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BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014
KẾ HOẠCH NĂM 2015
I. Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014
1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014
Trong năm 2014, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn cuả nền kinh tế tuy nhiên hoạt
động sản xuất kinh doanh của Công ty tương đối ổn định và đạt được kết quả sau:
Chỉ tiêu

TT

Thực
hiện
2014

So sánh
TH/KH
(%)

ĐVT

Kế hoạch
2014

Trđ

120.000

113.529

94,61

1.000m

3.300

3.066

92,91

1

Tổng doanh thu

2

Sản lượng tiêu thụ

3

Nộp ngân sách

Trđ

2.800

229

8,18

4

Lợi nhuận trước thuế

Trđ

1.500

1.558

103,87

5

Lợi nhuận sau thuế

Trđ

1.100

1.195

108,64

6

Lao động bình quân/năm

Người

265

242

91,32

7

Thu nhập bình quân

Trđ/ng/th

6,50

6,87

105,7

1.1. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014
a) Đối với vải dệt thoi
Thực hiện: 754.000 m – đạt 84% so với kế hoạch (900.000 m)
Trong đó:
- Các mặt hàng dùng sợi Ne 80/2 TC (65/35) là 750.000m;
- Vải sợi đơn có hồ thực hiện 100.000m – đạt 50% so với kế hoạch.
Nguyên nhân chủ yếu:
- Bộ phận thiết kế chưa nắm rõ được nhu cầu, tiến độ. Phòng Kinh doanh chưa
chú trọng, chưa tập trung các nguồn lực để có nguồn mẫu phong phú;
- Một số mặt hàng mới phát triển trong năm như PM 652 (katesilk), P562,...
cho đối tượng học sinh, chất lượng chưa ổn định và giá bán cao;
- Mặt hàng xuất khẩu sang thị trường Nhật yêu cầu chất lượng cao, công nghệ
in phứ c tạp, khách đang trong quá trình thăm dò, ... nên sản lượng bước đầu chỉ đạt
49.000m.
b) Đối với vải dệt kim in hoa và một số mặt hàng gia công khác
- Tiêu thụ nội địa: 2,374 tr.m – đạt 98% kế hoạch, bằng 116% so với 2013 .
Doanh thu đạt 70,6 tỷ đồng – đạt 93% so với kế hoạch và bằng 116% so với 2013.
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- Hàng xuất khẩu: Thị trường Thái Lan tiêu thụ 218.000m, doanh thu 354.000
USD tăng 149% so với năm 2013. Ngoài ra, bước đầu đã phát triển thị trường mới là
Nhật Bản và Mỹ, doanh thu hàng in hoa đạt 1,9 tỷ đồng; sản lượng đạt 49.000m.
1.2. Chỉ tiêu lợi nhuận, khấu hao, nộp ngân sách Nhà nước
a) Lợi nhuận thực hiện
- Lợi nhuận trước thuế: 1,56 tỷ đồng, đạt 103,87% so với kế hoạch, tăng 1,51 tỷ
so với năm 2013.
Cụ thể:
- Lợi nhuận gộp về bán sản phẩm: 8,6 tỷ, tăng 3,9 tỷ đồng so với năm 2013.
- Lãi tài chính năm 2014: 1,15 ỷ,
t giảm 1,75 tỷ so với năm 2013 là do lãi suất
tiền gửi có kỳ hạn thấp, lượng tiền gửi tiết kiệm giảm.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng năm 2014: 9,5 tỷ đồng tăng
0,7 tỷ so với năm 2013.
b) Khấu hao
Trích khấu hao chưa đạt so với kế hoạch là do Công ty tạm ngưng đầu tư dự án
máy dệt thoi kết hợp với việc Công ty bán thanh lý một số tài sản không có nhu cầu sử
dụng.
c) Nộp ngân sách Nhà nước:
Chưa đạt kế hoạch chỉ tiêu thuế GTGT phải nộp do tăng thuế GTGT đầu vào
(Công ty đầu tư máy móc thiết bị và dự trữ nguyên liệu cho mùa vụ năm sau), trong
năm Công ty được hoàn thuế GTGT 2,5 tỷ đồng.
1.3. Lao động, tiền lương
a) Lao động
- Tổng số lao động có đến ngày 27/12/2014 là 237 người, trong đó: Lao động
chính thức là 216; Lao động học việc, thời vụ là 21 người;
- Độ tuổi bình quân 39 tuổi, với độ tuổi này đối với ngành dệt là cao.
b) Tiền lương
- Năm 2014, đơn giá tiền lương 5.100 đ/mét, tăng 29% so ới
v năm 2013
(3.956đ/mét), tổng quỹ lương năm 2014 là 16,798 ỷt đồng, tăng 5,6 tỷ tương đương
tăng 50,26% so với năm 2013 (11,179 tỷ đồng);
- Thu nhập bình quân của người lao động là 6,87 trđ/ng/tháng, trong đó thu
nhập từ quỹ lương năm 2014 là 5,07 trđ/ng/tháng, thu nhập từ nguồn khác là 1,8
tr/ng/tháng. Đảm bảo thu nhập cho người lao động năm sau cao hơn năm trước.
1.4. Tình hình đầu tư, thanh lý tài sản cố định
- Đầu tư một số tài sản mới với tổng trị giá: 3.326,5 trđồng, trong đó:
+ Mua mới 01 máy chế bản in hoa: 972,7 trđồng;
+ Mua mới 01 hệ thống máy nén khí trục vít: 1.775 trđồng;
+ Mua mới 01 máy dán đầu lưới: 88 trđồng;
+ Cải tạo văn phòng làm việc: 490,8 trđồng;
2

- Phê duyệt dự án đầu tư máy căng kim định hình Quý II/2014;
- Thanh lý TSCĐ hư h ỏng, không có nhu cầu sử dụng: Cụm máy dệt kim tròn,
máy nén khí, máy hồ STUDAKOMA, máy nhuộm cao áp SIDA, Nồi hơi 10 tấn/h, nồi
dầu KONUS, TAKUMA.
1.5. Một số tồn tại hạn chế
- Công tác phát triển thị trường (đặc biệt là thị trường nội địa) có triển khai
nhưng chưa có sự đột phá, kết quả đạt được còn thấp.;
- Công tác phát triển sản phẩm mới: Tuy có tạo ra một số sản phẩm mới nhưng
sản lượng tiêu thụ chưa cao;
- Tiến độ giao hàng: chưa đúng tiến độ, chất lượng vải dệt nhuộm chưa đáp
ứng yêu cầu một số khách hàng, mẫu mã chưa đáp ứng thị hiếu;
- Phối hợp làm việc giữa các phòng ban cũng như bên ngoài thiếu linh hoạt;
- Công tác triển khai thử nghiệm, thiết kế cho các dòng sản phẩm mới thực
hiện chưa đúng kế hoạch, tính chủ động chưa được phát huy tại các bộ phận kỹ thuật,
kinh doanh,...
II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
1. Đánh giá tình hình
Dự báo tình hình kinh tế năm 2015 vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của
tình hình thế giới còn nhiều biến động; Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh
tế khu vực và thế giới: cộng đồng ASIAN, tham gia ký kết hiệp định TPP,... cùng với
tính cạnh tranh vốn có của thị trường sẽ làm tình hình kinh doanh các ngành nói chung
và ngành dệt may nói riêng sẽ còn nhiều thách thức.
Truớc tình hình đó, Công ty xây dựng mục tiêu 2015 với định hướng:
“Tập trung mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm mới kết hợp cơ cấu
lại sản phẩm – thị trường. Kiểm soát chi phí kết hợp nâng cao chất lượng sản
phẩm, hiệu quả kinh doanh ”.
2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2015
TT

Chỉ tiêu

ĐVT

TH
2014

KH
2015

So sánh (%)
2015/2014

1

Tổng Doanh thu

Trđ

113.529

115.600

101,82

1.1

Doanh thu nội bộ

Trđ

37.900

37.000

97,62

1.2

Doanh thu bán ngoài

Trđ

75.629

78.600

103,92

Sản lượng tiêu thụ

1000m

3.066

3.140

102,41

2.1

Sản lượng TT nội bộ

1000m

775

750

96,77

2.2

Sản lượng TT ngoài

1000m

2.291

2.390

104,32
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3

Nộp ngân sách

Trđ

229

800

349,34

4

Lợi nhuận trước thuế

Trđ

1.558

1.850

118,74

5

Lao động bình quân

Người

242

250

103,31

6

Thu nhập bình quân từ quỹ lương

Trđ/ng/th

5,07

6,00

118,34
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3. Định hướng kinh doanh
a) Sản phẩm
- Đối với sản phẩm vải dệt thoi
+ Tập trung các giải pháp nâng cao năng lực thiết kế mẫu vải trên cơ sở cơ cấu
lại bộ phận thiết kế mẫu, tăng cường công tác đi thị trường, triển lãm, hội chợ (trong
và ngoài nước), ….
+ Tập trung phát triển các dòng sản phẩm mới với thành phần nguyên liệu mới,
ứng dụng công nghệ mới, kết hợp với việc liên kết, hợp tác kinh doanh với các đơn vị
có thị trường lớn, phong phú như các đơn vị may của tập đoàn Dệt May Việt Nam –
Vinatex, nhằm hướng đến mục tiêu trở thành một đơn vị cung cấp vải uy tín cho các
đơn vị này, trở thà nh một trong những mắt xích trong chuỗi cung ứng hàng dệt may
nói chung.
- Đối với sản phẩm vải dệt kim
+ Cơ cấu lại mặt hàng - thị trường - khách hàng theo hướng kiểm soát chặt chi
phí sản xuất, từng bước giảm (hoặc cắt bỏ) các sản phẩm kinh doanh không có hiệu
quả/lỗ.
+ Phát triển các dòng sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của thị trường ở từng thời
kỳ (mùa vụ) trong năm, nhằm duy trì hoạt động sản xuất được ổn định.
+ Kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, loại bỏ/rút ngắn các công đoạn sản xuất
dư thừa, hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm nguyên vật liệu, . . . nhằm giảm giá thành, nâng
cao năng lực cạnh tranh.
b) Khách hàng
- Chăm sóc tốt khách hàng hiện có bằng các chính sách bán hàng linh hoạt, thỏa
mãn được nhu cầu chính đáng của khách hàng.
- Tìm kiếm, khai thác, mở rộng và đa dạng hóa các loại hình đối tượng khách
hàng, tránh tập trung vào một số khách hàng.
- Tập trung phát triển khách hàng làm hàng xuất khẩu (tận dụng lợi thế từ hiệu
định TPP), có hiệu quả tốt hơn về giá bán, thanh toán, . . .
d) Thị trường
- Đối với thị trường trong nước: Mở rộng thị trường tại các địa phương có nhu
cầu nhưng hàng hóa còn ít.
- Duy trì thị trường Thái Lan và từng bước xâm nhập vào thị trường nước ngoài
khác. Tiếp tục các công tác thử nghiệm, khắc phục các vấn đề về công nghệ, chất
lượng cho thị trường Nhật và Mỹ.
- Hợp tác, liên doanh, liên kết với Hiệp hội dệt may, doanh nghiệp trong cùng
ngành để tận dụng thị trường rộng lớn của đối tác.
4. Công tác tổ chức
- Sáp nhập Tổ thiết kế mẫu vải (thuộc Xưởng dệt), tổ thiết kế mẫu in (thuộc
Xưởng nhuộm), bộ phận thí nghiệm (thuộc Xưởng nhuộm) thành Phòng thiết kế - công
nghệ trực thuộc Công ty nhằm đảm bảo thực hiện chiến lược phát triển công tác phát
triển sản phẩm mới, mẫu chào hàng,…; hợp lý hóa sản xuất, quy trình sản xuất,…kiểm
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soát chặt chẽ các chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Thời gian hoàn thành Quí
II/2015
- Xây dựng các quy trình quản lý khách hàng, đơn hàng…theo hướng khoa học,
hiệu quả.
5. Công tác sử dụng thiết bị, đổi mới công nghệ
- Nhanh chóng làm chủ công nghệ tiến tới khai thác hiệu quả máy định hình
mới trong Quý 1 năm 2015;
- Đầu tư cải tiến công nghệ sản xuất, thay thế dần các máy móc thiết bị xuống
cấp kết hợp đầu tư thiết bị mới ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến nhằm tạo ra sản
phẩm có chất lượng cao với chi phí hợp lý;
- Xúc tiến chuẩn bị kỹ thuật để đưa công nghệ cán láng vào sản xuất nhằm nâng
cấp chất lượng vải dệt thoi dùng may sơ mi nam, các loại vải dệt thoi dùng sợi T/C,
CVC, Cotton in hoa bằng công nghệ in pigment dùng may sơ mi nam cao cấp và may
chăn drap gối, nệm;
- Tiếp tục đánh giá lại các công nghệ in acid, công nghệ in pigment mềm, nhằm
xây dựng các kế hoạch thử nghiệm chi tiết để nhanh chóng làm chủ công nghệ có khả
năng đưa vào sản xuất vào quý 3, quý 4/2015;
- Nghiên cứu khả năng sử dụng công nghệ mới, hoá chất thuốc nhuộm mới,…
để đưa sản xuất góp phần giảm tối đa chi phí;
6. Đầu tư
- Hoàn thành dự án đầu tư chuyền may mặc công nghiệp tại công ty;
- Xây dựng dự án tiền khả thi đầu tư máy in phẳng, in KTS.
Trên đây là phần báo cáo của Ban Giám đốc, kính trình Đại hội./.
GIÁM ĐỐC
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