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14. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức (trong 3 năm tới)  

Kế hoạch
Năm 2006

Giá trị Giá trị

% tăng 

giảm so 

với năm 

2006

Giá trị

% tăng 

giảm so 

với năm 

2007

Giá trị

% tăng 

giảm so 

với năm 

2008

Sản lượng Tấn 125,000   147,000   17.60% 171,990   17.00% 201,228  17.00%

Doanh thu thuần Tr.đ 1,300,000 1,542,654 18.67% 1,814,458 17.62% 2,120,517 16.87%

Lợi nhuận từ HĐKD Tr.đ 39,970 49,613 24.13% 53,730 8.30% 58,052 8.04%

Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 39,970 49,613 24.13% 53,730 8.30% 58,052 8.04%

Lợi nhuận sau thuế Tr.đ 39,970 49,613 24.13% 53,730 8.30% 52,560 -2.18%

LNST/Doanh thu thuần % 3.07% 3.22% 4.60% 2.96% -7.92% 2.48% -16.30%

LNST/Vốn chủ sở hữu % 21.06% 26.14% 24.13% 28.31% 8.30% 27.69% -2.18%

Tỷ lệ LN chia cổ tức % 56.98% 57.38% 0.70% 56.52% -1.51% 61.39% 8.62%

Cổ tức % % 12 15 25.00% 16 6.67% 17 6.25%

Kế hoạch
Năm 2009

Chỉ tiêu ĐVT

Kế hoạch
Năm 2007

Kế hoạch
Năm 2008

 

 
Kế hoạch đầu tư 

Với nhu cầu tiêu thụ dầu thực vật ngày càng tăng ở thị trường nội địa còn đang trong giai đoạn 

phát triển và hướng tới xuất khẩu ra thị trường khu vực và thế giới. Công ty đang có kế hoạch đầu 

tư xây dựng mới các dự án án nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng. 

Hiện nay Công ty thực hiện đầu tư hai dự án mới với tổng giá trị đầu tư mới là 328,511 triệu đồng. 

Dự án 1: Dự án đầu tư mới nhà máy Dầu Phú Mỹ và di dời nhà máy Dầu Tường An với tổng giá trị 

dự án là 276,153 triệu đồng. Dự kiến hoàn thành vào cuối quý 2 năm 2007 và chính thức đi vào 

hoạt động vào từ quý 3 năm 2007. Công tác di dời Nhà máy Dầu Tường An sẽ được tiến hành dự 

kiến từ quý 3 năm 2007 đến cuối tháng 12 năm 2007. 

Dự án 2: Dự án đầu tư dây chuyền thiết bị tách phân đoạn dầu cọ với tổng giá trị dự án là 52,358 

triệu đồng. Dự kiến hoàn thành vào cuối quý 2 năm 2007 và chính thức đi vào hoạt động từ quý 3 

năm 2007. 
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