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TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016
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 2016
I.
MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH
STT
CHỈ TIÊU
1
Tài sản cố định
2
Hàng tồn kho (Chiếc)
- Xe 900 kg
- Xe tải trung
3
Vốn chủ sở hữu
4
Tổng doanh thu
5
Doanh số bán
- 810 kg
- Loại khác
6
Dư nợ vay
- Vay Ngân hàng
- Vay cá nhân
7
Tổng chi phí
Chi phí tài chính
8
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

2015
25,907
136
83
53
(80,903)
137,848
588
268
320
93,748
69,558
24,190
145,820
16,239
(7,963)

2016
22,767
192
192
(99,047)
60,901
296
181
115
75,859
63,345
12,514
78,881
16,292
(18,143)

So sánh
87.88%
141.18%
0.00%
362.26%
44.18%
50.34%
67.54%
35.94%
80.92%
91.07%
51.73%
54.09%
100.33%

II.
YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2016
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.Đối tác nước ngoài ngừng cung cấp linh kiện xe 900 kg nên dòng xe này đã không còn sản uất
từ năm 2016> Đây là dòng sản phẩm chủ đạo của Công ty nên đxa dẫn tới việc doanh số abns
xe và doanh thu đều giảm mạnh. Bên cạnh đó các dòng ản phẩm mới đến cuối năm mới haonf
thành các thủ tục đăng kiểm nên số lượng tiêu thụ không đáng kể.
2. Các yếu tố thuận lợi:
2.1.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.
2.2.Công ty liên tục nghiên cứu và đưa ra thị trường các sản phẩm mới, taojo điều kiện cho các
hoạt động trong thời gian tới.
2.3.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:
Chỉ tiêu về doanh thu và hàng tồn kho:

160,000,000,000
137,848,268,270

140,000,000,000
120,000,000,000
100,000,000,000
80,000,000,000

Doanh thu
60,541,276,627

Hàng tồn kho

60,000,000,000
38,923,370,488
40,000,000,000
43890627117
20,000,000,000

60,901,761,412

61,260,149,666

Năm 2014

-

IV.

Năm 2015

Năm 2016

Doanh thu năm 2016 giảm so với năm trước do dòng sản phẩm 900 kg ngừng sản xuất,
các sản phẩm mới đến cuối năm mới đưa ra thị trường.
Hàng tồn kho tăng về giá trị do các lô hàng mới sản xuât tập trung vào cuối năm (Từ tháng
11 và tháng 12).
KẾT LUẬN:

Trên đây là tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả kinh doanh năm 2016. Quý vị
cổ đông có thể tham khảo các số liệu chi tiết về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 tại website
của Công ty: www.giaiphong.com.vn.
Trân trọng.
Nơi nhận:
- Quý vị cổ đông;
- HĐQT, BKS
- Lưu
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