H
U

OC

CORPORATION

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC

AN
TH U

P

THUAN PHUOC SEAFOODS AND TRADING CORPORATION
Địa chỉ: KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại(Tel): 0511 3 920920

( Dự thảo)

Fax: 0511 3 923308
Đà Nẵng, ngày 10 tháng 5 năm 2015

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2014 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2015 CỦA
CÔNG TY CP TS VÀ TM THUẬN PHƯỚC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính thưa : Quý Cổ đông!
Lời đầu tiên cho phép tôi được thay mặt HĐQT Công ty xin gửi đến Quý Cổ
đông lời chúc sức khỏe và lời tri ân sâu sắc nhất. Sự có mặt đông đủ của Quý Cổ đông
tại Đại hội hôm nay là nguồn cổ vũ, nguồn động viên quý báu góp phần quan trọng
vào sự thành công của Đại hội. Thay mặt HĐQT, tôi xin được phép báo cáo trước Đại
hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 để Đại hội thảo luận, xem xét và quyết định.
I- Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014:
1/ Khái quát tình hình chung :
Năm 2014, thế giới đã xảy ra nhiều sự kiện từ bất ổn về chính trị, kinh tế, thiên
thai và đại dịch Ebola, cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu năm 2008, 2009
và cho đến năm 2014 chưa có dấu hiệu thuyên giảm, nền kinh tế Mỹ những quý đầu
năm 2014 mức tăng trưởng chậm, thậm chí có lúc chính phủ Mỹ tạm ngừng hoạt động
do ngân sách thiếu hụt; kinh tế Nhật Bản thì phát thiển âm có nguy cơ suy thoái; khu
vực sử dụng đồng tiền chung Eurozone, hai năm sau khi EU tuyên bố khủng hoảng nợ
tại Eurozone kết thúc, nguy cơ rơi vào một cuộc suy thoái mới lại nổi lên. Tỷ lệ thất
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nghiệp vẫn ở mức cao đẩy khu vực này trước nguy cơ bất ổn, suy sụp về kinh tế như
các nước Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bỉ, Bồ Đào Nha .…đã tác động không nhỏ đối với
nền kinh tế EU đẩy khu vực này đứng trước nguy cơ một cuộc khủng hoảng tài chính
mới.
Cạnh đó, nguy cơ xung đột vũ trang, bạo loạn lật đổ, bất ổn chính trị xảy ra khắp
châu lục không hề thuyên giảm như cuộc khủng hoảng chính trị tại Syria, Hy Lạp,
Ukraine, tranh chấp giữa các nước trên biển Đông và biển hoa Đông…. cũng như sự
trổi dậy của tổ chức khủng bố IS, thảm họa về hàng không và đại dịch dịch bệnh Ebola
đã tác động không nhỏ đến toàn bộ nền kinh tế toàn cầu, làm cho sức tiêu thụ hàng
hóa thế giới ngày càng bị thu hẹp, thị trường lao động, thị trường vốn, thị trường xuất
khẩu…...bị hạn chế, dẫn đến thất nghiệp tăng cao, sức mua kém đã phần nào tác động
không nhỏ đến tình hình kinh tế xã hội nước ta.
- Trong nước, mặc dầu chịu tác động tình hình kinh tế thế giới nhưng Chính phủ đã có
những giải pháp điều chỉnh kịp thời như tái cấu trúc nền kinh tế, đề ra các gói kích
thích nền kinh tế khơi thông cho các doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực sản xuất
do vậy trong năm qua kinh tế trong nước vẫn duy trì ở mức ổn định. Tuy nhiên, vẫn
còn một số dịch vụ, hàng hóa mang yếu tố độc quyền nhà nước như điện, nước, xăng
dầu, các loại phí, cước vẫn còn cao so với các nước trong khu vực đã đẩy các chi phí
đầu vào liên tục tăng mặc dầu giá xăng dầu thế giới đã giảm mạnh. Các doanh nghiệp
vừa và nhỏ vẫn còn khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển sản xuất,
nguồn lao động thiếu hụt trầm trọng tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh
doanh.
- Nguồn nguyên liệu trong nước thiếu hụt nghiêm trọng do dịch bệnh hội chứng tôm
chết sớm ( EMS), dẫn đến cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp trong nước,
thậm trí các doanh nghiệp phải cạnh tranh nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ Ecuador,
Ấn độ trong khi đó giá bán trên thị trường thế giới giảm mạnh; chất lượng nguồn
nguyên liệu không đảm bảo do sử dụng kháng sinh quá giới hạn trong nuôi tôm dẫn
đến những rủi ro ở mức độ cao mà các doanh nghiệp chế biến phải chịu. Cạnh đó, các
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nước có thị trường nhập khẩu lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn quốc tăng cường bảo
hộ bằng các rào cản kỹ thuật nghiêm ngặt như kiểm soát 100% dư lượng kháng sinh
đối với các nhà xuất khẩu tôm Việt Nam như Nhật Bản kiểm soát các chất Trifluralin
tới Enrofloxacin, rồi Ethoxyquin; Mỹ áp thuế chống bán phá giá tôm từ mức 4,13%
đến 25,76% …. đã ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam nói chung và Công ty Thuận Phước nói riêng
khốn khó và thách thức giữa 02 chọn lựa : hoặc là phải giao hàng theo các hợp đồng
đã ký trước đó và chịu thua lỗ thậm chí phá sản, hoặc không giao hàng để tránh lỗ và
chấp nhận mất uy tín, mất khách hàng.
Xuất phát từ những khó khăn trên, Hội đồng quản trị , Ban giám đốc Công ty đã
đề ra các giải pháp, định hướng chiến lược kinh doanh như:
- Về vốn : tận dụng những lợi thế về uy tín, khả năng thanh toán đối với các tổ chức
tín dụng trong qua nhiều năm nên việc tranh thủ tìm các vốn vay với lãi suất thấp từ
các ngân hàng là cần thiết, khai thác các dòng tiền một cách hiệu quả, vòng quay vốn
nhanh, thu thập xử lý thông tin tài chính, tiền tệ để có những điều chỉnh nguồn ngoại
tệ phù hợp qua việc chênh lệch tỷ giá.
- Về đầu tư, sửa chữa : nhằm nâng cao năng lực sản xuất, chủ động trong kinh doanh
Công ty quyết định nâng cấp, sửa chữa nền nhà xưởng, thiết bị hiện có đồng thời đầu
tư mua sắm mới thiết bị máy phân cỡ, xe nâng, máy lựa tạp chất, máy dò kim loại,
băng chuyền xoắn.
- Hệ thống phân phối nguồn hàng và thu mua nguyên liệu : Tiếp tục duy trì các thị
trường truyền thống như Thị trường Mỹ, EU, Nhật bản, Hàn Quốc đồng thời tăng
cường công tác tìm kiếm, khai thác các khách hàng mới thông qua nhiều kênh khác
nhau như môi giới, Hiệp hội, thông tin mạng..
- Về nguyên liệu : tiếp tục duy trì các nhà cung ứng nguyên liệu truyền thống, mở rộng
vùng thu mua nguyên liệu bắc Trung bộ, Trung bộ và các tỉnh Nam bộ nhằm đảm bảo
đủ nguồn nguyên liệu cho sản xuất. Bên cạnh đó, về lâu dài Công ty phải tìm kiếm các
nguồn nguyên liệu nhập khẩu có chất lượng nhằm bổ sung vào nguồn nguyên liệu
trong nước thông qua việc nhập khẩu tôm từ các nước như Ấn độ, Thái Lan, Ecuador,
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Cuba, Brazil…với giá cả hợp lý, liên kết các nhà máy chế biến tại miền Nam để gia
công, sơ chế mới có đủ nguồn nguyên liệu đáp ứng cho sản xuất.
- Duy trì hệ thống quản lý chất lượng như ISO 22.000; ISO 14.000, HACCP, BRC,
IFS, GMP, SSOP, ACC, Global Gap, hệ thống quản lý nuôi tôm sạch, chính sách trách
nhiệm xã hội đối với người lao động v.v.. một cách thiết thực và từng bước đưa hệ
thống quản lý đi vào thực tế và hiệu quả hơn.
- Nâng mức tầng suất kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm, kiểm soát các chất
kháng sinh, tạp chất… có trong sản phẩm, soát xét lại định mức, hoàn chỉnh các quy
định, quy trình sản xuất mới nhằm hạn chế các lỗi không đáng có trong quá trình sản
xuất, tăng cường công tác tiết kiệm, tránh lãng phí điện, nước, sử dụng hợp lý các loại
vật tư, bao bì, phụ liệu, hóa chất. . .
- Sử dụng tốt đội ngũ cán bộ quản lý năng động, nhiệt tình đầy trách nhiệm trước công
việc và đội ngũ công nhân lành nghề được rèn luyện và trưởng thành trong sản xuất
có tính kỷ luật cao và tay nghề vững vàng.
Với những định hướng, chỉ đạo điều hành nhạy bén, đề ra các giải pháp trên của
Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã góp phần duy trì ổn định sản xuất, giải quyết
công ăn việc làm ổn định, thu nhập của người lao động luôn được đảm bảo, tốc độ
tăng trưởng luôn được tăng cao và bền vững.
2- Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014.
Năm 2014, trước những khó khăn và thách thức, việc hoàn thành các mục tiêu mà
Nghị quyết Đại hội Cổ đông 2014 đề ra càng có ý nghĩa hết sức to lớn cho sự tồn tại
và phát triển Công ty trước mắt và lâu dài. Qua phân tích đánh giá tình hình chung của
tình hình thế giới và trong nước trong năm qua như thế mới thấy rõ kết quả sản xuất
kinh doanh trong năm qua của Công ty đặc biệt có ý nghĩa. Các chỉ tiêu như doanh
thu, sản lượng, kim ngạch xuất khẩu, lợi nhuận, mức chi cổ tức cho cổ đông…. đều
đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kết thúc năm 2014, kết quả sản xuất kinh doanh của Công
ty như sau :
Một số chỉ tiêu chủ yếu về nhiệm vụ SXKD năm 2014 đã đạt được:
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Kế hoạch

Thực hiện

So với kế

năm 2014

năm 2014

hoạch 2014

S
Chỉ tiêu

ĐVT

TT
(%)

1

Tổng doanh thu

2

Kim ngạch xuất khẩu

3

Sản lượng xuất khẩu

Tấn

4

Lợi nhuận trước thuế

5

Cổ tức

6

7

Thu nhập bq người lao
động
Nghĩa vụ đối với
Nhà nước

Tỷ đồng

2.100

2.220

105,71

100

104,4

104,4

9.000

8.905

98,94

Tỷ đồng

15

36,72

244,8

%

10

20

200,0

5.000.000

5.000.000

100,0

3,3

8,26

250,3

Triệu
USD

Đồng

Tỷ đồng

Với bối cảnh tình hình kinh tế thế giới không mấy thuận lợi trong năm 2014 thì
những con số trên cũng đã là một sự cố gắng vượt bậc đối với một doanh nghiệp xuất
khẩu thủy sản.
Để có được những kết quả đáng khích lệ như trên, nhất là trong điều kiện nền
kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn, thị trường nhập khẩu, sức mua giảm sút,…thì những
con số đạt được lại còn có ý nghĩa hết sức quan trọng trong khi nhiều doanh nghiệp
khác phải dừng hoạt động, giải thể, còn lại thì chỉ hoạt động cầm chừng để chống chọi
với những khó khăn thách thức của khủng hoảng kinh tế thế giới và các giải pháp của
Chính phủ. Và một lần nữa Công ty chúng ta đã biết chớp lấy cơ hội để vượt qua khó
khăn thách thức bằng những giải pháp sáng tạo và hiệu quả, năng động và phát huy tối
đa những lợi thế đã có trong nhiều năm qua về kinh nghiệm, năng lực sản xuất, sử
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dụng triệt để về máy móc thiết bị, về điều kiện sản xuất, về quản lý con người. . .nhờ
vậy đã góp phần duy trì ổn định sản xuất, thị trường xuất khẩu, nguồn cung ứng
nguyên liệu trong nước và nhập khẩu đảm bảo, giữ vững niềm tin đối với các tổ chức
tín dụng, đồng vốn sử dụng có hiệu quả, xoay vòng vốn nhanh và tạo công ăn việc làm
cho gần 2.200 lao động với mức thu nhập đủ đảm bảo cho người lao động.
Nhìn lại một năm qua với bao khó khăn chồng chất, nhưng bằng những nỗ lực
không ngừng của tập thể người lao động trong công ty cùng với sự giúp đỡ, chia sẻ
của Quý cổ đông đã tạo nên một động lực thực sự mạnh mẽ để đến hôm nay, chúng ta
có được kết quả sản xuất kinh doanh ngoài mong đợi. Chúng ta tin chắc rằng những
thành quả đó sẽ thôi thúc chúng ta nỗ lực hơn nữa trong năm 2015 mà dự báo sự khó
khăn, rủi ro, dịch bệnh, thiên tai…vẫn còn nhưng với niềm tự tin lạc quan, chúng ta tin
chắc rằng năm 2015 và những năm tiếp theo công ty chúng ta sẽ không ngừng phát
triển và sẽ trở thành một công ty phát triển bền vững.
II- Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015:
1/ Mục tiêu nhiệm vụ năm 2015:
* Nhận định chung :
Năm 2015, nền kinh tế thế giới vẫn đứng trước nhiều nhân tố bất lợi, Châu Âu
đặc biệt là khối Eurozone vẫn phải đối mặt với tình trạng đình trệ, nhiều nước đang
tìm kiếm mô hình tăng trưởng mới hiệu quả hơn; nền kinh tế Mỹ cũng đối mặt với
những khó khăn, nguy cơ tiềm ẩn rủi ro về thị trường tiền tệ, tác động tiêu cực tới kinh
tế toàn cầu, nhất là kinh tế các nước đang phát triển; tình hình xung đột vũ trang, mất
ổn định chính trị xảy ra ở các nước ngày càng lang rộng trên khắp châu lục; nhu cầu
tiêu dùng sẽ có nhiều thay đổi bằng cách tiết kiệm và mua sắm những thứ cần thiết,
cho nên các doanh nghiệp xuất khẩu cần phải có những chính sách điều chỉnh phù hợp
nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường.
Thị trường nhập khẩu : Thị trường Mỹ trở lại việc áp thuế đối với các mặt hàng
thủy sản tôm đông lạnh; Thị trường Châu Á, Nhật bản, Hàn Quốc tiếp tục áp dụng các
rào cản kỹ thuật nghiêm ngặt nhằm ngăn cản xuất khẩu thủy sản Việt Nam.
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Trong nước, tình hình khó khăn vẫn còn, nguyên liệu thiếu hụt do dịch bệnh
ngày càng lang rộng, tiềm ẩn các chất kháng sinh trong nguyên liệu, các chi phí đầu
vào tăng cao. Nhưng nếu chúng ta chủ động được nguồn nguyên liệu nhất là duy trì
nguồn cung ứng truyền thống, làm tốt công tác thị trường, tăng cường bán buôn, đàm
phán tốt về giá thì cũng là cơ hội tốt để sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.
Xây dựng danh mục hàng giá trị gia tăng có ưu thế cạnh tranh để định hướng
phát triển sản phẩm giá trị gia tăng cho hàng xuất khẩu. Củng cố và phát triển các thị
trường truyền thống bằng chất lượng và giá thành cạnh tranh, quan tâm phát triển
mạnh hơn nữa các thị trường mới Nam Mỹ, Đông Âu,…Kinh tế thế giới được dự báo
là có triển vọng hồi phục, thị trường xuất khẩu thủy sản tôm đông lạnh Việt Nam sẽ
khởi sắc hơn.
Đặc biệt trong cuối quý 4 năm 2014 kéo dài đến nay, một số biện pháp tài chính
kinh tế của Mỹ và các nước, khiến giá dầu giảm sâu làm cho đồng đôla Mỹ trở nên rất
mạnh và đồng bản địa của các nước nhập khẩu như Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, EU,
Úc…đều yếu đi từ 15 đến 25%, trong khi đồng Việt Nam chỉ giảm 2% so với USD,
làm cho giá hàng của Việt Nam tăng gần 20% so với sức mua của các nước nhập
khẩu. Trong khi các nước xuất khẩu là đối thủ cạnh tranh với Việt Nam như Indonesia,
Ấn độ…có đồng bản địa giảm giá tương ứng với đồng đôla Mỹ nên họ sẵn sàn hạ giá
để cạnh tranh, vì vậy chúng ta không thể bán hàng với giá cũ. Nếu hạ như giá thế giới
hiện nay là từ 20-25% so với cùng kỳ thì ta phải chịu lỗ đối với hàng tồn kho và nếu
hạ giá để mua nguyên liệu nhằm tránh lỗ thì giá thu mua tôm tại Việt Nam sẽ thấp hơn
giá thành nuôi tôm của người nuôi và thực tế người nông dân đã ngừng nuôi, kèm theo
thiên tai dịch bệnh làm cho sản lượng nuôi tôm ở Việt Nam hiện nay giảm sút nghiêm
trọng. Đó là khó khăn rất lớn mà chúng tôi e rằng với kế hoạch đề ra trong đại hội lần
nay sẽ rất khó thực hiện.
Để đạt được các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015, Công ty chủ động đề
ra các định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình mới, tập trung
công tác tuyển dụng lao động, tăng cường công tác nhập khẩu nguyên liệu từ các nước
như Ấn độ, Ecuador, Thái lan, Cuba, Brazil….với giá thu mua hợp lý, mở rộng nguồn
thu mua nguyên liệu các tỉnh phía Nam, tìm kiếm các nguồn vốn vay với lãi suất thấp,
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soát xét lại toàn bộ định mức tiêu hao, quy định, quy trình quản lý, tối đa hóa tỷ suất
lợi nhuận, giảm bớt chi phí trung gian, nâng cao năng lực cạnh tranh là hoàn toàn phù
hợp với định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh, phù hợp với nhu cầu của thị
trường thế giới với như vậy mới có thể đạt được những mục tiêu mà kỳ vọng trong
năm 2015 đề ra.
* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, cụ thể :
- Tổng doanh thu
:
2.200 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu :
100 triệu USD.
- Sản lượng xuất khẩu :
9.000 tấn SP.
- Lợi nhuận trước thuế :
15 tỷ đồng.
- Cổ tức
:
10 %.
- Thu nhập bình quân :
5.000.000đ/người/tháng.
2/ Một số giải pháp cụ thể :
- Tập trung đẩy mạnh công tác điều hành, công tác quản lý, sự phối kết hợp giữa
các bộ phận, thực hiện tốt định mức để tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu quả trong sản
xuất kinh doanh.
- Để đẩy mạnh sản xuất cần thực hiện đồng bộ giữa công tác thu mua nguyên
liệu với việc đảm bảo nguồn lao động cho sản xuất. Có như vậy khi vào vụ sẽ chủ
động được sản xuất, tăng sản lượng nguyên liệu mua vào vừa đảm bảo cho sản xuất
vừa dự trữ được nguyên liệu cho chế biến.
- Linh hoạt trong huy động và sử dụng nguồn vốn đảm bảo hoạt động sản xuất
kinh doanh hoạt động bình thường. Tạo hoạt động tài chính lành mạnh, nâng cao hiệu
quả trong sử dụng vốn, sử dụng đồng ngoại tệ linh hoạt trong việc vay nhằm giảm áp
lực lãi suất từ tiền vay.
- Mở rộng kênh phân phối, tiềm kiếm thêm đối tác tiềm năng để khai thác giá
bán hợp lý, tăng thị phần bằng những mặt hàng giá trị gia tăng, bằng thương hiệu uy
tín của công ty.
Kính thưa : Quý Cổ đông
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Trải qua một năm đầy thách thức, nhưng bằng những nỗ lực chúng ta đã vượt
qua với những kết quả rất tốt đẹp. Nhiệm vụ đặt ra cho năm 2015 rất khó khăn nhất là
trong bối cảnh hiện nay với nhiều rủi ro thách thức. Mặc dầu vậy, với sự đoàn kết của
tập thể người lao động trong công ty, sự cổ vũ, giúp đỡ to lớn của Quý cổ đông và với
những thành tích đã đạt được trong những năm qua cùng với những kinh nghiệm của
mình, chúng ta tin chắc rằng công ty sẽ vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội
đặt ra .
Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi kính chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2015 thành công tốt đẹp, kính chúc toàn thể Quý cổ đông, các nhà đầu tư, cán bộ
quản lý, công nhân lao động sức khỏe và hạnh phúc.
Xin chân thành cảm ơn!
TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
C.TY CP THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
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