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 Công ty CP TM XNK may Phương Nam       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Số:  10  / HĐQT                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                                                            ---O--- 
                                            TP HCM, Ngày 14  tháng 01 năm 2015 
 
 

BÁO CÁO  
TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2014, 

NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2015 
 
 
  I / TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2014 
  1/ Thuận lợi: 
    -   Nhà nước có chính sách giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế đất và ổn định kinh tế vĩ 

mô, chỉ số lạm phát giảm 4,09 %, hàng tiêu dùng ổn định ít ảnh hưởng đến đời sống người 
lao động 

     -   Giá cả đầu vào nguyên vật liệu cho sản xuất ổn định, giá xăng dầu giảm sâu 
     -   Nguồn hàng sản xuất đáp ứng đủ việc làm cho người lao động trong năm 2014 
     -  Nguồn vốn SXKD đảm bảo cho công ty hoạt động do khách hàng thanh toán nhanh, 

không phải vay ngân hàng. 
 
 2/ Khó khăn: 

- Tình hình lao động ngành may còn nhiều biến động, ít nhiều ảnh hưởng biến động đến 
công ty. 

- Năng suất lao động tính theo giá trị USD có chiều hướng giảm trong đó có nhiều 
nguyên nhân, nguyên nhân chính là khách ký trực tiếp giảm, số lượng nhận gia công 
trong nước giá thấp. 

- Nhà nước tăng 15 % lương tối thiểu, chi phí đầu vào tăng như BHXH, Y Tế, Thất 
nghiệp, Kinh phí công đoàn, Điện ….. vv 

- Thị trường nội địa sức mua giảm, doanh thu bán hàng thấp, nguồn NPL tiết kiệm giảm. 
 
 3/ Kết quả SXKD năm 2014 ( xem trang số 5 ).  
 
       Thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2014, HĐQT chỉ đạo Ban điều hành triển khai một số 

giải pháp trong điều hành SXKD và quản lý công ty. Ban điều hành đã bám sát các chỉ tiêu 
SXKD, chỉ đạo giao kế hoạch tháng / qúy cho các đơn vị trong doanh nghiệp. Kết quả đạt 
được có sự cố gắng lớn của ban điều hành và sự cần cù, chịu khó của người lao động. 

      Các chỉ tiêu năm 2014 có một số chỉ tiêu vượt cao so kế hoạch như Lợi nhuận  vượt 66 % ; 
Nộp ngân sách vượt 14 %; Đầu tư vượt 62 % ; Sản lượng vượt 12 % ; Giá trị SXCN vượt 10 
%  

       So cùng kỳ năm 2013 có một số chỉ tiêu tăng nhưng không cao như : Lao động bình quân 
tăng 1,1 % ; Công nhân may tăng 0,9 % ; Tiền lương tăng 4,7 % ; Lợi nhuận tăng 5 % ; Sản 
lượng tăng 11 %, Giá trị SXCN tăng 2 %. Riêng chỉ tiêu nộp ngân sách so với cùng kỳ tăng 
cao là 72 %. 

     Số chỉ tiêu có chiều hướng giảm so với cùng kỳ như : Tổng doanh thu giảm 5,1 % ; Gia 
công xuất khẩu giảm 2,2 % ; CM giảm 1,3 % ; Năng suất lao động giảm 2 %. 

 
     Nguyên nhân đạt kết quả trên : 

- Có sự thống nhất cao trong ban điều hành và quản lý 
- Bộ máy quản lý tinh gọn, làm việc có trách nhiệm, hiệu quả công việc  ở các bộ phận 

gắn với nhau chặt trẽ hơn, chi phí SXKD ổn định. 
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- Có giải pháp tiết kiệm trong SXKD mang lại hiệu quả cao 
- Lao động có tay nghề ổn định, đầu tư thiết bị theo nhu cầu SX đúng hướng, năng suất 

sản phẩm tăng 11 %. Chất lượng ổn định, đời sống và thu nhập, tiền lương được cải 
thiện tốt hơn. 

 
4/ Đầu tư sửa chữa:  

- Năm 2014 Tổng vốn đầu tư đổi mới thiết bị và cơ sở vật chất là 3.664 triệu bằng nguồn 
vốn tự có, không vay ngân hàng trong đó thiết bị  3.247 triệu, cơ sở vật chất 417 triệu. 
Đổi mới thiết bị và bổ sung thêm gồm 83 máy các loại, cơ sở vật chất mở rộng cắt 1, 
làm nhà xe để xe đạp trong công ty, làm nhà kho bao bì. 

- Đánh giá kết quả đầu tư :  năng suất tính theo giá trị không tăng, tính theo sản phẩm 
tăng 11 %, chất lượng ổn định, công nhân không tăng ca nhiều, chi phí SXKD giảm. 

- Công tác đánh giá xưởng được quan tâm đi vào nề nếp, trang bị cần thiết cho đánh giá 
xưởng khi khách hàng yêu cầu. Kết quả đánh giá xưởng ngoài khách hàng truyền thống 
thêm được khách hàng TCP 

 
5/ Tài chính, vốn, tài sản  ( xem bản kiểm toán từ trang số  6  ) 
      -  Vốn chủ sở hữu   :   25.839.026.776   
            Trong đó vốn điều lệ :   15.222.990.000 
      -     Tổng tài sản   :   40.046.040.272 
 
            Nguồn vốn hoạt động SXKD của công ty có nhiều thuận lợi do khách hàng thanh toán 
nhanh. 
 Trong chi phí đầu tư, chi phí SXKD, tiền lương, BHXH, y tế, thuế .. công ty thực hiện 
đúng chế độ nộp. Chuẩn bị thưởng tết Ất Mùi cho người lao động, cổ tức công ty không phải 
vay ngân hàng. 
            Năm 2014 lãi phát sinh số tiền không dùng đến được 325 triệu ( số tròn ). Công nợ khó 
đòi nay đã thu hồi hết công ty Primier Pearl là  938.000.000 đồng ; Thiên ưng  411 triệu tòa đã 
xử nhưng chưa có kết luận ; Thăng QB.KFT  653 triệu đang nhờ người đòi. 
  
6/ Đoàn thể và phúc lợi xã hội. 

- Đảng bộ công ty năm 2014 kết nạp được 03 đảng viên mới, tổng số đảng viên là 35. 
Đảng bộ phối hợp chính quyền lãnh đạo các đoàn thể hỗ trợ cho SXKD và đảm bảo 
quyền lợi, phúc lợi vật chất, tinh thần cho người lao động. 

- Công đoàn và các đoàn thể trong công ty thường xuyên phát động phong trào thi đua, 
tham gia các phong trào văn thể do công đoàn ngành tổ chức. 

- Tổng chi thưởng tết, lễ, phúc lợi người lao động là  9.620 triệu đồng trong đó tiền 
thưởng tết, lễ là 8.425 triệu ; Tham quan nghỉ mát, trợ cấp khó khăn, trợ cấp các cháu 
từ 1 – 5 tuổi là  1.195 triệu 
Năm 2014, qũy giải quyết khó khăn cho 376 lượt người vay với tổng số 1.647.000.000 
đồng không tính lãi, bình quân 4.380.319 đồng / người. 
Năm  2014 vận động NLĐ đóng góp một ngày lương được 84 triệu, ủng hộ Trường Sa 
20 triệu, người nghèo địa phương, CN nghèo công ty ăn tết 24 triệu, ủng hộ đồng bào 
bão lũ  40 triệu. 
 

7/ Kết luận : 
- Năm 2014 kinh tế vĩ mô có chiều hướng ổn định hơn, tuy nhiên kinh tế trong nước vẫn 

còn khó khăn, sức mua yếu, sản xuất còn gặp nhiều khó khăn. Ban điều hành và người 
lao động có nhiều cố gắng, năng động, kịp thời lo đủ việc làm cho người lao động. 
SXKD ổn định, thu nhập, tiền lương, đời sống CB.CNV được cải thiện. 
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- Hội đồng quản trị bám sát nghị quyết đại hội, chỉ đạo kịp thời ban điều hành giải quyết 
khó khăn cho doanh nghiệp nhất là việc làm của NLĐ. Ban điều hành đã có những giải 
pháp sắp xếp lại quy trình sản xuất hợp lý để tăng năng suất lao động, thực hiện chỉ 
tiêu kế hoạch đề ra. 

- Tình hình tài chính công ty lành mạnh, đáp ứng nhu cầu SXKD, đầu tư không vay ngân 
hàng, thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật đối với các chế độ của người lao 
động và nghĩa vụ đối với nhà nước. 

- Có giải pháp tiết kiệm chi phí trong SXKD và chi tiêu đã góp phần cải thiện thu nhập 
và đời sống người lao động, nâng cao hiệu quả công ty. 

- Phong trào thi đua trong lao động sản xuất được duy trì thường xuyên, kịp thời khen 
thưởng động viên tinh thần vật chất để người lao động gắn bó với công ty. 

 
II / NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015 
1- Các chỉ tiêu SXKD năm 2015. 
          Tình hình chung kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, chỉ số lạm phát giữ ở mức thấp, giá cả 
đầu vào phục vụ SXKD tiếp tục ổn định. Tiền lương tối thiểu, BHXH, Y tế, Công đoàn tăng 
15 %.  So tổng doanh thu dự kiến chiếm 8,37 % 
          Giá cả đầu ra có chiều hướng giảm ảnh hưởng tiền lương, thu nhập người lao động, hiệu 
quả SXKD của công ty. Căn cứ tình hình trên, công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2015 
các chỉ tiêu chủ yếu như sau :  ( xem trang số  6 ) 
 
2- Giải pháp: 
      -   Có chiến lược ổn định 2 khách hàng lớn là Hansea và Shiny Perfect. Xác định đây đây 
là 2 khách hàng có tiềm lực về hàng hóa và tài chính. 
      -    Tổ chức cải tiến bố trí hợp lý quy trình sản xuất cho 2 xí nghiệp, đầu tư đổi mới thiết bị 
hiện đại nhằm tăng năng suất lao động, phấn đấu tăng từ 5 – 10% so năm 2014. Tăng cường 
kiểm tra để ổn định chất lượng sản phẩm. 
      -    Có giải pháp và chính sách để giữ ổn định lao động có tay nghề 
      -    Tổ chức thường xuyên công tác đánh giá nội bộ, trang bị cơ sở vật chất cần thiết theo 
yêu cầu đánh giá xưởng của khách hàng. 
      -     Thực hành nghiêm túc, triệt để tiết kiệm chi phí sản xuất, chi tiêu chưa cần thiết; cần 
hạn chế việc kéo dài thời gian làm việc của người lao động. 
 
3- Đầu tư :     
      Năm 2015 dự kiến đầu tư đổi mới MMTB là 3 tỷ gồm các mục sau :  

- Chuyển nhà ăn ca sang khu vực cắt 1 ; tập trung cắt 1 + 2 vào một khu vực, tổ chức 
thành xí nghiệp cắt 

- Đầu tư máy trải vải tự động cho xí nghiệp Cắt 
- Đầu tư đổi mới trạm điện, nâng công suất lên 600 KVA 
- Đầu tư hội trường có sức chứa  100 người 
- Đầu tư đổi mới một số máy móc chuyên dùng hiện đại khi cần thiết 

 
4- Đoàn thể và chăm lo phúc lợi người lao động :     
     Đoàn thể phối hợp chính quyền duy trì thường xuyên phong trào thi đua qúy góp phần thực 
hiện vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015 
     Tuyên truyền vận động, động viên người lao động ra sức thi đua phấn đấu tăng năng suất 
lao động đạt mức tiền lương tăng từ 5 – 10 % 
     Tổ chức chu đáo buổi liên hoan văn nghệ, bốc thăm trúng thưởng mừng Đảng, mừng Xuân, 
mừng Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng Miền Nam nhân ngày đầu 
xuân Ất Mùi. 
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       Tổ chức nghỉ mát, tham quan hàng năm cho người lao động trong và ngoài nước nhân kỷ 
niệm 40 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. 
 
 Kính thưa Đại hội ! 
       Năm 2015 tuy có nhiều thuận lợi nhưng tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn. 
Hội đồng quản trị tin tưởng với khả năng điều hành của Ban điều hành, sự chăm chỉ, cần cù 
của người lao động, công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. 
 
        Xin trân trọng cám ơn ! 
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Công ty CP TM XNK may Phương Nam           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                                                            ---O--- 
                                            TP HCM, Ngày 14  tháng 01 năm 2015 

 
 

SỐ LIỆU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH  
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 

 
 
TT Các chỉ tiêu Đơn vị 

tính 
Kế hoạch 

2014 
Thực hiện 

2014 
Tỷ lệ % % So cùng kỳ 

2013  
Tăng Giảm 

  1 Giá trị SXCN Tr . đồng    44.000   48.541     110     1,4  
  2 Tổng doanh thu “    90.317   92.677     103      5 
  3 Gia công xuất khẩu “    85.067   87.562     103    2,2 
  4 FOB nội địa “     3.250     3.135       96    4,1  
  5 Doanh thu khác “     2.000     1.980       99    46 
  6 Kinh ngạch XK (tính đủ) 1000 usd   14.332     9.938       69    37 
  7 Khấu hao Tr . đồng     3.246     3.418     105    30  
  8 Đầu tư “     2.000     3.247     162    14  
  9 Nộp ngân sách “     4.791     5.478     114    72  
10 Lợi nhuận trước thuế “     8.000   13.295     166     5,2  
11 Lợi nhuận cổ tức %          30      48,35     161    0,2 
12 Lao động bình quân Người        720        715       99,3     1  
13 Tiền lương bình quân 1000 đ     5.300      4.993       94     4,7  
14 Thu nhập bình quân 1000 đ     6.500      5.933       91     7,5  
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Công ty CP TM XNK may Phương Nam           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                                                            ---O--- 
                                            TP HCM, Ngày 17  tháng 01 năm 2015 

 
 

KẾ HOẠCH  
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 

 
 
TT Các chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 2015 % So cùng kỳ 2014  

Tăng Giảm 
  1 Giá trị SXCN Tr . đồng         44.250           9 
  2 Tổng doanh thu “         86.067        7 
  3 Gia công xuất khẩu “         80.567        8 
  4 FOB nội địa “           3.500      11  
  5 Doanh thu khác “           2.000        1  
  6 Kinh ngạch XK (tính đủ) 1000 usd           9.439                5 
  7 Khấu hao Tr . đồng           3.294            3 
  8 Đầu tư “           3.000            8 
  9 Nộp ngân sách “           2.366          57 
10 Lợi nhuận trước thuế “           8.000           40 
11 Lợi nhuận cổ tức %                28,81       40 
12 Lao động bình quân Người              720        1  
13 Tiền lương bình quân 1000 đ           5.500      10  
14 Thu nhập bình quân “           6.500        8  
 
 
 
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


