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PHẦN I : K ẾT QUẢ KINH DOANH N ĂM 2011 

 Kinh tế - xã hội nước ta trong năm 2011 chịu tác động lớn từ nhiều khó khăn, thách 
thức, đặc biệt là những tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh 
tế thế giới, gây ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp, bên cạnh đó thiên 
tai, dịch bệnh trong nước liên tiếp xảy ra gây thiệt hại nhiều cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh và đời sống dân cư. 

Tuy nhiên, do đã có dự báo và có giải pháp thích hợp trong phương hướng kinh 
doanh nên Công ty đã chủ động vượt quá khó khăn trở ngại, giữ vững hiệu quả hoạt động, 
đảm bảo việc làm cho người lao động và thu nhập cho cổ đông, cụ thể được thể hiện qua các 
số liệu như sau : 

1- Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh : 

Số liệu hợp nhất toàn hệ thống Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn  

So sánh TH 2011 với 
TT CH Ỉ TIÊU ĐVT 

Thực hiện 
năm 2010 

Kế hoạch 
năm 2011 

Thực hiện 
năm 2011 

TH 2010 KH 2011 

1 Vốn điều lệ  Tr. đồng 35.000 52.500 52.500 150,00% 100,00% 

   Tr. đó: Vốn Nhà nước  Tr. đồng 7.000 13.114 13.114 187,34% 100,00% 

2 Vốn chủ sở hữu Tr. đồng 115.662   128.017 110,68%   

3 Tổng thu nhập thuần Tr. đồng 583.064 612.700 880.053 150,94% 143,64% 

4 Lợi nhuận trước thuế   Tr. đồng 32.041 31.971 34.015 106,16% 106,39% 

5 Lợi nhuận sau thuế  Tr. đồng 23.939 23.978 25.491 106,48% 106,31% 

6 Thu nhập trên 1 cổ phiếu  đồng 6.840 4.567 5.693 83,24% 124,66% 

7 Giá trị sổ sách  đồng 33.046   24.384 73,79%   

8 Tổng số lao động người 570 590 570 100,00% 96,61% 

9 Tổng quỹ tiền lương  Tr. đồng 37.041 36.449 36.765 99,26% 100,87% 

10 Thu nhập bq/người/tháng Tr. đồng 5,714 5,388 5,655 98,98% 104,96% 
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Qua các số liệu trên cho thấy Công ty đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch do 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đề ra.  

 Phân tích các lĩnh vực hoạt động : 

 - Hoạt động kinh doanh xăng dầu : thực hiện về số lượng là 44.762 m3 đạt 119,69% 
kế hoạch năm và về giá trị là 797,825 tỷ đồng đạt 150,01% so kế hoạch năm., trong đó : 

  + Hoạt động bán lẻ xăng dầu thực hiện về số lượng là 19.059 m3 đạt 102,47% kế 
hoạch năm và về giá trị là 351,703 tỷ đồng đạt 127,61% so kế hoạch năm. 

  + Hoạt động bán buôn xăng dầu thực hiện về số lượng là 25.702 m3 đạt 136,72% 
kế hoạch năm và về giá trị là 446,122 tỷ đồng đạt 174,11% so kế hoạch năm.  

 Tuy sản lượng tiêu thụ và doanh thu hoạt động kinh doanh xăng dầu đạt và vượt kế 
hoạch đề ra nhưng do chính sách quản lý vĩ mô của Chính phủ nên thù lao bán hàng mà 
Công ty được hưởng từ các doanh nghiệp đầu mối giảm thấp nên hiệu quả đạt được chưa 
cao, đặc biệt trong các tháng trong quý III và đầu quý IV thù lao bán hàng (lãi gộp) không 
đủ bù đắp chi phí bán hàng. Đây là khó khăn rất lớn của Công ty trong quá trình thực hiện 
kế hoạch kinh doanh trong năm qua. 

 - Hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng nền đất của Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 
hạ tầng khu dân cư chợ đầu mối phía bắc thành phố đạt doanh thu 10,098 tỷ đồng (1.478,07 
m2) đạt tỷ lệ 85,45% so với kế hoạch năm. Hoạt động này gặp khó khăn do tình hình chung 
cũa thị trường 

- Hoạt động dịch vụ nhà hàng tuy có cố gắng cải tiến về tay nghề chế biến và cung 
cách quản lý, phục vụ nhưng do hạn chế về mặt bằng, chỗ để xe… cộng với tình hình khủng 
hoảng kinh tế, sức mua người dân giảm nên đã ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của hoạt 
động này. Doanh thu thực hiện được 2,822 tỷ đồng, đạt 96,77% kế hoạch năm. 

- Hoạt động dịch vụ gia công giết mỗ gia súc : mặc dù tình hình dịch bệnh, giá cả của 
thịt gia súc… biến động, nhưng do thực hiện theo hợp đồng gia công đã được ký từ đầu năm 
nên doanh thu đạt 5,122 tỷ đồng, đạt 107,68% kế hoạch năm.   

- Hoạt động quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn : Khu nhà lồng chợ 
nông sản và Khu nhà lồng chợ thịt đã đi vào hoạt động ổn định, lâu dài. Công ty TNHH 
Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn đạt tổng thu nhập 49,506 tỷ đồng, đạt 
106,70% kế hoạch năm và lợi nhuận trước thuế đạt 11,988 tỷ đồng đạt 109,18% kế hoạch 
năm.  

2- Thực hiện các dự án đầu tư xây dựng : 

Ngoài hai dự án xây dựng Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn và đầu tư cơ 
sở hạ tầng Khu dân cư Chợ đầu mối phía Bắc thành phố đã đưa vào hoạt động và phát sinh 
doanh thu và lợi nhuận. Trong năm Công ty tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư sau :  

a- Dự án Khu Trung tâm thương mại – Chung cư cao tầng (HOCMON PLAZA): hiện 
nay đã thi công xong phần ép cọc đại trà và chuyển sang thực hiện phần móng và tầng hầm. 
Tổng vốn đầu tư thực hiện đến ngày 31/12/2011 là 50,648 tỷ đồng. 

b- Dự án đầu tư khu dân cư 5 hecta tại xã Xuân Thới Đông: Công ty đang tiến hành 
lập các hồ sơ, thủ tục pháp lý để sớm đưa vào thi công. Dự án này Công ty sẽ tiến hành liên 
doanh liên kết với Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Khánh Hội (KHAHOMEX) để thực 
hiện. Đến ngày 31/12/2011, Công ty đã chuẩn bị được diện tích đất là 38.660 m2 với tổng trị 
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giá 70,607 tỷ đồng, trong đó phần Công ty đầu tư là 32,221 tỷ đồng và nhận vốn góp liên 
doanh từ Công ty KHAHOMEX là 38,386 tỷ đồng.  

c- Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy giết mổ gia súc tại xã Xuân Thới Thượng: dự án 
này nhằm thay thế lò giết mổ cũ bị giải tỏa theo quyết định của UBND huyện Hóc Môn, 
hiện nay đã được sự chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND Thành phố, Công ty đã chuẩn 
bị được diện tích đất là 51.150 m2 với tổng trị giá 27,833 tỷ đồng 

3- Tình hình tài chính của doanh nghiệp : 

 - Tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh, vốn được bảo tồn và phát triển, đảm bảo 
lợi ích của cổ đông và người lao động. Mọi hoạt động đều được kiểm tra và giám sát bởi 
Ban Kiểm soát Công ty. Các chỉ số về khả năng thanh toán đều tăng cao, đảm bảo thanh 
toán các khoản nợ đến hạn. Tình hình chấp hành pháp luật về thuế và các mặt hoạt động 
khác đều được Công ty chấp hành nghiêm chỉnh.  
 - Công tác thông tin, báo cáo, quyết toán kịp thời theo quy định, đảm bảo cho hiệu 
quả của việc điều hành kinh doanh. Báo cáo quyết toán 6 tháng và năm của Công ty đều 
được kiểm toán. 

- Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ đồng lên 52,5 tỷ đồng do phát hành 
cổ phiếu thường từ nguồn quỹ đầu tư phát triển. Ngày 26/07/2011, Công ty Cổ phần 
Thương mại Hóc Môn chính thức niêm yết bổ sung 1.750.000 cổ phiếu trên Sở Giao dịch 
chứng khoán Hà Nội. 

4- Công tác tổ chức bộ máy, lao động và tiền lương : 

 - Tổ chức bộ máy của Công ty bao gồm Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, 04 
phòng nghiệp vụ và các cửa hàng, đơn vị trực thuộc.  

Mạng lưới hoạt động của Công ty bao gồm : 
 * 12 cửa hàng xăng dầu trực thuộc và trên 20 đại lý tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn 
Huyện và các vùng lân cận. 
 *  01 cửa hàng ăn uống 
 *  01 Lò giết mổ gia súc trung tâm  

Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn do Công ty Cổ 
phần Thương mại Hóc Môn thành lập với tư cách chủ sở hữu 100% vốn. 

- Lực lượng lao động của Công ty có mặt vào thời điểm ngày 31/12/2011 là 570 
người, trong đó : lao động tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn là 121 người và lao 
động tại Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn là 449 người 
(trong đó lực lượng lao động bốc xếp là 320 người) 

 Chế độ tiền lương, tiền thưởng và các chế độ thu nhập, phúc lợi khác đối với người 
lao động đều được Công ty công khai và chuẩn hóa bằng việc ký kết Thỏa ước lao động tập 
thể ngay từ đầu năm. Từ đó, tạo ra động lực kích thích người lao động hăng hái thi đua và 
không ngừng tăng năng suất lao động. Ngòai ra, Công ty đã thực hiện việc mua bảo hiểm tai 
nạn con người cho toàn bộ người lao động với mức bảo hiểm tối đa là 40.000.000 
đồng/người/vụ. 

 Thu nhập bình quân 1 tháng của 1 lao động trong toàn hệ thống Công ty ước thực 
hiện được 5,655 triệu đồng, đạt tỷ lệ 104,96% so với kế hoạch năm. Mức thu nhập này được 
đánh giá là khá cao so với những doanh nghiệp cùng ngành và cùng địa bàn. 
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PHẦN II : D Ự KI ẾN KẾ HOẠCH KINH DOANH N ĂM 2012 

1. Dự báo tình hình chung : 

Năm 2012 đã được Chính phủ xác định là năm nền tảng quan trọng cho việc thực 
hiện nhiệm vụ trong cả giai đoạn 2011-2015, với các trọng tâm là kiểm soát lạm phát, bình 
ổn thị trường giá cả, cải thiện cán cân thanh toán và phấn đấu giảm bội chi ngân sách. Tuy 
nhiên, dự đoán trong năm 2012 tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp sẽ còn 
gặp nhiều khó khăn do kinh tế vĩ mô còn bất ổn trước mắt và tăng trưởng thấp trong vài 
năm đầu tái cơ cấu nền kinh tế. Chính sách thắt chặt tiền tệ, tài khóa, chống lạm phát tiếp 
tục được thực hiện cũng gây bất lợi cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn vay. Trong 
khi đó, sức ép cạnh tranh tăng lên khi nền kinh tế mở cửa rộng hơn theo các cam kết FTA, 
đặc biệt với Trung Quốc và các nước ASEAN. Ngoài ra, doanh nghiệp trong nước còn chịu 
tác động của tình hình suy thoái kinh tế thế giới, cũng như các cuộc khủng hoảng năng 
lượng, tài chính, môi trường. Từ nhận định đó, có thể thấy năm 2012 là năm khó khăn và 
đầy thách thức đối với hoạt động kinh doanh của Công ty. 

2. Các chỉ tiêu chủ yếu : 

 Qua nhận định tình hình và đánh giá các tiềm năng như trên, Hội đồng quản trị Công 
ty kính trình Đại hội đồng cổ đông, dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2012 như sau : 

 Kế hoạch kinh doanh của toàn hệ thống Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn  

Chỉ tiêu ĐVT 
Thực hiện 
năm 2011 

Kế hoạch 
năm 2012 

Tỷ lệ 

Vốn điều lệ triệu đồng 52.500 52.500 100,00% 

Tổng thu nhập triệu đồng 880.053 730.335 82,99% 

Lợi nhuận trước thuế triệu đồng 34.015 24.723 72,68% 

Lợi nhuận sau thuế triệu đồng 25.491 18.542 72,74% 

Tỷ lệ chia cổ tức % 17% 15% 88,24% 

Tổng số lao động người 570 562 98,60% 

Tổng quỹ tiền lương triệu đồng 36.765 37.145 101,03% 

Thu nhập bq/người/tháng triệu đồng 5,655 5,508 97,39% 

 Trong đó : Kế hoạch của từng pháp nhân trong hệ thống toàn Công ty như sau : 

 Kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn  

Chỉ tiêu ĐVT 
Thực hiện 
năm 2011 

Kế hoạch 
năm 2012 

Tỷ lệ 

Tổng thu nhập triệu đồng 835.992 685.198 81,96% 

Lợi nhuận trước thuế triệu đồng 27.376 18.828 68,78% 

Lợi nhuận sau thuế triệu đồng 21.860 15.750 72,05% 

Tổng số lao động người 122 122 100,00% 

Tổng quỹ tiền lương triệu đồng 8.114 8.560 105,49% 

Thu nhập bq/người/tháng triệu đồng 5,542 5,847 105,49% 

Trong đó : Đơn giá tiền lương là 40,70% tính trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương. 
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Kế hoạch kinh doanh của Công ty TNHH QL&KD Ch ợ đầu mối NSTP Hóc Môn  

Chỉ tiêu ĐVT 
Thực hiện 
năm 2011 

Kế hoạch 
năm 2012 

Tỷ lệ 

Tổng thu nhập triệu đồng 49.507 51.652 104,33% 

Lợi nhuận trước thuế triệu đồng 11.988 12.410 103,52% 

Lợi nhuận sau thuế triệu đồng 8.991 9.307 103,52% 

Tổng số lao động người 448 440 98,21% 

Tổng quỹ tiền lương triệu đồng 28.651 28.586 99,77% 

Thu nhập bq/người/tháng triệu đồng 5,686 5,414 95,21% 

Trong đó : Đơn giá tiền lương là 73,00% tính trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương. 

Lợi nhuận theo kế hoạch năm 2012 được xây dựng thấp hơn so với thực hiện năm 
2011 do các nguyên nhân chủ yếu sau : 

 - Thù lao bán hàng của hoạt động kinh doanh xăng dầu Công ty được hưởng từ các 
doanh nghiệp đầu mối giảm mạnh do giá thành xăng dầu nhập khẩu tiệm cận với giá bán do 
Nhà nước quy định.  

- Hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất giảm mạnh do Công ty chỉ thực hiện 
chuyển nhượng diện tích còn lại của Dự án Khu dân cư (khoảng 1.500 m2 trong tổng số 
60.600 m2, tương ứng 2,47%) và năm 2012 Công ty chỉ tập trung thực hiện công tác đầu tư 
vào các dự án mới. 

- Công ty đang thực hiện công tác đầu tư XDCB các dự án lớn như HOCMON 
PLAZA, Khu dân cư 5 ha, Lò giết mổ gia súc công nghiệp, nên sẽ tận dụng hết vốn tự có 
của đơn vị, từ đó nguồn tài chính nhàn rỗi sẽ hạn chế dẫn đến thu nhập hoạt động tài chính 
từ tiền gửi ngân hàng sẽ giảm mạnh.  

 Tuy nhiên, với việc phát huy tất cả tiềm lực của mình Công ty vẫn đảm bảo thu nhập 
của cổ đông bằng hoặc cao hơn so với năm trước. 

 Với kế hoạch lợi nhuận như trên Công ty Dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận 
năm 2012 như sau : 

STT Chỉ tiêu ĐVT Số tiền Tỷ lệ 

1 Vốn điều lệ Triệu đồng 52.500   

2 Lợi nhuận sau thuế kế hoạch Triệu đồng 18.542 100,0% 

3 Phân phối lợi nhuận  Triệu đồng 18.542 100,0% 

  Trong đó :       

a Quỹ Đầu tư phát triển Triệu đồng 5.723 30,86% 

b Quỹ Dự phòng tài chính Triệu đồng 535 2,88% 

c Quỹ Khen thưởng, phúc lợi Triệu đồng 4.224 22,78% 

d Thưởng HĐQT, BKS… Triệu đồng 185 1,00% 

e Chia cổ tức Triệu đồng 7.875 42,47% 

  Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ    15%   
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3. Những giải pháp chủ yếu : 

Để thực hiện hoàn thành kế hoạch đã đề ra, Công ty tập trung các giải pháp chủ yếu 
sau : 

- Duy trì và phát triển nhịp độ hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống Công ty : bám 
sát các chủ trương, chính sách điều hành thị trường của Chính phủ, tập trung tháo gỡ các 
vướng mắc, khó khăn cho các đơn vị bộ phận nhằm mở rộng hoạt động và nâng cao hiệu 
quả kinh doanh, phấu đấu vượt mức kế hoạch đã đề ra.  

 - Tập trung kiểm soát tiến độ thực hiện Dự án Trung tâm Thương mại – Chung cư 
cao tầng (HOCMON PLAZA), tranh thủ tạo doanh thu hợp pháp trong thời gian sớm nhất 
với nhiều hình thức kinh doanh đa dạng nhằm thu hồi nhanh vốn đầu tư. 

 - Tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý đối với Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư tại 
xã Xuân Thới Đông và một phần xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Bàn bạc cùng đối 
tác (Công ty Khahomex) về thời điểm và phương thức đầu tư thích hợp 

- Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý, sớm đưa vào thi công xây dựng Nhà máy giết mổ 
gia súc công nghiệp thay thế cho Lò giết mổ cũ bị giải tỏa, thu hồi theo quyết định của Ủy 
ban nhân dân huyện Hóc Môn. Đồng thời, nhanh chóng hoàn thiện thủ tục pháp lý, đàm 
phán với các đối tác… thành lập pháp nhân dưới hình thức công ty cổ phần (trong đó, Công 
ty nắm giữ tối đa 35% vốn điều lệ) để quản lý đầu tư xây dựng và khai thác nhà máy sau 
đầu tư. 

- Tiếp tục tái cấu trúc bộ máy, nhân sự doanh nghiệp phù hợp với tình hình hoạt động 
mới. Tích cực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, tạo động lực cho 
người lao động cống hiến cho đơn vị. 

Trên đây, là một số nét chủ yếu về thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2011 và dự 
kiến kế hoạch năm 2012, kính trình với Đại hội đồng cổ đông. 
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