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BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021 

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 

(Tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2022) 

 

Kính thưa Quý vị Cổ đông! 

 Ban Tổng Giám đốc xin trân trọng báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động 

kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy sản Sài Gòn trong năm 2021 và 

phương hướng hoạt động năm 2022 như sau: 

PHẦN I 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021 

     I. Tình hình chung 

Năm 2021 là một năm Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển các dự án bất 

động sản. Các vướng mắc do các nguyên nhân khách quan khiến việc thực hiện thủ tục pháp 

lý cho các dự án bị chậm hơn so với dự kiến. Việc này gây ảnh hưởng đến tiến độ triển khai 

xây dựng các dự án khu phức hợp chung cư và thương mại của Công ty.  Do vậy, các chỉ tiêu 

về doanh thu và lợi nhuận không đạt được kết quả như kế hoạch đề ra.  

Với lợi thế sẵn có là quản lý một số nhà xưởng, mặt bằng nằm ở vị trí thuận lợi, trong 

năm 2021, Công ty tiếp tục tận dụng triệt để các mặt bằng này để khai thác hợp tác kinh 

doanh, mang lại nguồn doanh thu ổn định. 

Thuận lợi :  

o Được sự thống nhất chủ trương từ HĐQT – các cổ đông và Ban điều hành Công ty 

trong việc định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. 

o Nắm trong tay quỹ đất lớn tại các vị trí đắc địa, ở trung tâm các quận cùng với một đội 

ngũ giàu kinh nghiệm trong việc phát triển dự án bất động sản nên Công ty có nhiều 

thuận lợi  dễ dàng khai thác dịch vụ cho thuê, hợp tác kinh doanh phát triển dự án. 

Khó khăn : 

o Do nhiều yếu tố khách quan nên việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý đối với các khu đất mà 

công ty quản lý bị kéo dài, từ đó việc triển khai các dự án bất động sản chậm trễ, làm 

mất đi cơ hội kinh doanh. 
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 o Nguồn vốn kinh doanh hạn chế nên không có điều kiện trong việc quảng bá, mở rộng 

thị phần. 

II. Về kết quả thực hiện năm 2021 : 

 

CHỈ TIÊU ĐVT 
KẾ HOẠCH  

NĂM 2021 

THỰC HIỆN 

NĂM 2021 

%THỰC  

HIỆN/    

KẾ HOẠCH 

1/ TỔNG DOANH THU  VNĐ 30.000.000.000 21.009.059.735 73,37% 

Trong đó :     

- HTKD dịch vụ cho thuê 

mặt bằng  

 22.000.000.000 16.141.518.620 70,03% 

- Bán hàng  0 0   

- Hoạt động tài chính  8.000.000.000 4.867.541.115 60,84% 

- Thu nhập khác  0 0  

2/ LỢI NHUẬN SAU THUẾ  2.000.000.000 66.196.729 3,31% 

 

Một số đánh giá về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và các mặt hoạt động 

khác của công ty trong năm 2021: 

 

 Doanh thu và lợi nhuận năm 2021: 
 

Năm 2021, doanh thu thực hiện đạt 73,37% so với kế hoạch đề ra, nhưng đó thật sự là nỗ lực 

lớn trong quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc. Hoạt động chính trong năm 2021 của 

Công ty vẫn là tận dụng các mặt bằng hiện có để hợp tác kinh doanh và nguồn vốn nhàn rỗi 

cho hoạt động đầu tư tài chính. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thực hiện năm 2021 

đạt 21 tỷ đồng, giảm 60% so với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thực hiện năm 

2020. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính không tăng nhiều do các dự án hợp tác kinh doanh 

chậm triển khai và lợi nhuận ghi nhận vào cuối kỳ dự án đang hợp tác. 

 Tình hình thực hiện các dự án đầu tư: 

 Dự án Centa Park tại 678 Âu Cơ, P.14, Quận Tân Bình, Tp.HCM do vướng mắc trong 

việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý nên tiến độ triển khai chậm hơn so với kế hoạch.  

 Khu đất 665-667 Lò Gốm và 1534  Võ Văn Kiệt, Quận 6 tiếp tục được khai thác hợp 

tác kinh doanh trong thời gian chờ hoàn thành hồ sơ pháp lý để triển khai dự án. 
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  Khu đất tại số 67 Phú Viên, Gia Lâm,  Hà Nội tiếp tục hợp tác kinh doanh và tạo 

nguồn thu ổn định. 

 Công ty đã và đang thực hiện việc góp vốn hợp tác đầu tư phát triển dự án số 6 Phạm 

Phú Thứ. Công ty đã chuyển tổng số tiền 731 tỷ đồng cho 3 đối tác đang triển khai dự 

án này.   

 Công tác quản lý và điều hành công ty: 

 Thực hiện công tác quản lý, điều hành tuân thủ pháp luật Nhà nước và Nghị quyết 

HĐQT của Công ty. 

 Ban Tổng Giám đốc cũng đã ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế, các Hợp đồng 

hợp tác kinh doanh trên nguyên tắc các bên cùng có lợi, tránh rủi ro, phù hợp Luật 

doanh nghiệp và các quy định khác, trên cợ sở đó ngoài việc tạo ra lợi nhuận cũng đã 

đã giúp cho việc bảo toàn nguồn vốn của Công ty. 

 Tiếp tục kiện toàn bộ máy hoạt động phù hợp với tình hình thực tế, bố trí nhân sự 

đúng người đúng việc, từ đó góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả công việc.   

 Thực hiện tốt chính sách nhà nước và quy chế công ty, bảo đảm quyền lợi của người 

lao động, có thu nhập ổn định, được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, thai sản, ốm 

đau, chế độ thôi việc, nghỉ phép , .... 

 

PHẦN II 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2021     

    Căn cứ điểm f, khoản 1 Điều 14 của Điều lệ Công ty quy định về thẩm quyền của Đại hội 

đồng cổ đông thường niên thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Công ty kính trình Đại 

hội xem xét và biểu quyết, số liệu cụ thể như sau: 

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH  DOANH THÀNH TIỀN ( VNĐ ) 

   1.Tổng doanh thu  21.009.059.735 

         Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV  16.141.518.620 

         Doanh thu hoạt động tài chính   4.867.541.115 

         Thu nhập khác   0 

   2.Tổng chi phí  20.773.037.864 

         Chi phí giá vốn bán hàng 10.964.115.542 

         Chi phí bán hàng 0  

         Chi phí quản lý DN                                                                               9.617.557.646 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN  

Trụ sở chính: 87 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1. Tp.HCM 

Tel : (08) 73099999 – Fax: (08) 39310888 

Website: seaprodexsg.com – Email: info@seaprodexsg.com 

          Chi  phí tài chính (1.112.890.710) 

         Chi phí khác 1.322.255.386 

    3.Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD 1.540.277.257 

          Lợi nhuận khác (1.322.255.386) 

         Chi phí thuế thu nhập hiện hành 151.825.142 

    4.Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp  66.196.729 

 

PHẦN III 

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 

 

1. Mục tiêu:  

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển dự án Centa Park tại 678 Âu Cơ, Quận Tân Bình và triển 

khai lên phương án phát triển các dự án tại các khu đất hiện có.  

- Khai thác có hiệu quả các mặt bằng hiện có của SSN tại Lò Gốm, Võ Văn Kiệt, Quận 6 

và Phú Viên, Long Biên, Hà Nội. 

- Về hoạt động tài chính: tiếp tục các hoạt động mua bán, chuyển nhượng cổ phiếu, cho 

thuê tài chính trong điều kiện thực tế, đảm bảo hiệu quả và bảo toàn vốn. 

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc hợp tác đầu tư xây dựng dự án số 6 Phạm Phú Thứ 

với các đối tác. Ngoài ra, Công ty sẽ mở rộng thêm quỹ đất thông qua hình thức hợp tác 

đầu tư để phát triển các dự án bất động sản khác. 

- Do các khó khăn vì dịch Covid 19 mang lại, Công ty sẽ xem xét, cân nhắc cẩn trọng đầu 

tư vào các dự án mới. Lên kế hoạch cắt giảm hạn chế tối đa chi tiêu chi phí để vượt qua 

các khó khăn chung hiện nay   

- Kế hoạch Doanh thu và Lợi nhuận: 

 Doanh thu: 30.000.000.000đ 

 Lợi nhuận trước thuế: 2.000.000.000đ 

2. Nhóm giải pháp: 

- Giải pháp về kinh doanh:  

 Tối đa hóa nguồn thu từ việc hợp tác kinh doanh trên các mặt bằng hiện có.  

 Triển khai các kế hoạch marketing, quảng bá thương hiệu.  

 Đào tạo nhân sự chất lượng và chuyên nghiệp; chính sách đãi ngộ tốt để thu hút nhân 

tài.  

- Giải pháp về tài chính: 
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  Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ.  

 Chuẩn hóa các quy trình trong công tác tài chính kế toán nhằm tăng hiệu quả quản lý 

tài chính.  

 Tăng cường quan hệ với các tổ chức tín dụng, các quỹ đầu tư để có thể huy động vốn 

kịp thời phát triển các dự án.  

 Phát hành thêm cổ phần mới để tăng vốn điều lệ bổ sung vốn kinh doanh 

- Giải pháp về quản lý và phát triển dự án:  

 Tận dụng nguồn kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn từ ban cố vấn, nguồn lực, lợi thế 

từ các đối tác chiến lược để triển khai dự án có hiệu quả.  

 Đánh giá và cập nhật danh sách đối tác chiến lược, nhà cung cấp, nhà thầu tư vấn, xây 

dựng. Tìm kiếm các nhà thầu có đủ năng lực thi công có giá cạnh tranh. 

- Giải pháp về công tác nhân sự và đào tạo:  

 Hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực, các chính sách lương, đánh giá thi 

đua khen thưởng. 

 Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên. Xây dựng đội ngũ 

cán bộ quản lý có năng lực chuyên môn cao, có khả năng lãnh đạo và phẩm chất đạo 

đức nghề nghiệp.  

Trên đây là báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Phương hướng hoạt động 

2022, Kính trình Đại hội xem xét thông qua. 

CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN SÀI GÒN 

 TỔNG GIÁM ĐỐC 

                          

  

 

 ĐẶNG ĐÌNH PHÚC 

 


