
  BÁO CÁO 

1/3 
 

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Kính thưa Quý cổ đông, 

Thay mặt cho Ban Tổng Giám Đốc Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, tôi xin báo cáo Đại hội tình hình hoạt 

động kinh doanh 2021 như sau. 

Trong năm qua, Minh Phú thực hiện nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp quản lý, điều hành. Tổ 

chức đánh giá hiệu quả hoạt động của các phòng ban, xếp sắp lại cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty nhằm 

đạt hiệu quả tốt hơn. Tiếp tục thực hiện chính sách tiết kiệm và vệ sinh an toàn thực phẩm lên hàng đầu, 

đẩy mạnh mở rộng thị trường và tăng cường vị thế của tập đoàn trên thị trường xuất khẩu Tôm. Đào tạo 

nguồn năng lực chủ chốt, nâng cao nghiệp vụ quản lý và trình độ kỹ thuật cán bộ công ty viên để đáp 

ứng nhu cầu phát triển của Công ty. 

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, nền kinh tế Việt Nam đã dần khởi sắc trở lại nhờ những nỗ lực trong công 

tác phòng chống dịch Covid – 19 và sự thích nghi nhanh chóng các doanh nghiệp. Tuy nhiên, làn sóng 

lần thứ 4 bùng phát khiến những nỗ lực và kết quả hồi phục đều bị bào mòn. Đặc biệt tại các tỉnh thành 

phía Nam, giãn cách xã hội diễn ra trong suốt quý 3/2021, đã khiến các nhà máy của Minh Phú hoạt 

động giảm công suất. Bên cạnh đó, các biện pháp phỏng tỏa tại các cảng và nhiều quốc gia cũng khiến 

sức tiêu thụ sản phẩm tại các thị trường xuất khẩu giảm. Không nằm ngoài tình hình chung của các 

doanh nghiệp, kết thúc năm 2021, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Minh Phú ghi nhận giảm 

lần lượt giảm 5,24% và 2,55% so với năm 2020 và chưa đạt kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên nhờ phối hợp 

sản xuất - kinh doanh hiệu quả nên kim ngạch xuất khẩu, sản lượng sản xuất của Công ty đều tăng so 

với cùng kỳ: 

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Năm 2020 

Thực hiện 

năm 2021 

Kế hoạch 

năm 2021 

Đạt so 

với năm 

2020 (%) 

Đạt so 

với kế 

hoạch đề 

ra (%) 

1- Kim ngạch xuất khẩu Triệu USD 590,27 648,74 638,00 109,90% 101,68% 

2- Sản lượng sản xuất Tấn 58.924 59.968 61.500 101,77% 97,51% 

3- Doanh thu thuần Tỷ đồng 14.329 13.578 15.775 94,76% 86,07% 

4- Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 762,42 775,36 1.187,00 101,70% 65,32% 

5- Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 673,79 656,59 1.092,00 97,45% 60,13% 

 

 

 

 

 

 

 



  BÁO CÁO 

2/3 
 

Trong năm 2021, để tăng cường quản trị rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như 

thích ứng với tình hình khôi phục của các thị trường sau đại dịch, Ban Tổng Giám Đốc Tập Đoàn chuyển 

đổi cơ cấu, tăng tỷ trọng xuất khẩu vào thị trường Mỹ (tăng 8,72%), Hàn Quốc (tăng 3,88%) và giảm 

xuất khẩu vào các thị trường khác như: Nhật Bản (giảm 4.95%), Trung Quốc (giảm 3,80%), Canada 

(giảm 2.89%). 

STT Thị Trường 

Năm 2020 Năm 2021 

Giá trị (triệu USD) Tỷ lệ (%) Giá trị (triệu USD) Tỷ lệ (%) 

1 Hoa Kỳ 
149,11 25,35% 221,0 34,07% 

2 Nhật Bản 
143,93 24,47% 126,6 19,52% 

3 Canada 
77,89 13,24% 67,1 10,35% 

4 Úc & New Zealand 
59,32 10,09% 69,2 10,66% 

5 Hồng Kông & Đài Loan 
16,9 2,87% 17,0 2,62% 

6 Khối EU 
61,42 10,44% 74,1 11,42% 

7 Liên Bang Nga 
27,8 4,73% 23,0 3,55% 

8 Đông Âu 
0,57 0,10% 0,2 0,04% 

9 Hàn Quốc 
4,29 0,73% 29,9 4,61% 

10 Trung Quốc 
26,92 4,58% 5,0 0,78% 

11 Khác 
19,95 3,39% 15,5 2,40% 

 Tổng cộng 
588,11 100% 648,7 100% 

 

2. Tình hình tài sản, nợ 

Tính đến ngày 31/12/2021, tổng tài sản của Công ty đạt 9.559,17 tỷ đồng, tăng 6,98% so với năm 

2020. Tỷ trọng tài sản ngắn hạn chiếm 75,1% và tỷ trọng tài sản dài hạn chiếm 24,9%. Trong năm tài 

sản ngắn hạn tăng 3,4% chủ yếu từ khoản hàng tồn kho tăng 47,28%với các khó khăn trong việc xuất 

hàng cũng như tiêu thụ sản phẩm trong giao đoạn bùng phát dịch. Đối với tài sản dài hạn của Công ty 

tăng 19,47% so với năm 2020, nguyên nhân từ việc Công ty bước đầu khởi công xây dựng nhà máy chế 

biến thủy sản Minh Phát và đầu tư thêm vào các hệ thống xử lý, quản lý vùng nuôi; điều này cũng khiến 

cho khoản xây dựng cơ bản dở dang và tài sản cố định lần lượt tăng 12,86% và 14,69%. 

Tổng nợ phải trả của Công ty đạt mức 4.067,04 tỷ đồng tại thời điểm kết thúc năm 2021, ghi nhận 

tăng 12,55% so với năm 2020. Với đặc thù là ngành nuôi trồng và chế biến thủy sản xuất khẩu đòi hỏi 

xoay vòng nguồn vốn liên tục do đó nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao 97,05% trên tổng nợ phải trả, trong 

năm nợ ngắn hạn tăng 11,32% chủ yếu đến từ các khoản vay ngắn hạn trong năm nhằm bổ sung vốn lưu 

động cho hoạt động sản xuất, song song đó Công ty tận dụng nguồn vốn vay giá rẻ và các ưu đãi chính 

sách lãi suất nhằm đầu tư cho các hoạt động nâng cấp ao nuôi, quản lý nguồn nguyên liệu, làm nền tảng 

cho chiến lược phát triển của Minh Phú trong các giai đoạn tiếp theo.Nợ dài hạn vẫn duy trì tỷ trọng 

thấp 2,95% trên cơ cấu tổng nợ và tăng 77,36%, chủ yếu đến từ việc thuế thu nhập hoãn lại phải trả tăng 

169,91% so với cuối năm 2020. 
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           ĐVT: tỷ VNĐ  

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

STT CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH 31/12/2021 01/01/2021 

I Tài sản 9.559,17  8.935,57 

1 Tài sản ngắn hạn 7.178,98 6.943,22 

2 Tài sản dài hạn 2.380,19  1.992,35  

II Nguồn vốn 9.559,17 8.935,57 

1 Nợ phải trả 4.067,04 3.613,49  

2 Vốn chủ sở hữu 5.492,13 5.332,08  

3. Báo cáo tình hình tài chính 

Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán: 

Chỉ tiêu Đơn vị tính 2020 2021 

1. Khả năng thanh toán     

- Hệ số thanh toán hiện hành Lần 1,96 1,82 

- Hệ số thanh toán nhanh Lần 1,10 0,69 

2. Cơ cấu vốn     

- Hệ số nợ/Tổng tài sản Lần 40,44 42,55 

- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 67,90 74,05 

3. Năng lực hoạt động     

- Vòng quay hàng tồn kho Lần 4,32 3,11 

- Doanh thu thuần/Tổng tài sản Lần 1,69 1,47 

4. Khả năng sinh lời     

- Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 4,70 4,84 

- Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 13,03 12,14 

- Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 7,93 7,10 

- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần % 5,35 5,64 

 

4. Những thay đổi về vốn cổ đông: 

Tại ngày 24/05/2022 chốt danh sách là: 2.501 cổ đông. 

Tổng số cổ phiếu của công ty: 

- Cổ phiếu phổ thông: 200.000.000 CP 

- Cổ phiếu ưu đãi      :   Không 

- Cổ phiếu quỹ          :   56.350 

 

                                                              TM. Ban Tổng Giám Đốc 

 Phó Tổng giám đốc – Lê Văn Điệp 


