«ng còng nh
CBCNV trong c«ng ty.

Nh©n dÞp nµy, cho t«i thay mÆt Ban l·nh ®¹o C«ng ty xin göi tíi c¸c quÝ vÞ ®¹i biÓu, cïng
toµn thÓ cæ ®«ng, CBCNV trong c«ng ty lêi chóc søc khoÎ, ®oµn kÕt, chóc mét n¨m ®Çy th¾ng
lîi vµ thµnh ®¹t.

Xin tr©n träng c¶m ¬n !

C«ng ty cæ phÇn Sx-XNK Thanh hµ
Tæng Gi¸m §èc

TrÇn ThÞ Minh

