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   BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG
Địa chỉ: Km 14 - QL3, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội
Điện thoại: 043.9611346 Fax: 043.8800258
Website: www.cauduong.com.vn

I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Cầu Đuống

- Tên tiếng anh: Cauduong Joint Stock Company

- Tên viết tắt: CDC;JSC

- Mã chứng khoán: CDG

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0100104997 do sở kế hoạch và Đầu tư
Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/06/2006; thay đổi lần thứ 9 ngày 22/05/2019

- Vốn điều lệ: 34.649.950.000 (tại thời điểm 31/12/2019)

- Vốn chủ sở hữu: 34.649.950.000 (tại thời điểm 31/12/2019)

- Trụ sở chính: Km13- quốc lộ 3 – xã Mai Lâm – Đông Anh – Hà Nội

- Điện thoại: 0243.961.1346

- Fax: 0243.880.0258

- Email:cdc@cauduong.com.vn

- Website: www.cauduong.com.vn

 Tầm nhìn - sứ mệnh:

- Tầm nhìn: Không ngừng đa dạng hóa sản phẩm phù hợp  với nhu cầu, thị hiếu của
khách hàng, đưa Công ty cổ phần Cầu Đuống trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong
lĩnh vực xây dựng nói chung và trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng nói riêng.

- Sứ mệnh: Không ngừng cải tiến và đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng sản
phẩm nhằm cung cấp sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo nhất,đáp ứng ngày càng tốt hơn
nhu cầu của khách hàng. “Sự thịnh vượng và hài lòng của khách hàng” là tôn chỉ hoạt
động của Chúng tôi.

Những thành tích đã đạt được:
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Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần Cầu Đuống tự hào được
công nhận là đơn vị thi đua xuất sắc ngành Xây dựng trong nhiều năm liền, Đảng bộ
và Công đoàn trong sạch vững mạnh, An ninh tự vệ đạt thành tích xuất sắc.

Cho đến thời điểm này, Công ty đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều
doanh nghiệp cao quý:

+ 01 Huân chương Lao động hạng nhất;

+ 01 Huân chương Lao động hạng nhì;

+ 04 Huân chương Lao động hạng ba;

+ 01 Huân chương Chiến công hạng ba;

+ 01 Huân chương Độc lập hạng ba;

+ 05 Cờ thi đua Xuất sắc của Bộ xây dựng và UBND Thành phố Hà Nội;

+ 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

2. Quá trình hình thành và phát triển

+ 1905: Tiền thân là Xưởng gạch Hưng Ký, bắt đầu hoạt động từ năm 1905 với quy
mô công nghiệp hình thành vào loại sớm nhất Đông Dương

+ 05/02/1959: Xí nghiệp Công tư hợp doanh Gạch ngoái Cầu Đuống được thành lập
theo Quyết định số 281/KTTC ngày 05/02/1959 của Ủy ban hành chính tỉnh Bắc Ninh

+ Năm 1992: Đổi tên là Xí nghiệp Gạch ngói Cầu Đuống thuộc Sở Xây dựng Hà Nội

+ Năm 1995: Đổi tên là Công ty Vật liệu xây dựng Cầu Đuống

+ Năm 2002: Đổi tên là Công ty Đầu tư Xây dựng và Sản xuất vật liệu Cầu Đuống

+ Tháng 12/2004: Trở thành đơn vị đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty đầu tư
phát triển hạ tầng đô thị UDIC.

+ Năm 2006: Từ hình thức sở hữu Nhà nước, Công ty tiến hành xong việc cổ phần hóa
và chính thức mang tên Công ty cổ phần Cầu Đuống.
+ Ngày 27/02/2017: Cổ phiếu CDG của Công ty được Sở giao dịch chứng khoán Hà 
Nội (HNX) chấp thuận đăng ký giao dịch chính thức trên sàn chứng khoán UpCoM. 

3. Ngành nghề kinh doanh

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng
hoặc đi thuê;

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;

- Kinh doanh và làm đại lý vật liệu xây dựng, tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu
dùng;

- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội ngoại thất phục
vụ chuyên ngành xây dựng;

- Kinh doanh vận chuyển đường bộ; Kinh doanh bốc xếp, bến thủy nội địa;
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- Dịch vụ cho thuê nhà xưởng, kho bãi;

- Thi công lắp đặt đường dây và trạm biến áp đến 35 KV;

- Mở trường, trung tâm đào tạo nghề;

- Chuyển giao công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng;

- Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kiểm toán, chứng
khoán, bảo hiểm);

- Sản xuất, kinh doanh sản phẩm cơ khí;

- Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí nội, ngoại thất và các
loại vật liệu khác;

- Thi công các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi;

- Lập, quản lý, thực hiện các dự án phát triển nhà, hạ tầng đô thị, khu đô thị mới,
khu công nghiệp vừa và nhỏ.

4. Định hướng phát triển.

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Mục tiêu của Công ty là sử dụng vốn có hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh
doanh; tối đa hoá lợi nhuận, tăng lợi tức cho các cổ đông, đóng góp ngày càng lớn vào
Ngân sách Nhà nước, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động và phát triển
Công ty ngày một lớn mạnh.

+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Duy trì sản xuất vật liệu nung và không nung theo hướng tập trung, cho thuê và
cắt giảm các công đoạn không hiệu quả hướng tới mục tiêu có lãi, bù lỗ luỹ kế và được
chia cổ tức.

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị

1. Kết quả hoạt động SXKD trong năm 2019
-  Doanh thu (bao gồm doanh thu bán hàng, dịch vụ, doanh thu tài chính và thu

nhập khác) là: 38,93 tỷ đồng  đạt 108,23% kế hoạch, bằng 139,03% so với năm 2018.

   - SP sản xuất quy TC: 16,38 triệu viên đạt 60,67 % KH, bằng 62,97% so với
năm 2018.

     - Nộp ngân sách: 10,13 tỷ đồng đạt 100% theo quy định, bằng 122,39% so với
năm 2018.

     -  Thu nhập bình quân: 5,6 triệu đồng/người/tháng,  đạt  101,82 % KH, bằng
97,05% so với năm 2018.

- Lợi nhuận lãi 3,01 tỷ đồng; kế hoạch 2019 lãi 4,345 tỷ đồng bằng 69,4% so
với kế hoạch và bằng so với 2018 (lãi 4,537 tỷ đồng) 

Trong đó:

+ Xí nghiệp Mai Lâm lỗ : - 1,818 tỷ đồng
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+ Xí nghiệp Không nung lãi : 0,53 tỷ đồng.

+ Xí nghiệp Sóc Sơn lãi : 1,68 tỷ đồng.

+ Xĩ nghiệp Cầu Đuống lãi : 2,07 tỷ đồng.

+ Thuê khoán, khác lãi: 0,49 tỷ đồng

+ Các hoạt động khác lỗ: - 0,87 tỷ đồng.

+ Tiền gửi có kỳ hạn lãi : 0,8 tỷ đồng. 

   Nguyên nhân năm 2019 toàn công ty chỉ lãi 3,01 tỷ đồng, đạt 69,4% kế hoạch
chính là do XN Mai Lâm ngừng sản xuất 04 tháng do hàng hóa tồn đọng quá nhiều.
HĐQT Công ty đã rất quyết liệt trong khâu tiêu thụ hàng tồn kho, làm việc với Tổng
Công ty ĐTPT Hạ tầng Đô thị UDIC để cấp gạch cho các đơn vị thi công của Tổng
Công ty tại KĐT Nam Thăng Long. Tuy nhiên thị trường gạch trong năm vừa qua
cung vượt cầu nhiều, giá bán các đơn vị tư nhân trên địa bàn rất thấp, để tiêu thụ được
Công ty đã hạ giá bán dẫn tới sản lượng tiêu thụ tăng, doanh thu tăng nhưng kết quả
sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng bị thua lỗ trên 1,8 tỷ đồng. 

Như vậy, kết quả SXKD năm 2019 chưa đạt được mục tiêu mà Đại hội đồng cổ
đông đã đề ra.

2. Những hoạt động của HĐQT
Năm 2019 là năm kết thúc nhiệm kỳ 2014-2019. Tại Đại hội đồng cổ đông ngày

26/4/2019 đã tiến hành bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 05 thành viên.

Năm 2019 HĐQT họp 08 phiên với các nội dung:    

- Tổng hợp phân tích kết quả SXKD năm 2018, xây dựng phương hướng SXKD
năm 2019, nhiệm kỳ 2019-2024.

- Tiến hành Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019-2024 tại công ty Cầu Đuống
theo đúng kế hoạch.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác nhân sự. Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ
mới, bổ nhiệm mới Ban giám đốc, kế toán trưởng, giám đốc Trung tâm tư vấn, bổ
nhiệm lại các trưởng phòng, giám đốc Xí nghiệp.

- Thay đổi Đăng ký doanh nghiệp do bổ nhiệm Tổng giám đốc mới làm người
đại diện pháp luật. 

- Xóa bỏ việc cho thuê mặt bằng đối với các hợp đồng hết hạn, triển khai cho
thuê tài sản theo hình thức tự đầu tư tài sản hoặc đi thuê tài sản, thuê tài chính để cho
thuê, cụ thể:

+ Công ty đã đi thuê trạm trộn và cho công ty Hợp Thành thuê lại tại khu đất
XN Không Nung với thời hạn 03 năm, kể từ 01/06/2019-31/5/2022.

+ Đầu tư xưởng cơ khí với diện tích 780m2 tại khu đất XN Không Nung cho
công ty Toàn Linh thuê làm xưởng cơ khí.
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- Quy hoạch lại mặt bằng Mai Lâm, một mặt chú trọng nâng cao chất lượng sản
phẩm, hạ giá thành. Mặt khác đẩy mạnh tiêu thụ hàng tồn kho để tận dụng mặt bằng
dư thừa thực hiện đầu tư tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. HĐQT đã giao cho
Tổng giám đốc lập dự toán xây dựng dãy nhà xưởng sau văn phòng và sau phòng bán
hàng để cho thuê. Tìm khách hàng thuê lại kho than than pha số 2 công ty không có
nhu cầu sử dụng. 

- Đối với hoạt động xây lắp, cơ khí, để đảm bảo an toàn tài chính công ty,
HĐQT đã thống nhất dừng hoạt động từ ngày 01/07/2019, giao cho các đơn vị thu hồi
công nợ theo Nghị quyết.

- Nghiên cứu triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh tại Xí nghiệp gốm XD
Cầu Đuống sau khi hết hạn cho thuê khoán lần 2 vào ngày 29/02/2020.

- Tiếp tục triển khai việc trả lương của cán bộ quản lý theo kết quả SXKD để
tăng tính tích cực, chủ động của cán bộ trong điều hành.

- Quyết liệt trong triển khai các công việc liên quan đến việc cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất của công ty. Kết quả ngày 02/03/2020 đã ký được Hợp đồng
thuê đất khu trụ sở công ty và XN Mai Lâm, sau khi khu đất này hết thời hạn thuê từ
năm 2016. Hiện công ty đang làm thủ tục cắm mốc giới.

- Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý I, II, III, tổng kết hoạt động sản
xuất kinh doanh 2019 và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020.

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
3. Định hướng SXKD năm 2020 :

 -Tiếp tục phấn đấu thực hiện KH SXKD đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019-
2024 đã đề ra.

  2.1 Mục tiêu cụ thể năm 2020:

       - Doanh thu đạt: 28,12 tỷ đồng.

       - SP quy đổi TC : 24,2 triệu viên.

      - Nộp ngân sách: 100% theo quy định.

       - Thu nhập bình quân 5,5 triệu đồng/người/tháng.

       - Lợi nhuận: 3,98 tỷ đồng.

           2.2 Định hướng SXKD :

- Công ty khẩn trương hoàn thiện cắm mốc giới tại XN Mai Lâm, thủ tục đất
đai ở các XN Cầu Đuống, XN Cơ Khí trong năm 2020.

- Tiến hành quy hoạch các khu đất của công ty, căn cứ mục đích sử dụng đất,
tiến hành đầu tư, thuê mua tài chính, thiết bị, tài sản để tự kinh doanh hoặc hợp tác
kinh doanh, cho thuê, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế vị trí đất của doanh nghiệp.
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- Hoàn thiện công nghệ tại XN Mai Lâm nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm,
đa dạng hóa sản phẩm, sản xuất các loại sản phẩm chất lượng tính cạnh tranh cao, hiệu
quả để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh cho công
ty.

- Nghiên cứu đầu tư hướng kinh doanh mới nhằm phát huy lợi thế, tiềm năng
của công ty

4. Một số giải pháp cần thực hiện năm 2020: 

Năm 2020 là năm thứ 2 của nhiệm kỳ HĐQT 2019-2024 đề nghị TGĐ và bộ
máy quản lý tập trung quyết liệt hoàn thành các nhiệm vụ sau:

- Về hồ sơ đất: Tích cực tìm hiểu, liên hệ với cơ quan chức năng, tìm kiếm sự
hỗ trợ của các cổ đông để hoàn thành hồ sơ đất đai của các khu đất đã hết hạn thuê.

- Về SXKD Vật liệu xây dựng nung:

+ Cần tuyển dụng cán bộ quản lý sản xuất  công nghệ có năng lực, trả lương
theo chất lượng sản phẩm. 

+Thăm quan học tập nâng cao năng lực trình độ chuyên môn cho cán bộ quản
lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân, bộ máy quản lý sản xuất của Xí nghiệp Mai Lâm
nâng cao hiệu quả việc đầu tư đổi mới công nghệ. 

+ Mở rộng mối quan hệ hợp tác với các khách hàng tiềm năng để đẩy mạnh
việc sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm có lãi như gạch 6 lỗ đã thực hiện trong quý
4/2019. Kiện toàn lại hệ thống đại lý, xây dựng chính sách bán hàng linh hoạt và chủ
động.  

+ Lập kế hoạch truyền thông, củng cố việc quản lý trang Web quảng bá hình
ảnh công ty để quảng bá sản phẩm, phát triển thương hiệu công ty.

+ Xây dựng các định mức chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật sát với thực tế sản xuất theo
hướng khuyến khích, có lợi cho người lao động hoàn thành nhiệm vụ.

+ Thực hiện nghiêm các qui định, nội qui về ATLĐ chống cháy nổ, vệ sinh
công nghiệp, đảm bảo vệ sinh môi trường cho công ty, sức khỏe người lao động.

+ Hoàn thiện Quy chế thi đua khen thưởng theo hiệu quả sản xuất kinh doanh
và năng xuất lao động để động viên khuyến khích người  lao động hoàn thành kế
hoạch. 

- Về SXKD Vật liệu xây dựng Không Nung:

Đẩy mạnh việc tiêu thụ hàng tồn kho, thanh lý máy móc thiết bị không có nhu
cầu sử dụng, lấy mặt bằng tiến hành đầu tư tài chính.

- Về Đầu tư tài chính:
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+ Trước mắt tập trung vào các khu đất chưa sử dụng tại XN Mai Lâm, Không
Nung vì đã có hợp đồng thuê đất và mốc giới. Trong quý 2/2020 hoàn thành dựng nhà
xưởng khu đất sau văn phòng và nhà bán hàng để đưa vào SXKD.

+ Xây dựng phương án đầu tư tài chính khu đất XN Cầu Đuống sau khi hết hạn
hợp đồng thuê khoán sản xuất gạch nung.

- Về hoạt động thuê khoán:

Công ty thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện hợp đồng thuê khoán,
kiểm tra tình trạng sử dụng đất của các đơn vị thuê khoán, không để phát sinh việc tự ý
xây dựng, cơi nới. Bảo toàn lợi ích của công ty, đảm bảo an ninh chính trị, môi trường,
tuân thủ các qui định của pháp luật. Kiện toàn lại hồ sơ pháp lý để tránh rủi ro khi kết
thúc, bàn giao lại các XN hợp đồng thuê khoán.

III. Báo cáo của Ban Giám đốc

1. Thực hiện kế hoạch sản lượng sản xuất VLXD

- Tổng doanh thu tại công ty đạt 38,93 tỉ đồng bằng 139% so với năm 2018. Các chỉ
tiêu cụ thể thể hiện ở Phụ lục số 1“Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019”.

- Doanh thu tăng ở tất cả các hoạt động của Công ty, trong đó tăng nhiều nhất ở lĩnh
vực xây lắp, cơ khí lên đến 189% mặc dù chỉ thực hiện trong 6 tháng đầu năm sau
đó dừng hoạt động.

1.1 Sản xuất vật liệu xây dựng

- Vật liệu xây dựng nung (tại XN Mai Lâm): 

+ Dừng lò 2 lần đầu năm và đầu quý 3 do công tác tiêu thụ chậm đồng thời tiến
hành cải tạo sửa chữa lò nung sấy.

+ Thực  hiện  sản  xuất  13.621.261 viên,  tương ứng 16.382.005 viên QTC bằng
60,7% so kế hoạch và 63% so với năm 2018, trong đó tăng cơ cấu sản phẩm có giá
trị cao như gạch không trát, gạch lát, ngói lên gần 8,3%. Lượng tiêu thụ toàn công
ty bằng 137% lượng sản xuất, sản phẩm tồn kho giảm từ 13,4 tr viên năm 2018
xuống còn 8,615 triệu viên năm 2019.

- Vật liệu xây dựng không nung: 

+ Đối với gạch không nung và ngói mầu: Tiêu thụ hàng tồn kho được 582.986 viên
các loại tương đương 737.129 viên QTC bằng 221% so với kế hoạch, lượng tồn
kho cuối năm còn 321.655 viên.

Doanh thu vật liệu không nung thực hiện 508 triệu đồng bằng 193% so cùng kỳ
năm 2018 và 183% so với KH.

1.2 Lĩnh vực cơ khí, xây lắp:

- Tiếp tục thi công và thu hồi công nợ các hợp đồng dở dang; Xí nghiệp Cơ khí đạt
doanh thu 363,2 triệu đồng; xây lắp đạt 7,512 tỷ đồng. Từ 01/7/2019 ngừng hoạt
động tại lĩnh vực này, giao cho các đơn vị thu hồi công nợ theo Nghị quyết HĐQT.
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1.3 Công tác thuê khoán, liên doanh hợp tác:

Doanh thu từ hoạt động cho thuê và liên doanh đạt 13,799 tỷ đồng.

Hoạt động thuê khoán:

- Đối với các hợp đồng đã ký: duy trì công tác kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuê
khoán thực hiện tốt nghĩa vụ của mình đúng quy định theo hợp đồng. Đến nay các đơn
vị đã hoàn thành việc thanh toán tiền thuê khoán năm 2019.

- Đối với các hợp đồng sắp hết hạn: Đàm phán với các đơn vị đang thuê tiếp tục
hợp đồng theo hình thức gia hạn. Việc thuê khoán tại Xí nghiệp Cầu Đuống đã thương
thảo gia hạn hợp đồng với Công ty CP VLXD Cầu Đuống ngay trước khi Hợp đồng
hết hiệu lực với giá thuê khoán trước thuế từ tháng 3 năm 2020 là 2,7 tỷ đồng/năm,
thời gian gia hạn là 1 năm. Với kết quả này Công ty không mất thời gian và chi phí
bàn giao, tuy nhiên giá trị giảm 800 triệu/năm so với hợp đồng trước.

Hoạt động liên doanh hợp tác:

- Đã điều chỉnh các hợp đồng liên doanh và cho thuê nhằm đảm bảo tính pháp lý,
phù hợp với ngành nghề khu đất và kết hợp với đối tác khắc phục các quy định về
phương thức hạch toán.

- Ký lại hợp đồng hợp tác đối với Công ty TNHH HDWOOD VIET NAM trong
viÖc thuª kho¸n vàsö dông 4.983 m2 t¹i khu đÊt XÝ nghiÖp C¬ khÝ x· Mai Lâm.

Nhìn chung tất cả các hoạt động liên doanh và cho thuê khoán còn lại đều đem lại
hiệu quả, các đơn vị nhận thuê khoán đều thực hiện đúng các quy định của Hợp đồng.
Tuy nhiên trong việc thanh toán của các đơn vị sản xuất gạch có tình trạng chậm trả do
tình hình sản xuất khó khăn.

2. Công tác quản lý chất lượng sản xuất VLXD - Máy móc thiết bị: 

- Nhìn chung công tác chất lượng vẫn duy trì ổn định, tăng cường cán bộ kỹ thuật
giám sát xuyên suốt quy trình nhằm giám sát chặt chẽ quá trình sản xuất. Việc phân
loại sản phẩm được chú trọng thực hiện, các khâu, các bộ phận đều được thường
xuyên nhắc nhở thực hiện đúng quy định nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, giữ
được uy tín của công ty.

- Tiếp tục duy trì sử dụng than xít để pha vào gạch mộc kết hợp việc sử dụng dây
chuyền nghiền sa mốt vửa xử lý được chất thải rắn đồng thời phát huy được hiệu quả
công nghệ mới nâng chất lượng sản phẩm. Cuối năm đã tiến hành nhập đất, chất lượng
tương đối tốt, lượng dự trữ tăng nên chủ động trong sản xuất. Tỷ lệ phẩm cấp tăng và
tiêu hao vật tư vẫn được duy trì tiết kiệm hơn so với định mức.

- Quản lý máy móc thiết bị: Công tác bảo dưỡng luôn được chủ động thực hiện và
sửa chữa kịp thời tránh làm ảnh hưởng đến sản xuất. Sử dụng biến tần điều chỉnh tốc
độ động cơ của thiết bị đã tăng cường làm chủ công nghệ, giảm chi phí điện năng và
tăng năng suất ca máy. Đối với hệ thống quạt sử dụng biến tần dễ dàng điều chỉnh chế
độ nung đốt dẫn đến tiết kiệm điện và than trong khâu nung đốt. Đầu tư cơ giới hóa
gần như 100% các công đoạn, lắp hệ thống tời, điều khiển từ xa, … nhằm cải thiện
điều kiện cho người lao động.
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Kết quả Công ty thực hiện tiết kiệm chi phí than điện tại xí nghiệp Mai Lâm với
hơn 12 tấn than và 13 nghìn kw điện so với định mức. 

3. Công tác thị trường và tiêu thụ sản phẩm:

Để khắc phục khó khăn về tiêu thụ sản phẩm, Công ty đã thực hiện một số giải
pháp sau:

- Thay đổi nhân sự làm công tác thị trường, chú trọng, sâu sát đến các yêu cầu tại
công trình của nhà thầu thi công hay giám sát công trình nhằm đáp ứng được yêu cẩu
tiến độ cũng như chất lượng của công trường.

- Cơ cấu sản phẩm sản xuất theo nhu cầu thị trường, tập trung vào sản xuất các loại
sản phẩm có nhu cầu lớn mà thị trường đang thiếu như gạch 6 lỗ, 2 lỗ 80; tiếp tục khai
thác hợp đồng về các loại sản phẩm có giá trị cao như ngói, gạch bát, đặt hàng phục
chế.

- Chú trọng phát triển thêm đại lý và điều chỉnh cơ chế chính sách về giá, chiết
khấu nhằm tăng cường tiêu thụ các sản phẩm có hiệu quả kinh tế cao. Đã có biện pháp
điều chỉnh sản xuất khớp với yêu cầu của thị trường nhằm giảm các chi phí ra lò, bốc
xếp nhằm cạnh tranh về giá đối với các sản phẩm đưa vào công trình.

4. Tổ chức, lao động, tiền lương:

-Tổ chức:

Sau khi Đại hội cổ đông, HĐQT đã bổ nhiệm Tổng giám đốc mới; Ban lãnh đạo
Công ty đã tiến hành rà soát, phân công lại nhiệm vụ cho bộ máy quản lý công ty cho
phù hợp với điều kiện sản xuất mới của doanh nghiệp, trên tinh thần kiêm nhiệm thêm
công việc và hạn chế các khâu trung gian để tiết giảm chi phí và tăng hiệu quả công
việc. Đến tháng 11 năm 2020 đã bổ nhiệm 01 phó Tổng giám đốc.

- Lao động, việc làm: 

+ Đặc thù sản xuất gạch là ngành nặng nhọc, lại ở địa bàn gần Hà Nội, sức hấp
dẫn lao động rất thấp nên tình trạng lao động nghỉ việc mà không tuyển thêm được.
Hiện tại xí nghiệp Mai Lâm chỉ còn 57 lao động trực tiếp, nhờ việc đầu tư, áp dụng
công nghệ mới vào sản xuất giảm được hao phí lao động nên đã hạn chế tình trạng
thiếu lao động.

+ Đào tạo công nhân có khả năng thành thạo một việc, biết làm được nhiều việc
để bố trí thay thế khi cần thiết, tăng tính chủ động trong sản xuất.

- Tiền lương: 

+ Công ty áp dụng việc trả lương theo thang bảng lương doanh nghiệp, đến năm
2019 đã áp dụng với mức lương cơ sở vùng 1 là 4.180.000 đồng. Xây dựng lại thang
bảng lương và cải tiến phương pháp trả lương phù hợp hơn với từng bộ phận trực tiếp,
gián tiếp trên cơ sở gắn với từng công việc cụ thể. Tiền lương của cán bộ quản lý được
xây dựng trả theo kết quả SXKD, cán bộ kỹ thuật được xây dựng trả theo kết quả sản
xuất.
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+ Rà soát lại định mức đơn giá tiền lương, điều chỉnh phù hợp với việc đổi mới
công nghệ.

Tiền lương 2019 do dừng lò nhiều nên thu nhập bình quân người lao động chỉ đạt
5,6 triệu đồng, bằng 97% so với năm 2018.

5. Công tác tài chính.

+ Do thuận lợi về tình hình tài chính nên mặc dù tiêu thụ chậm nhưng Công ty vẫn
phục vụ đủ và kịp thời cho sản xuất; Năm 2019 phần tài chính dôi dư đã lựa chọn được
Ngân hàng có lãi cao hơn nhằm tăng hiệu quả tiền gửi.

+ Duy trì tốt các quy định quản lý Công ty về quản lý tài chính, tài sản, vật tư.

6. Giải quyết hồ sơ đất đai:
Tiếp tục phối hợp với các ban ngành chức năng và thuê đơn vị tư vấn giải quyết

các thủ tục về hồ sơ đất đai. Các việc đã giải quyết đến nay như sau:
Khu đất XN Mai Lâm, XN Không nung tại xã Dục Tú: Đã ký được hợp đồng thuê

đất mới với thời hạn hàng năm; Hiện tại đang gửi hồ sơ đến Sở tài nguyên và môi
trường xin cắm mốc giới.

Khu đất nhà cơ khí tại xã Mai lâm: Các đơn vị liên quan như Sở TNMT, Sở Quy
hoạch kiến trúc và Phòng TNMT huyện Đông Anh xác định hiện trạng sử dụng để tiến
hành ký hợp đồng thuê đất.

Hồ sơ đất của XN Cầu Đuống: Đang ký hợp đồng với đơn vị đo đạc để xác định
phần diện tích được sử dụng (không thuộc phạm vi bảo vệ kè Yên Viên); Sau đó xin
thành phố ra Quyết định cho thuê đất trên diện tích mới.

Hồ sơ đất của XN Sóc Sơn: Công ty đang tiếp tục làm việc với Sở TNMT xin xác
định lại giá thuê đất.

8. Kết quả
Với kết quả đạt được như trên, dự kiến Công ty có lãi năm 2019 là 3,015 tỷ đồng.

Cụ thể:
- Xí nghiệp Mai Lâm (gồm thuê MB): kế hoạch lãi 79 triệu đồng - thực hiện lỗ

1,818 tỷ đồng - không đạt kế hoạch (năm 2018 lỗ 1,057 tỷ đồng).
- Xí nghiệp không nung (gồm hợp tác liên doanh): kế hoạch lỗ 2 triệu đồng - thực

hiện lãi 531,9 triệu đồng (năm 2018 lỗ 57 tỷ đồng).
- Hoạt động thuê khoán (trừ Mai Lâm, Không nung): kế hoạch lãi 3,648 tỷ đồng -

thực hiện lãi 4,257 tỷ đồng  - đạt 117% so với kế hoạch, bằng 85,8% so với cùng
kỳ.

- Hoạt động tài chính tiền gửi: kế hoạch lãi 400 triệu đồng - thực hiện lãi  804,7
triệu đồng  - đạt 201% so với kế hoạch, bằng 116,5% so với cùng kỳ.

III.TỒN TẠI: 

1. Nguyên vật liệu: 

- Nguồn nguyên liệu đất không nhiều do đó việc bố trí nhận đất phụ thuộc nhiều vào
đơn vị cung ứng, chất lượng lẫn tạp chất khó kiểm soát do nguồn gốc chủ yếu vẫn là
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khai thác tại các công trình xây dựng. Việc quy hoạch kho bãi chứa đất cùng với kế
hoạch nhận đất không ổn định nên khó kiểm soát được tỷ lệ pha trộn làm ảnh hưởng
đến chất lượng sản phẩm.

- Than pha hiện tại đang dùng tại nguồn mỏ Bố Hạ, Bắc Giang có nhiệt năng không ổn
định, do đó tỷ lệ pha sẽ khó chính xác.

2. Công tác kỹ thuật, chất lượng sản phẩm: 

- Về công nghệ: do thời gian dừng lò nhiều nên một số công nhân có tay nghề cao đã
nghỉ việc, do đó công nhân mới được đào tạo còn chưa đủ kinh nghiệm để xử lý các
vấn đề về chế độ nung đốt. 

3. Công tác thị trường - tiêu thụ sản phẩm: 

- Sản phẩm đến công trình phụ thuộc nhiều vào đại lý, tiếp thị về phương tiện vận
chuyển và phương thức giao nhận. Chưa tiếp cận được trực tiếp với nhà thầu hoặc chủ
đầu tư do vậy giá bán thường bị đẩy cao khó tiếp cận vào công trình.

- Sản phẩm đôi khi không sản xuất kịp nên không đáp ứng được tiến độ công trình nên
khách hàng chuyển đơn vị cung ứng khác..

- Việc phối hợp tiêu thụ sản phẩm trong nội bộ với Tổng Công ty đã được triển khai
nhưng giá bán thấp không hiệu quả.

4. Công tác tổ chức, lao động, tiền lương:

4.1 Tổ chức:

- Việc tuyển dụng, xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực kế cận nhằm duy trì
và phát triển Công ty còn có phần hạn chế. Công tác tư tưởng, tạo dựng niềm tin cho
người lao động còn kém hiệu quả do dó không tuyển dụng thêm được người có năng
lực, một số  cán bộ xin chuyển công tác.

4.2 Lao động: 

+ Công tác tổ chức sắp xếp lao động còn chưa hợp lý ở các công đoạn như ra lò,
bốc xếp, va gông nên, đồng thời việc kỷ luật chưa nghiêm dẫn đến ảnh hưởng đến
năng suất chất lượng sản phẩm..

+ Việc tuyển chọn lao động không thực hiện được, công việc nặng nhọc nên không
giữ được lao động; các bộ phận cần có trình độ tay nghề cao như vận hành, đốt lò dần
mai một.

4.3 Tiền lương: Thu nhập của người lao động đã đạt được mức lương tối thiểu vùng.
Tuy nhiên mức thu nhập giữa các tổ có sự chênh lệch. Thu nhập bình quân toàn công
ty chỉ đạt 5,6 triệu đồng/người.

5. Công tác tài chính - kế toán 

- Chưa tận dụng hết nguồn lực để nâng thêm thu nhập từ mặt bằng, nhà xưởng để cho
thuê do chưa hoàn thiện hết thủ tục đất đai.

- Công tác đôn đốc thu hồi công nợ của các Hợp đồng thuê khoán vẫn còn tình trạng
chậm thanh toán.
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7. Giải quyết hồ sơ đất đai

- Công tác triển khai hồ sơ đất đai triển khai chậm do phải khắc phục các tồn tại trước
đây để thời gian trôi đi quá dài.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1. Dự báo tình hình

Dự báo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 sẽ ở mức trung bình do vẫn còn
tiếp tục khó khăn bởi sự cạnh tranh của những đơn vị tư nhân trong khu vực nhưng
Công ty đã và đang tiếp cận được một số công trình có lượng tiêu thụ lớn.

- Chi phí sản xuất khả năng tiếp tục tăng như chi phí về môi trường, tiền lương, bảo
hiểm xã hội…

- Tình hình thời tiết sẽ khắc nhiệt hơn ảnh hưởng đến sản xuất.

- Ngành sản xuất gạch đem lại hiệu quả không cao nên hiệu quả thuê khoán các đơn vị
làm gạch sẽ giảm.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Phụ lục 2)

Mục tiêu:

- Duy trì ổn định sản xuất, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty lãi :
3,986 tỷ đồng. 

- Doanh thu: 28,121  tỷ đồng. Trong đó:
+ Doanh thu VLXD: 18,445 tỷ đồng

+ Doanh thu từ cho thuê khoán, tiền gửi: 9,676 triệu đồng
3. Các biện pháp chủ yếu

3.1 Công tác đầu tư :
- Đầu tư xây dựng nhà kho tại Xí nghiệp Mai Lâm với diện tích khoảng 1.500m2 để
khai thác hiệu quả việc sử dụng đất.
3.2 Sản xuất: 

Vật liệu xây dựng nung:
- Kế hoạch sản xuất tại các Xí nghiệp: Xí nghiệp Mai Lâm tắt lò 1 tháng do tiêu thụ

chậm.
- Về sản phẩm:

+ Gạch lỗ các loại: 75%
+ Gạch đặc: 17%

+ Ngói, gạch bát, gạch không trát: 8%

3.3 Cung cấp nguyên liệu: 
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- Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm các nguồn nguyên liệu đất ổn định để đảm bảo duy trì
hoạt động sản xuất tại các xí nghiệp. Duy trì nguồn nguyên liệu than nhiệt thấp hơn
trước có giá thành rẻ để bổ xung cho nguồn sa mốt hiện có.

3.4 Công tác thị trường: 
- Kết hợp việc điều tiết sản xuất sản phẩm linh hoạt, đảm bảo tiến độ cung cấp sản
phẩm và chính sách giá cả theo yêu cầu hợp lý của khách hàng.
- Đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, ký thêm hợp
đồng đại lý. Nghiên cứu xây dựng lại các chính sách bán hàng cho phù hợp để thúc đẩy
đại lý tiêu thụ sản phẩm. Điều chỉnh chính sách phù hợp để tiêu thụ gạch không nung và
ngói màu tồn kho.
- Chủ động và đa dạng hóa các kênh vận chuyển để cung cấp cho khách hàng sản
phẩm có giá đến công trình phù hợp nhất.

3.5 Công tác kỹ thuật, quản lý máy móc thiết bị, an toàn: 

- Phát huy hiệu quả việc đầu tư tại XN Mai Lâm, duy trì ổn định sản xuất nâng cao
chất lượng sản phẩm, giảm chi phí lao động, than, điện.

- Chất lượng sản phẩm: Nâng cao chất lượng sản phẩm giá trị cao về hình thức mẫu
mã, chi tiêu cơ lý, nghiên cứu tăng năng lực sản suất nhằm đảm bảo tiến độ cấp hàng
khi có hợp đồng. Phấn đấu cải thiện công nghệ sản xuất giảm tỷ lệ phế phẩm và tiêu
hao vật tư thấp hơn định mức. Giữ vững uy tín về thương hiệu sản phẩm.

- Quản lý máy móc thiết bị: đẩy mạnh áp dụng các biện pháp kỹ thuật để nâng cao
năng suất chất lượng SP. Duy trì bảo dưỡng máy móc thiết bị ổn định phục vụ cho sản
xuất.
- Trang bị đầy đủ các thiết bị cơ giới để nâng cao tỷ lệ cơ giới hóa nhằm cải thiện điều
kiện làm việc cho người lao động, đảm bảo sản xuất được an toàn. 

3.6 Công tác tổ chức, lao động, tiền lương: 
Tổ chức:

- Sát nhập quản lý văn phòng và các xí nghiệp thành một bộ máy chung quản lý toàn
công ty. Phân công lại chức năng nhiệm vụ của từng cá nhân, loại bỏ dần các khâu
trung gian.
Lao động:

Đối với bộ máy quản lý: 

- Tiếp tục rà soát, tinh giảm biên chế, phân công lại chức năng nhiệm vụ của từng cá
nhân, loại bỏ dần các khâu trung gian, tránh cồng kềnh, lãnh phí, giảm chi phí tiền
lương.
- Đào tạo nâng cao năng lực cán bộ nhân viên quản lý theo hướng mỗi cá nhân cần có
năng lực quản lý trực tiếp điều hành một mặt cụ thể của hoạt động sản xuất kinh doanh
của công ty. Tự chịu trách nhiệm về công việc được giao.

Đối với Công nhân: 
- Đối với lao động có trình độ, tay nghề cần có biện pháp khuyến khích tạo điều kiện
để yên tâm công tác.
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- Đào tạo, hướng dẫn công nhân làm được nhiều việc trong dây chuyền để chủ động
trong việc điều hành sản xuất.
- Tìm biện pháp cơ giới hóa khâu ra lò để giảm hao phí lao động, kết hợp với việc triển
khai bán gạch trên goòng để giảm chi phí khâu ra lò.
Phấn đấu tăng năng suất giảm dần hao phí lao động xuống còn 2,2 người/triệu viên.
Tiền lương:

+ Tiếp tục điều chỉnh lại định mức lao động, đơn giá tiền lương các loại sản phẩm cho
sát với thực tế nhằm khuyến khích lao động.

3.7 Công tác tài chính: 
- Giải quyết dứt điểm công tác thu hồi công nợ tồn đọng và các vấn đề tồn tại về tài
chính.
- Nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm giá thành, tăng giá trị sản phẩm đầu ra. Tích cực
thu hồi công nợ, thanh toán kịp thời cho các khoản vay, nợ.
- Duy trì tiền gửi tại Ngân hàng có lãi cao hơn tăng hiệu quả của phần tài chính dôi dư.

- Quy hoạch sử dụng đất hợp lý, tăng hiệu quả sử dụng nhằm tăng thêm nguồn thu cho
Công ty.

- Tìm thêm các đối tác cung ứng vật tư để nâng cao tính cạnh tranh, giảm chi phí đầu
vào.

3.8 Hoạt động cho thuê khoán, liên doanh:
- Đối với các hợp đồng đã ký: duy trì công tác kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuê khoán
thực hiện tốt nghĩa vụ của mình đúng quy định theo hợp đồng. 
- Đối với các hợp đồng sắp hết hạn: Đàm phán với các đơn vị đang thuê tiếp tục hợp
đồng theo hình thức gia hạn từng năm một, cần tính toán lại chi phí cho phù hợp với
thị trường.

- Nghiên cứu điều chỉnh hợp đồng cho đảm bảo tính pháp lý, phù hợp với ngành nghề
khu đất và kết hợp với đối tác khắc phục các quy định về phương thức hạch toán.

- Đối với xí nghiệp không nung: Thanh lý khi hết hạn hợp đồng, chuyển sang phương
thức hoạt động khác.

4. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:
- Hoàn thiện nốt hệ thống cấp nước sạch về Công ty.

- Đầu tư lắp dựng 2 nhà xưởng khung thép để các đối tác thuê ở Mai Lâm.
- Xây hoàn chỉnh nốt hệ thống tường rào bảo vệ biên giới ở Xí nghiệp Mai Lâm sau
khi bàn giao xong mốc giới.
- Sơn bảo vệ bên ngoài nhà làm việc 3 tầng văn phòng Công ty.

5. Công tác quản lý đất đai: 
- Tích cực làm việc với cơ quan chức năng để hoàn thiện thủ tục xác định giá đất, ký
Hợp đồng thuê đất và xác định mốc giới.

Trên đây là Bản báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng
sản xuất kinh doanh năm 2020 và các biện pháp thực hiện để hoàn thành kế hoạch năm
2020.
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IV. Báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt động kinh
doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh báo cáo tài chính; Báo cáo kiểm
toán theo quy định của pháp luật về kế toán (Phụ lục đính kèm).

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam
(VAE).

- Ý kiến kiểm toán độc lập:

+ Đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính tại ngày 31/12/2019
cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết
thúc cùng ngày; 

+ Phù hợp với Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành cũng như các
quy định pháp lý có liên quan. 

2. Kiểm toán nội bộ

- Ý kiến kiểm toán nội bộ: không có

VII. Tổ chức và nhân sự

- Cơ cấu tổ chức của công ty:

Sơ đồ tổ chức:

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG 15

Đại hội đồng cổ 

đông

Đại hội đồng cổ 

đông

Hội đồng quản trịHội đồng quản trị Ban kiểm soátBan kiểm soát

Tổng giám đốcTổng giám đốc

Xí nghiệp Cầu 

Đuống

Xí nghiệp Cầu 

Đuống

Phó Tổng giám 

đốc

Phó Tổng giám 

đốc

Xí nghiệp Mai 

Lâm

Xí nghiệp Mai 

Lâm

XN Không nungXN Không nungXí nghiệp xây lắpXí nghiệp xây lắp

Xí nghiệp Sóc SơnXí nghiệp Sóc Sơn

Xí nghiệp Cơ khíXí nghiệp Cơ khí



                     2019                                                         BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:

+ Tổng giám đốc:

Ông Ngô Thành An

Năm sinh: 1968

Địa chỉ thường trú: Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

Số CMND: 011348687 Nơi cấp: Công an Hà Nội

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chuyên ngành: Kỹ sư xây dựng - Đại học xây dựng

+ Phó Tổng giám đốc:

Ông Hoàng Tiến Đạt

Năm sinh: 1976

Địa chỉ thường trú: Số 6 Đức Giang, Tổ 9A Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

Số CCCD: 001076005694 Nơi cấp: CTCCS CT và QLDC

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chuyên ngành: Cử nhân kinh tế

- Quyền lợi của Ban Giám đốc:

+ Tiền lương kế hoạch năm 2019.

Ngô Thành An - Tổng giám đốc : 20.000.000 đ/tháng

Hoàng Tiến Đạt – Phó tổng giám đốc       : 13.000.000 đ/tháng

VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Hội đồng quản trị:

Ông Vũ Đình Trường - Chủ tịch

Ông Ngô Văn Chăm – Thành viên

Ông Ngô Đức Dũng - Thành viên

Ông Ngô Thành An - Thành viên

Ông Trần Minh Quân - Thành viên
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PHỤ LỤC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

Figure 1 Báo cáo tài chính 2019
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