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TỜ TRÌNH  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 
 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 
 

I. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG 

1. Kinh tế Việt nam dự báo tăng trưởng cao hơn năm 2014 (Khoảng 6%). 
2. Thị trường ô tô đã có bước phục hồi. 
3. Nhà máy Ô tô Giải Phóng được áp dụng chế độ miễn giám sát xuất xưởng. 
4. Sản phẩm xe tải Giải phóng 810 kg có tính cạnh tranh cao. 
5. Hệ thống đại lý đã được củng cố và phát triển. 
6. Công ty đã ký hợp đồng gia công sản phẩm máy dầu với đối tác phân phối 
7. Quan hệ Hợp tác với FAW phát triển 
8. HĐQT đã nỗ lực tìm kiếm đối tác đầu tư vốn SXKD trong bối cảnh Công ty đã âm vốn 

chủ sở hữu. 

II. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH: 

1. Tăng trưởng doanh số tiêu thụ xe 810 kg với doanh số mục tiêu đạt 500 xe. 
2. Gia công theo đơn đặt hàng khoảng 300 xe máy dầu loại 4,95 tấn và 6,7 tấn 
3. Giải quyết ít nhất 30 xe máy dầu tồn kho. 
4. Tìm kiếm đối tác có năng lực để rút vốn khỏi dự án Hanoi Greenwich Village. 

III. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH 

CHỈ TIÊU  KẾ HOẠCH 2015 

Doanh số  1000 

Xe 810kg (Xe)  400 

Xe 4.95 tấn 100 

Xe 6,7 tấn 400 

Doanh rhu (đồng) 209.000.000.000 
Xe 810kg (110.000.000 đồng/xe) 44.000.000.000 

Xe 4.95 tấn (290.000.000 đồng/xe) 29.000.000.000 

Xe 6,7 tấn (340.000.000 đồng/xe) 136.000.000.000 

Lợi nhuận (5.000.000 đồng/xe) 5.000.000.000 
Ghi chú: 

- Doanh thu trên chưa bao gồm doanh thu bán hàng máy dầu tồn kho (30 xe) 

- Lợi nhuận định mức 5.000.000 đồng/xe do Công ty hợp tác với một đối tác có tiềm 

năng tài chính và được hưởng lợi nhuận định mức (gia công) 

- Nguồn trả nợ Ngân hàng và nợ thuế từ khấu hao TSCĐ và lợi nhuận. 

 
 
 
Nơi nhận: 
- Đại hội đồng cổ đông; 
- HĐQT, BKS 
- Lưu 
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