CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN
Xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
Kiên Giang, ngày 15 tháng 01 năm 2016

GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ SXKD
QUÝ IV NĂM 2015
Kính gởi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Cổ đông Công ty.

- Báo cáo so sánh kết quả SXKD:
Chỉ tiêu
1/- Sản lượng
+ Sản xuất
+ Tiêu thụ
2/- Kết quả SXKD
+ Doanh thu
+ Tổng chi phí
+ Lợi nhuận trước thuế
+ Thuế TNDN
+ Lợi nhuận sau thuế

ĐVT TH Q IV/2015
Tấn
Tấn

1.383
1.189

Đồng 61.614.936.885
Đồng 59.584.327.425
Đồng 2.030.609.460
Đồng
453.063.947
Đồng 1.577.545.513

TH Q IV/2014

Tỷ lệ
%

1.728
1.489

80
79

77.779.116.759
77.304.760.627
474.356.132
94.871.226
379.484.906

79
77
428
478
415

Tình hình sản xuất kinh doanh quý IV năm 2015 của Công ty đã gặp
không ít khó khăn. Trong đó tình trạng thiếu hụt nguyên liệu cung cấp cho sản
xuất là nguyên nhân chính, khiến sản lượng sản xuất và tiêu thụ sụt giảm. Các
mặt hàng chính (Mực các loại) có giá trị cao xuất vào thị trường Nhật Bản giảm
đáng kể, dẫn đến doanh thu chỉ đạt 79% so cùng kỳ 2014. Ngoài ra khoản chi
phí tài chính tăng do đánh giá lại chênh lệch tỷ giá cuối năm cũng ảnh hưởng
đến kết quả SXKD của Công ty.
Xác định được nguyên nhân ảnh hưởng làm giảm kết quả sản xuất kinh
doanh. Công ty đã tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ định mức chế biến,
định mức vật tư, tập trung sản xuất các mặt hàng có sản lượng cao để kéo giảm
các chi phí sản xuất đồng thời sản xuất các mặt hàng có nguồn nguyên liệu ổn

định và có hiệu quả xuất vào các thị trường Hàn Quốc, Châu Âu. Từ việc thực
hiện các giải pháp trên. Mặt dù còn nhiều khó khăn nhưng kết quả lợi nhuận
trước thuế quý IV / 2015 đạt 2.030.609.460 đồng tăng 1.556.253.328 đồng so
cùng kỳ năm 2014, Cố gắng thực hiện hoàn thành chỉ tiêu chi trả cổ tức theo
như Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên công ty 2015 đề ra.
GIÁM ĐỐC

HUỲNH CHÂU SANG

CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN
Xã Bình An, Châu Thành, Kiên Giang

Số : 01/TT-XKNQ-13
V/v: Công bố BCTC quý IV năm 2015

Kính gởi:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 15 tháng 1 năm 2016

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty CP Chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền
2. Mã chứng khoán:

NGC

3. Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành,
tỉnh Kiên Giang
4. Điện thoại: 077 3874 131

Fax: 077 3924 331

5. Người thực hiện công bố thông tin: Võ Thế Trọng
6. Nội dung công bố thông tin:
6.1 Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 của Công ty CP Chế biến thủy sản
xuất khẩu Ngô Quyền, được lập ngày 12/01/2013 bao gồm:BCĐKT,
BCKQKD, BCLCTT, TMBCTC.
6.2 Nội dung giải trình chênh lệch LNST quý IV/2015 so cùng kỳ năm 2014.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: ngoprexco.com.vn.
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố.
Nơi nhận:

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

- Như trên
- Lưu

VÕ THẾ TRỌNG

