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TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Hội đồng quản trị xin gửi tới quý vị cổ đông về báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014
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MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH
CHỈ TIÊU
Tài sản cố định
Hàng tồn kho (Chiếc)
- Xe 810 kg
- Loại khác
Vốn chủ sở hữu
Tổng doanh thu
Doanh số bán
- 810 kg
- Loại khác
Dư nợ vay
- Vay Ngân hàng
- Vay cá nhân
Tổng chi phí
Chi phí tài chính
Lợi nhuận sau thuế

Đơn vị tính
Triệu đồng
Chiếc
Chiếc
Chiếc
Triệu đồng
Triệu đồng
Chiếc
Chiếc
Chiếc
Triệu đồng
Triệu đồng
Triệu đồng
Triệu đồng
Triệu đồng
Triệu đồng

2013
33.1
213
124
89
(60.9)
46.7
401
243
158
114.1
80.9
33.2
115.1
51.4
(67.9)

2014
29.5
188
104
84
(72.9)
61.2
417
365
52
99.6
80.3
19.3
73.2
10.9
(12.1)

So sánh
89.17%
87.79%
83.87%
93.26%
130.86%
103.99%
150.21%
32.91%
87.33%
99.24%
58.25%
63.62%
21.22%

II.
YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2014
1. Những yếu tố hạn chế:
1.1.Công ty đã âm vốn chủ sở hữu nên nguồn vốn kinh doanh rất khó khăn. Chủ yếu là từ vốn vay
và vốn huy động do Ban TGĐ và HĐQT vận động.
1.2.Chi phí tài chính vẫn ở mức cao (Đây là khoản chi phí tài chính của các khoản vay cũ có lãi
suất cao.
1.3.Vụ tranh chấp với SHS ở cấp phúc thẩm có kết quả bất lợi cho Công ty nên chưa thu hồi được
số tiền bảo lãnh. Hiện Công ty đang tiếp tục kháng nghị Giám đốc thẩm tại Tòa án Nhân dân
tối cao.
1.4.Từ giữa năm Công ty bắt đầu thiết kế sản phẩm mới (Xe tải 6,7 tấn). Đến cuối năm 2014 sản
phẩm mới bắt đầu được đưa ra thị trường và có doanh thu từ đầu năm 2015, trong khi đo các
chi phí thiết kế, nghiên cứu sản phẩm mới đã thực tế ghi nhận trong năm 2014 dã ảnh hưởng
tới kết quả kinh doanh.

1.5.Trong năm Công ty vẫn tiếp tục xử lý hàng tồn kho với giá bán thấp. Đồng thời tiếp tục trích
lập dự phòng rủi ro hàng tồn kho và các khoản đầu tư với mức trích lập trên 2 tỷ. Các khoản
lỗ và trích lập này cũng ảnh hưởng tơi kết quả kinh doanh 2014.
2. Các yếu tố thuận lợi:
2.1.Trong năm 2014, quan hệ với FAW tiếp tục được củng cố và phát triển. FAW tiếp tục hỗ trợ
các chương trình quảng cáo, khuyến mại, tham dự hội chợ. Các hỗ trợ này đã góp phần quan
trọng thúc đẩy doanh số bán xe năm 2014. Cụ thể doanh số bán xe 810 kg đã tăng tới trên
50% so với năm 2013.
2.2.Về chủ quan: HĐQT và Ban điều hành Công ty tiếp tục áp dụng chính sách tiết kiệm về chi
phí, nâng cao hiệu quả của bộ máy.
2.3.Bên cạnh sản phẩm truyền thống là xe tải 810 kg, từ giữa năm Công ty đã nghiên cứu và đưa
ra sản phẩm mới là loại xe tải 6.7 tấn. Đây là loại xe có giá trị và hiệu quả cao. Việc đưa thêm
sản phẩm mới giúp Công ty tăng tính cạnh tranh và đạt doanh thu cao.
2.4.Huy động nguồn vốn từ các cá nhân đã đảm bảo nguồn vốn thực hiện chiến lược kinh doanh.
III.

PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỤ THỂ:

1. Chỉ tiêu về doanh thu và hàng tồn kho:
70,000,000,000
61,260,149,666
60,000,000,000
50,087,611,346
46,733,622,649

50,000,000,000

38,923,370,488
40,000,000,000
Doanh thu
30,000,000,000

Hàng tồn kho

47,595,004,171
29,637,888,050

20,000,000,000
10,000,000,000
Năm2012

-

2.

Năm 2013

Năm 2014

Doanh thu năm 2014 tăng trưởng mạnh so với năm 2013. DT này chủ yếu do việc tiêu thụ
sản phẩm 810 kg. Tuy cuối năm 2014 Công ty đã đưa sản phẩm 6.7 tấn ra thị trường
nhưng DT được ghi nhận vào đầu năm 2014.
Hàng tồn kho tăng do cuối năm lượng xe 6.7 tấn chưa ghi nhận doanh thu (Với giá trị tồn
kho khoảng 13 tỷ đồng) và lượng xe 810 kg dự trữ tại Nhà máy và hệ thống đại lý.

Phân tích các chỉ tiêu chi phí (Mục 7 bảng tổng hợp)
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CHỈ TIÊU
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Chi phí văn phòng
CF thuê VP CN HCM và các khoản CF CN
Lương gián tiếp (Bình quân 10 triệu/người/tháng)
Lương kinh doanh (1% doanh thu)
Công tác
Chi phí bán hàng và bảo hành
Vận chuyển
CF quảng cáo
bảo hành sửa chữa xe
Mua tem, máy đóng khung, 10 thùng, phụ tùng
Chi phí tài chính
Chi phí lãi vay đã trả năm 2013
CF lãi vay treo phải trả ngân hàng (chưa trả)
Chênh lệch tỷ giá
Phí CK + kiểm toán
Phí ngân hàng + Án phí
Chi phí khác (Xử lý phải thu khó đòi)
Dự phòng phải thu khó đòi
Khấu hao TSCĐ
Thù lao HĐQT và BKS

IV.

KẾT LUẬN:

STT
1

2

3

GIÁ TRỊ
4,162,648,936
257,620,073
300,315,766
1,700,429,624
500,000,000
200,000,000
2,137,219,302

10,356,764,297

544,402,806

160,773,372
2,115,045,063
4,000,000,000
0

Trên đây là tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả kinh doanh năm 2014. Quý vị
cổ đông có thể tham khảo các số liệu chi tiết về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 tại website
của Công ty: www.giaiphong.com.vn.
Trân trọng.
Nơi nhận:
- Quý vị cổ đông;
- HĐQT, BKS
- Lưu
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