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BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ðỐC 
VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2012 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2013 

 

Kính thưa Quý vị Cổ ñông và Quý nhà ñầu tư, 

Chịu ảnh hưởng từ những diễn biến bất lợi của nền kinh tế thế giới, ñặc biệt là cuộc khủng 
hoảng tài chính và công nợ châu Âu chưa tìm ra hướng giải quyết, ñã làm kinh tế Việt Nam 
năm 2012 gặp phải rất nhiều khó khăn cả trên góc ñộ vĩ mô cũng như vi mô. GDP 2012 ước 
tính tăng 5,03% so với năm 2011, thấp hơn kế hoạch ñề ra, trong ñó khu vực công nghiệp, 
giao thông vận tải còn có tốc ñộ tăng trưởng thấp hơn. 

Trong bối cảnh ñó, Công ty CP Hóa Dầu Petrolimex (PLC) cũng không tránh khỏi những 
ảnh hưởng, tuy nhiên với nền tảng kinh doanh tập trung vào thế mạnh cốt lõi, phát huy sức 
mạnh tập ñoàn, mặc dù kết quả kinh doanh chưa ñạt ñược như kế hoạch ðHðCð ñã ñề ra, 
nhưng những thành quả mà Công ty ñạt ñược trong năm 2012 là ở mức cao so với mặt bằng 
chung của ngành. 

1. Kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh năm 2012 

a. Kết quả kinh doanh hợp nhất  

CHỈ TIÊU ðVT 

 THỰC   KẾ  THỰC HIỆN THỰC HIỆN 2012 

 HIỆN  HOẠCH NĂM 2012 SO VỚI 

 NĂM 2011  NĂM 2012   TH 2011 KH 2012 

Sản lượng  Tấn; m3  267,954  278,595  267,333  99.77% 95.96% 

Doanh thu thuần  Triệu ñ  6,067,389  6,891,404  6,063,203  99.93% 87.98% 

Doanh thu dầu nhờn  Triệu ñ  2,456,566  2,881,800  2,158,390  87.86% 74.90% 

Doanh thu nhựa ñường  Triệu ñ  2,056,498  2,292,950  2,256,312  109.72% 98.40% 

Doanh thu hóa chất  Triệu ñ  1,554,325  1,716,600  1,648,502  106.06% 96.03% 

Tổng LN trước thuế  Triệu ñ  303,739  352,043  226,735  74.65% 64.41% 

Tổng LN sau thuế  Triệu ñ  226,110  264,032  168,825  74.66% 63.94% 

Tỷ suất LNST/VCSH  %  27.03% 25.43% 17.88% 66.14% 70.30% 

Tỷ suất LNST/VðL  %  53.87% 52.60% 30.57% 56.75% 58.12% 

Tỷ lệ chia cổ tức  %  15.00% 15.00% 15.00% 100.00% 100.00% 

Nộp ngân sách  Triệu ñ  689,053    696,387  101.06%   

Là Công ty hoạt ñộng kinh doanh trong lĩnh vực hóa dầu, nguồn nguyên vật liệu ñầu vào phụ 
thuộc gần như 100% vào nhập khẩu, ñã khiến PLC gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn từ 
nguồn nhập khẩu hạn chế do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới ñến khó khăn về nguồn 
cung ngoại tệ. Thêm vào ñó, hệ thống khách hàng của Công ty chủ yếu là các doanh nghiệp 
sản xuất công nghiệp, vận tải, xây dựng hạ tầng giao thông ñều gặp khó khăn, phải thu hẹp 

CÔNG TY CP HÓA DẦU PETROLIMEX 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2013 



2 
 

kinh doanh hoặc ngừng trệ sản xuất ñã làm sản lượng xuất bán nội ñịa không ñạt ñược so với 
cùng kỳ, mặc dù không thay ñổi về thị phần. Ảnh hưởng của chính sách thắt chặt chi tiêu 
công của Nhà nước ñã làm số lượng các dự án, công trình giao thông ñược triển khai trong 
năm giảm ñáng kể, ñã làm ảnh hưởng nghiêm trọng ñến tổng nhu cầu tiêu thụ nhựa ñường cả 
nước và sản lượng xuất bán nhựa ñường của Công ty. Chính những khó khăn cả ở ñầu vào 
cũng như ñầu ra ñã khiến lãi gộp và lợi nhuận của Công ty không ñạt so với với kế hoạch ñề 
ra, cũng như so với năm 2011. 

b. Ngành hàng dầu mỡ nhờn 

Năm 2012, là năm Công ty gặp nhiều khó khăn trong tiêu thụ dầu mỡ nhờn nội ñịa, tổng sản 
lượng tiêu thụ nội ñịa giảm so với năm 2011. Nhóm dầu nhờn thông dụng sử dụng cho các 
phương tiện vận tải giảm nhiều nhất do khó khăn kinh tế, công nghiệp vận tải giảm sút mạnh. 
ðây cũng là nguyên nhân làm sản lượng dầu pha chế thuê thấp hơn so với cùng kỳ. Nhóm 
khách hàng công nghiệp sử dụng trực tiếp dầu nhờn của Công ty, cũng gặp phải những khó 
khăn chung của nền kinh tế, nên nhu cầu sử dụng dầu mỡ nhờn cũng sụt giảm nhiều so với 
cùng kỳ. Riêng sản lượng dầu mỡ nhờn hàng hải của Công ty có sự tăng trưởng, do Công ty 
ñã cấp hàng thành công cho một số tàu biển mới ñưa vào sử dụng trong năm. Ngược lại, sản 
lượng xuất khẩu dầu mỡ nhờn hàng hải sang các ñối tác truyền thống trong khu vực giảm 
mạnh so với cùng kỳ do vận tải biển thế giới giảm mạnh.  

ðể cạnh tranh và giữ ñược khách hàng truyền thống, hướng tới mục tiêu kinh doanh ổn ñịnh, 
Công ty ñã chia sẽ khó khăn với khách hàng, hạn chế biến ñộng giá, tích cực tiết giảm chi 
phí. Tốc ñộ tiết giảm chi phí cao hơn tốc ñộ giảm lãi gộp. Do vậy tuy lợi nhuận không ñạt kế 
hoạch, nhưng tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cao hơn tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu về lãi 
gộp. 

c. Ngành hàng nhựa ñường 

Năm 2012, ngành hàng nhựa ñường vẫn giữ vững ñược thị phần và vị trí dẫn ñầu thị trường 
Việt Nam về sản lượng. Do ảnh hưởng chính sách thắt chặt chi tiêu công của Nhà nước nên 
các công trình giao thông ñược triển khai trong năm không nhiều, tổng nhu cầu nhựa ñường 
Việt Nam giảm, làm sản lượng xuất bán của Công ty cũng bị sụt giảm theo.  

Sản lượng xuất bán giảm là một nguyên nhân khiến ngành hàng nhựa ñường ñã không ñạt 
ñược mục tiêu lợi nhuận ñề ra. Ngoài ra, còn có nhiều nguyên nhân khác. Tình hình khó 
khăn về nguồn vốn giải ngân cho công trình giao thông ñã ñẩy mức ñộ cạnh tranh của mặt 
hàng nhựa ñường lên một mức ñộ mới. Các doanh nghiệp kinh doanh nhựa ñường, ñể bán 
ñược hàng, không chỉ cạnh tranh về giá bán mà còn cạnh tranh quyết liệt về ưu ñãi tín dụng, 
ñã khiến cho mặt bằng lãi gộp chung toàn ngành giảm xuống. Mặc dù ñã ñề cao chỉ tiêu an 
toàn tín dụng, nhưng những khó khăn trong rải ngân của nhà nước ñối với các công trình 
giao thông ñã làm tăng công nợ quá hạn của Công ty mặc dù ñây chưa phải là nợ xấu.  

d. Ngành hàng hóa chất 

Năm 2012, sản lượng tiêu thụ hóa chất toàn Công ty  tăng 12,7% so với năm 2011. Nhưng do 
khó khăn chung của nền kinh tế và cạnh tranh của nhiều công ty kinh doanh hóa chất nên tốc 
ñộ tăng doanh thu lại thấp hơn tốc ñộ tăng sản lượng và tỷ lệ lãi gộp ngành hàng giảm. 

Trong  lĩnh vực hóa chất, công tác quản lý và thu hồi công nợ tiếp tục ñược Công ty quan 
tâm và thực hiện nghiêm túc, nên ñã ñạt ñược kết quả ñáng ghi nhận. Số ngày dư nợ bình 
quân không tăng so với cùng kỳ, cùng với ñó là việc duy trì và giám sát công nợ chặt chẽ 
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không ñể phát sinh các khoản nợ xấu, nợ khó ñòi. Tổng doanh số của ngành hàng hóa chất 
(bao gồm cả VAT) là 1.813 tỷ ñồng; Tổng số tiền bán hàng ñã thu trong năm là 1.990 tỷ  
ñồng. 

2. ðánh giá tình hình tài chính 

Chỉ tiêu ðVT 2010 2011 2012 

Tổng giá trị tài sản  Triệu ñ  2,270,687  2,857,748  2,492,740  

Doanh thu thuần  Triệu ñ  5,151,483  6,067,389  6,063,203  

Lợi nhuận từ hoạt ñộng kinh doanh  Triệu ñ  301,081  287,197  219,646  

lợi nhuận khác  Triệu ñ  8,127  16,543  7,089  

lợi nhuận trước thuế  Triệu ñ  309,208  303,739  226,735  

lợi nhuận sau thuế  Triệu ñ  269,358  226,110  168,825  

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức  %  15 %   15 %  15 %  
 

a. Tình hình tài sản:  

Tổng tài sản của Công ty tại thời ñiểm 31/12/2012 ñạt 2.492 tỷ ñồng. So với năm 2011, tổng 
tài sản giảm 365 tỷ ñồng, trong ñó tài sản dài hạn tại thời ñiểm 31/12/2012 là 406  tăng 9,3%, 
tài sản ngắn hạn là 2.086 tỷ, giảm 16% so với cùng kỳ. Giảm tổng tài sản chủ yếu do: 

- Giảm hàng tồn kho cuối kỳ của các công ty, trong ñó giảm nhiều nhất là của Công ty mẹ. 

- Giảm phải thu khách hàng dầu nhờn và hóa chất. 

Vốn chủ sở hữu tại 31/12/2012 ñạt 988 tỷ ñồng, tăng 88 tỷ ñồng, tương ứng tăng 9,78% so 
với năm 2011, trong ñó chủ yếu do nguồn lợi nhuận thực hiện năm 2012 chưa phân phối. 

Những khó khăn của nền kinh tế ñã ảnh hưởng ñến hoạt ñộng sản xuất knh doanh của Công 
ty. Chỉ số tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu 
(ROE) ñều sụt giảm so với năm 2011. ROA của năm 2012 là 6,77% so với 7,91% của năm 
2011. Chỉ số ROE cũng giảm xuống 17,08% so với 25,12% của năm 2011 

b. Tình hình nợ phải trả 

Tổng nợ phải trả tại 31/12/2012 là 1.504 tỷ ñồng, giảm 23,2% so với cùng kỳ. Trong ñó nợ 
ngắn hạn giảm 420 tỷ, chủ yếu là giảm vay nợ ngân hàng 244 tỷ và các khoản phải trả người 
bán 110 tỷ. Chính vì vậy ñã cải thiện ñược hệ số vay nợ ngân hàng trên vốn chủ  sở hữu và 
hệ số phải trả trên vốn chủ sở hữu. So với các ngành kinh doanh thương mại, hệ số này là ở 
mức an toàn. 
 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 2010 2011 2012 

Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0.67 0.69 0.60 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 2.07 2.17 1.52 

Hệ số Nợ ngân hàng/Vốn chủ sở hữu 1.40 1.46 1.08 
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Chi phí  lãi vay của Công ty không giảm mặc dù chi phí tài chính năm 2012 ñã giảm 118 tỷ  
so với 2011. Nguyên nhân chủ yếu là do chính sách hạn chế vay ngoại tệ của nhà nước ñã 
ảnh hưởng  ñến tình hình tài chính của Công ty. Cả 3 ngành hàng của Công ty ñều chủ yếu là 
kinh doanh nhập khẩu, do vậy khi chuyển từ các khoản vay ngoại tệ sang vay nội tệ với 
chênh lệch lãi suất vay rất lớn ñã làm gia tăng chi phí lãi vay của Công ty.   

c.      Khả năng thanh toán 

 

Hệ số thanh toán hiện hành lớn hơn 1 và hệ số thanh toán nhanh lớn hơn 0,5 cho thấy 
Công ty luôn duy trì ñược khả năng thanh toán ở mức an toàn. Các hệ số thanh toán của 
Công ty trong năm 2012 ñều ñược cải thiện hơn khá nhiếu so với 2 năm trước. 

d. Khả năng sinh lời 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 2010 2011 2012 

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần  0.05   0.04  0.03  

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 0.36  0.25  0.17  

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tải sản 0.12  0.08  0.07  

Hế số Lợi nhuận từ hoạt ñộng kinh doanh/Doanh thu thuần  0.06   0.05   0.04  

Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Công ty giảm ñều qua các năm, do nhiều lý do: 

- Vốn chủ sở hữu và Tổng tài sản của PLC tăng ñều qua các năm. Các năm vừa qua, do 
nhu cầu tăng vốn ñể mở rộng sản xuất, Công ty ñã chia cổ tức, thưởng bằng cổ phiếu ñể 
tăng vốn ñiều lệ qua các năm từ 20-50% và nhanh hơn tốc ñộ tăng của lợi nhuận. 

- Do biến ñộng và tốc ñộ tăng giá dầu thế giới từ 2009 ñều cao, do vậy cơ cấu giá vốn 
hàng bán tăng cao trong cơ cấu doanh thu thuần ñã làm tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu 
giảm.      

3. Tình hình ñầu tư , thực hiện các dự án 

Năm 2012, các Công ty trong hệ thống PLC tiếp tục tập trung ñầu tư các công trình/hạng mục 
trực tiếp phục vụ các ngành hàng sản xuất kinh doanh chính, tạo ñiều kiện quan trọng ñể các 
Công ty nâng cao vị thế, năng lực cạnh tranh trên thị trường; không ñầu tư ra ngoài ngành 
hàng chính. Mặc dù Tổng giá trị ñầu tư năm 2012 hoàn thành ở mức khá (144.038 triệu ñồng) 
nhưng cũng mới ñạt 39,91 % Tổng khái toán ñầu tư ñã ñược duyệt trong năm kế hoạch; các 
hạng mục sửa chữa lớn ñạt 91,68 % nhưng các hạng mục ñầu tư mới chỉ bằng 34,75 %.  
                                                                                                                      ðơn vị : triệu ñồng 
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TT 
CÁC CÔNG TRÌNH - HẠNG MỤC ðẦU TƯ 

KẾ 
HOẠCH 

NĂM 2012 

THỰC 
HIỆN  

NĂM 2012 
TH/KH              

NĂM 2012 

 TỔNG CỘNG (A+B) 360.953 144.038 39,91 % 
A CÁC HẠNG MỤC ðẦU TƯ MỚI                        328.280 114.082 34,75 % 
1 Công ty CP Hóa dầu Petrolimex -  Công ty mẹ 125.608 36.388 28,97 % 
2 Công ty TNHH Nhựa ñường Petrolimex 91.501 70.099 76,61 % 

2.1 Các hạng mục ñầu tư mới, phê duyệt từ ñầu năm 57.901 36.499 63,04 % 

2.2 Hạng mục ñầu tư mới, phê duyệt bổ sung 33.600 33.600 100,00 % 

3 Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex 111.171 7.595 6,83 % 

B CÁC HẠNG MỤC SỬA CHỮA LỚN               32.673 29.956 91,68 % 
1 Công ty CP Hóa dầu Petrolimex -  Công ty mẹ 21.974 24.717 112,48 % 
2 Công ty TNHH Nhựa ñường Petrolimex 10.111 5.200 51,43 % 

3 Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex 588 39 6,63 % 

Kết quả ñầu tư hạn chế do nhiều nguyên nhân, chủ yếu là do các Công ty gặp khó khăn khách 
quan trong quá trình triển khai một số dự án lớn. Ngoài ra, ñối với 2 Công ty con do có khó 
khăn về nguồn vốn nên ñã chủ ñộng giảm, giãn tiến ñộ ñầu tư một số công trình, hạng mục 
chưa thật sự cấp bách: 

a. Công ty mẹ:  

Tổng giá trị ñầu tư hoàn thành ñạt gần 61.105 triệu ñồng, bằng 41,40 % Tổng khái toán ñầu 
tư ñã ñược duyệt. Trong ñó, Tổng giá trị ñầu tư mới hoàn thành ñạt 36.388 triệu ñồng, bằng 
28,97 % so với Tổng giá trị ñầu tư mới ñược duyệt :        

- Công trình “Cải tạo mở rộng Nhà máy dầu nhờn Thượng Lý” : Do vừa phải ñảm bảo chất 
lượng thi công, vừa phải ñảm bảo an toàn PCCC và duy trì sản xuất kinh doanh bình 
thường của Nhà máy nên Giá trị ñầu tư hoàn thành năm 2012 của các hạng mục còn lại 
thuộc Giai ñoạn 1 chỉ ñạt 8.535 triệu ñồng (Kế hoạch là 23.299 triệu ñồng), bằng 36,63% 
so với Kế hoạch khái toán ñầu tư năm 2012 ñược phê duyệt. ðồng thời, ñể tăng công 
suất, sức chứa của Nhà máy dầu nhờn Thượng Lý, PLC tiếp tục xây dựng, phê duyệt, 
thực hiện Dự án ñầu tư xây dựng Giai ñoạn 2 và Dự án ñầu tư xây dựng trên khu ñất 
6.000 m2 mới tiếp nhận từ Công ty Xăng dầu Khu vực III... 

- Công trình “Cải tạo mở rộng Nhà máy dầu nhờn Nhà Bè - Giai ñoạn 1” : Do ñiều kiện 
vừa phải ñảm bảo tiến ñộ và chất lượng thi công, vừa phải ñảm bảo an toàn PCCC và duy 
trì sản xuất kinh doanh bình thường của Nhà máy nên Giá trị ñầu tư mới hoàn thành 
trong năm 2012 chỉ ñạt 6.020 triệu ñồng (kế hoạch là 31.180 triệu ñồng), bằng 19,31% 
Kế hoạch khái toán ñầu tư năm 2012 ñược phê duyệt; 

- Dự án ñầu tư xây dựng công trình “Kho Hóa dầu Petrolimex ðình Vũ” với Tổng khái 
toán ñầu tư 68.000 triệu ñồng, Kế hoạch khái toán ñầu tư năm 2012 là 17.050 triệu ñồng 
nhưng không thực hiện ñược do thay ñổi vị trí ñầu tư, tiếp tục phải ñàm phán các nội 
dung Hợp ñồng thuê ñất và các chi phí tiện ích, dịch vụ với Khu Công nghiệp ðình Vũ… 

b. Công ty Nhựa ñường: 

Tổng giá trị ñầu tư mới hoàn thành cao nhất trong các Công ty thuộc PLC, ñạt 70.099 triệu 
ñồng (bao gồm toàn bộ giá trị thực hiện ñầu tư Dự án mua “Kho nhựa ñường Cửa Lò”), bằng 
76,61 % Tổng kế hoạch khái toán ñầu tư mới ñược duyệt: 
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- Công trình ñầu tư xây dựng mới “Kho Nhựa ñường Thọ Quang - ðà Nẵng” : Do ñiều 
kiện ñịa chất, thủy văn phức tạp của khu vực dự án nên tiến ñộ thi công một số hạng mục 
hạ tầng chung như san lắp mặt bằng, xây kè, cầu dẫn và cầu cảng…của Kho Thọ Quang 
bị chậm nên Công ty Nhựa ñường ñã chủ ñộng giãn tiến ñộ thực hiện ñầu tư các hạng 
mục còn lại. Trong năm 2012, Công ty Nhựa ñường ñã tập trung hoàn thành xong công 
tác chuẩn bị ñầu tư và thực hiện thi công Gói thầu số 1 và số 2, góp vốn thực hiện hạng 
mục “San lấp TMB và xây kè”. Tổng Giá trị ñầu tư hoàn thành ñạt 25.672 triệu ñ so với 
38.801 triệu ñồng, bằng 66,16 % Kế hoạch khái toán ñầu tư ñược duyệt trong năm; 

- Trước cơ hội Tập ñoàn Shell thoái vốn khỏi l ĩnh vực sản xuất kinh doanh ngành hàng 
nhựa ñường tại Vi ệt Nam, Công ty Nhựa ñường ñã nghiên cứu, lập, trình ñể HðQT phê 
duyệt Dự án ñầu tư xây dựng công trình “Kho nhựa ñường Cửa Lò” chuyển nhượng từ 
Công ty Shell Việt Nam với Tổng giá trị ñầu tư lớn, ñược thực hiện xong cuối năm 2012. 
Thương vụ ñầu tư này ñã giúp Công ty Nhựa ñường ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện Chiến 
lược ñầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật giai ñoạn 2015 - 2020, góp phần ñưa Công ty Nhựa 
ñường chiếm lĩnh vị thế hàng ñầu trong ngành hàng sản xuất kinh doanh nhựa ñường tại 
Việt Nam…     

c. Công ty Hóa chất  

Tổng giá trị ñầu tư mới hoàn thành năm 2012 của ñạt 7.595 triệu ñồng, bằng 6,83% Tổng kế 
hoạch khái toán ñầu tư mới ñược duyệt : 

- Dự án ñầu tư xây dựng “Kho Hóa chất Petrolimex ðình Vũ - Hải Phòng” có Kế hoạch 
khái toán ñầu tư trong năm 2012 khoảng 82.500 triệu ñồng (chiếm tới 74,2 % Tổng Kế 
hoạch khái toán ñầu tư mới năm 2012 của Công ty Hóa chất là 111.171 triệu ñồng). Tuy 
nhiên, dự án này chưa triển khai ñược do thay ñổi vị trí ñầu tư, tiếp tục phải ñàm phán 
các nội dung Hợp ñồng thuê ñất và các chi phí tiện ích, dịch vụ với Khu Công nghiệp 
ðình Vũ. ðây là nguyên nhân chính dẫn ñến kết quả ñầu tư năm 2012 của Công ty Hóa 
chất ñạt thấp; 

- Hạng mục “Kho tạm ñể trung chuyển Hóa chất phuy” : Công ty Hóa chất ñã hoàn thành 
việc thuê ñất, các thủ tục chuẩn bị ñầu tư xây dựng, khởi công hạng mục này từ tháng 
10/2012 và giá trị ñầu tư hoàn thành trong 2012 là 1.900 triệu ñồng, bằng 27,14 % Kế 
hoạch khái toán ñược duyệt. Tuy nhiên trong năm 2012, Công ty Hóa chất ñã thay ñổi 
phương thức, không ñầu tư mới 100% mà chủ yếu là cải tạo cơ sở vật chất hiện có cùng 
ñối tác. Kế hoạch giá trị ñầu tư ñiều chỉnh, bổ sung giảm tương ứng xuống còn 2.700 
triệu ñồng; 

- Công ty Hóa chất ñã chủ ñộng giãn tiến ñộ, chưa ñầu tư theo chủ trương của Chính phủ, 
của ngành ñối với một số các hạng mục ñã phê duyệt trong năm 2012 nhưng chưa có yêu 
cầu cấp bách như : ðổ bê tông ñường bãi; ñầu tư 02 xe bồn dung tích 16 m3 chở hóa chất, 
ñầu tư Hệ thống ñóng phuy mới tại Kho Hóa chất Nhà Bè; ñầu tư 01 xe bồn dung tích 16 
m3 chở hóa chất và 01 xe tải 20 tấn chở phuy tại Kho Hóa chất Thượng Lý… 

4. Những cải ti ến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

Trong năm 2012, Công ty ñã ñạt ñược một số thành tích ñáng ghi nhận sau: 

- Công ty CP Hóa Dầu Petrolimex, mã chứng khoán PLC là một trong 30 Doanh nghiệp 
Việt Nam ñầu tiên ñược chọn vào ASEAN Stars. 
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- Công ty CP Hóa Dầu Petrolimex, mã chứng khoán PLC trở thành Thành viên trong rổ 
chỉ số HNX 30 ñầu tiên trong năm 2012.  

- Sản phẩm Dầu nhờn Racer PLC- Petrolimex của Công ty ñược bình chọn vào Top 50 
sản phẩm vàng do Trung ương Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam kết hợp với Vi ện Sở hữu trí 
tuệ tổ chức. 

- Công ty PLC tiếp tục ñược bình chọn và xếp vào Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt 
Nam năm 2012, với vị trí thứ 125/500. 

ðạt ñược thành tích trên, ngoài ñóng góp từ các kết quả sản xuất kinh doanh, Công ty còn 
không ngừng cải tiến trong cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý . Cụ thể như sau: 

a. Về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý - ñiều hành 

- Công ty ñang thực hiện ñề án Tái cấu trúc Công ty thành Tổng công ty Hóa dầu 
Petrolimex-CTCP. Công ty ñã làm xong các thủ tục chuyển ñổi công ty mẹ thành Tổng 
công ty. Hiện nay, Công ty ñang xúc tiến các nhiệm vụ tiếp theo trong ñề án là nâng cấp 
các Chi nhánh thành Công ty ở các khu vực và tăng vốn theo lộ trình ñã ñề ra ñể ñạt ñược 
vốn ñiều lệ 1000 tỷ ñồng vào năm 2015.  

- Ban hành lại các Quy trình quản trị ñáp ứng kịp thời, minh bạch các thông tin cho Ban 
quản lý, ñiều hành và công bố thông tin ñại chúng. 

- Nghiên cứu, áp dụng phần mềm quản trị hệ thống thông tin mới ñáp ứng các yêu cầu 
quản trị mới trong giai ñoạn hiện nay. 

- Tăng cường cung cấp thông tin nhanh, chính xác cho các cấp ñiều hành, làm cơ sở cho 
việc phối hợp, ñiều hành tài chính ngày càng hiệu quả hơn giữa các Công ty. 

b. Các biện pháp kiểm soát rủi ro, tăng cường hiệu quả hoạt ñộng 

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát từ việc lập kế hoạch ñến triển khai thực hiện 
tất cả các khoản mục chi phí và ñịnh mức kinh tế kỹ thuật ñể thực hiện các biện 
pháp tiết giảm chi phí, hạ giá thành từ khâu nhập khẩu, sản xuất, vận tải, bán hàng; 

- Phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban nhằm kiểm soát tốt tất cả các diễn biến 
của thị trường, nhanh chóng ñưa ra các giải pháp trong từng tình huống cụ thể. 

- Tập trung mọi nguồn lực vào lĩnh vực chuyên ngành, không ñầu tư vào các ngành 
nghề không phải là thế mạnh của Công ty. 

5. Kế hoạch phát triển  

a. Kế hoạch tài chính tổng hợp năm 2013 

TT CHỈ TIÊU  ðVT  
THỰC HIỆN 

NĂM 2012 
KẾ HOẠCH 
NĂM 2013 

KH 2013/ 
TH 2012 

1 Sản lượng  Tấn; m3            267,333            264,730  99% 

2 Doanh thu thuần  Triệu ñ         6,063,203         6,166,311  102% 

3 Tổng LN trước thuế  Triệu ñ            226,735            236,375  104% 

4 Tổng LN sau thuế  Triệu ñ            168,825            177,281  105% 

5 Tỷ suất LNST/VCSH  %  17.88% 16.88%   

6 Tỷ suất LNST/VðL  %  30.57% 28.30%   

7 Tỷ lệ chia cổ tức  %  15.00% 15.00% 100% 
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Ban ñiều hành Công ty nhận ñịnh, tình hình năm 2013 chưa có nhiều dấu hiệu khả quan so 
với năm 2012 và xác ñịnh mục tiêu lớn nhất của Công ty trong năm nay vẫn phải giữ ñược 
kết quả kinh doanh như năm 2012. Do ñó, Ban lãnh ñạo Công ty ñã trình Hội ñồng quản trị 
thông qua kế hoạch lợi nhuận năm 2013 tương ñương năm 2012. Các chính sách ñiều hành 
cơ bản ñể có thể giữ ñược mục tiêu lợi nhuận sẽ luôn ñược Ban ñiều hành tuân thủ nghiêm 
túc. ðó là ñẩy mạnh bán hàng nội ñịa, giảm tồn kho, tiết giảm chi phí và ñánh giá nghiêm túc 
hiệu quả của các dự án ñầu tư ñể ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện nhằm ñảm bảo dòng tiền lành 
mạnh, bảo toàn và phát triển vốn.Kế hoạch ñầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật năm 2013. 

b.   Kế hoạch ñầu tư năm 2013 

                                                                                                                  ðơn vị : triệu ñồng 

STT 
CÁC CÔNG TRÌNH, 

HẠNG MỤC ðẦU TƯ 

TỔNG 
KHÁI 

TOÁN  GIÁ 
TRỊ ðẦU 

TƯ 

KẾ 
HOẠCH  
KHÁI 
TOÁN 

NĂM 2013 

KH KHÁI 
TOÁN NĂM 
2013/ TỔNG 
KHÁI TOÁN 

ðT 

 TỔNG CỘNG   569.072 262.553 46,14 % 
 CÁC HẠNG MỤC ðẦU TƯ MỚI               492.346 200.577 40,74 % 

1 Công ty CP Hóa dầu Petrolimex -  Công ty mẹ 228.172 100.896 44,22 % 

2 Công ty TNHH Nhựa ñường Petrolimex 75.263 60.384      80,23 % 

3 Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex 188.911 39.297 20,80 % 

B CÁC HẠNG MỤC SỬA CHỮA LỚN               49.726 34.976  70,34 % 

1 Công ty CP Hóa dầu Petrolimex -  Công ty mẹ  33.621      20.621 61,33 % 

2 Công ty TNHH Nhựa ñường Petrolimex 14.465 12.715 87,90 % 

3 Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex 1.640 1.640 100,00 % 

C ðẦU TƯ RA NGOÀI DOANH NGHIỆP 27.000 27.000  100,00 % 

Năm 2013, các Công ty trong hệ thống PLC tiếp tục tập trung ðTXD các công trình/hạng 
mục trực tiếp phục vụ các ngành hàng SXKD chính và góp vốn bổ sung vào 01 công ty liên 
kết; với một số Dự án, công trình ðTXD lớn, trọng ñiểm sau: 

Công ty PLC - Công ty mẹ:  

- Công trình “Cải tạo mở rộng NMDN Thượng Lý”: tiếp tục hoàn thành nốt các hạng mục 
của giai ñoạn 1 với Kế hoạch khái toán ðT mới năm 2013 khoảng 24.433 triệu ñ.  ðồng 
thời ñể tăng công suất, sức chứa của NMDN Thượng Lý, PLC ñang xây dựng, phê duyệt, 
thực hiện Dự án ðTXD giai ñoạn 2 và Dự án ðTXD công trình trên khu ñất 6.000 m2 mới 
tiếp nhận từ Công ty XD Khu vực III...  

- PLC sẽ phê duyệt ñiều chỉnh Dự án ðTXD “Cải tạo mở rộng NMDN Nhà Bè - Giai ñoạn 
1” và ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện. Kế hoạch khái toán ðT mới năm 2013 của Dự án này 
khoảng  40.718 triệu ñ...  

- ðể nhập khẩu dầu gốc bằng tàu tải trọng lớn, tránh phải sang mạn..; Công ty PLC hợp tác 
với Công ty Xăng dầu B12 ñể ðTXD “Kho dầu gốc cảng B12 - Quảng Ninh” trên cơ sở 
khai thác một số bể chứa hiện có, ðT cải tạo nâng cấp hệ thống công nghệ... Kế hoạch 
khái toán ðT mới năm 2013 của Dự án khoảng 14.000 triệu ñ...      

Công ty Nhựa ñường: 

- Dự án ðTXD mới “Kho Nhựa ñường Thọ Quang” - giai ñoạn 1 ñược phê duyệt ñiều 
chỉnh cuối năm 2012. Năm 2013, Công ty Nhựa ñường sẽ nỗ lực triển khai ðT ñể hoàn 
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thành cơ bản các hạng mục và dự kiến quý I/2014 ñưa giai ñoạn 1 của Dự án vào khai 
thác. Kế hoạch khái toán ðT mới năm 2013 của Dự án này khoảng  47.329 triệu ñ... 

Công ty Hóa chất: 

- Công trình “Kho Hóa chất Nhà Bè”: Năm 2013, bên cạnh việc triển khai ðT một số hạng 
mục chuyển tiếp từ các năm trước sang với Kế hoạch khái toán ðT khoảng 10.750 triệu ñ; 
Công ty Hóa chất sẽ tập trung quy hoạch, lập, trình duyệt Dự án phát triển mở rộng “Kho 
Hóa chất Nhà Bè” tại Khu bồn Hóa chất cũ và triển khai thiết kế, thi công một số hạng 
mục thuộc Dự án mở rộng này với Kế hoạch khái toán ðT năm 2013 khoảng 15.700 triệu 
ñ… 

ðầu tư ra ngoài doanh nghiệp:  

- Năm 2013, Công ty CP vận tải Hóa dầu VP - công ty liên kết mà Công ty PLC là cổ ñông 
lớn, có tỷ lệ vốn góp 39,64 % - sẽ phát hành thêm cổ phiếu, tăng Vốn ñiều lệ ñể ñảm bảo 
vốn ñối ứng thực hiện Dự án ñóng 02 tàu chở nhựa ñường ñặc nóng. Giá trị cổ phiếu 
Công ty VP phát hành thêm, Công ty PLC mua năm 2013 khoảng 27.000 triệu ñ…   

c. Các hoạt ñộng trọng tâm khác trong năm 2013 

- Hoàn thiện chiến lược phát triển Công tyñến năm 2015 và tầm nhìn ñến năm 2020; 

- Tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo trong lộ trình của ñề án Tái cấu trúc Công ty thành 
Tổng công ty. 

- Tiếp tục khảo sát và hoàn thiện hệ thống ñịnh mức hao hụt mới, tăng cường công tác  
quản lý hao hụt ñể tiết kiệm chi phí hao hụt hàng hóa; 

- Lựa chọn, ứng dụng thống nhất phần mềm quản trị hệ thống thông tin mới trong toàn hệ 
thống Công ty mẹ - Công ty con.   

- Tăng cường thu hồi công nợ, xử lý nợ khó ñòi. Tăng vòng quay hàng tồn kho ñể nâng cao 
hiệu quả sử dụng vốn.  

- Thực hiện ñúng quy trình, quy ñịnh về ñầu tư. ðầu tư tập trung ñể rút ngắn thời gian triển 
khai, nhanh chóng ñưa các công trình vào khai thác, sử dụng ñể tạo lợi thế, tận dụng ñược 
cơ hội kinh doanh. 

- Tiết giảm chi phí kinh doanh trong toàn hệ thống Công ty mẹ - Công ty con.  

- Tăng cường hỗ trợ lẫn nhau giữa các Công ty trong ñiều hành tài chính. 

- Nghiên cứu sản xuất và tiếp thị, nhanh chóng ñưa các sản phẩm mới có hiệu quả kinh 
doanh cao vào thị trường Việt Nam. 

- Tăng cường hội nhập quốc tế, ñầu tư và kinh doanh ra ngoài lãnh thổ Việt Nam.  

 


