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---------------------------------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---------------------------------- 

  

  Bình Dương, ngày 11  tháng  02  năm 2015 

 
DỰ THẢO 

BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SX KINH DOANH NĂM 2014 

VÀ KẾ HOẠCH SX KINH DOANH NĂM 2015  
   –––––––––––––––––––––––––––– 

A. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH. 

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An tiền thân là doanh nghiệp cổ phần 100% 
vốn Nhà nước do 10 doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng công ty Cao su Việt Nam (nay 

là Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam) góp vốn thành lập từ tháng 01 năm 2002, 
có trụ sở đặt tại Đại lộ Bình Dương, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương. Với diện tích mặt bằng 30.000m2, trong đó diện tích nhà xưởng 17.000m2 . 

 Tháng 01 năm 2006, công ty đã phát hành thêm 4,4 triệu cổ phiếu để đầu tư dự án 

xây dựng nhà máy tại Xã Minh Hưng - Chơn Thành - Bình Phước 

Diện tích mặt bằng chi nhánh của Công ty đặt tại huyện Chơn Thành tỉnh Bình Phước 

(Nhà máy chế biến gỗ Bình Phước – Giai đoạn 1) là: 195.000 m2 trong đó, diện tích nhà 
xưởng là 27.080 m2. 

Ngày 23 tháng 07 năm 2007, Công ty CP chế biến gỗ Thuận An chính thức niêm yết 
Cổ phiếu lên Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM với mã chứng khoán GTA. 

Đến nay, vốn điều lệ của Công ty CP chế biến gỗ Thuận An là 104 tỷ đồng. Tuy nhiên 
cơ cấu cổ đông đã thay đổi: tính đến ngày 31/12/2014, 8 cổ đông sáng thuộc các Công 

ty cao su trong ngành đã chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần sở hữu cho Công ty TNHH 
MTV Cao su Bình Long. 

Như vậy, cơ cấu cổ đông đến nay chỉ còn 2 cổ đông sáng lập là Tập đoàn Công nghiệp 
Cao su Việt Nam và Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long, chiếm 59,7% vốn điều lệ 

của Công ty CP chế biến gỗ Thuận An. 

B. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD NĂM 2014 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, Công ty CP chế biến gỗ Thuận 
An có những thuận lợi và khó khăn: 

Thuận lợi:  

- Được sự quan tâm hỗ trợ của Ban Lãnh đạo Tập đoàn, Công đoàn ngành và các 

Công ty cao su trong ngành. 
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- Công ty có được sự gắn bó lâu dài của người lao động có tay nghề trong sản xuất, 
có kinh nghiệm trong tìm kiếm khách hàng mới, có mối quan hệ tốt, sâu rộng với các khách 

hàng và bạn hàng trong ngành. 

- Công ty chủ động về nguồn vốn kinh doanh, đảm bảo đủ cho nhu cầu sản xuất. 

 - Việc người tiêu dùng thận trọng hơn với các sản phẩm của Trung Quốc đã tạo cho 
khách hàng có xu hướng chuyển đơn hàng về các nước khác trong đó có Việt Nam là một 

thuận lợi lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và cho công ty Thuận An nói riêng. 

 Khó khăn: 

 - Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về sản phẩm chất lượng cao, giá cả phù hợp, 
Công ty luôn phải tìm phương án sản xuất hợp lý nhất, nguồn nguyên liệu rẻ và ổn định, tiết 

kiệm tối đa mọi chi phí để đảm bảo hiệu quả. Đây là áp lực không nhỏ với Công ty nhưng 
cũng là một động lực để Công ty tồn tại và phát triển. 

 - Hầu hết máy móc thiết bị của nhà máy đều thuộc thế hệ cũ, đã sử dụng trên dưới 10 
năm, đến nay đã cũ nên năng suất không cao. Mặc dù Công ty chủ trương tái đầu tư theo 

hướng hiện đại hoá nhưng tốc độ đầu tư còn chậm nên chưa cải thiện được đáng kể tình hình 
lạc hậu của dây chuyền sản xuất. 

 - Mặc dù giá dầu những tháng cuối năm có giảm nhưng các chi phí khác như chi phí 
vận chuyển lại giảm không tương xứng, chi phí tiền lương năm 2014 tăng do nhà nước tăng 

lương tối thiệu vùng dẫn đến các yếu tố đầu vào vẫn có xu hướng tăng. 

II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT 

Với việc nhận đủ và kịp thời đơn hàng nên sản lượng sản xuất năm 2014 đạt và vượt 
kế hoạch đề ra:  

STT CHỈ TIÊU ĐVT 
Kế hoạch 

2014 
Thực hiện 

2014 
% so với Kế 
hoạch Năm 

% So với  
Năm 2013 

1 Diện tích cao su khai thác ha 766 786 102,57 84,67 

2 Sản lượng cao su khai thác ster 136.000 136.190 100,14 91,04 

3 Gỗ phôi Sơ chế m3 34.850 35.264 101,19 84,42 

       + Gỗ cao su " 29.350 30.355 103,42 92,20 

       + Gỗ tràm " 5.500 4.909 89,25 55,48 

4 Gỗ tinh chế m3 7.800 8.407 107,78 101,66 

       + Tấm ghép " 1.000 1.525 152,50 105,17 

       + Thành phẩm " 6.800 6.882 101,21 100,91 

III. TÌNH HÌNH KHÁCH HÀNG 

Đến nay, đơn hàng tinh chế cho năm 2015 hiện có đạt  30,19% so với kế hoạch năm. 

Bộ phận kinh doanh Công ty đang tiếp tục thương lượng để nhận đơn hàng cho năm 2015.  

Giá trị đơn hàng tinh chế đã có đến tháng 01/2015 (hạn giao hàng đến tháng 5/2015): 
ĐVT: USD  . 

STT CHỈ TIÊU 
Kế hoạch 

2015 
Đơn hàng 

2015 hiện có 
Đã xuất đến  
ngày 12/02 

Đơn hàng 
còn lại  

Cơ cấu 
đơn hàng 

TH/KH 

1 Habufa   1.415.697 574.917 840.780 39,44%   

2 SBN   725.399 421.684 303.715 20,21%   
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STT CHỈ TIÊU 
Kế hoạch 

2015 
Đơn hàng 

2015 hiện có 
Đã xuất đến  
ngày 12/02 

Đơn hàng 
còn lại  

Cơ cấu 
đơn hàng 

TH/KH 

3 ITF   380.890 104.168 276.722 10,61%   

4 Jofran   938.949 360.398 578.551 26,16%   

5 Four Hands   128.139   128.139 3,57%   

  Tổng 11.888.760 3.589.073 1.461.167 2.127.906 100,00% 30,19% 

IV. KẾT QUẢ KINH DOANH 

STT CHỈ TIÊU ĐVT 
Kế hoạch 

2014 
Thực hiện 
năm 2014 

% so với  
kế hoạch  

% So với 
năm 2013 

1 Sản lượng tiêu thụ   36.574 39.040 106,74 104,05 
   - Gỗ phôi sơ chế m3 27.774 29.969 107,90 88,96 
   - Gỗ tinh chế   8.800 9.071 103,08 108,52 
       + Tấm ghép " 2.000 2.199 109,95   

       + Thành phẩm " 6.800 6.872 101,06   

2 Doanh thu tiêu thụ Tr đồng 457.000 474.418 103,81 100,64 

    - Doanh thu sơ chế " 163.000 163.682 100,42 90,28 

    - Doanh thu tinh chế " 285.150 301.067 105,58 107,58 

    - Doanh thu khác " 8.850 9.669 109,25 94,46 

3 Các khoản giảm trừ doanh thu Tr đồng 215 5.900     

    - Hàng bán trả lại "   5.446     

    - Giảm giá hàng bán " 215 454 211,16 83,30 

4 Doanh thu thuần về bán hàng Tr đồng 456.785 468.518 102,57 99,50 

5 Giá vốn hàng bán " 423.580 433.049 102,24 98,47 

6 Doanh thu hoạt động tài chính   2.000 3.525     

7 Chi phí tài chính     984     

8 Chi phí bán hàng " 4.200 6.713 159,83 166,04 

9 Chi phí quản lý doanh nghiệp " 14.700 14.789 100,61 98,56 

10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Tr đồng 16.305 16.508 101,25 110,97 

11 Lợi nhuận khác " 200 314 157,00 36,01 

12 Tổng lợi nhuận trước thuế Tr đồng 16.505 16.822 101,92 106,82 

13 Thuế thu nhập doanh nghiệp " 3.736 3.824 102,36 94,72 

14 Lợi nhuận sau thuế Tr đồng 12.769 12.998 101,79 110,99 

15 Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu % 2,80 2,77 99,24 111,54 

16 Tỷ suất lợi nhuận/vốn góp % 12,28 12,50 101,79 110,99 

17 Dự kiến chia cổ tức % 9 9 100,00 100,00 

- Trong năm có phát sinh 5,45 tỷ đồng hàng trả lại, đó là hàng xuất khẩu của khách 
hàng Jofran đang lưu tại kho ngoại quan thì được cảnh báo có thể phát sinh lỗi nứt tét khi 

xuất sang thị trường Mỹ với thời tiết khắc nghiệt bất thường. Để hạn chế rủi ro, khách hàng 
yêu cầu Công ty phải nhập lại số hàng trên để kiểm tra, xử lý và cho tái xuất ngay sau đó 

nên chi phí phát sinh không đáng kể. 
- Chi phí bán hàng năm 2014 tăng 59,83% so với kế hoạch và tăng 66,04% so với 

năm 2013. Nguyên nhân là do chi phí bán hàng của công ty phát sinh chủ yếu là chi phí bán 
hàng xuất khẩu và tùy thuộc vào thị trường xuất khẩu. Trong năm 2014, doanh thu xuất khẩu 

đạt 232,79 tỷ đồng, tăng 48,55% so với năm 2013. Bên cạnh việc giá cước vận chuyển tăng 
trong 9 tháng đầu năm; giảm không nhiều trong 3 tháng cuối năm và việc Công ty gia tăng 

tỷ trọng hàng xuất đi thị trường Úc đã làm chi phí xuất khẩu tăng lên. 
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V. TÌNH HÌNH NỘP NGÂN SÁCH      . 

Loại thuế ĐVT Số đầu năm Số phải nộp Số đã nộp Số cuối năm 

1. Thuế GTGT hàng bán nội địa Tr đồng 435 5.033 5.046 422 
3. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu "   1.520 1.520   
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp "  1.629 3.824 4.495 958 
5. Thuế thu nhập cá nhân " 12 279 267 24 
6. Tiền thuê đất, thuế nhà đất "   277 54 223 
7. Các loại thuế khác "   6 6   

Tổng   2.077 10.939 11.388 1.628 

VI. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Chi tiết tài sản và nguồn vốn của Công ty đến ngày 31/12/2014 như sau: 
ĐVT: Tr đồng    . 

  TÀI SẢN Mã số 31/12/2014 31/12/2013 

A. 
TÀI SẢN NGẮN HẠN 
(100=110+120+130+140+150) 100 164.121 219.018 

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 63.966 122.564 
1. Tiền 111 26.966 42.564 
2. Các khoản tương đương tiền 112 37.000 80.000 
          
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120     
1. Đầu tư ngắn hạn 121     
          
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 28.593 43.192 
1. Phải thu khách hàng 131 22.799 30.084 
2. Trả trước cho người bán 132 5.074 8.778 
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133     
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134     
5. Các khoản phải thu khác 135 1.238 4.643 
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 -518 -313 
          
IV. Hàng tồn kho 140 62.597 51.312 
1. Hàng tồn kho 141 62.597 51.926 
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149   -614 
          
V. Tài sản ngắn hạn khác 150 8.965 1.950 
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 1.102 502 
2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 7.409 958 
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 27 19 
4. Tài sản ngắn hạn khác 158 426 471 
          
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=220+240+250+260) 200 59.886 66.559 
I. Các khoản phải thu dài hạn 210     
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211     
          
II. Tài sản cố định 220 45.490 56.142 
1. Tài sản cố định hữu hình 221 45.490 56.142 

- Nguyên giá 222 133.091 141.871 

- Giá trị hao mòn lũy kế 223 (87.601) (85.729) 

          
III. Bất động sản đầu tư 240 5.236   
- Nguyên giá 241 8.511   

- Giá trị hao mòn lũy kế 242 (3.275)   

          
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 7.800 7.800 
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  TÀI SẢN Mã số 31/12/2014 31/12/2013 

1. Đầu tư vào công ty con 251     
2. Đầu tư vào công ty liên kết 252     
3. Đầu tư dài hạn khác 258 7.800 7.800 
          
V. Tài sản dài hạn khác 260 1.360 2.617 
1. Chi phí trả trước dài hạn 261 1.360 2.617 
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262     
3. Tài sản dài hạn khác 268     
          

  TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 270 224.007 285.577 
     

  NGUỒN VỐN Mã số 31/12/2014 31/12/2013 

          
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 300 64.098 126.956 
I. Nợ ngắn hạn 310 64.098 126.956 
1. Vay và nợ ngắn hạn 311   80.000 
2. Phải trả người bán 312 24.879 20.397 
3. Người mua trả tiền trước 313 21.991 9.199 
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 1.628 2.077 
5. Phải trả người lao động 315 8.275 6.044 
6. Chi phí phải trả 316 373 596 
7. Phải trả nội bộ 317     
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318     
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 6.560 7.187 
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320     
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 394 1.456 
          
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410) 400 159.756 158.622 
I. Vốn chủ sở hữu 410 159.756 158.622 
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 104.000 104.000 
2. Thặng dư vốn cổ phần 412 41.982 41.982 
3. Vốn khác của chủ sở hữu 413     
4. Cổ phiếu quỹ 414 -6.735 -6.735 
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415     
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 32   
7. Quỹ đầu tư phát triển 417 4.754 4.754 
8. Quỹ dự phòng tài chính 418 2.910 2.910 
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419     
9. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 12.814 11.711 
10. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 421     
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 422     
          

  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) 440 224.007 285.577 

*Thuyết minh: 

- Phải thu của khách hàng chủ yếu là công nợ của hàng xuất khẩu với thời hạn thanh 
toán từ 30 đến 45 ngày.  

- Khoản phải thu khác giảm so với đầu năm là do công ty đã đề nghị Trung tâm phát 
triển quỹ đất Huyện Chơn Thành hoàn lại số tiền 3,31 tỷ chưa chi trả cho người được nhận 

đền bù, sau khi hoàn tất phương án đền bù Công ty sẽ chuyển lại sau. 
- Giá trị bất động sản đầu tư phát sinh là phần nhà xưởng Sơ chế tại chi nhánh Bình 

Phước đang cho thuê. 
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- Tổng tài sản giảm so với đầu năm là do Công ty đã tất toán và hoàn trả khoản vay 
80 tỷ trong năm.  

- Bên cạnh đó, Công ty có tiến hành thanh lý một số máy móc thiết bị đã hư hỏng 
không thể tiếp tục sự dụng. Tổng tài sản thanh lý với nguyên giá là 4,2 tỷ đồng, giá trị còn 

lại chưa khấu hao hết là 596 triệu đồng và giá trị thu hồi được 662 triệu đồng, chênh lệch 66 
triệu Công ty hạch toán vào thu nhập bất thường của năm. 

- Hàng tồn kho đến ngày 31/12/2014 là 62,597 tỷ đồng, chi tiết như sau:  

STT Chỉ tiêu ĐVT Số đầu năm 
Số đến ngày  
31/12/2014 

Tỷ lệ % 

1 Cây cao su chưa khai thác Tr đồng 900  22.400  2.488,89 

2 Vật tư, nguyên liệu " 8.089  6.782  83,84 

3 Công cụ, dụng cụ Tr đồng 153  137  89,54 

4 Sản phẩm dở dang " 28.084  20.913  74,47 

5 Thành phẩm: " 14.700  12.365  84,12 

   - Thành phẩm sơ chế " 10.509  10.495  99,87 

   - Thành phẩm tinh chế " 4.191  1.870  44,62 

  Tổng   51.926  62.597  120,55 

- Giá trị cây cao su chưa khai thác tăng cao so với đầu năm là do kế hoạch thanh lý 

cây cao su muộn hơn so với cuối năm trước nên Công ty chưa kịp khai thác. 

- Giá trị tồn kho thành phẩm sơ chế là 10,49 tỷ đồng, chủ yếu là gỗ nguyên liệu phục 

vụ cho nhu cầu sản xuất tinh chế.  

VII. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, XDCB, MUA SẮM MÁY MÓC THIẾT BỊ  

1. Đầu tư mua sắm 

Tổng giá trị đầu tư năm 2014 là 3,935 tỷ đồng, đạt 35,77% kế hoạch, trong đó xây lắp 
là 1,879 tỷ đồng và mua sắm máy móc thiết bị là 2,056 tỷ đồng. Giá trị đầu tư không đạt như 

kế hoạch là Công ty chỉ tập trung sửa chữa, đại tu máy móc để phục vụ cho đơn hàng hiện 
tại, và đầu tư một số máy móc cần thiết. 

Chi tiết tài sản hình thành trong năm 2014: 

STT Tên tài sản Đơn vị tính XDCB MMBT 

A Xí nghiệp Tinh chế Đồng       595.475.909    1.004.400.000  

1 Máy dán cạnh HED-F350B "   42.000.000 

2 Tôn ép chống nóng xưởng 1 và 2 " 595.475.909   

3 Băng chuyển sơn Pallet "   422.400.000 

4 Xe nâng động cơ dầu Toyota "   540.000.000 

B Chi nhánh Bình Phước Đồng 1.283.975.997 1.051.325.000 

1 Nhà để xe công nhân " 125.380.200   

2 Nhà nghỉ trưa cho công nhân " 347.570.120   

3 Động cơ 3 pha 45kw - 1.500 v/p "   35.125.000 

4 Máy ghép cao tần "   500.000.000 

5 Máy líp sô lưỡi dưới "   120.000.000 

6 Đường dây điện mới lò sấy và lò hơi " 53.486.370   

7 Hàng rào lưới B40 (800m )  " 78.061.729   
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STT Tên tài sản Đơn vị tính XDCB MMBT 

8 Kho chứa hóa chất 100m2 " 137.913.115   

9 04 Lò sấy hơi nước " 433.895.704   

10 Văn phòng xưởng kho sấy " 54.990.000   

11 Thiết bị lò sấy hơi nước "   396.200.000 

12 Văn phòng SXKD " 52.678.759   

  Tổng cộng   1.879.451.906 2.055.725.000 

2. Đầu tư khác 

- Đầu tư vào Công ty CP cao su Phú Thịnh vẫn giữ mức 7,8 tỷ đồng của kỳ trước. 
Trong đó: Công ty góp 2 tỷ đồng, còn lại 5,8 tỷ đồng là của các cá nhân. Cổ tức được chia 

năm 2012 là 4,5% và dự kiến năm 2013 sẽ là 5% trên vốn góp. 

VIII.  TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG 

1.  CÔNG TÁC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG 
a. Lao động: Số lao động tính đến 31/12/2014: có 962 người,  

Trong đó:   

+ Khối Văn phòng, bảo vệ và cửa hàng: 55 người, chiếm tỷ lệ : 5,72%/Ts LĐ. 

+ Xí nghiệp Tinh chế trung tâm : 474 người, chiếm tỷ lệ:  49,27%/Ts LĐ,  

+ Chi nhánh Bình Phước  : 433 người, chiếm tỷ lệ : 44,01 % /TsLĐ. 

 
- Lao động tăng trong năm 2014 : 1012 người. 

- Lao động giảm trong năm /2014 : 1037 người. 

Biến động lao động chủ yếu ở Chi nhánh công ty: (tăng :777 người; giảm:769 

người).  

Lao động B/q: 905 người, tăng 10,66 % so với kế hoạch 2014 (849 người). 
• Thực hiện giao kết HĐLĐ :  960 người, chiếm tỷ lệ:   99,58% /TsLĐ. 

 
b. Tiền lương:                
1. Tổng quỹ lương trích (có lg Lễ, Phép, ngừng việc)  : 61.912.304.746đ     
2. Tổng lương đã chi       : 57.543.250.861đ 

*Tiền lương bình quân  :5.298.642đ/ người/ tháng (tăng 2,77% so với cùng kỳ 
(2013: 5.155.905 đ/người/tháng). 

*Thu nhập bình quân :5.811.863/người/tháng (tăng 2,97% so với cùng kỳ năm 
2013: 5.644.503đ). 

3/ Công tác khác : 

a/ Các chế độ chính sách : 

- Công ty thực hiện đầy đủ việc đóng BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp , Bảo hiểm 
tai nạn lao động 24/24 cho người lao động đang làm việc tại công ty. Và giải quyết đầy 

đủ các chế độ theo quy định cho người lao động.  

- Hàng tháng thực hiện chi trả chế độ độc hại bằng hiện vật cho đối tượng là người lao 
động làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục ngành sản 

xuất gỗ. 
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b/ Phòng chống cháy nổ - An toàn vệ sinh lao động - Môi trường làm việc: 

- Công ty đã phối hợp với lực lượng PCCC cơ sở tổ chức tập huấn chữa cháy tại công 

ty. 

- Tiến hành xét nghiệm nước, kiểm định nồi hơi, bình nén khí theo đúng quy định. 

- Đội PCCC trực tiếp của Công ty đã tự tổ chức tiến hành tập huấn PCCC định kỳ. 

- Thực hiện yêu cầu của Đoàn kiểm tra về Tài nguyên Nước & Khoáng sản của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương về việc tuân thủ các quy định của Pháp luật về 
bảo vệ môi trường, về tài nguyên nước; Công ty đã chuyển sang sử dụng nước cấp tập 

trung. 

c/ Về công tác An ninh trật tự - Bảo vệ :  

Trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn tính mạng cũng như  tài sản của 
công ty, lực lượng bảo vệ tự quản đã luôn chủ động giải quyết các tình huống xảy ra tại 

đơn vị và đồng thời phối hợp tốt với các lực lượng địa phương để cùng giữ gìn an ninh, 
trật tự trên địa bàn.Trong kỳ, Công ty không để xảy ra những tình huống nào nghiêm 

trọng ảnh hưởng đến an ninh trật tự nơi làm việc cũng như sản xuất kinh doanh. 

C. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH. 

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015 của Công ty Thuận an được xây dựng dựa trên  
năng lực thực tế về thiết bị, lao động, năng lực quản lý và tình hình đơn hàng qua đàm phán 

hoạch định và trong những thuận lợi khó khăn cụ thể như sau: 

1/ Thuận lợi:  
- Được sự hỗ trợ của Ban lãnh đạo Tập Đoàn về nguồn nguyên liệu. 

- Các khách hàng truyền thống của Công ty có tiềm lực mạnh về kinh tế và ứng phó 

tốt trong thời điểm khó khăn nên vẫn giữ vững thị phần, vì thế đơn hàng năm 2015 đã được 
thống nhất bước đầu và được khách hàng đảm bảo cho cả năm. 

- Công ty có chính sách thu hút đối với người lao động khá tốt nên giữ được lao 
động có tay nghề gắn bó với Công ty. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Công ty có kinh nghiệm 

và nhiệt tình. 

2/ Khó khăn: 
- Dù giá dầu có giảm nhưng các chi phí khác như chi phí vận chuyển lại giảm không 

tương xứng dẫn đến các yếu tố đầu vào vẫn có xu hướng tăng, lương tối thiểu tăng trong đầu 

năm 2015, phí nhân công tăng hàng năm, lao động trực tiếp biến động nhiều. 

- Thiết bị đã cũ nên độ chính xác không cao, năng suất thấp làm hạn chế năng lực 

cạnh tranh của Công ty. 

- Đơn hàng theo bộ, đa chủng loại làm khó trong dây chuyền sản xuất hàng loạt. 

- Chi nhánh ở Bình Phước có khoảng cách khá xa so với Công ty nên gây nhiều khó 
khăn cho việc tìm kiếm khách hàng mới, đồng thời phát sinh chi phí vận chuyển cả hai chiều. 
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II/ MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG 

1/ Mục tiêu: 
- Tiếp tục phát triển trọng tâm là hàng nội thất, trọng điểm là sản phẩm trong phòng 

ngủ và nhà bếp, chú trọng chọn lựa khách hàng và dòng hàng cho hiệu quả cao. 

- Quan tâm hơn nữa đến việc chăm sóc khách hàng, có chế độ chăm sóc đặc biệt với 
những khách hàng có đơn hàng lớn và hiệu quả cao. 

- Giữ vững uy tín với khách hàng về chất lượng sản phẩm và thời gian giao hàng 
nhằm giảm đến mức thấp nhất các khiếu nại của khách hàng. 

- Tăng cường kiểm soát chi phí sản xuất, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng lãng 
phí để đảm bảo hiệu quả ở mức cao nhất. 

2/ Định hướng: 
- Mở rộng quy mô sản xuất theo hướng tái đầu tư chuyên sâu để tăng năng suất và 

chất lượng sản phẩm đầu ra nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. 

- Mở rộng thị trường tiêu thụ bao gồm cả thị trường xuất khẩu và thị trường nội địa. 

- Tăng cường hợp tác đầu tư với đối tác có tiềm lực mạnh để phát huy tối đa thế mạnh 
về mặt bằng của Chi nhánh. 

- Điều chỉnh quy hoạch của khu đất hiện hữu theo quy hoạch của Tỉnh Bình Dương 
đồng thời tìm khu đất lân cận có vị trí và giá cả phù hợp để đặt nhà máy mới. 

3/ Các chỉ tiêu chính của kế hoạch 2015:  

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Thực hiện 
năm 2014 

Kế hoạch   
năm 2015 

Tỷ lệ % 

1 Sản lượng sản xuất         

   - Diện tích cao su khai thác ha 786 900 114,55 
   - Sản lượng cao su khai thác ster 136.190 144.000 105,73 

   - Gỗ phôi Sơ chế m3 35.264 39.000 110,59 

       + Gỗ cao su " 30.355 32.000 105,42 

       + Gỗ tràm " 4.909 7.000 142,60 

   - Gỗ tinh chế m3 8.407 8.100 96,35 
       + Tấm ghép " 1.525 1.400 91,80 

       + Thành phẩm " 6.882 6.700 97,36 

2 Sản lượng tiêu thụ   39.040 41.100 105,28 
   - Gỗ phôi sơ chế m3 29.969 32.300 107,78 

   - Gỗ tinh chế m3 9.071 8.800 97,01 

       + Tấm ghép " 2.199 2.100 95,50 

       + Thành phẩm " 6.872 6.700 97,50 

3 Doanh thu thuần về bán hàng Tr đồng 468.518 484.764 103,47 

    - Doanh thu sơ chế " 163.682 177.254 108,29 

    - Doanh thu tinh chế " 295.167 298.150 101,01 

    - Doanh thu khác " 9.669 9.360 96,80 

4 Giá vốn hàng bán Tr đồng 433.049 447.968 103,45 

5 Doanh thu hoạt động tài chính " 3.525 1.000   

6 Chi phí tài chính " 984     
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STT Chỉ tiêu ĐVT 
Thực hiện 
năm 2014 

Kế hoạch   
năm 2015 

Tỷ lệ % 

7 Chi phí bán hàng " 6.713 6.081 90,59 

8 Chi phí quản lý doanh nghiệp " 14.789 14.700 99,40 

9 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Tr đồng 16.508 17.015 103,07 

10 Lợi nhuận từ cho thuê mặt bằng " 105 420   

11 Lợi nhuận khác " 209 100   

12 Tổng lợi nhuận trước thuế Tr đồng 16.822 17.535 104,24 

13 Thuế thu nhập doanh nghiệp " 3.824 3.900 101,99 

14 Lợi nhuận sau thuế Tr đồng 12.998 13.635 104,90 

15 Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu % 2,77 2,81 101,39 

16 Tỷ suất lợi nhuận/vốn góp % 12,50 13,11 104,90 

17 Dự kiến phân phối lợi nhuận         

  Tỷ lệ chia cổ tức trên vốn góp % 9 10 111,11 

  Chia cổ tức Tr đồng 8.847 9.830   

  Trích quỹ đầu tư phát triển  " 910 477   

  Trích quỹ dự phòng tài chính " 0 0   

  Trích quỹ khen thưởng  " 1.950 1.977   

  Trích quỹ  phúc lợi " 1.099 1.151   

  Thưởng ban điều hành " 192 200   

18 Lao động tiền lương         

  Lao động bình quân Người 905 900 99,45 

  Thu nhập bình quân Tr đ/ng/thg 5.811 6.005 103,34 

19 Đầu tư XDCB Tr đồng 3.935 9.367 238,04 

  Tổng xây lắp " 1.879 3.276 174,35 

  Tổng thiết bị " 2.056 6.091 296,25 

Hầu hết các chỉ tiêu đều tăng so với thực hiện năm 2014, riêng chỉ tiêu sản lượng sản 

xuất gỗ tinh chế thành phẩm năm 2015 chỉ bằng 97,36% so với năm 2014 là do Công ty thay 
đổi cơ cấu đơn hàng với việc hướng tới sản phẩm có giá trị cao, quy trình sản xuất phức tạp 

hơn, kết cấu giảm lượng gỗ, yêu cầu kỹ thuật cao hơn nên sản lượng bị hạn chế. 

III/ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2015: 

Để hoàn thành kế hoạch trên, công ty triển khai nhiều biện pháp để tăng năng suất, 
tiết kiệm chi phí để tăng khả năng hoàn thành kế hoạch năm: 

1. Thường xuyên tổ chức các cuộc tọa đàm với các chuyên đề: biện pháp tăng năng suất 
lao động, tiết giảm chi phí, ổn định chất lượng sản phẩm, loại bỏ lãng phí trong sản 

xuất, tham gia câu lạc bộ sản xuất tinh gọn thuộc hiệp hội chế biến gỗ Bình Dương… 
từ đó có những cải tiến nâng cao hiệu quả sản xuất. 

2. Duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của dự án SCORE và chương trình 5S đã 
được triển khai trong năm trước. 

3. Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, nâng cao 
năng suất lao động, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ, từ đó tạo uy tín với khách hàng. 
Xem chất lượng sản phẩm là nền tảng của sự phát triển bền vững. 

4. Tăng cường quản lý định mức kinh tế- kỹ thuật, bố trí nhân sự phù hợp nhằm nâng 
cao hiệu lực quản lý điều hành, giảm lãng phí để tăng hiệu quả sản xuất. 
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5. Đảm bảo cung cấp kịp thời và đồng bộ nguyên vật liệu cho sản xuất, đồng thời phát 
triển nhà thầu phụ gia công bán thành phẩm cho Công ty nhằm tăng công suất và đáp 
ứng nhu cầu đơn hàng. 

6. Thực hiện tốt công tác tái đầu tư và đầu tư mới máy móc thiết bị, công cụ hỗ trợ phục 
vụ sản xuất. 

7. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Cải thiện hơn nữa công 
tác an toàn, vệ sinh và môi trường 

8. Xây dựng và giữ gìn đoàn kết trong tập thể người lao động, quyết tâm vượt khó, hoàn 
thành nhiệm vụ. 

 GIÁM ĐỐC   


