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CÔNG TY CỔ PHẦN SX – DV TÂN BÌNH TANIMEX 
(TANISERVICE JSC) 

---* * *--- 

Kính gởi: QUÝ CỔ ĐÔNG 
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 

(Từ ngày 01/10/2014 đến 30/09/2015) 

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 

Năm 2015 nền kinh tế Việt Nam được dự  đoán sẽ dần khôi phục 

sau nhiều khó khăn kéo dài của những năm qua. Rất nhiều chuyên gia 

kinh tế kỳ vọng Việt Nam ký hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương 

(TPP) có thể mở ra chu kỳ phát triển mới.  Tuy vậy, Công ty 

Taniservice xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trên cơ sở thận 

trọng, an toàn, đảm bảo thực hiện được và chi trả cổ tức cho cổ đông 

theo như  cam kết.          

   Đơn vị tính: Đoàng 

STT Chỉ tiêu 
Kế hoạch 

2015 
Thực hiện 

2014 

(%) Kế 
hoạch/Thực 

hiện 

01 Tổng doanh thu  414.194.000.000 367.054.949.013 113 % 

02 Lợi nhuận trước 
thuế 

14.200.000.000 20.193.821.182 70 % 

03 Lợi nhuận sau thuế 11.865.000.000 16.352.138.980 72 % 

04 Cổ tức 15% 14%  

- Dự  kiến doanh thu kế hoạch năm 2015 đạt 113% so với thực hiện 

năm 2014 bao gồm các hoạt động sản xuất kinh doanh hiện có ổn 

định và tăng thêm sản lượng kinh doanh thương mại về  hạt nhựa. 

- Về lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2015 

chỉ  đạt 70% và 72% so với thực hiện năm 2014 vì trong năm 2014 

có phát sinh khoản lợi nhuận từ việc hoàn nhập dự  phòng đầu tư 
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cổ phiếu TIX (4,8 tỷ đồng) mà năm 2015 sẽ không có. Về cơ bản 

kế hoạch lợi nhuận năm 2015 sẽ giữ  ổn dịnh như  năm 2014 (không 

tính phần hoàn nhập dự  phòng đầu tư  tai chính) mà không tăng vì 

những nguyên nhân khách quan: 

� Công ty Tanimex thanh lý trước hạn hợp đồng cho thuê các mặt 

bằng trên đường Lý Thường kiết và Trung Chánh. 

� Một số kho xưởng cho thuê hết hạn hợp đồng trong năm 2015 phải 

tìm khách hàng mới nên sẽ phát sinh chi phí hoa hồng môi giới.  

� Khách hàng sử dụng điện sẽ  chuyển sang sử  dụng điện của Điện 

lực Tân Phú. 

� Đơn giá tiền lương cơ bản tăng theo quy định của Pháp luật làm 

chi phí tiền lương tăng thêm. 

II. Các công tác trọng tâm trong năm 2015 

1/ Tiếp tục duy trì và cải tiến các loại hình kinh doanh có thị  

trường ốn định. 

2/ Sắp xếp bộ máy quản lý và nhân sự  nhằm phát huy tối đa 

năng suất lao động.  

3/ Đẩy mạnh công tác hỗ trợ và giám sát các hoạt động đầu tư 

vốn vào các Công ty liên doanh. 

4/ Phát triển loại hình kinh doanh góp vốn để thành lập Công 

ty liên doanh ở những ngành nghề ít rủi ro, hiệu quả ổn định. 

III. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 

Đơn vị tính: đồng 

Stt Chỉ tiêu 
Tỷ trọng 

(%) 

Số tiền 

(VND) 

I Tổng Doanh thu  414.194.000.000 
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II Tổng chi phí  399.994.000.000 

III Lợi nhuận trước thuế  14.200.000.000 

 Thuế TNDN  2.335.000.000 

IV Lợi nhuận sau thuế 100% 11.865.000.000 

V Cổ tức và các quỹ bắt buộc 78,21% 9.279.750.000 

1 Cổ tức (15% trên VĐL 50 tỷ) 63,21% 7.500.000.000 

2 Quỹ dự phòng Tài Chính  10,00% 1.186.500.000 

3 Quỹ đầu tư phát triển  5,00% 593.250.000 

VI Lợi nhuận còn lại 21,79% 2.585.250.000 

4 Quỹ khen thưởng   

5 Quỹ phúc lợi 4,21% 500.000.000 

6 Quỹ chính sách xã hội 1,26% 150.000.000 

7 Thù lao HĐQT + BKS 2,53% 300.000.000 

8 Thưởng vượt kế hoạch 15%   

VII Lợi nhuận giữ lại (VI – 4 – 5 – 6 – 7 - 8) 13,78% 1.635.250.000 

 

Công ty Taniservice trân trọng báo cáo!    

                              Tp.HCM, ngày 26 tháng 12 năm 2014. 

            CTY CP SX-DV TÂN BÌNH TANIMEX 

           TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

        CHỦ TỊCH 
           (đã ký) 

 

 

 

       Trần Quang Trường  


