
  

Dự thảo      

BÁO CÁO 
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018; 

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019. 

 
1. TÌNH HÌNH CHUNG 

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Công ty CP chế biến gỗ Thuận 
An có những thuận lợi và khó khăn: 

Thuận lợi:  

- Được sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT, sự quan tâm hỗ trợ của Ban Lãnh đạo Tập 
đoàn, Công đoàn Ngành và các Công ty cao su trong ngành. 

- Được sự gắn bó lâu dài của người lao động có tay nghề, có tâm huyết, có mối quan 
hệ tốt, xây dựng được niềm tin với khách hàng và bạn hàng trong ngành. 

- Duy trì được khách hàng truyền thống và có thêm khách hàng mới, thị trường mới. 

- Chủ động về nguồn vốn kinh doanh, đảm bảo đủ cho nhu cầu sản xuất. 

Khó khăn: 

- Đơn hàng cho sản xuất tinh chế rất khó khăn. 

- Sự cạnh tranh của các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu trong ngành. 

- Việc làm mẫu với số lượng lớn, thời gian gấp rút theo yêu cầu của khách hàng mới 
phát triển làm ảnh hưởng đến công tác sản xuất của hai nhà máy. 

- Tiếp cận Khách hàng mới, dòng hàng mới nên làm giảm năng suất sản xuất. 

2. CÔNG TÁC SẢN XUẤT - KINH DOANH 

- Nhìn chung thị trường tiêu thu phôi cao su chững lại so với năm 2017, hàng tồn kho 
tăng. Trong bối cảnh đó, Công ty vẫn phấn đấu hoàn thành kế hoạch doanh thu sơ chế 
đạt 254,3 tỷ đồng, tăng 14,58% so với kế hoạch và tăng 27,29% so với năm trước. 

- Sản xuất tinh chế năm 2018 rất khó khăn do không có được đơn hàng như kỳ vọng 
đầu năm. Kết quả, doanh thu tinh chế năm 2018 là 304,1 tỷ đồng, đạt 92,17% kế hoạch 
đề ra, tương ứng với mức 91,25% so với cùng kỳ năm trước. 

- Tổng doanh thu năm 2018 là 603,2 tỷ đồng, đạt 102,94% kế hoạch năm và tăng 
6,29% so với với cùng kỳ năm trước. 

- Tổng lợi nhuận trước thuế là 21,8 tỷ đồng, tăng 22,6% kế hoạch năm và tăng 
7,38% so với năm 2017.  
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- Một số chỉ tiêu cơ bản: 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Kế hoạch 
năm 2018 

Thực hiện  
năm 2018 

Tỷ lệ %  
so KH 

% so với 
2017 

1 Tổng doanh thu Tr đồng 586.000 603.205 102,94 106,29 

1.1 Sản xuất kinh doanh Tr đồng 566.300 580.339 102,48 106,34 

    - Doanh thu sơ chế " 222.000 254.369 114,58 127,29 

    - Doanh thu tinh chế " 330.000 304.148 92,17 91,25 
     Doanh thu khác  "  14.300 21.822 152,60 173,25 

1.2 Hoạt động tài chính " 17.700 22.399 126,55 115,41 

1.3 Thu nhập khác " 2.000 467 23,35 19,75 

2 Tổng chi phí Tr đồng 568.200 581.382 102,32 106,25 

2.1 Giá vốn hàng bán Tr đồng 526.700 538.339 102,21 106,52 

2.2 Chi phí bán hàng " 8.400 9.342 111,21 107,45 

2.3 Chi phí quản lý DN " 19.200 18.554 96,64 98,39 

2.4 Chi phí tài chính " 12.400 14.771 119,12 116,18 

2.5 Chi phí khác " 1.500 376 25,07 24,51 

3 Lợi nhuận trước thuế Tr đồng 17.800 21.823 122,60 107,38 

3.1 LN sản xuất kinh doanh " 12.000 14.104 117,53 110,20 

3.2 LN hoạt động tài chính " 5.300 7.628 143,92 113,94 

3.3 Lợi nhuận khác " 500 91 18,20 10,96 

4 Tỷ suất LN/DT % 3,04 3,62 119,10 101,02 

5 Thuế TNDN Tr đồng 3.600 4.422 122,83 107,04 

6 Lợi nhuận sau thuế Tr đồng 14.200 17.401 122,54 107,46 

  Tỷ suất LN/vốn góp % 13,65 16,73 122,54 107,46 

3. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH 

 Hiện nay, tổng số vốn cổ phần của Công ty là 104 tỷ đồng, tương đương với 
10.400.000 cổ phần,  số lượng cổ phiếu quỹ hiện nay lên 570.000Cp. Trong năm 2018, 
Công ty không có giao dịch cổ phiếu quỹ. 

Công ty luôn cân đối nguồn vốn lưu động đảm bảo phục vụ cho hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Công ty. 

Thực hiện tốt các biện pháp quản lý giá thành sản phẩm, kiểm soát chi phí trong sản 
xuất để giảm chi phí giá thành, đồng thời tối ưu hóa trong việc sự dụng vốn để tăng lợi 
nhuận. 

4. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ 

Tổng giá trị đầu tư năm 2018 đạt 11 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư xây dựng cơ bản là 
4,9 tỷ đồng và đầu tư mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất là 6,1 tỷ đồng.  

Một số hạng mục đầu tư nổi bật trong năm bao gồm trang bị hệ thống xử lý xử lý 
nước thải sinh hoạt và công nghiệp, hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động, đầu tư thay 
thế hệ thống đường ống cấp nước PCCC … 

5. CÔNG TÁC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG 

Tổng lao động hiện có mặt đến ngày 31/12/2018: 805 người (XN: 355 người; CN: 
403 người; VP: 47 người). 

Trong năm 2018: tổng lao động tăng 340 người (giảm 20,74% so với cùng kỳ), LĐ 
giảm 360 người (giảm 19,82% so với cùng kỳ).  

Trong đó:  



 + VP công ty: giảm 2 người;  

 + XNTC: LĐ tăng 82 người; LĐ giảm 106 người;  

 + Chi nhánh: LĐ tăng 258 người; LĐ giảm 252 người;  

Lao động bình quân toàn công ty là 742 người, thu nhập bình quân là 8,44 triệu 
đồng/người/tháng, tăng 1,78% so với năm trước, chi tiết như sau: 

   Năm 2018   So sánh Năm 2018/2017  

 ĐƠN VỊ   LĐBQ 
(người)  

 Lương BQ 
(đ/người/thg)  

 Thu nhập BQ  
(đ/người/thg)  

 LĐBQ (%)   Lương BQ 
(%)  

 Thu nhập 
BQ (%)  

Văn phòng Cty  44 12.332.000 13.311.000 93,62 105,00 106,80 

Xí nghiệp  332 8.583.000 8.729.000 92,74 101,53 101,88 

Chi nhánh  366 7.503.000 7.599.000 96,57 101,89 102,10 

 Toàn công ty  742 8.317.000 8.442.000 94,64 101,53 101,78 

6. CÔNG TÁC BẢO VỆ - AN NINH TRẬT TỰ- PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 

Trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn tính mạng cũng như tài sản của công 
ty, lực lượng bảo vệ tự quản đã luôn chủ động giải quyết các tình huống xảy ra tại đơn vị 
và đồng thời phối hợp tốt với các lực lượng địa phương để cùng giữ gìn an ninh, trật tự 
trên địa bàn. 

Đội PCCC tại chỗ thường xuyên tự kiểm tra, giám sát tình hình nguy cơ cháy nỗ, 
phân công luân phiên trực cơ quan, trực PCCC 24/24 giờ. Các xưởng có tổ PCCC 
thường trực tự kiểm tra an toàn và các thiết bị PCCC tại chỗ. 

7. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và định hướng đơn hàng trong 
năm 2019, Ban điều hành Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với 
các chỉ tiêu như sau: 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Kế hoạch  
năm 2018 

Thực hiện 
năm 2018 

Kế hoạch 
năm 2019 

% so với 
2018 

1 Tổng doanh thu Tr đồng 586.000 603.205 660.200 109,45 

1.1 Sản xuất kinh doanh Tr đồng 568.300 580.339 640.000 110,28 

    - Doanh thu sơ chế " 222.000 254.369 290.000 114,01 

    - Doanh thu tinh chế " 330.000 304.148 335.000 110,14 

    - Doanh thu khác " 16.300 21.822 15.000 68,74 

1.2 Hoạt động tài chính " 17.700 22.399 20.000 89,29 

1.3 Thu nhập khác "   467 200 42,83 

2 Tổng chi phí Tr đồng 568.200 581.382 637.788 109,70 

2.1 Giá vốn hàng bán Tr đồng 528.200 538.339 594.838 110,50 

2.2 Chi phí bán hàng " 8.400 9.342 10.300 110,25 

2.3 Chi phí quản lý DN " 19.200 18.554 19.000 102,40 

2.4 Chi phí tài chính " 12.400 14.771 13.500 91,40 

2.5 Chi phí khác "   376 150 39,89 

3 Lợi nhuận trước thuế Tr đồng 17.800 21.823 22.412 102,70 

3.1 LN sản xuất kinh doanh " 12.500 14.104 15.862 112,46 

3.2 LN hoạt động tài chính " 5.300 7.628 6.500 85,21 

3.3 Lợi nhuận khác "   91 50   

4 Tỷ suất LN/DT % 3,04 3,62 3,39 93,83 



Tổng doanh thu tăng 9,45% so với năm 2018, trong đó doanh thu từ sản xuất kinh 
doanh tăng 10,14%. 

Tổng lợi nhuận tăng 2,7% so với năm 2018, trong đó lợi nhuận từ sản xuất kinh 
doanh tăng 12,46%.  

Kế hoạch chia cổ tức năm 2019 là 12%. 

8. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 
Để hoàn thành kế hoạch trên, công ty triển khai nhiều biện pháp để tăng năng suất, 

tiết kiệm chi phí: 
- Tiếp tục triển khai công tác làm mẫu cho khách hàng mới nhằm xây dựng niềm tin 
và thương hiệu Gỗ Thuận An để sớm có được đơn hàng từ nhóm khách hàng này. 
- Quan tâm tốt hơn đến những khách hàng truyền thống, có hiệu quả. 
- Quản lý chất lượng sản phẩm; năng suất và sản xuất sạch hơn; quản lý nguồn nhân 
lưc; an toàn vệ sinh lao động. 
- Quản lý chặt chẽ các định mức tiêu hao nguyên vật liệu, giảm giá thành sản phẩm; 
cung cấp đồng bộ, kịp thời cho nhu cầu sản xuất. 
- Thực hiện tốt công tác tái đầu tư và đầu tư mới máy móc thiết bị, công cụ hỗ trợ 
phục vụ sản xuất, trên tinh thần giảm bớt lao động, góp phần tăng năng suất lao động. 
- Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Cải thiện hơn nữa công 
tác an toàn, vệ sinh và môi trường làm việc đảm bảo sức khỏe người lao động. Từ đó 
đem đến sự ổn định, an tâm công tác; Khuyến khích người lao động tích cực tham gia 
cải tiến, sáng kiến trong sản xuất. 

 

 TỔNG GIÁM ĐỐC  

  
 

 


