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BÁO CÁO TỔNG KẾT 

 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2021 

PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2022 

 

Kính thưa Đoàn chủ tịch . 

                  Thưa Đại hội . 

 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giày Bình Định đã 

được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua và chấp thuận toàn bộ vào ngày 

27/11/2005. Sửa đổi, bổ sung lần thứ 5 tại ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021. 

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được Đại hội đồng Cổ đông 

thường niên biểu quyết thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2021. 

Hôm nay, thay mặt HĐQT, tôi xin trình bày trước Đại hội đồng Cổ đông 

thường niên bản “Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021, 

phương hướng, nhiệm vụ SXDK năm 2022” với nội dung cụ thể như sau: 

 

PHẦN THỨ NHẤT 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2021 

A-Những điều kiện thuận lợi - khó khăn trong hoạt động SXKD của Cty trong năm 

qua : 

Tiếp theo những khó khăn; thách thức do đại dịch Covid-19 và các biến chủng 

SARS-CoV-2 gây ra từ đầu năm 2020, tình hình dịch bệnh trong năm 2021 càng trở 

nên hết sức phức tạp, có mức nguy hiểm cao, đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

mọi mặt của nền kinh tế và xã hội của đất nước.  

Trong điều kiện Chính phủ luôn khẳng định quan điểm bảo vệ sức khỏe, tính 

mạng của người dân là trên hết, trước hết, đồng thời gắn chặt trách nhiệm của người 

đứng đầu các cấp hành chính, cơ quan, doanh nghiệp không để xảy ra lây lan dịch 

bệnh, hoạt động SXKD của Công ty đã gặp vô vàn khó khăn, vướng mắc do chấp 

hành các quyết định dãn cách xã hội theo chỉ thị 15, 16, các quyết định cách ly, 

phong tỏa khu vực, trong đó có 3 lần phong tỏa doanh nghiệp, NLĐ nghỉ việc diện 

F0, F1 nhiều, tâm lý hoang mang, dao động khá phổ biến trong tập thể người lao 

động, tiến độ tiêm vắc xin cho NLĐ chậm so với diễn biến của dịch, hủy toàn bộ các 

cuộc thăm viếng và làm việc với khách hàng, gián đoạn nguồn cung ứng vật tư, 

nguyên liệu do chính sách kiểm soát dịch ở các địa phương có sự khác nhau, giá cả 

vật tư tăng cao, chi phí phòng chống dịch lớn. 

Tuy nhiên, với truyền thống vượt khó, được sự chỉ đạo thường xuyên và trực 

tiếp của Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo Công ty, sự phối hợp đồng bộ và hiệu quả 
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của các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong việc tổ chức phòng chống 

dịch, tích cực triển khai việc tìm kiếm thị trường và nguồn hàng để tạo việc làm, thu 

nhập và giữ chân người lao động. Đồng thời, được sự quan tâm, động viên của Lãnh 

đạo các ban ngành, đoàn thể và UBND Tỉnh, Công ty cơ bản đã đạt các chỉ tiêu 

SXKD mà đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã thông qua. 

 

B- Kết quả thực hiện năm 2021 

I/ Tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất- kinh doanh năm 2021 : 

T 

T 
Chỉ tiêu ĐVT 

T/ hiện 

2020 

Kế hoạch 

2021 

T/ hiện 

2021 

% 

TH/KH 

% 

TH/CK 

1 GTSXCN giá CĐ1994 Tr.đ 23.673 29.000 44.123 152,15 186,39 

2 Doanh thu Tr.đ 131.380 165.000 206.641 125,24 157,28 

 Trong đó : KNXK 1000 usd 4.946 5.500 5.457 99,22 110,33 

3 Sản phẩm chủ yếu Đôi 847.889 1.000.000 1.579.652 157,96 186,30 

 -Gìay XK trực tiếp Đôi 593.918 500.000 564.507 112,90 95,05 

 -Giày gia công “ 170.430 300.000 604.785 201,59 354,85 

 -Mũ giày gia công “ 83.541 200.000 410.360 205,18 491,20 

4 Tổng quỹ lương Tr.đ 70.075 80.000 104.991 131,23 149,82 

5 Lao động bình quân Người 1.176 1.200 1.298 108,16 110,37 

6 Thu nhập bình quân đ/ng/th 4.900.000 5.000.000 7.200.000 144,00 146,93 

7 Lợi nhuận trước thuế Tr.đ -22.844 2.100 -2.176 -103,61 9,52 

8 Lợi nhuận sau thuế “ -22.844 1.680 -3.210 -191,07 14,05 

9 Nộp  Ngân sách “ 983 950 3.796 399,58 386,16 

 Trong đó: -Thuế TNDN “ 290 420 1.034 246,19 356,55 

10 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL %  8,13 0,00   

11 Phân phối các quỹ Tr.đ  1.680,0    

 - Quỹ ĐTPT (20%) “  336,0    

 - Quỹ KT+PL(20%) “  336,0    

 - Quỹ KT-BQL (5%) “  84,0    

 - Cổ tức (55%) “  924,0    

12 Tỉ lệ cổ tức/vốn điều lệ %  6,00    

 

II/ Tình hình tài sản - nguồn vốn đến 31/12/2021: 

TÀI SẢN Số cuối kỳ NGUỒN VỐN Số cuối kỳ 

 A. Tài sản ngắn hạn 66.914.299.113 C. Nợ phải trả 81.893.145.407 

I.Tiền và các khoản t.đƣơng tiền 1.150.158.567  I. Nợ ngắn hạn 78.882.646.508 
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II. Đầu tƣ tài chính ngắn hạn 5.500.000.000 1. Phải trả cho người bán   12.365.527.903 

III. Các khoản phải thu ngắn hạn    25.965.407.956 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn         27.950.000 

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 24.982.689.166 3.Thuế và các khoản p.nộp NSNN       736.372.734 

2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 348.445.000 4. Phải trả người lao động  14.437.962.852 

3. Phải thu ngắn hạn khác 634.273.790 5. Chi phí phải trả ngắn hạn 7.994.168.409 

IV. Hàng tồn kho 34.082.340.219 6. Phải trả ngắn hạn khác 9.119.536.911 

V. Tài sản ngắn hạn khác 216.392.371 7.Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 34.147.029.205 

1. Thuế GTGT được khấu trừ   - 8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 54.098.494 

2.Thuế và các khoản phải thu NNước 43.059.037 II. Nợ dài hạn 3.010.498.899 

3.Chi phí trả trước ngắn hạn 173.333.334 1.Vay và nợ thuê T/chính dài hạn 3.010.498.899 

B. Tài sản dài hạn 33.060.551.872 D.Vốn chủ sở hữu 18.081.705.578 

I Các khoản phải thu dài hạn 2.798.666.640 II. Vốn chủ sở hữu 18.081.705.578 

II. Tài sản cố định 30.261.885.232 1.Vốn góp của chủ sở hữu 15.500.000.000 

  2.Quỹ đầu tư phát triển 23.150.744.554 

  3.Lợi nhuận sau thuế chưa p/phối (20.569.038.976) 

Tổng cộng tài sản 99.974.850.985 Tổng cộng nguồn vốn 99.974.850.985 

 

III/ Tình hình đầu tƣ-mua sắm tài sản-cải tạo cơ sở mặt bằng đến 31/12/2021: 

Số 

TT 
Tên tài sản ĐVT S/L  Đơn giá Thành tiền 

I Đầu tƣ MMTB nâng cấp cơ sở vật chất      1.076.898.545 

1 Máy may lập trình hiệu Sunstar SPS/R- 3020H ( TQ) Bộ 04 106.020.000 

4000.00 

424.080.000 

2 Máy đính bọ hiệu Sunstar SPS/F- B1201HA ( TQ) Bộ 02 50.052.000 

0 

100.104.000 

3 Máy ép toàn phần CF-710A Cái 02   90.000.000 180.000.000 

4 Đường dây 22kv và TBA 250 KVA cấp điện 40 Tháp đôi HT 01     

372.714.545 

372.714.545 

Các thiết bị và dụng cụ đầu tư mới đã phát huy tác dụng trong việc bổ sung 

thiết bị cần thiết nhằm hoàn thiện dần thiết bị máy móc trên dây chuyền sản xuất, đáp 

ứng nhu cầu sử dụng điện tăng do sản lượng tăng.  

 

PHẦN THỨ HAI 

PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ SX-KD NĂM 2022 

Trước diễn biến của dịch bệnh vẫn còn phức tạp trong nước từ đầu năm 2022, 

nền kinh tế thế giới và thị trường nhập khẩu giày chưa có dấu hiệu hồi phục, trong khi 

xung đột Nga – Ukraina làm gia tăng các nguy cơ khủng hoảng kinh tế, xung đột địa 
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chính trị, giá vật tư nhất là nhiên liệu tăng cao, xuất hiện nhiều trở ngại, gián đoạn 

trong hệ thống vận tải biển quốc tế, HĐQT nhận định khó khăn và thách thức sẽ còn 

nhiều trong những năm tiếp theo. Tuy nhiên, với chính sách đúng đắn của nghị quyết 

128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 

và tỷ lệ tiêm vắc xin ở mức cao, đây sẽ là điều kiện thuận lợi để cả nước sớm bước 

vào trạng thái bình thường mới. 

 

Với tinh thần quyết tâm vượt qua khó khăn, tích cực khai thác đơn hàng, phát 

triển thị trường, cố gắng giữ chân, động viên người lao động đoàn kết, gắn bó lâu dài, 

cùng nhau chia sẻ với doanh nghiệp, HĐQT xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022 với 

những chỉ tiêu cụ thể như sau : 

 

I/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 : 

 

Stt Chỉ tiêu ĐVT 
Thực hiện  

2021 

Kế hoạch  

2022 

%  

KH/ TH 

1 Giá trị SX CN (GCĐ 1994) Tr.đ 44.123 56.000 126,92% 

2 Doanh thu - 206.641 230.000 111,30% 

  Trong đó : KNXK (USD) 1000 USD 5.457 3.000 54,98% 

3 Sản phẩm chủ yếu : Đôi 1.579.652 1.910.000 120,91% 

  - Giày xuất khẩu trực tiếp. - 564.507 380.000 67,32% 

  - Giày gia công. - 604.785 1.430.000 236,45% 

  - Mũ giày gia công. - 410.360 100.000 24,37% 

4 Tổng quỹ lương Tr.đ 104.991 128.000 121,92% 

5 Lao động bình quân Người 1.298 1.450 111,71% 

6 Thu nhập bình quân Đ/ng/th 7.200.000 7.800.000 108,33% 

7 Lợi nhuận trước thuế Tr.đ -2.176 2.100   

8 Lợi nhuận sau thuế - -3.210 1.680   

9 Nộp ngân sách     - 3.796 950   

  Tr/đó : + Thuế TNDN - 1.034 420   

10 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / VĐL  %   8,13   

11 Phân phối các quỹ Tr.đ   1.680   

  - Quỹ ĐTPT 20%                    -   336   

  - Quỹ khen thưởng, phúc lợi 20% -   336   

  - Quỹ khen thưởng BQLĐH 5% -   84   

  - Quỹ chia cổ tức 55%                    -   924   

12 Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ %   6,00   

 

II/ Kế hoạch đầu tƣ năm 2022 : 

1) Đầu tư thiết bị máy móc bổ sung phù hợp với công nghệ SX (ước 1,0 tỷ đồng)   

2) Xây dựng mới, cải tạo nhà xưởng, lắp đặt bổ sung hệ thống PCCC giai đoạn II 

tại cơ sở II Phú tài, lắp đặt hệ thống lọc nước tinh khiết RO tại 2 cơ sở và các 

công trình phụ trợ (ước 2,5 tỷ đồng)  
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III/ Một số giải pháp và những nhiệm vụ cụ thể : 

1) Ổn định công nghệ, máy móc thiết bị, nhân lực sản xuất, nâng sản lượng lên 

thành 3 chuyền gò hoàn chỉnh giày thể thao. Duy trì 1 chuyền gò lưu hóa. Đa 

dạng hóa sản phẩm để phục vụ cho nhu cầu của thị trường và khách hàng chiến 

lược thuộc các hiệp định thương mại tự do đa phương mà Việt Nam là thành 

viên và có cam kết kế hoạch sản lượng đều đặn, có thương hiệu tốt, có thời hạn  

thanh toán đúng trong hợp đồng. 

2) Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại bộ máy quản lý phòng-ban và lực lượng lao động 

các phân xưởng theo hướng tinh gọn. Triển khai đồng bộ công tác giao khoán 

sản phẩm theo giờ, ngày. Kiểm soát chặt chẽ năng suất lao động. Tăng cường 

công tác đào tạo nghề. Có chính sách thu hút, ưu đãi cho quản lý, nhân viên, 

người lao động giỏi. Nâng cao trách nhiệm mọi mặt của người lao động. 

3) Liên tục cải tiến công tác quản lý quy trình công nghệ, chất lượng sản phẩm, 

quản lý giá mua vật tư và định mức cấp phát vật tư, định mức tiền lương sản 

phẩm. Quản lý chặt chẽ tỷ lệ sản phẩm hỏng, kiểm soát chặt chẽ tiến độ sản xuất, 

giao hàng, thanh toán.  

4) Tăng cường công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, triển khai thực hiện 

chương trình 6S trong doanh nghiệp. Từng bước cải thiện môi trường lao động.  

Giữ vững an ninh trật tự, nội quy- kỷ luật lao động. Tăng cường quản lý sử dụng 

và tiết kiệm điện, bảo đảm công tác PCCC, vệ sinh môi trường, đáp ứng các tiêu 

chuẩn đánh giá của khách hàng. Áp dụng các biện pháp chế tài đối với các 

trường hợp vi phạm nội quy- quy định của Cty. 

5) Không ngừng chăm lo đời sống của người lao động. Duy trì các chế độ phúc lợi 

trong điều kiện tài chính cho phép, duy trì chế độ bình xét thi đua và thưởng lương 

tháng 13 cuối năm. Tăng cường vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc giáo 

dục, nâng cao nhận thức, tác phong công nghiệp - an toàn vệ sinh lao động, văn 

hóa doanh nghiệp. Đảm bảo mối quan hệ hài hòa giữa người lao động và người sử 

dụng lao động, giữa việc làm, thu nhập của người lao động và cổ tức của nhà đầu 

tư. 

 

                                                           Thay mặt  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 

 

 ( Đã ký )  

 Phạm văn Quân 
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