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THÔNG ðIỆP CHỦ TỊCH HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ 

 

Kính thưa Quý vị Cổ ñông, 

 

Năm 2012 ñược giới chuyên môn ñánh giá là năm khó khăn nhất trong chuỗi khó khăn 

do cuộc khủng hoàng kinh tế toàn cầu gây ra từ cuối năm 2007. Với tình hình như vậy, 

Chính phủ Việt Nam luôn cố gắng liên tục ñưa ra các chính sách tiền tệ và tung ra các 

gói kích cầu nhằm hạn chế và giúp các doanh nghiệp trong hầu hết các ngành nghề phần 

nào vượt qua khó khăn trước mắt. ðặc biệt là ngành bất ñộng sản ñã ñược Chính phủ hỗ 

trợ mạnh tay bằng việc hạ trần lãi suất cho vay giảm từ 15% xuống 14% và tung ra gói 

giải pháp khoanh nợ 100.000 tỷ ñồng. Cũng như các doanh nghiệp khác, DIC cũng gặp 

phải những lúc khó khăn trong việc huy ñộng vốn cho các dự án kinh doanh và trong 

việc tiêu thụ sản phẩm gây ảnh hưởng không nhỏ ñến kết quả sản xuất kinh doanh. Tuy 

nhiên, tập thể cán bộ công nhân viên của DIC cũng ñã rất kiên trì cùng nhau vượt qua 

khó khăn, Ban lãnh ñạo của DIC cũng ñã cố gắng tìm kiếm và nắm bắt các cơ hội kinh 

doanh. Vì vậy, tuy kết quả kinh doanh năm 2012 không ñược như các năm trước nhưng 

với giá trị tổng sản lượng, doanh thu và lợi nhuận lần lượt là 1.323 tỷ ñồng, 1.182 tỷ 

ñồng và 6,5 tỷ ñồng trong bối cảnh khó khăn như năm nay thì vẫn có thể chấp nhận 

ñược. ðồng thời, năm 2012, Công ty vẫn nằm trong VNR 500 – Top 500 Doanh nghiệp 

lớn nhất Việt Nam, vẫn ñược nhận Cúp vàng và Huy chương vàng chất lượng sản phẩm 

tại Triển lãm quốc tế VIETBUILD do Bộ Xây dựng trao tặng (2010 – 2012), mảng xuất 

khẩu clinker vẫn là mảng kinh doanh mang lại lợi nhuận chính cho Công ty và sản 

phẩm ngói màu cao cấp Nhật Bản của Công ty vẫn ñược ñánh giá cao về chất lượng và 

thân thiện với môi trường tại các cuộc triển lãm. 

 

Bước sang năm 2013, ñược nhiều chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước dự ñoán là 

năm mà tình hình kinh tế toàn cầu vẫn tiếp tục khó khăn, vì vậy, tôi và các thành viên 

trong Ban lãnh ñạo cũng có rất nhiều trăn trở ñể cố gắng tiếp tục lèo lái con tàu DIC 

vượt qua những cơn sóng gập gềnh. Tuy nhiên, với vị thế hiện tại của DIC – Intraco, 

với sự tin tưởng của chúng tôi, tôi hi vọng rằng trong năm 2013 Công ty sẽ ñạt ñược kết 

quả kinh doanh tốt hơn năm 2012, cụ thể là sản lượng, doanh thu và lợi nhuận của Công 
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ty tăng khoảng 30%. ðể ñạt ñược những con số mong muốn này, DIC sẽ triển khai 

những công tác cụ thể như: khắc phục những mảng hoạt ñộng ñã làm giảm lợi nhuận 

hợp nhất của DIC năm 2012 với công việc trước mắt là ñàm phán với ñối tác ñể chuyển 

nhượng nhà máy xi măng Bình Phước; ñẩy mạnh hoạt ñộng xuất khẩu clinker của DIC 

ñang trên ñà tăng trưởng tốt mà DIC ñang ñặt niềm tin cao với việc ký kết hợp ñồng 

xuất khẩu trị giá hơn 2,2 triệu USD với tập ñoàn Holcim (Singapore) và việc ký kết làm 

ăn với một số tập ñoàn như Intochu (Nhật); nâng tỷ lệ sở hữu tại  Minh Phong – Công 

ty thành viên của DIC từ 49% lên 51% nhằm ghi nhận doanh thu và lợi nhuận của Minh 

Phong vào DIC với doanh thu xuất khẩu clinker dự kiến của Minh Phong sẽ là 527 tỷ 

ñồng trong năm 2013; và cho vận hành dây chuyền sơn giúp DIC tiết giảm 15 - 20% chi 

phí nguyên vật liệu trong lĩnh vực sản xuất ngói màu. 

 

Xin chân thành cảm ơn! 

 

Chủ tịch HðQT kiêm Tổng Giám ñốc 

 

Nguyễn ðức Hải 
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I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Thông tin khái quát 

- Tên giao dịch: DIC-INTRACO  

- Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp số: 0302979487 do Sở Kế hoạch và 

ðầu tư Tp. HCM cấp ngày 14 tháng 01 năm 2005. ðăng ký thay ñổi lần thứ 

16 ngày 31 tháng 07 năm 2012. 

- Vốn ñiều lệ:  164.460.690.000 ñồng 

- Vốn ñầu tư của chủ sở hữu:  164.460.690.000 ñồng 

- ðịa chỉ: 13 -13 Bis Kỳ ðồng, Phường 09, Quận 03, Tp. HCM 

- Số ñiện thoại:  (84.8) 3931 0504 – 3931 6579 – 3931 1966 

- Số fax:  (84.8) 3843 9279 

- Website:  www.dic-intraco.vn 

- Mã cổ phiếu: DIC 

 

2. Quá trình hình thành và phát triển 

- 14/07/1987: Công ty ðầu tư & Thương mại DIC-INTRACO tiền thân là 

công ty con trực thuộc Công ty ðầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) - 

Công ty Nhà Nước ñược thành lập căn cứ theo Quyết ñịnh số 217/HðBT 

của Chủ tịch Hội ñồng Bộ trưởng. 

- 08/04/2003: Theo Quyết ñịnh số 388/Qð –BXD ngày 08/04/2003 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng, Công ty ñược chuyển thành Công ty  DIC ðầu tư & 

Thương mại và là công ty con 100% vốn nhà nước do công ty mẹ, Công ty 

ðầu tư Phát triển Xây dựng ñầu tư vốn. 

- 14/01/2005: Công ty Cổ phần ðầu tư & Thương mại DIC chính thức ñược 

thành lập theo Quyết ñịnh số 1981/Qð–BXD ngày 09/12/2004 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng về việc cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước Công ty 

DIC ðầu tư & Thương mại. 

- 28/12/2006: Công ty chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán 

Thành phố Hồ Chí Minh. 
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3. Ngành nghề kinh doanh chính 

• Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, 

cấp thoát nước, xử lý môi trường, ñường dây và trạm biến thế ñiện, công 

trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu ñô thị; 

• Mua bán vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị phục vụ xây dựng; 

• Khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khai thác vận chuyển 

ñất, cát ñể san lấp mặt bằng; 

• Mua bán hàng nông sản, thực phẩm, thủ công mỹ nghệ; 

• Môi giới bất ñộng sản, dịch vụ nhà ñất; Kinh doanh nhà ở; Cho thuê kho bãi, 

văn phòng, nhà xưởng; 

• Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô và ñường thủy; 

• Sản xuất vật liệu trang trí nội thất, ngói màu (không sản xuất tại trụ sở); 

• Sản xuất, chế biến gỗ sản phẩm gỗ (không chế biến gỗ tại trụ sở); 

• Mua bán gỗ rừng trồng hoặc nhập khẩu; 

• Gia công cơ khí, sản phẩm cơ khí (không gia công tại trụ sở); 

• Mua bán, thi công và lắp ñặt hệ thống ñiều hòa nhiệt ñộ; 

• ðầu tư phát triển khu công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật ñô thị, khu công nghiệp, 

khu chế xuất, khu công nghệ cao; 

• Sản xuất vôi, xi măng và thạch cao (không hoạt ñộng tại trụ sở); 

• Trồng cây cao su (không hoạt ñộng tại trụ sở); 

• Bán buôn cao su; 

• Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh (không hoạt ñộng tại 

trụ sở). 
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4. Quá trình tăng vốn ñiều lệ  
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5. Những sự kiện nổi bật năm 2012 

- 13/01/2012: lần thứ 5 có mặt trong VNR – Top 500 doanh nghiệp lớn nhất 

Việt Nam (2007, 2008, 2009, 2010, 2011 và 2012). 

- 23/02/2012: Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Minh Phong (DIC-

INTRACO góp 49% vốn ñiều lệ): quyết ñịnh thanh lý bán tài sản tàu Minh 

An với Maritime Ventures Fund, Cayman Islands , thu về hơn 30 tỷ ñồng.  

- 12/05/2012: Công ty tổ chức ðại hội ñồng cổ ñông thường niên 2012. 

- 06/2012: Công ty tăng vốn ñiều lệ từ 150 tỷ lên 164 tỷ ñồng bằng việc phát 

hành 10% cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ ñông hiện hữu. 

- 07/2012: Công ty vinh dự ñược nhận Cúp vàng và Huy chương vàng chất 

lượng sản phẩm tại Triển lãm quốc tế VIETBUILD, do Bộ Xây dựng trao 

tặng (2010 – 2012). 

 

6. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

a. Mô hình quản trị 

Công ty ñược tổ chức theo mô hình công ty cổ phần, ñứng ñầu là ðại hội cổ ñông, Ban 

Kiểm soát, Hội ñồng Quản trị và Ban ðiều hành. 

b. Cơ cấu bộ máy quản lý 
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c. Các công ty con, công ty liên kết 

STT Tên công ty 

Vốn ñiều 

lệ 

(tỷ ñồng) 

% góp 

vốn 

của 

DIC 

Lĩnh vực và quy mô  Thông tin liên hệ 

Công ty con và các ñơn vị trực thuộc 

6.  

CTCP ðầu tư 

Bất ñộng sản 

Hướng Việt 

30 55% 
• Kinh doanh & ñầu tư 

bất ñộng sản 

• ðịa chỉ: 112 Trần 

Hưng ðạo, Quận, 

TP. Hồ Chí Minh 

• ðiện thoại : 08.3 

848 3721     

• Fax: 08.3 848 3677 

6.  

CTCP ðầu tư & 

Thương mại 

DIC ðà Nẵng  

 

10 90% 

• Sản xuất ngói màu, bê 

tông nhẹ, bột trét tường, 

hàng rao nghệ thuật; 

Phân phối chính thức 

các Sản phẩm tấm hợp 

kim nhôm nhựa 

alummi;Lắp ñặt cửa 

nhôm kính cao cấp 

• ðịa chỉ: Lô E, 

ñường 10, KCN 

Hòa Khánh, Quận 

Liên Chiểu, TP ðà 

Nẵng 

• ðiện thoại : 

0511.373 6896  
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STT Tên công ty 

Vốn ñiều 

lệ 

(tỷ ñồng) 

% góp 

vốn 

của 

DIC 

Lĩnh vực và quy mô  Thông tin liên hệ 

RMAX; Phân phối các 

Sản phẩm sơn nội ngoại 

thất Petrolimex. 

• Diện tích: 10.000 m2 

• Công suất: 2.500.000 – 

3.000.000 sản phẩm / 

năm 

• Fax: 0511.373 

6897 

6.  

Xí nghiệp trực 

thuộc sản xuất 

ngói tại Quận 9, 

TP. HCM 

 100% 

• Sản xuất ngói màu 

• Diện tích: 6000m2 

• Công suất: 240.000 m2 / 

năm 

 

• ðịa chỉ: E263-F367 

Tăng Nhơn Phú, 

Quận 9, Tp.Hồ Chí 

Minh 

• ðT: 08.6 282 5818           

• Fax: 08.6 282 5819 

6.  

Xí nghiệp trực 

thuộc sản xuất 

ngói tại Bình 

Chánh, TP. Hồ 

Chí Minh 

 100% 

• Sản xuất ngói màu 

• Diện tích: 10.000 m2 

• Công suất: 35.000 m2 / 

năm 

 

• ðịa chỉ: Ấp 6, xã 

Tân Nhựt, huyện 

Bình Chánh, Tp.Hồ 

Chí Minh 

• ðT: 08.2 248 1972       

• Fax:08.3 760 2581 

6.  

CTCP ðầu tư & 

Thương mại 

DIC ðà Lạt 

(Nhà máy Sản 

xuất Ngói màu 

tại ðà Lạt) 

10 100% 

• Sản xuất ngói màu 

• Diện tích: 10.000 m2 

• Công suất: 1.300.000 

viên/năm. 

• ðịa chỉ : KCN Phú 

Hội – Huyện ðức 

Trọng – Tỉnh Lâm 

ðồng. 

• ðiện thoại: (063) 

3679292 – (063) 

3679293     

• Fax: (063) 3679294 

6.  
Nhà máy xi 

măng DIC Bình 
 100% • Sản xuất xi măng 

• KCN Chơn Thành, 

tỉnh Bình Phước 
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STT Tên công ty 

Vốn ñiều 

lệ 

(tỷ ñồng) 

% góp 

vốn 

của 

DIC 

Lĩnh vực và quy mô  Thông tin liên hệ 

Phước 

Công ty liên doanh, liên kết 

1. 
CTCP Xi măng 

Hữu Nghị 2  
200 49% 

• Sản xuất clinker  

• Diện tích: 25.000 m2 

• Công suất: 1.200.000 

tấn clinker/năm 

• ðịa chỉ: KCN Thụy 

Vân, TP. Việt Trì, 

Phú Thọ. 

• ðiện thoại: 0210-

2220346             

• Fax: 0210-2220347 

2. 

CTCP Thương 

Mại Vận tải 

Minh Phong 

20 49% 

• Kinh doanh vận tải biển 

• Công suất: 16 chuyến / 

năm (10.800 

tấn/chuyến) 

 

• ðịa chỉ: 135/17/19 

Nguyễn Hữu Cảnh, 

P.22, Quận Bình 

Thạnh, Tp.Hồ Chí 

Minh 

• ðiện thoại: 08.3 

512 5942       

• Fax: 08.3 512 5946 

 

7. ðịnh hướng phát triển 

a. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

 Tầm nhìn 

DIC-INTRACO mong muốn trở thành doanh nghiệp có thương hiệu mang tầm cỡ 

quốc gia và khu vực bằng việc không ngừng phát huy tính sáng tạo, ñổi mới toàn 

diện về chất lượng sản phẩm, dịch vụ và con người. 

 Triết lý kinh doanh 

Uy tín, tận tâm, luôn ñổi mới và nỗ lực vì sự thành công của khách hàng. 

 Sứ mệnh 
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DIC-INTRACO sẽ mang ñến cho các bạn hàng những sản phẩm và dịch vụ có chất 

lượng tốt nhất. 

 Giá trị cốt lõi 

− Uy tín và ñạo ñức kinh doanh là yếu tố tiên quyết cho sự phát triển bền vững của 

Công ty. Luôn theo ñuổi và thực hiện tốt nhất tất cả những cam kết với khách 

hàng. Cam kết về chất lượng và uy tín trên từng sản phẩm, dịch vụ. 

− Chuyên nghiệp cao trong quản lý ñiều hành Công ty, ñảm bảo sử dụng hiệu quả 

và minh bạch trên từng ñồng vốn của cổ ñông. 

− Con người là tài sản có giá trị lớn nhất của Công ty. Công ty chú trọng xây dựng 

một môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện với những chế ñộ ñãi ngộ tốt 

nhất ñồng thời tạo mọi ñiều kiện thuận lợi cho từng cá nhân phát huy năng lực và 

sở trường của mình. 

− Thành công của khách hàng, ñối tác, cổ ñông là thước ño thành công của Công 

ty. 

b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

 Ổn ñịnh các hoạt ñộng sản xuất kinh doanh chính: 

− Tập trung vào kinh doanh các mặt hàng chính yếu theo ñúng lộ trình ñã nghiên 

cứu, phục vụ cho ngành xây dựng như: clinker, thạch cao, ngói màu cao cấp 

Nhật Bản, sắt thép, gỗ tròn, gỗ căm xe và bê tông nhẹ. 

− Tập trung vào phân khúc thị trường gồm những khách hàng lớn, chủ yếu là các 

nhà máy uy tín sản xuất xi măng, các công ty xây dựng, ñại lý phân phối và 

khách hàng có nhu cầu xây dựng biệt thự, nhà ở… 

− Tìm kiếm, khai thác thị trường mới cho các sản phẩm chủ lực: clinker, ngói màu. 

 ðẩy mạnh các hoạt ñộng ñầu tư: 

− Chú trọng ñầu tư, ñẩy nhanh tiến ñộ ñể hoàn thành các dự án hiện tại. Tập trung 

khai thác hiệu quả các dự án. 

− Tìm kiếm các cơ hội ñầu tư mới vào các ngành, lĩnh vực sản xuất vật liệu xây 

dựng có hiệu quả cao và phù hợp với mục tiêu phát triển của Công ty. 

c. Các mục tiêu ñối với môi trường, xã hội và cộng ñồng của Công ty 

 Các mục tiêu ñối với môi trường 
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Công ty luôn ý thức ñược tầm quan trọng của môi trường ñối với sự sống và tương lai 

của nhân loại. Các hoạt ñộng/sản phẩm hoặc dịch vụ của DIC không chỉ bảo ñảm chất 

lượng tốt mà còn có nghĩa vụ bảo vệ môi trường.  

ðể ñạt ñược ñiều này DIC cam kết thực hiện:  

• Tuân thủ các yêu cầu luật ñịnh và các yêu cầu khác liên quan ñến các tác ñộng 

môi trường của Công ty; Tăng cường kiểm soát, quản lý các vấn ñề liên quan 

ñến môi trường nhằm ngăn ngừa ô nhiễm, giảm thiểu tác ñộng ñáng kể ñến môi 

trường bằng các biện pháp:  

o Tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng và nước sinh hoạt; 

o Xử lý rác và nước thải;  

o Tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; 

• Phát huy tinh thần sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường, khuyến khích 

toàn thể nhân viên tái sử dụng trong quá trình sản xuất. 

• Nâng cao nhận thức cho toàn thể nhân viên thông qua ñào tạo kiến thức về công 

tác bảo vệ môi trường. 

• Chính sách này ñược phổ biến rộng rãi ñến toàn thể CBCNV Công ty ñể mọi 

người thấu hiểu và ñều có trách nhiệm bảo vệ môi trường. 

 Các mục tiêu ñối với xã hội và cộng ñồng 

Mục tiêu ñạt ñược sự phát triển bền vững ñể ñảm bảo lợi ích cho Công ty và xã hội 

luôn ñược Ban lãnh ñạo DIC quan tâm và thực hiện. Sản phẩm ngói màu cao cấp 

Nhật Bản mới của Công ty với nhiều cải tiến thân thiện với môi trường, ñáp ứng nhu 

cầu xây dựng các “công trình xanh” của các ñơn vị thi công. Năm 2011, Công ty ñã 

vinh dự nhận ñược Giải thưởng VIETTOPRE do Bộ Xây dựng tổ chức, Giải thưởng 

dành cho các doanh nghiệp vì cộng ñồng và phát triển bền vững là cột mốc ñánh dấu 

những nỗ lực của DIC trong việc cân bằng các mục tiêu kinh doanh và trách nhiệm 

ñối với xã hội. Ngoài ra, như một phần thực hiện ñóng góp và trách nhiệm với xã 

hội, với tinh thần tương thân tương ái, Ban lãnh ñạo Công ty luôn khuyến khích và 

kêu gọi tập thể cán bộ công nhân viên cùng nhau tổ chức và tham gia các chương 

trình từ thiện vì người nghèo. 
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8. Các rủi ro  

 Rủi ro kinh tế: Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng trực 

tiếp từ tốc ñộ tăng trưởng của nền kinh tế. Khi nền kinh tế tăng trưởng thì nhu 

cầu sản xuất kinh doanh của Công ty tăng, dẫn ñến doanh thu, lợi nhuận tăng, và 

ngược lại. Năm 2012 vẫn ñược xem là năm khó khăn trong chuỗi khó khăn do 

cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu cầu gây ra kế từ năm 2007, mặc dù Chính 

phủ Việt Nam ñã tung ra các gói kích cầu và thay ñổi một số chính sách kinh tế 

nhằm hỗ trợ cho những ngành nghề bị ảnh hưởng lớn vượt qua giai ñoạn khó 

khăn này. Cũng như các doanh nghiệp khác, tình hình hoạt ñộng kinh doanh của 

DIC cũng không tránh khỏi tác ñộng xấu từ cuộc khủng hoảng, tuy nhiên, Công 

ty ñã cố gắng tìm kiếm và mở rộng thêm thị trường xuất khẩu clinker nhằm khai 

thác triệt ñể các nguồn có tiềm năng tạo doanh thu ñể không quá phụ thuộc vào 

những thị trường truyền thống. 

 Rủi ro tỷ giá: Mảng kinh doanh clinker của Công ty chủ yếu là từ xuất khẩu vì 

vậy việc biến ñộng tỷ giá ngoại tệ (USD/VNð) cũng là một trong những rủi ro 

mà Công ty phải ñối mặt. Do ñó, khi tỷ giá biến ñộng tăng thì doanh số của Công 

ty và lợi nhuận cũng bị tác ñộng tăng và ngược lại. Tuy nhiên, năm 2012, với 

việc ñiều hành cẩn trọng của Ngân hàng Nhà nước thì tỷ giá nhìn chung là ổn 

ñịnh và tác ñộng tích cực ñến một số yếu tố vĩ mô khác. ðồng thời, do ñẩy mạnh 

xuất khẩu nên DIC có nguồn ngoại tệ và vay bằng ngoại tệ với mức lãi suất thấp, 

từ 4% ñến 6%/năm. 

 Rủi ro luật pháp: Hoạt ñộng trong thẩm quyền của pháp luật Việt Nam, Công ty 

chịu nhiều rủi ro do hệ thống pháp luật chưa chặt chẽ và còn nhiều quy ñịnh 

chồng chéo. Những quy ñịnh của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các 

quy ñịnh khác liên quan ñến ngành nghề hoạt ñộng kinh doanh của Công ty vẫn 

ñang trong quá trình hoàn thiện, do ñó bất kỳ ñiều chỉnh nào của chính sách pháp 

luật cũng sẽ có tác ñộng ñến hoạt ñộng kinh doanh của Công ty. Bên cạnh ñó, 

mỗi thị trường xuất khẩu sẽ có những quy ñịnh, pháp chế ñặc thù mà nếu không 

tìm hiểu kĩ sẽ ảnh hưởng ñến quá trình xuất khẩu, ảnh hưởng ñến doanh số cũng 

như các chi phí phát sinh. 
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 Rủi ro về tình hình tài chính: ðặc ñiểm kinh doanh của DIC là phụ thuộc vào 

lượng vốn vay lớn, do ñó, với tình hình kinh tế trong nước chưa ổn ñịnh, dẫn ñến 

lãi suất cho vay của Ngân hàng liên tục thay ñổi, gây trở ngại cho việc kinh 

doanh cho các doanh nghiệp có tính chất như DIC. Tuy nhiên, DIC ñã tạo ñược 

uy tín và mối quan hệ tốt với các tổ chức tín dụng Ngân hàng nên ñã ñược hưởng 

những ưu ñãi về lãi suất và hạn mức tín dụng. 

 Rủi ro khác: Một số rủi ro mang tính chất bất khả kháng như ñộng ñất, hỏa 

hoạn, chiến tranh…ñều có thể ảnh hưởng ít nhiều ñến hoạt ñộng của ngành cũng 

như của Công ty. Những rủi ro này ít có khả năng xảy ra nhưng nếu xảy ra có thể 

làm chậm tiến ñộ kinh doanh hoặc gây thiệt hại (phá hủy một phần hoặc hoàn 

toàn) ñến Công ty. 
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II. TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG TRONG NĂM 

1. Tình hình hoạt ñộng sản xuất kinh doanh 

ðvt: triệu ñồng 

STT Chỉ tiêu TH 2011 KH 2012 TH 2012 
Tỷ lệ 

TH2012/TH2011 

Tỷ lệ  

TH/KH 2012 

1.  Giá trị tổng sản 

lượng 
1.037.404 1.257.592 1.323.401 127,57% 105,23% 

2.  Doanh thu thuần 1.018.386 1.200.880 1.182.236 116,09% 98,45% 

3.  Giá vốn hàng bán 940.155 - 1.101.171 117,13% - 

4.  Chi phí lãi vay 38.394 - 41.701 108,61% - 

5.  Lợi nhuận sau thuế 

hợp nhất 
16.121 12.034 6.494 40,28% 53,96% 

6.  Tổng tài sản 628.620 - 647.975 103,08% - 

7.  Các khoản phải thu 

ngắn hạn 

232.372 
- 306.757 132,01% 

- 

8.  + Vòng quay các 

khoản phải thu 
4,50  5,23 116,22% 

 

9.  + Kỳ thu tiền bình 

quân 
79,92  68,84 86,14% 

 

10.  Hàng tồn kho 113.259 - 120.404 106,31% - 

11.  + Vòng quay hàng 

tồn kho 
7,62  8,92 117,06% 

 

12.  + Thời gian lưu 

kho 
47,92  40,91 85,37% 

 

13.  Nợ phải trả 412.786 - 444.290 107,63% - 

14.  + Vòng quay các 

khoản phải trả 
2,83  3,28 115,90% 

 

15.  + Kỳ trả tiền bình 

quân 
127,33  109,68 86,14% 
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So với năm 2011, doanh thu thuần năm 2012 của DIC tăng 16,09% nhưng do tình 

hình kinh tế khó khăn, lãi suất cho vay và các loại chi phí như giá nguyên vật liệu, 

ñiện, nước vẫn tiếp tục gia tăng dẫn ñến giá vốn hàng bán và chi phí lãi vay của 

Công ty cũng tăng theo lần lượt 17,13% và 8,61% nên lợi nhuận sau thuế chỉ ñạt 

40,28%. Trong khi ñó, nếu so với kế hoạch 2012 thì doanh thu và lợi nhuận thực 

hiện năm 2012 của Công ty ñều không ñạt, lần lượt chỉ chiếm 98,45% và 53,96%. 

Do hoạt ñộng thương mại (gồm các mặt hàng clinker, thạch cao, gỗ, sắt thép, xi 

măng) chiếm tỷ trọng doanh thu lớn hơn hoạt ñộng sản xuất (với chỉ riêng mặt hàng 

ngói màu) nên các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho của Công ty ñược ñặc 

biệt theo dõi chặt chẽ. Năm 2012, hạng mục các khoản phải thu ngắn hạn và hàng 

tồn kho ñều tăng lần lượt 32,01% và 6,31% so với năm 2011. Tuy nhiên, vòng quay 

các khoản phải thu cùng vòng quay hàng tồn kho tăng lên, trong khi số ngày phải 

thu và thời gian lưu kho của Công ty lại ngắn ñi ñã cho thấy tình hình quản lý công 

nợ của Công ty tốt hơn lên, sản phẩm ñược tiêu thụ dễ dàng hơn và Công ty sử dụng 

vốn hiệu quả hơn. 

Ngoài ra, do phải nhập khẩu gỗ và clinker với giá trị lớn nên việc xoay vòng vốn 

cũng ñược Công ty ñặc biệt chú trọng, nhất là vào những giai ñoạn cao ñiểm. Cũng 

như các khoản phải thu và hàng tồn kho, nợ phải trả của Công ty năm 2012 cũng 

tăng, tăng 7,63% so với năm 2011. Tuy nhiên, vòng quay các khoản phải trả cũng 

tăng, trong khi thời gian thanh toán công nợ lại giảm và DIC ñã tạo ñược uy tín 

trong kinh doanh ñối với các khách hàng và ñối tác nên càng cho thấy khả năng chi 

trả, thanh toán các khoản nợ của Công ty ngày càng ñược cải thiện tốt hơn lên.  

 

2. Tổ chức và nhân sự 

a. Tóm tắt lý lịch của Ban ñiều hành 

 Ông Nguyễn ðức Hải: Chủ tịch Hội ðồng Quản Trị kiêm Tổng Giám ñốc 

Là cử nhân trường ðại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn ðức Hải 

gia nhập Công ty ðầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) từ năm 1995. Năm 2003, 

theo Quyết ñịnh của Bộ Xây dựng về việc thành lập Công ty DIC ðầu tư & 

Thương mại trực thuộc Công ty ðầu tư Phát triển Xây dựng, ông Hải ñã trở thành 

một trong những cán bộ chủ chốt và tiên phong của công ty con. ðến năm 2005, 
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sau khi chuyển ñổi mô hình thành Công ty Cổ phần, ông Hải ñã ñược bổ nhiệm 

làm Tổng Giám ñốc Công ty Cổ phần ðầu tư & Thương mại DIC (tháng 8 năm 

2005). Sau gần 10 năm tận lực cống hiến, ông Hải ñã vinh dự ñược nhận danh 

hiệu, huy chương của Bộ và Nhà nước trong ñó có bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ các năm 2007, 2009, 2010; huân chương Lao ñộng Hạng 3, bằng khen 

của Bộ Xây dừng từ năm 2003 ñến nay. 

 Ông Dương ðình Thái: Thành viên Hội ðồng Quản Trị kiêm Phó Tổng Giám 

ñốc 

Gắn bó với Công ty từ khi thành lập, ông Dương ðình Thái ñã liên tục giữ các vị 

trí chủ chốt của Công ty: Giám ñốc Tài chính từ năm 2005-2008, Phó Tổng Giám 

ñốc từ năm 2009 ñến nay.  

Ông Dương ðình Thái ñã có nhiều ñóng góp tích cực và mang tính ñột phá trong 

các vấn ñề về ðầu tư Tài chính cũng như quản lí ñiều hành. 

 Ông Nguyễn Mạnh Chiến: Phó Tổng Giám ñốc 

Ông Nguyễn Mạnh Chiến gia nhập Công ty ðầu tư Phát triển Xây dựng từ năm 

1997 ñến 2002.Khi DIC ñược thành lập, Ông Nguyễn Mạnh Chiến là một trong 

những cán bộ tiên phong gây dựng Công ty mới. Với nhiều năm kinh nghiệm trong 

lĩnh vực vật liệu xây dựng, Ông Nguyễn Mạnh Chiến ñã ñược Ban Quản trị tín 

nhiệm và giao giữ chức vụ Giám ñốc nhà máy Sản xuất VLXD từ năm 2005-2008. 

Từ năm 2008 ñến nay, Ông Nguyễn Mạnh Chiến giữ chứ Phó Tổng Giám ñốc 

Công ty kiêm Giám ñốc DIC ðà Nẵng.  

 Bà Lê Thị Thúy Nga: Giám ñốc Tài Chính kiêm Kế toán trưởng 

Tốt nghiệp ðại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Lê Thúy Nga ñã có nhiều 

năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính – Kế toán Doanh nghiệp.Bà 

gia nhập Công ty vào năm 2001 và ñã giữ nhiều chức vụ chủ chốt của DIC. Từ 

năm 2009 ñến nay, Bà Lê Thúy Nga ñược bổ nhiệm làm Giám ñốc Tài chính kiếm 

Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần ðầu tư và Thương mại DIC.  

b. Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần của Ban Tổng giám ñốc và Kế toán 

trưởng tại ngày 30/06/2012. 

STT Họ tên Chức danh ðịa chỉ Số cổ phần Tỷ lệ 
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1.  Ông Nguyễn ðức Hải Tổng Giám ñốc 

79/4C Khu Phố 4, 

Phường Tân Kiểng, 

Quận 7, TPHCM 

880.308 5,35% 

2.  Ông Dương ðình Thái 
Phó Tổng Giám 

ñốc 

39/5/4 ðường 23. 

Hiệp Bình Chánh, 

Thủ ðức 

56.172 0,34% 

3.  
Ông Nguyễn Mạnh 

Chiến 

Phó Tổng Giám 

ñốc 

72/1B Lâm Văn Bền, 

Quận 7, TPHCM 
- - 

4.  Bà Lê Thị Thúy Nga 

Giám ñốc Tài 

chính kiêm Kế 

toán trưởng 

359 Trần Phú P.8 Q.5 55.303 0,34% 

c. Những thay ñổi trong Ban ñiều hành: Không có. 

d. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách ñối với người lao ñộng 

Tổng số Cán bộ – Công nhân viên của toàn Công ty tính ñến thời ñiểm 31/12/2012 là 

201 người, ñược phân loại theo trình ñộ như sau: 

Trình ñộ Số lượng Tỷ lệ 

ðại học và trên ñại học 66 32,84% 

Cao ñẳng, trung cấp 30 14,93% 

Công nhân kỹ thuật bậc 4/7 trở lên 59 29,35% 

Trình ñộ khác 46 22,89% 

Tổng Cộng 201 100,00% 

 Văn hóa doanh nghiệp 

Công ty luôn duy trì một môi trường làm việc năng ñộng và thân thiện ñối với ñội ngũ 

cán bộ công nhân viên. Ngoài việc tạo ñiều kiện tối ña ñể mỗi cá nhân phát huy kinh 

nghiệm, năng lực của mình, Công ty luôn chú trọng ñể khen thưởng và tuyên dương 

những tập thể, cán bộ có những ñóng góp tích cực, có những ý tưởng sáng tạo hiệu quả 

trong công việc. ðặc biệt, lễ Tổng kết Hoạt ñộng Kinh doanh cuối năm là nơi gặp gỡ và 

trao ñổi của các cá nhân, tập thể lao ñộng giỏi. ðây là hoạt ñộng thường niên của Công 

ty ñể tôn vinh ñội ngũ cán bộ, công nhân viên... những người ñã tận lực cùng DIC trên 

con ñường phát triển.  
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 Chính sách cho người lao ñộng 

Ngoài thực hiện ñầy ñủ các chế ñộ về BHXH, BHYT theo quy ñịnh của Nhà nước, 

Công ty luôn quan tâm và chăm lo ñến ñời sống của cán bộ, công nhân viên. Lương 

tháng 13, thưởng Tết, thưởng các dịp Lễ lớn là các hoạt ñộng hàng năm ñược Công ty 

chú trọng. Ngoài ra, ñể nâng cao năng suất lao ñộng và tạo môi trường gắn bó thân 

thiết, Công ty thường xuyên tổ chức các Chương trình Văn hóa văn nghệ cho con em 

cán bộ công nhân viên, thi ñấu thể dục thể thao, du lịch... 

 Công tác thi ñua khen thưởng 

Tình hình hoạt ñộng kinh doanh của Công ty trong năm nay gặp nhiều khó khăn, tuy 

nhiên Công ty vẫn duy trì công tác thi ñua khen thưởng hằng năm nhằm khuyến khích 

tinh thần nhiệt tình, cố gắng lao ñộng hăng say của cán bộ công nhân viên nhất là trong 

giai ñoạn cần sự chung tay góp sức ñể Công ty vượt qua giai ñoạn khó khăn này. 

 Công tác ñời sống cán bộ nhân viên 

Trong năm qua, ñời sống cán bộ công nhân viên (CBCNV) của một số doanh nghiệp trở 

nên bấp bênh nhưng ñời sống cán bộ công nhân viên của DIC – Intraco thì vẫn ñược 

ñảm bảo tương ñối ổn ñịnh và Công ty vẫn tổ chức các buổi tiệc như mừng Trung thu 

cho các con em CBCNV và khen thưởng cho các cháu có thành tích học tập xuất sắc… 

 

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

a. Các khoản ñầu tư lớn:  

 Dự án Khu cao ốc Trung tâm Thương mại Trần Hưng ðạo, Q.1 

ðây là dự án DIC Intraco hợp tác với Công ty Yên Khánh theo Hợp ñồng hợp tác 

kinh doanh số 15/HðHTKD ký ngày 26/01/2007 nhằm thực hiện xây dựng Khu cao 

ốc văn phòng 15 tầng tại số 112 Trần Hưng ðạo, Quận 1, Tp,Hồ Chí Minh, tọa lạc 

trên diện tích 1.370 m2; Dự kiến diện tích xây dựng là 581m2 và tổng diện tích sàn 

và tầng hầm xây dựng vào khoảng hơn 9.000 m2; Tổng vốn ñầu tư hơn 100 tỷ ñồng. 

Tiến ñộ của dự án từ năm 2011 ñến nay vẫn không có tiến triển mới và hiện tại dự 

án ñang ách tắc ở giai ñoạn ñàm phán giữa DIC với ñối tác là Công ty Yên Khánh 

về việc DIC không tham gia ñầu tư trên diện tích 7.937m2 và những ñề nghị của 

Yên Khánh không ñúng theo Hợp ñồng Hợp tác kinh doanh ñã ký.  
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 Dự án Khu Công nghiệp xen kẽ Khu Dân cư tại xã Xuân Thới Thượng, Hóc 

Môn, TP.HCM 

−−−− ðịa ñiểm:  tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Tp, HCM 

−−−− Tổng mức ñầu tư (tạm tính) : 2.474.000 triệu ñồng 

−−−− Dự án có vị trí giao thông ñịa lý thuận lợi nằm trên trục ñường xuyên Á, 

là cửa ngõ vào TP. Hồ Chí Minh, cách trung tâm thành phố khoảng hơn 

15 km. 

Từ khi thành lập Ban Quản lý dự án ñến nay, tiến ñộ triển khai thực hiện dự án rất 

chậm. ðến nay, Công ty ñã hoàn tất hồ sơ Quy hoạch 1/2000 Khu Công nghiệp 

(KCN) nộp cho Ban Quản lý KCN Tp. HCM trình duyệt và hoàn thành hồ sơ, thủ 

tục xin cấp phép quy hoạch 1/500 Khu dân cư gửi Sở Quy hoạch.  

Trong năm 2012, DIC Corp cũng ñã ra thông báo cho Công ty DIC và Ban Quản lý 

dự án về việc tạm dừng góp vốn vào dự án KCN xen dân cư Xuân Thới Thượng, 

Hóc Môn, Tp. HCM. 

Khó khăn vướng mắc:  

� Về quy hoạch: Dự án cần có kết luận của Sở Quy hoạch thống nhất về tuyến 

ñường vành ñai ñi ngang qua Khu Công nghiệp, nhưng ñến nay Ban dự án vẫn 

chưa nhận ñược câu trả lời cũng như sự thông qua của Sở. 

� Về Khu dân cư liền kề KCN xin cấp phép quy hoạch 1/500 thì Sở Quy hoạch hẹn 

ñến ngày 27/12/2012 sẽ có câu trả lời. 

� Việc lập hồ sơ, thủ tục ñể cấp giấy chứng nhận ñầu tư cần ñược hướng dẫn: Giấy 

chứng nhận ñầu tư cấp cho toàn khu hay KCN cấp riêng và Khu dân cư cấp 

riêng. ðiều này ảnh hưởng ñến hồ sơ, thủ tục vì nếu cấp riêng sẽ lập Giải trình 

báo cáo kinh tế kỹ thuật riêng và nộp hồ sơ cho ñơn vị thẩm quyền xử lý khác 

nhau. 

� ðể ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện dự án, phía Công ty cũng như Phòng dự án cũng 

ñã liên hệ Ban Quản lý KCN hướng dẫn và tác ñộng ñến các ñơn vị liên quan 

giải quyết công việc theo thời gian quy ñịnh. 

 Dự án Khu dân cư 25ha tại xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn 
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Công ty ñã ký Hợp ñồng giao khoán việc ñền bù và giải toả cho Công ty ðại 

Nguyễn theo Hợp ñồng giao khoán ñã ký ngày 31/05/2010. Theo ñó, Công ty ðại 

Nguyễn có trách nhiệm thực hiện trọn gói (từ việc bồi thường cho dân, giải phóng 

mặt bằng, lập hồ sơ xin giao ñất cho ñến khi UBND Tp. HCM có quyết ñịnh thuận 

chủ trương và giao ñất cho Công ty DIC Intraco) với tổng diện tích là 19,7 ha ñất tại 

xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn và Công ty sẽ thanh toán theo từng ñợt. ðến 

thời ñiểm này, ðại Nguyễn ñã bàn giao cho Công ty với tổng diện tích là 3 ha và 

Công ty ñã tạm ứng cho ðại Nguyễn 18,9 tỷ ñồng (bao gồm cả 6,5 tỷ góp vốn nội 

bộ). 

Do tình hình thị trường bất ñộng sản vẫn tiếp tục ảm ñạm và kéo dài trong vài năm 

tới, ñồng thời do ðại Nguyễn không bàn giao thêm ñất cho Công ty theo thoả thuận 

nên HðQT ñã quyết ñịnh không tiếp tục thực hiện dự án và ñã yêu cầu Công ty 

TNHH ðại Nguyễn hoàn trả số tiền ñã nhận tạm ứng, lãi vay và phạt hợp ñồng. Hai 

bên ñang trong quá trình ñàm phán cụ thể các mức phạt cũng như thời hạn thanh 

toán. Hiện nay, Công ty ñã hoàn tất thủ tục khởi kiện và tòa án Hóc Môn ñã mời hòa 

giải 3 lần nhưng không thành. 

 Dự án nhà máy Xi măng Hữu Nghị 2, tỉnh Phú Thọ 

−−−− ðịa ñiểm:  tại xã Yên Mao, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ 

−−−− Công suất: 400,000 tấn/năm 

−−−− Tổng mức ñầu tư (tạm tính) : 600.000 triệu ñồng 

Từ năm 2011 ñến nay, dự án vẫn trong giai ñoạn xây dựng và ñã hoàn thành xong 

một số hạng mục với tổng khối lượng ñào ñắp, xây dựng, lắp ñặt thiết bị, mua nhập 

thiết bị và gia công chế tạo trong nước khoảng 120 tỷ ñồng.  

b. Các công ty con, công ty liên kết:  

 Công ty con: 

1. CTCP ðầu tư và Thương mại DIC ðà Nẵng (91%): 

ðvt: triệu ñồng 

STT Chỉ tiêu 2011 2012 % tăng/giảm 

1.  Tổng giá trị tài sản 19.837 17.220 86,81% 
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STT Chỉ tiêu 2011 2012 % tăng/giảm 

2.  Doanh thu thuần 17.691 15.237 86,13% 

3.  Giá vốn hàng bán 12.270 12.164 99,14% 

4.  Thuế và các khoản phải nộp 245 - - 

5.  Lợi nhuận trước thuế 754 (2.241) (297,21%) 

6.  Lợi nhuận sau thuế 508 (2.241) (441,14%) 

 

2. Công ty TNHH MTV ðầu tư và Phát triển Xây dựng ðà Nẵng (ñược sở 

hữu 100% bới CTCP ðầu tư và Thương mại DIC ðà Nẵng): 

ðvt: triệu ñồng 

STT Chỉ tiêu 2011 2012 % tăng/giảm 

1.  Tổng giá trị tài sản 2.320 1.330 57,33% 

2.  Doanh thu thuần 359 855 238,16% 

3.  Giá vốn hàng bán 550 786 142,91% 

4.  Thuế và các khoản phải nộp - - - 

5.  Lợi nhuận trước thuế (827) (792) 95,77% 

6.  Lợi nhuận sau thuế (827) (792) 95,77% 

 

3. CTCP ðầu tư và Thương mại DIC ðà Lạt (90%): 

ðvt: triệu ñồng 

STT Chỉ tiêu 2011 2012 % tăng/giảm 

1.  Tổng giá trị tài sản 8.104 7.350 90,70% 

2.  Doanh thu thuần 6.685 7.855 117,50% 

3.  Giá vốn hàng bán 5.024 6.711 133,58% 

4.  Thuế và các khoản phải nộp - - - 

5.  Lợi nhuận trước thuế (194) (799) (411,86%) 

6.  Lợi nhuận sau thuế (194) (799) (411,86%) 
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 Công ty liên kết: 

1. CTCP Thương mại Vận tải Minh Phong (49%): 

ðvt: triệu ñồng 

STT Chỉ tiêu 2011 2012 % 2012/2011 

1.  Tổng giá trị tài sản 57.980 150.590 259,73% 

2.  Doanh thu thuần 103.963 373.808 359,56% 

3.  Giá vốn hàng bán 93.238 361.603 387,83% 

4.  Thuế và các khoản phải nộp 952.691 532.359 55,88% 

5.  Lợi nhuận trước thuế 7.493 3.042 40,60% 

6.  Lợi nhuận sau thuế 6.541 2.509 38,36% 

 

4. Tình hình tài chính 

a. Tình hình tài chính 

ðvt: triệu ñồng 

STT Chỉ tiêu 2011 2012 % tăng/giảm 

1.  Tổng giá trị tài sản 628.620 647.975 103,80% 

2.  Doanh thu thuần 1.018.386 1.182.236 116,09% 

3.  Thuế và các khoản phải nộp 14.155 10.786 76,20% 

4.  Lợi nhuận trước thuế 18.298 10.813 59,09% 

5.  Lợi nhuận sau thuế 16.121 6.494 40,28% 

 

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  

Chỉ tiêu ðvt 2011 2012 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Lần  1,20 1,16 

+ Hệ số thanh toán nhanh: Lần 0,91 0,88 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    
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Chỉ tiêu ðvt 2011 2012 

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 65,67% 68,57% 

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 192,58% 219,32% 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt ñộng    

+ Vòng quay hàng tồn kho Vòng 7,62 8,92 

+ Thời gian lưu kho Ngày 47,92 40,91 

+ Vòng quay các khoản phải thu Vòng 4,50 5,23 

+ Kỳ thu tiền bình quân Ngày 79,92 68,84 

+ Vòng quay các khoản phải trả Vòng 2,83 3,28 

+ Kỳ trả tiền bình quân Ngày  127,33 109,68 

+ Vòng quay tổng tài sản Vòng  1,62 1,82 

+ Vòng quay tài sản cố ñịnh Vòng 17,19 26,35 

+ Vòng quay vốn lưu ñộng Vòng 2,16 2,38 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần  % 1,58% 0,55% 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 7,52% 3,21% 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 2,56% 1,00% 

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt ñộng kinh doanh/Doanh 

thu thuần 

% 
1,46% 0,76% 

 Khả năng thanh toán: Các chỉ số này năm 2012 của Công ty thấp hơn năm 2011 

cho thấy khả năng thanh toán của Công ty năm 2012 dần bị hạn chế hơn 2011, tuy 

nhiên không ñáng kể và ở mức chấp nhận ñược so với toàn ngành. 

 Cơ cấu vốn: Do nhu cầu phát triển kinh doanh và trong năm 2012 các loại chi phí 

nguyên liệu ñầu vào, chi phí vận chuyển... tăng cao hơn năm 2011, trong khi nền 

kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn dẫn ñến tình hình huy ñộng vốn từ việc phát hành 

cổ phiếu không mấy khả thi nên ñể các mảng sản xuất kinh doanh vẫn ñược diễn 

ra liên tục thì Công ty buộc phải vay vốn ngân hàng với chi phí lãi vay cao. Vì 

vậy, có thể thấy hệ số Nợ trên tổng tài sản và trên vốn chủ sở hữu của Công ty cao 

hơn trong năm 2012. 
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 Khả năng sinh lời: Do giá vốn hàng bán và các loại chi phí của Công ty năm 

2012 tăng khoảng 17% so với năm 2011 nên ñã dẫn ñến lợi nhuận sau thuế giảm, 

kéo theo các chỉ số về khả năng sinh lời của Công ty năm 2012 thấp hơn 2011. 

 Chỉ số về năng lực hoạt ñộng: Nhìn chung, các chỉ số này cho thấy năm 2012 

Công ty hoạt ñộng hiệu quả hơn năm 2011. Mặc dù hàng tồn kho năm 2012 tăng 

6,31% so với năm 2011 nhưng vòng quay hàng tồn kho và thời gian lưu kho trong 

năm 2012 phản ánh khả năng tiêu thụ hàng hóa của Công ty tốt hơn. ðồng thời, là 

một doanh nghiệp thương mại vật liệu xây dựng – một ngành chịu nhiều rủi ro của 

sự biến ñộng giá trên thị trường, vòng quay tồn kho lớn góp phần làm giảm thiểu 

rủi ro giảm giá hàng tồn kho. Cũng như hàng tồn kho, các khoản phải thu ngắn hạn 

2012 cũng tăng, tăng 32,01% so với 2011 nhưng vòng quay và kỳ trả tiền của các 

khoản phải thu, phải trả cũng ñều cho thấy năng lực hoạt ñộng của Công ty ñã 

ñược cải thiện hơn trong năm 2012, khách hàng thanh toán tiền mua hàng nhanh 

hơn, trong khi thời gian thanh toán các khoản nợ vay của Công ty cũng ñược rút 

ngắn hơn. Các chỉ số về năng lực hoạt ñộng còn lại một lần nữa phản ánh việc sử 

dụng tài sản và vốn lưu ñộng ñể tạo doanh thu của Công ty cũng hiệu quả hơn. 

 

5. Cơ cấu cổ ñông, thay ñổi vốn ñầu tư của chủ sở hữu 

a. Cổ phần:  

STT Loại cổ phần Số cổ phần 

1.  Cổ phần ñăng ký phát hành 16.446.069 

2.  Cổ phần ñã bán ra công chúng 16.446.069 

 − Cổ phần phổ thông 16.446.069 

 − Cổ phần ưu ñãi - 

3.  Cổ phần mua lại 534.940 

 − Cổ phần phổ thông 534.940 

 − Cổ phần ưu ñãi - 

4.  Cổ phần ñang lưu hành  15.911.129 

 − Cổ phần phổ thông 15.911.129 
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STT Loại cổ phần Số cổ phần 

 − Cổ phần ưu ñãi - 

b. Cơ cấu cổ ñông:  

 Căn cứ danh sách cổ ñông tại ngày 30/06/2012, cơ cấu cổ ñông của DIC như sau: 

STT Thành phần cổ ñông Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu 

1.  Hội ñồng Quản trị 1.400.396 8,52% 

2.  Cổ ñông trong nước 14.263.307 86,73% 

 Cá nhân 12.798.194 77,82% 

 Tổ chức 1.465.113 8,91% 

3.  Cổ ñông nước ngoài 247.426 1,50% 

 Cá nhân  220.749 1,34% 

 Tổ chức 26.677 0,16% 

4.  Cổ phiếu quỹ 534.940 3,25% 

 Tổng cộng 16.446.069 100,00% 

 Danh sách cổ ñông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần tại ngày 30/06/2012. 

STT Tên cổ ñông ðịa chỉ Số cổ phần Tỷ lệ 

1 Nguyễn ðức Hải 13 Kỳ ðồng, P.9, Q.3, Tp. 

HCM 

968.338 5,89% 

2 Tổng Cty CP ðầu tư Phát 

triển Xây dựng 

265 Lê Hồng Phong, P. 8, 

BR - VT 

1.452.548 8,83% 

c. Tình hình thay ñổi vốn ñầu tư của chủ sở hữu:  

Tháng 06 năm 2012, DIC Intraco tăng vốn ñiều lệ từ 150 tỷ lên 164 tỷ ñồng bằng 

việc phát hành 10% cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ ñông hiện hữu và ñã niêm yết bổ sung 

số lượng cổ phiếu phát hành lên sàn giao dịch chứng khoán Tp. HCM ngày 09/08/2012. 

Ngoài ra, theo Nghị quyết ðại hội cổ ñông thường niên năm 2012 ñược thông qua 

ngày 12/05/2012, Công ty dự kiến tăng vốn ñiều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu cho 03 

ñối tượng bao gồm: 2.475.000 cổ phiếu cho cổ ñông hiện hữu, 1.500.000 cổ phiếu cho 

ñối tác chiến lược và 700.000 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên. Tuy nhiên, xét thấy 

tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thị trường chứng khoán vẫn chưa thật sự ổn 
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ñịnh và an toàn, khả năng huy ñộng vốn thành công bằng việc phát hành cổ phiếu như 

ñã ñề ra trong ñiều kiện chưa thuận lợi trong năm 2012 là thấp nên Hội ñồng Quản trị 

Công ty ñã quyết ñịnh không tiến hành phát hành cổ phiếu thêm nữa. 

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ:  

Từ ngày 15/12/2011 ñến ngày 16/02/2012, DIC Intraco ñã tiến hành mua lại 

534.940 cổ phiếu quỹ với giá mua trung bình là 6.897 ñ/CP, có giá trị tương ñương 

khoảng 3.689.421.000 ñồng. 

e. Các chứng khoán khác: Không có.   
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III. BÁO CÁO VÀ ðÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ðỐC 

1. ðánh giá kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh 

a. Tổng quan về hoạt ñộng của Công ty 

Do tình hình kinh tế trong nước năm 2012 vẫn chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng kéo 

dài từ năm 2007 và vẫn còn gặp nhiều khó khăn, giá nhiên liệu, ñiện, than, xăng… ñều 

tăng, lãi suất ngân hàng cao, vốn lưu ñộng thiếu... gây hạn chế trong việc sản xuất và 

tiêu thụ hàng hóa sản phẩm cho nhiều doanh nghiệp, trong ñó có DIC. Vì vậy, trong 

quá trình sản xuất kinh doanh, xét thấy tình hình không có nhiều thuận lợi, vào giữa 

niên ñộ, Ban Tổng Giám ñốc ñã trình Hội ñồng Quản trị về việc ñiều chỉnh kế hoạch 

sản xuất kinh doanh 2012 cho phù hợp với thực tế và ñã ñược Hội ñồng Quản trị thông 

qua. Việc ñiều chỉnh này cũng sẽ ñược Hội ñồng Quản trị báo cáo và xin thông qua tại 

kỳ ðại hội ñồng cổ ñông thường niên 2013. So với số liệu ban ñầu, kế hoạch cả năm 

2012 ñược ñiều chỉnh giảm mạnh với tỷ lệ thực hiện cho doanh thu thuần và lợi nhuận 

sau thuế lần lượt là 70,40% và 50,00%. ðồng thời, ngoài việc ñiều chỉnh kế hoạch sản 

xuất kinh doanh, Ban Tổng Giám ñốc cũng ñã cân nhắc cắt giảm một số chi phí ñối 

với toàn Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế. 

STT Chỉ tiêu ðVT TH 2011  KH 2012 TH 2012 

%TH2012

/ 

TH2011 

%TH2012

/ 

KH2012 

1.  Giá trị tổng sản lượng Tr.ñồng 1.037.404 1.257.592 1.323.401 127,57% 105,23% 

2.  Tổng doanh thu hợp nhất Tr.ñồng 1.018.386 1.200.880 1.182.236 116,09% 98,45% 

3.  Giá vốn hàng bán Tr. ñồng 940.155 - 1.101.171 117,13% - 

4.  Chi phí lãi vay Tr. ñồng 38.394  41.701 108,61%  

5.  Lợi nhuận sau thuế Tr.ñồng 16.121 12.034 6.494 40,28% 53,96% 

6.  Tổng giá trị tài sản Tr. ñồng 628.620 - 647.975 103,08% - 

 

Chi tiết giá trị sản lượng và doanh thu từng mặt hàng kinh doanh của Công ty năm 

2012: 

ðvt: triệu ñồng 
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KH 2012 Thực hiện 2012 Tỷ lệ ñạt kế hoạch 

MẶT HÀNG Giá trị sản 

lượng 
Doanh thu 

Giá trị sản 

lượng 
Doanh thu 

Giá trị sản 

lượng 
Doanh thu 

Clinker, thạch 

cao và ñá vôi 
980.743 938.368 1.032.335 907.577 105,26% 96,72% 

Ngói màu 70.525 69.185 63.233 51.041 89,66% 73,77% 

Gỗ  107.586 96.733 106.058 112.153 98,58% 115,94% 

Sắt thép 60.670 57.543 55.854 52.975 92,06% 92,06% 

Xi măng 27.240 28.472 13.930 14.389 51,14% 50,54% 

Khác (Than cám, 

cao su, khác) 
10.828 10.579 51.991 44.099 480,15% 416,85% 

TỔNG CỘNG 1.257.592 1.200.880 1.323.401 1.182.234 105,23% 98,45% 

 

 Clinker và thạch cao: 

Clinker luôn ñược xem là mặt hàng chủ lực của Công ty. Mọi sự tăng trưởng, suy 

giảm về doanh thu, lợi nhuận của mặt hàng này ñều ảnh hưởng ñến kết quả kinh 

doanh của toàn công ty. Trong những năm qua doanh thu từ clinker chiếm ñến 70% 

tổng doanh thu . 

Với lợi thế về uy tín cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối clinker, hiện tại 

DIC là công ty có thị phần phân phối clinker lớn nhất miền Nam và là một trong 

những nhà phân phối clinker nhập khẩu ñộc quyền. Tuy nhiên, cùng với khó khăn 

chung của nền kinh tế, ngành bất ñộng sản và lĩnh vực vật liệu xây dựng, tình hình 

tiêu thụ clinker của DIC trong năm 2012 có phần suy giảm, cung lớn hơn cầu, sức 

tiêu thụ nội ñịa giảm, thị trường xuất khẩu thì cạnh tranh gay gắt, dẫn ñến giá trị sản 

lượng và doanh thu clinker của DIC ñạt lần lượt 105,26% và 96,72% so với kế 

hoạch 2012. 

 Ngói màu: 

Thị trường ngói màu còn nhiều tiềm năng phát triển tuy nhiên do vốn ñầu tư cho 

việc xây dựng nhà máy sản xuất ngói không quá lớn khiến cho sự cạnh tranh ở thị 

trường này trở nên gay gắt. Vì vậy, Công ty không ñẩy mạnh hoạt ñộng này. Doanh 
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thu từ việc bán các sản phẩm ngói màu chỉ chiếm trung bình gần 7% trong tổng 

doanh thu mặc dù ñây là mặt hàng truyền thống nhiều năm qua của Công ty.  

Năm 2012, Công ty ñã chủ ñộng ñịnh giá trung bình sản phẩm cao và thương hiệu 

Ngói DIC vẫn có ảnh hưởng mạnh trong phân khúc sản phẩm Ngói Nhật trong bối 

cảnh chung là ngành VLXD bị ảnh hưởng nặng nề từ sự ñóng băng của thị trường 

bất ñộng sản, sức cầu suy yếu và hàng tồn kho tăng cao. Tuy nhiên, giá trị sản lượng 

và doanh thu ngói màu DIC năm 2012 lần lượt cũng chỉ ñạt 86,66% và 73,77% so 

với kế hoạch.  

Ngoài ra, trong năm 2012, DIC ñã có ý ñịnh hợp nhất 3 ñơn vị sản xuất ngói màu là 

Nhà máy 1 (Quận 9), Nhà máy 2 (Quận Bình Chánh) và DIC ðà Lạt nhằm tập trung 

vào 1 ñịa ñiểm sản xuất tại Tp. HCM ñể thuận lợi trong việc quản lý, giảm chi phí 

hoạt ñộng và sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn. Tuy nhiên, kế hoạch hợp nhất này 

vẫn chưa ñược triển khai do một số yếu tố khách quan. 

 Gỗ:  

Với lợi thế lâu năm nhập khẩu từ Myanmar và nguồn hàng khai thác từ những thân 

gỗ trên 100 tuổi ñược ñánh giá là quý hiếm, Công ty cũng phát triển ñược cả bán sỉ 

và bán lẻ cho các Công ty sản xuất ñồ gỗ nội ngoại thất xuất khẩu, các xưởng tư 

nhân và các Công ty thương mại nhỏ trong nước. Năm 2012, Công ty ñã ký kết ñược 

nhiều hợp ñồng giá trị lớn với giá trị sản lượng và doanh thu lần lượt ñạt 98,58% và 

115,94% so với kế hoạch. 

 Sắt thép:  

Với các mặt hàng ngoài clinker thì thép ñang là một mặt hàng ñược Công ty chú 

trọng phát triển thành ngành hàng chủ lực. Tuy nhiên, năm 2012, tình hình tiêu thụ 

thép trong nước vẫn diễn ra trầm lắng, hàng tồn kho tăng cao, lãi suất vay ngân hàng 

và chi phí ñiện cũng tăng cao nên ñã ñội chi phí giá thành thép tăng theo, hầu hết 

các doanh nghiệp ngành này ñều ñang cắt giảm sản xuất xuống dưới 60% công suất, 

thậm chí có ñơn vị ngừng sản xuất. Trong bối cảnh như vậy, giá trị sản lượng và 

doanh thu của mặt hàng sắt thép DIC cùng ñạt 92,06% so với kế hoạch 2012. 

 Xi măng: 
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Giá trị sản lượng và doanh thu mặt hàng xi măng lần lượt chỉ ñạt 51,14% và 50,54% 

so với kế hoạch 2012. Nguyên nhân chủ yếu là do: thị trường tiêu thụ xi măng giảm 

mạnh; giá tiêu thụ liên tục giảm, bình quân giảm hơn 10%, nếu so với ñầu năm thì 

giá cuối năm giảm 15%, trong khi giá ñầu vào như ñiện, than vẫn tiếp tục tăng; vị trí 

nhà máy không thuận lợi, chủ yếu vận chuyển bằng ñường bộ nên làm cho giá 

nguyên liệu ñầu vào cao hơn từ 10% – 15% so với các ñơn vị sản xuất xi măng khu 

vực lân cận và chi phí vận chuyển hàng bán cũng như chi phí bán hàng thường cao 

hơn so với các ñơn vị khác do nhà máy không có phương tiện vận chuyển hay vận 

chuyển nhỏ lẻ. 

 Vận tải:  

Cùng với khó khăn trong ngành xây dựng, bất ñộng sản, giá xăng dầu liên tục tăng, 

04 sà lan thuộc Bộ phận Vận tải cũng rơi vào tình trạng kinh doanh không hiệu quả. 

Vì vậy, BP Vận tải ñã thông báo tình hình kinh doanh lên Ban Tổng Giám ñốc và 

ñưa ra ñề xuất cho thanh lý 04 sà lan này. ðến hết tháng 12/2012, việc thanh lý sà 

lan ñã hoàn tất. ðồng thời, BP Vận tải ñã hoàn tất hợp ñồng thanh lý với toàn bộ 

thuyền viên và 1 nhân viên kỹ thuật ñã hết tuổi lao ñộng. Còn lại một số thủ tục sang 

tên ñổi chủ sà lan sẽ ñược tiếp tục thực hiện khi bên mua có nhu cầu. 

b. Những tiến bộ Công ty ñã ñạt ñược: 

− Lần thứ 5 có mặt trong VNR 500 – Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 

(2007, 2008, 2010, 2011 & 2012). 

− Cúp vàng và Huy chương vàng chất lượng sản phẩm tại Triển lãm quốc tế 

VIETBUILD, do Bộ Xây dựng trao tặng (2010 – 2012). 

 

2. Tình hình tài chính 

a.  Tình hình tài sản 

ðvt: triệu ñồng 

Chỉ tiêu 2011 2012 % tăng/giảm 

Tài sản ngắn hạn 471.473 496.173 105,24% 

Tiền và các khoản tương ñương tiền 68.042 17.297 25,42% 
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Chỉ tiêu 2011 2012 % tăng/giảm 

Các khoản ñầu tư tài chính ngắn hạn 3.150 1.345 42,70% 

Các khoản phải thu ngắn hạn 232.372 306.757 132,01% 

Hàng tồn kho 113.259 120.404 106,31% 

Tài sản ngắn hạn khác 54.648 50.368 92,17% 

Tài sản dài hạn 157.147 151.802 96,60% 

Tài sản cố ñịnh 59.248 44.865 75,72% 

Các khoản ñầu tư tài chính dài hạn  96.619 97.353 100,76% 

Tài sản dài hạn khác 1.279 9.582 749,18% 

TỔNG TÀI SẢN 628.620 647.975 103,08% 

Kết thúc năm 2012, tổng tài sản Công ty khoảng 648 tỷ ñồng, tăng 3,08% so với năm 

2011. ðây là do tài sản ngắn hạn tăng 5,24%, chủ yếu từ sự gia tăng 32,01% của các 

khoản phải thu ngắn hạn và 6,31% của hàng tồn kho, ngược lại, tài sản dài hạn lại 

giảm 3,40% do tài sản cố ñịnh hữu hình giảm 24,28%. 

b. Tình hình nợ phải trả 

ðvt: triệu ñồng 

Chỉ tiêu 2011 2012 % tăng/giảm 

Nợ ngắn hạn 391.527 427.737 109,25% 

Vay và nợ ngắn hạn 306.240 315.489 103,02% 

Phải trả người bán 51.090 83.166 162,78% 

Người mua trả tiền trước 4.638 7.594 163,73% 

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 14.155 10.786 76,20% 

Phải trả người lao ñộng 1.654 1.383 83,62% 

Chi phí phải trả 1.402 788 56,21% 

Phải trả theo tiến ñộ kế hoạch hợp ñồng xây 
dựng 

- 1 - 

Các khoản phải trả, phải nộp khác 12.799 9.193 71,83% 

Quỹ khen thưởng, phúc lợi (454) (667) - 
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Chỉ tiêu 2011 2012 % tăng/giảm 

Nợ dài hạn 21.259 16.553 77,86% 

Vay và nợ dài hạn 20.303 15.424 75,97% 

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 409 1.129 276,04% 

Dự phòng trợ cấp mất việc làm 53 - 0,00% 

Doanh thu chưa thực hiện 491 - 0,00% 

NỢ PHẢI TRẢ 412.786 444.290 107,63% 

Kết thúc năm 2012, tổng nợ phải trả của Công ty tăng lên 444 tỷ ñồng, tương ñương 

tăng 7,63%. Nguyên nhân là nợ ngắn hạn tăng 9,25% do vay và nợ ngắn hạn tăng 

3,02% và phải trả người bán tăng 62,78%, trong khi, nợ dài hạn giảm 22,14% do vay và 

nợ dài hạn giảm 24,03%. 

 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

Với mục tiêu ngày một công khai, tự ñộng hóa và nâng cao hiệu quả một số công tác 

quản lý, tổ chức cán bộ, Công ty ñã từng bước tìm hiểu và ứng dụng khoa học công 

nghệ như: ñã ứng dụng hình thức lấy dấu vân tay bằng máy ñể chấm công giờ ra vào 

Công ty của cán bộ công nhân viên và Công ty hiện cũng ñang nghiên cứu phần mềm 

tính lương cho cán bộ công nhân viên. Ngoài ra, trong năm 2012, Công ty ñã làm lại 

trang thông tin ñiện tử với hình thức bắt mắt hơn và nội dung phong phú, ña dạng và 

ñầy ñủ hơn giúp cho các ñối tác và các nhà ñầu tư của Công ty dễ dàng nắm bắt ñược 

nhiều thông tin của Công ty hơn. 

 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 

− Công ty ñang có kế hoạch thâm nhập vào các thị trường xuất khẩu clinker mới như: 

Chile, Angola, Nam Mĩ, Ấn ðộ, Malaysia, Ý, Brazil, Kenya, Srilanka.  

− Ngoài ra, Công ty cũng sẽ mở rộng kinh doanh thêm một vài sản phẩm mới và tiềm 

năng như: ñá vôi, than ñá và xỉ thép. 
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Chỉ tiêu ðơn vị tính TH 2012 KH 2013 

Tỷ lệ KH 2013 

so với TH 

2012 

Giá trị tổng sản lượng (tr.ñồng) 1.323.401 1.690.784 127,60% 

Tổng doanh thu hợp 

nhất 
(tr.ñồng) 1.182.236 1.508.476 127,60% 

Lợi nhuận sau thuế (tr. ñồng) 6.494 16.446 253,25% 

Lợi nhuận sau thuế/ 

vốn ñiều lệ kế hoạch 

164,46 tỷ ñồng 

% 3,95% 10,00% 253,25% 

Tỷ lệ cổ tức % 8,00% 8,00% 100,00% 

Giải quyết việc làm người 160 192 120,00% 

Thu nhập bình quân 

người/tháng 
tr.ñ/ng/tháng 5.400.000 5.400.000 100,00% 

 

Chi tiết doanh thu từng mặt hàng theo kế hoạch 2013: 

ðvt: triệu ñồng 

TH 2012 KH 2013 

MẶT HÀNG Giá trị sản 

lượng 
Doanh thu 

Giá trị sản 

lượng 
Doanh thu 

Tỷ lệ KH 2013 

so với TH 2012 

Clinker, thạch cao 

và ñá vôi 
1.032.335 907.577 1.342.036 1.179.850 130,00% 

Ngói màu 63.233 51.041 82.487 66.583 130,45% 

Gỗ  106.058 112.153 116.664 123.368 110,00% 

Sắt thép 55.854 52.975 62.556 59.332 112,00% 

Xi măng 13.930 14.389 29.851 30.834 214,29% 

Khác (Than cám, 

cao su, khác) 
51.991 44.099 57.190 48.509 110,00% 

TỔNG CỘNG 1.323.401 1.182.234 1.690.784 1.508.476 127,60% 
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5. Giải trình của Ban Giám ñốc ñối với ý kiến kiểm toán 

Trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 giải trình ý kiến lưu ý của Công ty Kiểm 

toán AASCN về “Khoản ñầu tư vào công ty liên kết – Công ty Cổ phần Xi Măng Hữu 

Nghị 2 (thuyết minh số V.8) ñược hợp nhất trên cơ sở Báo cáo tài chính của công ty này 

chưa ñược kiểm toán. Công ty Cổ phần Xi Măng Hữu Nghị 2 ñang trong quá trình ñầu 

tư xây dựng, tuy nhiên tiến ñộ triển khai các hạn mục chậm so với kế hoạch. Công ty 

xin giải trình như sau: 

− CTCP Xi măng Hữu Nghị 2 ñược thành lập ñể thực hiện dự án xây dựng và quản lý 

ñiều hành Nhà máy Xi măng Hữu Nghị với công suất dự kiến là 1.000.000 tấn/năm. 

Trong ñó, CTCP ðầu tu và Thương mại DIC góp 49% vốn ñiều lệ. Theo phương án 

tài chính thì vốn ñiều lệ chỉ chiếm 30% vốn ñầu tư, còn lại là vốn vay dài hạn của 

Ngân hàng. Tuy nhiên, những năm gần ñây lãi suất cho vay của Ngân hàng là quá 

cao cho nên chúng tôi phải xem xét lại cơ cấu vốn ñầu tư. Mặt khác, nền kinh tế nói 

chung và ngành xi măng nói riêng ñang trong giai ñoạn khó khăn ảnh hưởng ñến 

sản xuất và tiêu thụ xi măng. Từ những lý do trên, chúng tôi không thực sự nỗ lực 

thực hiện dự án như kế hoạch ban ñầu.  

− Về Báo cáo tài chính của CTCP Xi măng Hữu Nghị 2 chưa ñược kiểm toán theo 

Báo cáo của Ban Tổng Giám ñốc công ty này là do công ty ñang trong quá trình 

ñầu tư xây dựng chưa có nhiều nghiệp vụ phát sinh nên chưa có yêu cầu kiểm toán 

ñộc lập. Tuy nhiên, nếu vì lý do nêu trên làm ảnh hưởng ñến ý kiến của kiểm toán 

viên của CTCP ðầu tư và Thương mại DIC thì DIC sẽ yêu cầu công ty này thực 

hiện kiểm toán cho ñợt Báo cáo tài chính sớm nhất có thể. 

 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 DIC-INTRACO    

36 
 

IV. ðÁNH GIÁ CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG 

TY 

1. ðánh giá của Hội ñồng quản trị về các mặt hoạt ñộng của Công ty 

Năm 2012, kết quả sản xuất kinh doanh của DIC không ñạt ñược như kế hoạch ñã ñề 

ra và mặc dù doanh thu tăng 16,09% nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 59,72% so với 

năm 2011. Tuy vậy, trong bối cảnh khó khăn nhất của nền kinh tế trong chuỗi giai 

ñoạn khủng hoảng như tốc tăng trưởng GDP thấp, thị trường bất ñộng sản ñóng băng, 

nợ xấu ngân hàng tăng cao, nhiều doanh nghiệp phải giải thể thì kết quả như vậy vẫn 

có thể chấp nhận ñược. ðây là nhờ vào sự ñoàn kết của cán bộ công nhân viên của 

toàn Công ty và sự linh hoạt trong công tác quản lý ñiều hành ñể vượt qua những thử 

thách của nền kinh tế.  

2. ðánh giá của Hội ñồng quản trị về hoạt ñộng của Ban Giám ñốc công ty 

Trước tình hình khó khăn như vậy, Hội ñồng Quản trị thấy rằng Ban Tổng Giám ñốc 

ñã phát huy tốt vai trò ñiều hành, linh ñộng trong mọi chính sách cắt giảm các loại chi 

phí không cần thiết và ñưa ra những quyết ñịnh linh hoạt trong lĩnh vực ñầu tư và tập 

trung vào mảng sản xuất kinh doanh cốt lõi. 

3. Các kế hoạch, ñịnh hướng của Hội ñồng quản trị 

a. Về công tác sản xuất 

− Kiện toàn hệ thống sản xuất, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả hoạt ñộng 

các dây chuyền, tiết giảm tối ña chi phí tiêu hao nguyên vật liệu và chi phí vận 

hành máy móc thiết bị, hạ giá thành sản phẩm, ñảm bảo sản xuất an toàn, liên tục. 

− Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, ñảm bảo chất lượng sản phẩm liên 

tục ñược ñược cải thiện. 

− Tiếp tục thực hiện các công tác kiểm soát chi phí, theo dõi chặt chẽ những biến 

ñộng về giá nguyên liệu trên thị trường, tính toán nhu cầu và thời ñiểm mua 

nguyên vật liệu thích hợp ñể chọn ñược giá mua tốt nhất, ñảm bảo nhu cầu sản 

xuất kinh doanh của toàn Công ty. 

b. Về công tác kinh doanh 

− ðẩy mạnh vai trò của Bộ phận Nghiên cứu Thị trường. 

− Tăng cường mở rộng thị trường xuất khẩu. 
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− Nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của hệ thống chi nhánh phân phối – bán lẻ bằng việc 

hoàn thiện cơ chế ñiều hành thông qua các chính sách và cơ chế giám sát, kiểm 

soát chặt chẽ. 

− ðầy mạnh phát triển thương hiệu, tiếp tục thực hiện các chương trình tiếp thị sáng 

tạo, ña dạng, hiệu quả ñể xây dựng chuỗi thương hiệu mạnh, thân thiện và hướng 

ñến cộng ñồng. 

c. Về công tác ñầu tư 

Do tình hình kinh tế vẫn chưa có dấu hiệu sáng sủa hơn, việc huy ñộng vốn ñể hỗ trợ 

cho các dự án ñầu tư về mở rộng nhà máy sản xuất và về bất ñộng sản của Công ty sẽ 

không ñược thuận lợi, nhất là thị trường bất ñộng sản vẫn trong tình trạng ñóng băng, 

chưa nhận ñược giải pháp giải cứu triệt ñể... gây khó khăn cho việc làm các thủ tục xin 

giấy phép. Vì vậy, Ban lãnh ñạo Công ty ñã xem xét ñến phương án tạm ngưng các 

hoạt ñộng ñầu tư này ñể tập trung vốn và lực vào việc sản xuất kinh doanh truyền 

thống và tiềm năng của Công ty.  

d. Về công tác phát triển nguồn nhân lực 

Ban lãnh ñạo luôn ñể ra các chính sách ñào tạo cán bộ ñược áp dụng phù hợp với từng 

thời kỳ phát triển của Công ty. Bên cạnh việc ñào tạo ngắn hạn trong nước ngay tại 

Công ty hoặc bên ngoài theo kế hoạch ñào tạo nghiệp vụ, ñạo ñức nghề nghiệp; ñào 

tạo ñột xuất theo nhu cầu ñơn vị, phòng ban, Ban lãnh ñạo còn rất quan tâm khuyền 

khích nhân viên học nâng cao trình ñộ (học cao học) bằng chính sách hỗ trợ về tài 

chính và thời gian cho nhân viên. Kết quả mỗi khóa ñào tạo sẽ ñược báo cáo ñầy ñủ về 

cho Ban lãnh ñạo Công ty.   
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V. QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Hội ñồng quản trị 

a. Thành viên và cơ cấu của Hội ñồng quản trị 

Theo ñơn từ nhiệm vai trò Thành viên Hội ñồng Quản trị của Ông Lê Thái Sâm ngày 

31/05/2012, Hội ñồng Quản trị ñã thông qua và sẽ ñược báo cáo lại tại kỳ ðại hội cổ 

ñông thường niên 2013. Cơ cấu nhân sự hiện tại của Hội ñồng Quản trị như sau: 

STT Tên Chức vụ 
Trình ñộ 

chuyên môn 
Chức vụ tại các tổ chức khác 

1.  
Ông Nguyễn ðức 

Hải 

Chủ tịch HðQT kiêm 

Tổng Giám ñốc 
Cử nhân kinh tế 

Chủ tịch HðQT Công ty Cổ phần 

Thương mại Vận tải Minh Phong. 

2.  
Ông Dương ðình 

Thái 

Phó Chủ tịch HðQT 

kiêm Phó Tổng Giám 

ñốc 

Cử nhân kinh tế 
Chủ tịch HðQT Công ty TNHH ðầu tư 

và Thương mại DIC ðà Nẵng. 

3.  
Ông Nguyễn Văn 

Quyến 
Thành viên HðQT Cử nhân kinh tế 

Phó Chủ tịch HðQT CTCP DIC số 1; 

Trưởng Ban kiểm soát CTCP ðầu tư 

Phát triển Xây dựng – Gạch ngói 

Tuynel Long Hương; Phó Phòng Tài 

chính - Kế toán Công ty ðầu tư Phát 

triển - Xây Dựng. 

4.  
Bà Nguyễn Thu 

Hà 
Thành viên HðQT Cử nhân Luật 

Chủ tịch HðQT Công ty Cổ phần Bất 

ñộng sản ðại Phước 

5.  Bà Vũ Thị Hoa Thành viên HðQT Cao ñẳng  

b. Các tiểu ban thuộc Hội ñồng quản trị: Không có. 

c. Hoạt ñộng của Hội ñồng quản trị:  

Trong niên ñộ tài chính 2012, Hội ñồng Quản trị ñã tiến hành 07 cuộc họp ñịnh kỳ và 

bất thường nhằm kịp thời ñưa ra những chủ trương, quyết sách trong hoạt ñộng sản 

xuất kinh doanh của Công ty. 

 Các cuộc họp của Hội ñồng quản trị bao gồm như sau: 

STT Thành viên HðQT Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ 

Lý do không 

tham dự 

6.  Ông Nguyễn ðức Hải   Chủ tịch HðQT 7/7 100% - 
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STT Thành viên HðQT Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ 

Lý do không 

tham dự 

7.  Ông Dương ðình Thái 
Phó Chủ tịch 

HðQT 

7/7 100% - 

8.  Ông Nguyễn Văn Quyến Thành viên 6/7 85,71% ði công tác 

9.  Ông Lê Thái Sâm Thành viên 2/7 28,57% 

ði công tác và từ 

nhiệm Thành 

viên HðQT 

10.  Bà Nguyễn Thu Hà Thành viên 7/7 100% - 

11.  Bà Vũ Thị Hoa Thành viên 7/7 100% - 

 Hoạt ñộng giám sát của HðQT ñối với Tổng Giám ñốc: 

- Theo dõi việc lập Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2011, Báo cáo tài chính 

QI/2012, QII/2012, QIII/2012 và QIV/2012. 

- Giám sát, chỉ ñạo Ban Tổng Giám ñốc triển khai và thực hiện các nghị quyết, 

quyết ñịnh của Hội ñồng Quản trị. 

- Phối hợp và giám sát thực hiện công tác bảo lãnh vay vốn tại Ngân hàng 

TMCP ñể tài trợ hoạt ñộng kinh doanh. 

- Chỉ ñạo thu hồi các công nợ. 

- Chỉ ñạo công tác kiện toàn, công tác quản trị tại văn phòng Công ty, các nhà 

máy và các công ty con. 

- Chỉ ñạo công tác tổ chức ñại hội cổ ñông thường niên 2011. 

- Chỉ ñạo niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm ñể trả cổ tức cho cổ ñông hiện 

hữu trên sàn HOSE. 

 Các Nghị quyết/Quyết ñịnh của Hội ñồng quản trị: 

STT Số Nghị quyết/ Quyết ñịnh Ngày Nội dung 

1.  01-2012/NQHðQT.DIC-Intraco 16/01/2012 

Thông qua việc bổ sung thêm ngành 

nghề kinh doanh của Công ty “Bán 

buôn nhiên liệu rắn, lỏng khí và các sản 

phẩm liên quan” 

2.  02-2012/NQHðQT.DIC-Intraco 16/01/2012 Thông qua Kết quả kinh doanh 2011 
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STT Số Nghị quyết/ Quyết ñịnh Ngày Nội dung 

3.  05-2012/NQHðQT.DIC-Intraco 28/04/2012 
Thống nhất các nội dung chính trình ñại 

hội ñồng cổ ñông thường niên 2012. 

4.  01-2012/NQðHðCð.DIC-Intraco 12/05/2012 

- Thông qua - Báo cáo kết quả SXKD  

năm 2011 và triển khai kế hoạch năm 

2011; 

- Báo cáo Tài Chính ñã kiểm toán; 

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích 

lập các quỹ, chia cổ tức năm 2011; 

- Kế hoạch kinh doanh doanh thu, lợi 

nhuận, cổ tức 2012; 

- Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2012; 

- Quyết toán thù lao HðQT-BKS năm 

2011, thông qua mức thù lao HðQT-

BKS năm 2012; 

- Kế hoạch tăng vốn năm 2012; 

- Tờ trình phương án hợp nhất 3 ñơn vị 

trực thuộc DIC-Intraco; 

- Thông qua kết quả bầu cử Ban kiểm 

soát. 

5.  06-2012/NQHðQT.DIC-Intraco 09/07/2012 

Thông qua ñiều chỉnh ngày trả cổ tức 

bằng tiền mặt. ðồng thời thông qua việc 

từ nhiệm của ông Lê Thái Sâm (Ủy viên 

HðQT). 

6.  09-2012/NQHðQT.DIC-Intraco 25/09/2012 

Thông qua việc xúc tiến hoàn tất việc 

sáp nhập 3 ñơn vị sản xuất ngói màu 

trực thuộc DIC-Intraco theo NQ ðHCð 

ngày 12/05/2012. 

7.  13-2012/NQHðQT.DIC-Intraco 11/10/2012 

Thông qua KQ SXKD 6T ñầu 2012, ước 

tính 9T ñầu 2012 và KH 2012 ñiều 

chỉnh. 

d. Hoạt ñộng của thành viên Hội ñồng quản trị ñộc lập không ñiều hành 
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Trong năm 2012, ông Nguyễn Văn Quyến, bà Nguyễn Thu Hà và bà Vũ Thị Hoa vẫn 

tiếp tục là thành viên Hội ñồng Quản trị ñộc lập không ñiều hành, giữ vai trò là thành 

viên giám sát, phản biện khi cần thiết ñối với các hoạt ñộng của Hội ñồng Quản trị, 

nhằm ñảm bảo  Hội ñồng Quản trị hoạt ñộng theo ñúng pháp luật, ðiều lệ Công ty, 

phù hợp các chủ trương, ñịnh hướng ñã ñề ra của ðại hội ñồng Cổ ñông và HðQT. 

Trong năm 2012, ông Nguyễn Văn Quyến, bà Nguyễn Thu Hà và bà Vũ Thị Hoa ñã 

thực hiện tốt vai trò này. 

e. Hoạt ñộng của các tiểu ban trong Hội ñồng quản trị: Không có. 

f. Danh sách các thành viên Hội ñồng quản trị có chứng chỉ ñào tạo về quản 

trị công ty. Danh sách các thành viên Hội ñồng quản trị tham gia các 

chương trình về quản trị công ty trong năm. Không có. 

 

2. Ban kiểm soát 

a. Thành viên Ban kiểm soát và số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần của Ban 

kiểm soát  

Tại kỳ ðại hội cổ ñông thường niên 2012 tổ chức vào ngày 12/05/2012 ñã miễn 

nhiệm vai trò Thành viên Ban Kiểm soát theo ðơn từ nhiệm của Ông Lê Thành 

Hưng và ñã bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát là Bà Lê Thị Thìn. 

STT Họ tên Chức danh ðịa chỉ Số cổ phần Tỷ lệ 

1 
KHUẤT TÙNG 

PHONG 

Trưởng Ban 

Kiểm soát 

Số 67 Hàm Nghi, 

quận 1 TP Hồ Chí 

Minh 

1.320 0,01% 

2 LÊ THỊ THANH 

HƯNG 

Thành viên 

Ban Kiểm soát 
- 23.652 0,14% 

3 
LÊ THỊ THÌN 

Thành viên 

Ban Kiểm soát 
- - - 

b. Hoạt ñộng của Ban kiểm soát 

Trong niên ñộ tài chính 2012, Ban Kiểm soát tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 

việc giám sát, kiểm soát các hoạt ñộng của toàn Công ty nhằm ñảm báo lợi ích của cổ 

ñông. Ban Kiểm soát ñã thực hiện các công việc như sau: 
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− Tham gia ñầy ñủ và tích cực các cuộc họp của Hội ñồng Quản trị thông qua các 

hoạt ñộng như ñặt câu hỏi chất vấn, yêu cầu giải trình ñối với các thành viên 

Hội ñồng Quản trị và Ban ñiều hành. ðồng thời, ñưa ra những ý kiến ñóng góp 

và ñề xuất trong việc hoàn thiện công tác quản trị, ñiều hành trong hoạt ñộng 

sản xuất kinh doanh ñể ñạt hiệu quả tốt nhất, qua ñó quyền và lợi ích hợp nhất 

của nhà ñầu tư ñược ñảm bảo.  

− Xem xét và thẩm tra các Báo cáo tài chính của Công ty bao gồm các Báo cáo tài 

chính hợp nhất bán niên và cả niên ñộ, Báo cáo tài chính riêng của Công ty và 

các công ty con. Kiểm tra và xác nhận các khoản công nợ, hàng tồn kho, chứng 

từ thu – chi, xuất nhập khẩu hàng hóa.  

− Phối hợp cùng Bộ phận kiểm soát nội bộ thực hiện các ñợt kiểm tra hoạt ñộng 

của các chi nhánh, thẩm ñịnh và tham gia xác nhận các chứng từ hoàn công và 

thanh toán các dự án, giám sát việc khai và tính hiệu quả của các dự án ñể có 

kiến nghị ñiều chỉnh kịp thời.  

− Giám sát HðQT và Ban Giám ñốc trong việc quản lý & ñiều hành Công ty. 

− Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và mức ñộ cẩn trọng trong hoạt ñộng ñiều hành 

quản lý, kinh doanh, kế toán và lập báo cáo tài chính. 

− ðệ trình HðQT hay ðại Hội ðồng Cổ ñông những biện pháp ñể sửa ñổi, hoàn 

thiện cơ cấu của Công ty cũng như ñề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt ñộng  kinh doanh. 

 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội ñồng quản trị, Ban giám 

ñốc và Ban kiểm soát 

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích 

Thực hiện nghị Quyết ðại hội ñồng cổ ñông ngày 12/05/2012 ðại hội ñồng cổ ñông 

thường niên 2012 thông qua mức chi thù lao Hội ñồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 

2012 là 500 triệu ñồng và và ñiều kiện nhận thù lao như sau: 

� Trường hợp hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh ≥ 50% kế hoạch, dự toán 

tổng mức lương và thù lao HðQT, BKS là 500 triệu ñồng. 
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� Trường hợp Công ty chỉ ñạt dưới 50% kế hoạch lợi nhuận ñược thông qua tại 

ðại hội cổ ñông thì HðQT, BKS sẽ không hưởng thù lao. 

Mức thưởng hiệu quả hoạt ñộng cho Hội ñồng Quản trị và Ban ñiều hành Công ty năm 

2012. 

� Trường hợp Công ty ñạt vượt trên 110% trở lên kế hoạch lợi nhuận ñược thông 

qua tại ðại hội cổ ñông: Ban ñiều hành ñược thưởng 5% trên số vượt kế hoạch 

lợi nhuận. 

� Số tiền này HðQT quyết ñịnh tỷ lệ phân chia cho từng thành viên trong HðQT 

và Ban ñiều hành. 

Tuy nhiên, do kết quả kinh doanh không hoàn thành như kế hoạch ñề ra nên năm 2012 

Công ty ñã không có thưởng cho Hội ñồng Quản trị, Ban ðiều hành và Ban Kiểm soát. 

 Các khoản thù lao và thưởng hoàn thành/vượt kế hoạch của Thành viên Hội ñồng 

Quản trị: 

STT Chức vụ 
Thù lao 

 (ñồng/tháng) 

1.  Chủ tịch HðQT kiêm Tổng Giám ñốc 5.000.000 

2.  Phó Chủ tịch HðQT kiêm Phó Tổng Giám ñốc 4.000.000 

3.  Thành viên HðQT 3.000.000 

 Các khoản thù lao và thưởng hoàn thành/vượt kế hoạch của Thành viên Ban Kiểm 

soát: 

STT Chức vụ 
Thù lao  

(ñồng/tháng) 

1.  Trưởng BKS 3.000.0000 

2.  Thành viên BKS 1.500.000 

 Các khoản thù lao và thưởng hoàn thành/vượt kế hoạch của Ban ñiều hành: 

STT Chức vụ 
Thù lao 

(ñồng/tháng) 

1.  Tổng Giám ñốc 17.000.000 
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STT Chức vụ 
Thù lao 

(ñồng/tháng) 

2.  Phó Tổng Giám ñốc 1 19.000.000 

3.  Phó Tổng Giám ñốc 2  18.000.000 

4.  Giám ñốc tài chính 16.500.000 

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ ñông nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu 

ñầu kỳ 

Số cổ phiếu sở hữu 

cuối kỳ 
STT 

Tổ chức/ 

Người thực 

hiện giao 

dịch 

Quan hệ với 

cổ ñông nội 

bộ Số cổ 

phiếu 
Tỷ lệ 

Số cổ 

phiếu 
Tỷ lệ 

Lý do tăng, giảm 

(mua, bán, 

chuyển ñổi, 

thưởng...) 

1.  

Công ty CP 

Sắt thép 

Cửu Long 

Công ty của 

ông Lê Thái 

Sâm 

3.600 0% 0 0% 
Cơ cấu danh mục 

ñầu tư 

2.  

Ông 

Nguyễn 

Mạnh 

Chiến 

Phó TGð 65.000 0,43% 0 0% 
Cân ñối tài chính 

cá nhân 

3.  
Bà Nguyễn 

Thu Hà 

Ủy viên 

HðQT 
113.310 0,76% 85.760 0,52% 

Cân ñối tài chính 

cá nhân 

4.  
Ông Trần 

Ngọc Quý 
Cổ ñông lớn 757.760 4,61% 825.940 5,02% 

Cân ñối tài chính 

cá nhân 

c. Hợp ñồng hoặc giao dịch với cổ ñông nội bộ:   

Số cổ phiếu sở 

hữu ñầu kỳ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

STT 

Tổ chức/ 

Người 

thực 

hiện 

giao 

dịch 

Quan hệ 

với cổ 

ñông nội 

bộ 

Số cổ 

phiếu 
Tỷ lệ 

Số cổ 

phiếu 
Tỷ lệ 

Lý do tăng, 

giảm (mua, 

bán, chuyển 

ñổi, 

thưởng...) 

1.  
Công ty 

CP Sắt 

Công ty 

của ông 
3.600 0% 0 0% 

Cơ cấu danh 

mục ñầu tư 
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Số cổ phiếu sở 

hữu ñầu kỳ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

thép 

Cửu 

Long 

Lê Thái 

Sâm 

2.  

Ông 

Nguyễn 

Mạnh 

Chiến 

Phó 

TGð 
65.000 0,43% 0 0% 

Cân ñối tài 

chính cá 

nhân 

3.  

Bà 

Nguyễn 

Thu Hà 

Ủy viên 

HðQT 
113.310 0,76% 85.760 0,52% 

Cân ñối tài 

chính cá 

nhân 

4.  

Ông 

Trần 

Ngọc 

Quý 

Cổ ñông 

lớn 
757.760 4,61% 825.940 5,02% 

Cân ñối tài 

chính cá 

nhân 
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VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


