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SO SÁNH THỰC HIỆN SXKD : 
 

Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện 
Quý III/2010 

Thực hiện 
Quý III/2011 

Tỷ lệ 
% 

1/- Sản lượng  
+ Sản xuất Tấn 224 474 211,60
+ Tiêu thụ Tấn 199 425 213,56
2/- Kim ngạch xuất khẩu USD 974.412 3.100.147 318,16
3/- Kết quả kinh doanh   
+ Doanh thu Đồng 22.669.290.235 71.802.721.680 316,74
+ Tổng chi phí Đồng 22.444.224.615 71.681.155.588 319,38
+ Lợi nhuận sau thuế Đồng 225.065.620 121.566.092   54,01
 

Hoạt động sản xuất kinh doanh quý III năm 2011, nhìn chung đã có 
nhiều thuận lợi. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ tăng cao dẫn đến các chỉ 
tiêu về doanh thu, kim ngạch xuất khẩu tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 
2010. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại không ít khó khăn như: Giá cả nguyên 
liệu liên tục tăng; Tình trạng thiếu hụt Công nhân chưa được khắc phục;  

Chi phí tài chính tăng, là yếu tố chính làm giảm đáng kể kết quả 
sản xuất kinh doanh. Cụ thề, lãi vay phải trả của quý III/2011 là 
2.103.669.724đ tăng 1.657.864.136đ so quý III/2010. Trong đó có lãi vay 
dài hạn vốn vay xây dựng Nhà máy Tắc Cậu 1.206.880.225đ (Hạch toán 
tăng giá vốn theo quy định chuẩn mực kế toán), Ngoài ra, lãi suất tăng 
(tăng bìng quân 5% so cùng ký 2010) cũng đã làm giảm kết qua SXKD 
quý III/2011 của Công ty.  

Xác định được nguyên nhân ảnh hưởng làm giảm kết quả SXKD. 
Công ty đã đề ra các giải pháp cụ thể như tăng cường công tác bán hàng, 
hạn chế ở mức thấp nhất giá trị vật tư, hàng hóa tồn kho; Đôn đốc nhanh 
chóng việc thẩm định giá trị tài sản Nhà máy Ngô Quyền, thu hồi vốn để 
giảm tỷ trọng vốn vay Ngân hàng, quay nhanh vòng vốn, từ đó kéo giảm 
chi phí tài chính, ổn định sản xuất tại Nhà máy Tắc Cậu, cố gắng hoàn 
thành kế hoạch năm 2011.  

 
    Kiên Giang, ngày 15 tháng 10 năm 2011        

GIÁM ĐỐC 
           (Đã ký và đóng dấu) 
        HUỲNH CHÂU SANG  
 


