
       Trang 1/5  

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
       HOÀ CẦM - INTIMEX                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
            
             (Dự thảo)       Tam Kỳ, ngày 12 tháng 04 năm 2013 
                                     

 
BÁO CÁO  SXKD CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 
 

 Kính thưa các Quí vị cổ đông! 

Năm 2012 được coi là một trong những năm kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn. Cuộc 
khủng hoảng nợ công ở châu Âu tiếp tục sa lầy mà lối thoát thì chưa thực sự rõ ràng, các nền 
kinh tế ở các châu lục tốc độ tăng trưởng chậm lại và không mấy khả quan. Kinh tế Việt Nam 
thực sự khó khăn, chính phủ ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì mức tăng 
trưởng một cách hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao 
chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.  

Trong bối cảnh tình hình kinh tế đất nước có nhiều khó khăn như vậy đã ảnh hưởng tiêu 
cực đến hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp sản xuất bê tông 
thương phẩm nói riêng. Nhu cầu về bê tông  thương phẩm trên thị trường giảm đáng kể do đầu 
tư công và tư nhân bị cắt giảm, các dự án bất động sản tạm dừng hoặc giãn tiến độ, nhiều công 
trình xây dựng không có vốn để triển khai. Mặt khác nhiều doanh nghiệp giải thể, phá sản và 
thua lỗ làm cho việc tiêu thụ bê tông thương phẩm gặp nhiều rủi ro. 

Được sự chỉ đạo tích cực của HĐQT, bằng chính sách phát triển đúng đắn, Ban TGĐ 
công ty đã thực hiện tốt việc điều hành hoạt động SXKD của công ty. Tuy nhiên kết quả SXKD 
không đạt kế hoạch nhưng lợi nhuận sau thuế được 11,4 tỷ đồng thể hiện sự nổ lực phấn đấu 
của tập cán bộ công nhân viên công ty trong điều kiện hoàn cảnh kinh tế khó khăn. 

 

I. Tóm tắt kết quả kinh doanh năm 2012: 
 

 Để giúp cổ đông nhìn nhận một cách toàn diện kế hoạch kinh doanh năm 2012, xin báo 
cáo tổng hợp các chỉ tiêu thực hiện đã được kiểm toán như sau: 

1. Kết quả kinh doanh: 
 

CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN Đvt 
THỰC 
HIỆN 

2011 

KẾ HOẠCH 
2012 

THỰC 
HIỆN 
2012 

THỰC 
HIỆN SO 
VỚI NĂM 

2011 

THỰC 
HIỆN SO 
VỚI KẾ 
HOẠCH 

2012 

1/ Khối lượng bê tông m3 218.754  171.822 78.55% 

2/ Tổng doanh thu bán hàng 
Triệu 
đồng 229.652 275.000 195.823 85.27% 71.21%

3/ Lợi nhuận trước thuế TNDN 
Triệu 
đồng 14.888 16.400 12.969 87.11% 79.08%

4/ Lợi nhuận sau thuế TNDN     
Triệu 
đồng 12.496  11.384 91.10% 

5/ Nộp ngân sách 
Triệu 
đồng 

2.392  1.585 66.26% 

6/Thu nhập bình quân lao động Đồng 6.293.877  6.144.815  
  



       Trang 2/5  

 Về cơ bản tất cả các chỉ tiêu tài chính đều không đạt so kế hoạch và năm thực hiện 2011. 
Sản lượng bê tông cung cấp năm 2012 chỉ đạt được 78,55% so năm 2011, Tổng doanh thu bằng 
71,21% kế hoạch; giảm 14,7% so với năm 2011. Lợi nhuận trước thuế: bằng 79,08% kế hoạch; 
giảm 12,88% so với năm 2011. Lợi nhuận sau thuế đạt: 11,384 tỷ đồng, giảm 8,9% so với năm 
2011.  

Nguyên nhân dẫn đến việc không đạt các chỉ tiêu so với kế hoạch và so với năm liền kề: 
Do ảnh hưởng của kinh tế vĩ mô, của thị trường khu vực; ảnh hưởng của tình trạng đóng băng 
trong thị trường nhà đất, việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giảm sút rất lớn. Bên cạnh đó, việc 
kỳ vọng của sự phát triển của Công ty nên đã đề ra các chỉ tiêu kế hoạch tương đối lớn, mặc dù 
đã dự báo được tình hình kinh tế vĩ mô còn nhiều khó khăn.  

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 3.101 đồng, có giảm so với năm 2011. 
Trong năm 2012, công ty đã nộp vào ngân sách nhà nước 1.585 triệu đồng. 
2/ Tình hình tài chính: 
 

Chỉ tiêu 2011 2012 
Lãi gộp/Doanh thu 10,27% 9,59% 
Lợi nhuận thuần/Doanh thu 6,56% 6,6% 
Lãi ròng/Doanh thu 5,44% 5,81% 
ROA 13,08% 13,22% 
ROE 23,16% 24,96% 

 

Tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu có tăng so năm 2011 thể hiện hoạt động quản lý sản xuất 
kinh doanh ổn định, công ty đã tiết kiệm chi phí, giá vốn hàng bán thấp đem lại hiệu quả kinh 
doanh cao.Về hiệu quả đầu tư, tỷ lệ lãi ròng /vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 24,96% phản ánh rõ 
hiệu quả sử dụng vốn, các hệ số thanh toán không biến động mạnh và được duy trì an toàn luôn 
đảm bảo khả năng thanh toán và phản ảnh hiệu quả quản lý vòng quay tài sản lưu động của 
công ty. 
  

3/ Tình hình đầu tư: 
 

Năm 2012 đứng trước tình hình kinh tế trong nước khó khăn, HĐQT đã chỉ đạo tùy theo 
thời điểm và nhu cầu của thị trường, công ty mới đầu tư thêm trang thiết bị, phương tiện để 
phục vụ cho sản xuất. Ban Giám đốc công ty đã linh hoạt điều chuyển và khai thác tối đa các 
thiết bị và phương tiện, mặt khác liên doanh liên kết với các đơn vị hỗ trợ qua lại đáp ứng yêu 
cầu sản xuất và cung ứng bê tông các thị trường chủ lực Đà Nẵng - Quảng Nam. Đến cuối năm 
2012, nợ vay trung và dài hạn tại Công ty giảm là do trong năm Công ty đã tất toán hết khoản 
vay nợ của năm trước. Được sự đồng ý của HĐQT, công ty đầu tư một số thiết bị phụ trợ, 01 xe 
xúc lật hiệu XCMG và 04 xe vận chuyển bê tông  hiệu Huynđai với tổng giá trị là 5,23 tỷ đồng, 
trong đó vốn vay là 3,49 tỷ đồng, nhằm thay thế những thiết bị cũ và tăng cường phương tiện 
cho thị trường Chu Lai tiến đến mở rộng thị trường Quảng Ngãi vào năm đến. 
 

 

4. Các mặt hoạt động khác:  
 

Về đầu tư góp vốn tại công ty liên kết: tỷ lệ góp vốn vào công ty cổ phần Chu Lai là 
49,09%. Từ tháng 5 năm 2012, HĐQT công ty cổ phần Chu Lai đã thống nhất thay đổi nhân sự 
ban điều hành, HĐQT cùng BGĐ mới tổ chức sắp xếp lại sản xuất, Quản lý chi phí sản xuất, 
phân định và sản xuất ra sản phẩm theo nhu cầu của thị trường, thanh lý các thiết bị cơ giới cũ 
đã hoạt động lâu năm hay hỏng hóc tốn kém chi phí sửa chữa, đầu tư thêm xe cơ giới mới để 
phục vụ cho việc khai thác đá. Đến nay công ty đã đi vào hoạt động ổn định, tình hình tài chính 
ngày càng lành mạnh, công ty đã được UBND thành phố Đà Nẵng cấp phép khai thác mới đến 
năm 2017 (trước đây cấp giấy phép thời hạn 01 năm), sản lượng đá 1x2 cung cấp cho bê tông 
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Hòa Cầm - Intimex đạt 56.000 m3 chiếm 66% trên tổng sản lượng bán ra thị trường. Doanh thu 
năm 2012 đạt 23,36 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2,107 tỷ đồng đạt và vượt kế hoạch đề ra, dự 
kiến chia cổ tức năm 2012 là 15%, (đã tạm ứng 10%). 

 

 Công tác quản lý tài chính kịp thời, chính xác hoàn thành đúng thời gian quyết toán đề ra 
để báo cáo lên sàn chứng khoán. 
 

  Tình hình thu hồi công nợ: Trong năm 2012, tình hình các doanh nghiệp trong nước khó 
khăn, công ty đưa ra chính sách bán hàng thận trọng, yêu cầu khách hàng bảo lãnh hợp đồng 
hoặc tạm ứng tiền trước hạn nhằm chế những rủ ro, tuy nhiên tình hình thu hồi công nợ tồn 
đọng của những năm trước và trong năm gặp nhiều khó khăn nợ chậm luân chuyển và khó đòi 
có tăng so với năm trước, mặc dầu công ty đã có những biện pháp tích cực như nhờ pháp luật 
can thiệp nhưng có một số công nợ vẫn không thu hồi được, tính đến 31/12/2012 công ty đã 
trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi là 2,94 tỷ, sẽ còn trích tiếp trong năm 2013.  
 

    Thực hiện chính sách đối với người lao động: Công ty luôn quan tâm đến phúc lợi của 
người lao động, đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và mua bảo 
hiểm tai nạn lao động cho người lao động. Lãnh đạo Công ty cùng Ban chấp hành Công đoàn 
thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên, trợ cấp, tặng quà cho gia đình CBCNV khi gặp khó 
khăn, hoạn nạn hoặc hiếu hỷ. Ngoài việc trả lương hàng tháng cho người lao động, 6 tháng, cuối 
năm công ty đều xếp loại lao động dựa theo các chỉ tiêu năng suất, kỹ luật để khen thưởng, mức 
thưởng cho mỗi CBCNV bình quân từ nữa tháng đến một tháng lương/lần. Ngoài ra còn khen 
thưởng đột xuất, kịp thời đối với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc và có sáng kiến lao 
động sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.  
 

II.Kế hoạch kinh doanh năm 2013: 
 

Năm 2013, kinh tế Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn và thách thức, chính phủ tập trung 
vào ổn định kinh tế vĩ mô và tái cấu trúc nền kinh tế, các vấn đề khó khăn của các doanh nghiệp 
sẽ được cải thiện. Trong bối cảnh như vậy công ty đưa ra mục tiêu tiếp tục ổn định hoạt động 
kinh doanh của doanh nghiệp, huy động mọi nguồn lực, tập trung các giải pháp điều hành, nhằm 
tăng giá trị doanh nghiệp và nâng cao lợi ích cho cổ đông, tăng cường công tác dự báo, nâng cao 
năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn doanh nghiệp an toàn hiệu quả. Bên cạnh đó   
việc đầu tư cơ sở hạ tầng tại địa bàn Quảng Nam, Quảng Ngãi và Đà Nẵng có hướng  phát triển, 
ban lãnh đạo công ty cũng mạnh dạn đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2013 để phấn đấu thực 
hiện như sau: 

 

  1. Kế hoạch kinh doanh năm 2013: 
 
 

CHỈ TIÊU ĐVT 
THỰC HIỆN 

NĂM 2012 
KẾ HOẠCH 

2013 
TĂNG 

TRƯỞNG (%) 

1. Tổng doanh thu tỷ đồng 195,8 235 20  
2. Lợi nhuận trước thuế TNDN tỷ đồng 12,9 14,2             10 
3. Chi trả cổ tức (%) ≥ 20 ≥20  

 

2. Kế hoạch đầu tư:  
Công ty đã hoạt động gần 20 năm, cơ sở vật chất đã xuống cấp và điều kiện làm việc 

thiếu thốn, một mặt để thể hiện bộ mặt của công ty và cũng là điểm đến của khách hàng trong 
mối quan hệ giao dịch và hợp tác. Mặt khác mặt bằng sản xuất chật hẹp so với qui mô đầu tư  
thêm thiết bị trong những năm qua. Hệ thống sự lý nước thải bị hạn chế do xung quanh là khu 
vực dân cư sinh sống và đất sản xuất nông nghiệp. Về thiết bị hiện nay công ty có 2 xe bơm đã 
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sử dụng trên 10 năm và đã khấu hao xong, xe cũ hay hư hỏng, công suất nhỏ và cần bơm ngắn 
gặp phải khó khăn khi phục vụ khách hàng. Do vậy, trong năm 2013,  Công ty xây dựng 
phương án đầu tư, đề xuất với đại hội cổ đông  cho xây mới văn phòng làm việc công ty, thuê 
thêm đất mở rộng mặt bằng sản xuất và sử lý nước thải, đầu tư thêm 01 xe bơm cần mới thay 
thế bơm cũ tăng năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường với tổng giá trị tạm tính như sau: 
 

TT Danh mục đầu tư SL Giá trị (đồng) 

1 Xây mới văn phòng làm việc tại Hòa Cầm    01 8.000.000.000 

2 Xe bơm cần 43m, c/s 170m3/h – Hàn Quốc  01 7.000.000.000 

3 
Đền bù đất thuê mở rộng mặt bằng sản xuất  (7134m2) và 
đổ đất sân ủi mặt bằng, xây bờ kè ngăn đất  

 1.000.000.000 

  Tổng cộng  16.000.000.000 
 

3. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2013: 
 

  Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2012, chúng ta xây dựng kế hoạch SXKD năm 2013, để 
đạt được mục tiêu trên ban lãnh đạo công ty đã nghiên cứu và đề ra các giải pháp thực hiện như 
sau: 
 Không ngừng cải thiện và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, trong lúc môi trường 
kinh doanh càng khó khăn Công ty càng tăng cường lòng trung thành với khách hàng, chia sẻ 
khó khăn và chăm sóc kỹ hơn về chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Đặt biệt chú trọng đến công 
tác bảo dưỡng duy tu thiết bị, đổi mới công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.  
 

 Tăng cường tiếp xúc với các nhà cung cấp, nâng cao khả năng thương thuyết nhằm duy trì  
mối quan hệ tốt đẹp, tin tưởng lẫn nhau và cùng nhau vượt qua khó khăn.  
 

  Phân tích, đánh giá về đối thủ cạnh tranh, đưa ra chính sách mới về sản phẩm để tạo ra sự 
khác biệt, tìm kiếm giá trị gia tăng. Rà soát và tạo cơ chế động lực đối với chính sách bán hàng 
và phát triển thị trường. 
 

 Tham gia điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần Chu Lai, tổ chức 
sắp xếp nhân sự, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát, đầu tư thêm trang thiết bị 
nhằm đảm bảo nguồn vốn đầu tư có hiệu quả và đảm bảo nguồn vật liệu đầu vào ổn định cho 
Công ty. 
 

 Điều chuyển thiết bị và phương tiện hợp lý, phát huy hiệu quả sử dụng tài sản, tìm kiếm 
khách hàng mở rộng thị trường Dung Quất - Quảng Ngãi.   

 Mở rộng kinh doanh các mặt hàng vật liệu xây dựng như sắt thép, xi măng…, kinh doanh 
xuất nhập khẩu như café, hồ tiêu… 

 Khảo sát và phân tích nhu cầu thị trường về mặt hàng gạch không nung và gạch nhẹ... lên 
phương án đầu tư tìm kiếm đối tác tác đầu tư liên doanh liên kết sản xuất và cung ứng sản phẩm 
này nhằm tạo giá trị gia tăng và doanh thu cho công ty.   

 Vận dụng những khả năng hiện có để có thể mua lại một số doanh nghiệp, một số cơ sở 
sản xuất với giá cả hợp lý, chờ cơ hội thị trường kinh tế hồi phục để phát triển. 

  Công ty thực hiện các giải pháp đối với vốn lưu động để phục vụ sản xuất kinh doanh như 
sau: 
       + Tích cực tìm kiếm các nguồn tín dụng trong và ngoài nước, các ngân hàng với lãi suất 
thấp, tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức này để khơi thông dòng tiền cho Công ty.  
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 + Tăng cường công tác thu hồi công nợ tồn đọng 

     + Lựa chọn những khách hàng có tiềm lực để cung ứng hàng hóa. 

        + Đảm bảo khách hàng có mức dư nợ hợp lý, kiểm soát được. Quay vòng vốn nhanh. 

 + Đối với nguồn vốn đầu tư, có những giải pháp như vay vốn trung hạn, dài hạn từ các tổ 
chức tín dụng, ngân hàng hoặc có thể thông qua hình thức thuê tài chính. 

      + Chi trả cổ tức bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu. 

    Trên đây là một số giải pháp chung có tính chất định hướng để thực hiện nhiệm vụ kế 
hoạch năm 2013 của Công ty. Vì vậy bên cạnh việc thảo luận đóng góp bổ sung hoàn chỉnh các 
giải pháp, tuỳ điều kiện và tình hình cụ thể Ban Tổng Giám đốc công ty sẽ có những kế hoạch, 
giải pháp cụ thể trình HĐQT để thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao. 

 Kính thưa đại hội! 

 Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, Công ty cổ phần bê tông Hoà Cầm - 
Intimex sẽ tiếp tục phấn đấu hoạt động kinh doanh có hiệu quả và phát triển bền vững Công ty 
trong những năm tiếp theo. Quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do 
Đại hội đồng cổ đông đề ra.  

 Chúc đại hội thành công tốt đẹp! 
 
 

                                                 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HOÀ CẦM – INTIMEX 

      

 

 

   

         


