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CTY CỔ PHẦN KHO VẬN 
MIỀN NAM 
    ***** 

Số: 099 /BC- KVMN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------o0o------- 
 Tp. HCM, Ngày 03  tháng 04 năm 2012

BÁO CÁO THỰC HIỆN K.H SXKD 2011 VÀ 
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012 

 
I/ Thực hiện kế hoạch năm 2011: 
 
Nhận xét: Năm 2011 là một năm khó khăn đối với nền kinh tế thế giới và Việt nam 
nói chung, cũng như ngành logistics và Công ty Sotrans nói riêng. 
- Môi trường Vĩ mô:  

o Thị trường Mỹ tiếp tục suy thoái, châu Âu đối mặt trực tiếp với khủng 
hoảng kinh tế với hàng loạt quốc gia có nguy cơ vỡ nợ (Ireland, Hy lạp, Bồ 
đào nha, Ý, Tây ban nha, Pháp), thậm chí thời gian cuối năm có ý kiến cảnh 
báo sự sụp đổ của khu vực đồng Euro; sự bất ổn chính trị kéo dài ở Trung 
cận đông và Châu Phi, động đất sóng thần tại Nhật, lũ lụt và bất ổn chính trị 
tại Thái lan; phân hóa giai cấp và bong bóng bất động sản cũng như khả 
năng suy giảm xuất khẩu tại Trung quốc, mâu thuẫn tại khu vực Biển Đông 
… Các yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Công ty, đặc biệt 
là đối với mảng kinh doanh cước vận tải quốc tế, do các khu vực Mỹ, EU, 
Trung quốc, Nhật và một số nước khu vực châu Á đều là thị trường chính 
của hoạt động xuất nhập khẩu.  

o Tại Việt Nam, năm 2011 cũng chứng kiến mức tăng của lạm phát, chỉ số giá 
tiêu dùng , lãi suất ngân hàng, giá điện và nhiên liệu, sự biến động của giá 
vàng, đóng băng của thị trường bất động sản và suy giảm của thị trường 
chứng khoán, hơn 70.000 doanh nghiệp phá sản trong năm, số vụ vỡ nợ tín 
dụng tăng, mức tăng của chỉ số sản xuất công nghiệp giảm hơn 1/3 và chỉ 
còn 6,8%. Tuy kim ngạch XNK tăng ở một số ngành (điện thoại, dệt may, 
da giày) nhưng chỉ tập trung vào khu vực vốn nước ngoài (vốn là hàng chỉ 
định) và nguyên liệu thô (dầu thô, khoáng sản). 

o Ngành logistics đối mặt với nhiều thách thức và rủi ro: cạnh tranh tăng đến 
mức sống còn, giá cước và sản lượng giảm mạnh; nguy cơ nợ khó đòi tăng 
vọt… 

- Môi trường vi mô: 
Với riêng Công ty Sotrans, năm 2011 là năm có nhiều thay đổi trong cơ cấu tổ chức và 
đội ngũ cán bộ quản lý. 
- Hội đồng quản trị: thay thế 02 thành viên, trong đó bầu mới Chủ tịch và Phó chủ 

tịch 
- Ban Tổng Giám đốc: thay thế 02 thành viên; trong đó bầu mới Tổng giám đốc. 
- Tại thời điểm thay đổi ban điều hành, có khá nhiều thay đổi về cơ cấu quản lý cấp 

trung tại các đơn vị. 
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- Thay đổi cán bộ điều hành tại các đơn vị Cảng Kho vận ICD, XN Kho bãi Cảng, 
XN Kho vận giao nhận, XN Quốc tế, Chi nhánh Hà nội, XN Xăng dầu. 

- Giải thể phòng Tổng hợp, thành lập Phòng Quản trị nguồn nhân lực và Ban nghiên 
cứu phát triển. 

Những thay đổi trên ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty. 
 
 Chỉ số tài chính 

                Đơn vị tính: triệu đồng 
Sản xuất kinh doanh 2011 

STT CHỈ TIÊU Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ % 
1 Doanh thu 630,000 619.670 98,4
2 Lợi nhuận trước thuế 33,000 31.816 96,4
3 Lợi nhuận sau thuế 24,750 24.025 97,1
4 Lãi cơ bản/cổ phiếu (đ) 2,980 2.877 96,5
5 Tổng quỹ lương 47,487 45.784 96,4

 
Kết quả báo cáo tài chính cuối năm đã được kiểm toán:  
- Doanh thu giảm 27.977 tỷ so với năm 2010 tương đương 95,68% so với năm 2010 

và 98,4% so với kế hoạch năm 2011. Trong đó doanh thu của mảng Kho vận giao 
nhận giảm 50,4 tỷ (10%), chủ yếu do giá cước vận tải quốc tế trong năm 2011 
giảm. Doanh thu của mảng xăng dầu tăng 22,5 tỷ (15,7%), chủ yếu do giá xăng dầu 
tăng trong năm. 

-  Lợi nhuận trước thuế tăng 1.647.062.215 đồng so với năm 2010 sau khi đã trừ 
11.306.000.000 đồng do chuyển nhượng đất Hố Nai và máy móc thiết bị sản xuất 
dầu nhờn Solube, tương đương 105,46% so với năm  2010 và đạt  96,41% so với 
kế hoạch năm 2011. Trong đó mảng Kho vận giao nhận đạt gần 29,8 tỷ (tăng 3,8 tỷ 
nếu loại trừ lợi nhuận do thanh lý tài sản). Lợi nhuận trước thuế mảng xăng dầu 
giảm 2,05 tỷ (gần 50%)Lợi nhuận gộp từ bán hàng tăng 6,4 tỷ, tương đương 5,9% 
so với 2010, trong đó mảng Kho vận giao nhận đạt 109,2 tỷ tăng 8,8 tỷ (8,9%) so 
với 2010. Mảng xăng dầu giảm 2,3 tỷ (27,1%), do trong năm mức chiết khấu cho 
Đại lý xăng dầu giảm. 

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 5,13 tỷ, tương đương 19,2% so với 
cùng kỳ 2010.   

- Chi phí bán hàng tăng 4,2 tỷ, tương đương 5,9%, do trong năm 2011 Cảng Kho vận 
ICD đi vào hoạt động ổn định và gia tăng doanh thu, lợi nhuận (8,3 tỷ so với -1,3 tỷ 
năm 2010). Các chi phí khác như nhân công, dịch vụ mua ngoài, khấu hao tài sản 
cố định … thay đổi không đáng kể.  

- Tiền và các khoản tương đương tăng 10,7 tỷ, tương đương 23,2%. Tổng tài sản 
giảm 6,5 tỷ, tương đương 3,8% do giá trị hao mòn tài sản cố định (6,7 tỷ). 

- Hàng tồn kho tăng 1,5 tỷ (60%) do trong năm Công ty triển khai dự án phân phối 
dầu nhớt Valvoline và tồn  kho chủ yếu do dự trữ đủ chủng loại hàng hóa mặt hàng 
này.  

- Phải thu ngắn hạn giảm 5,4 tỷ, tương đương 8,8%. 
- Nợ ngắn hạn giảm 14 tỷ, tuơng đương 28%. 
- Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán tăng gần 1,0 tỷ. 
- Vốn chủ sở hữu tăng 7,4 tỷ tương đương 6,3% (chủ yếu do Quỹ đầu tư phát triển 

trích từ lợi nhuận sau thuế còn lại). 
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- Các yếu tố rủi ro: Công ty không chịu rủi ro tỷ giá do luôn đảm bảo được nguồn 
ngoại tệ. Không có rủi ro lãi suất do trong năm Công ty có vốn nhàn rỗi và không 
phải vay vốn. Mức độ rủi ro tín dụng hầu như không đáng kể do các khoản phải thu 
đến từ số lượng rất lớn (hàng ngàn) khách hàng ở nhiều phân khúc thị trường khác 
nhau, và Công ty có chính sách quản lý rủi ro tín dụng chặt chẽ. Công ty cũng hầu 
như không có rủi ro thanh khoản do luôn duy trì cân đối giữa tài sản đến hạn và 
công nợ đến hạn (trong năm khoản phải trả giảm 28%). 

  
Như vậy mặc dù các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận chỉ xấp xỉ đạt kế hoạch, song 

các yếu tố như hoạt động kinh doanh thuần, quản lý rủi ro đều tăng hiệu quả so với 
năm 2010.  

 
 Một số công tác khác trong năm 2011: 

 
 Tổ chức & nhân sự: 

-   Tình hình nhân sự có nhiều biến động gây ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động 
SXKD: 

+ Tổng số lao động đầu năm : 389 người 

+ Tổng số lao động cuối năm : 354 người 

+ Tuyển mới 65 người       

+ Hệ số thay đổi 25,7 % 

− Công ty đã chủ động tái cơ cấu tổ chức, hoàn thiện chính sách lương, tăng phụ 
cấp cán bộ quản lý. 

− Giải thể phòng Tổng hợp, thành lập Phòng Quản trị nguồn nhân lực, Ban 
Nghiên cứu phát triển.  

− Triển khai công tác đào tạo nội bộ, kết hợp với đào tạo bên ngoài, tập trung chủ 
yếu vào nguồn cán bộ quản lý và đội ngũ sales-marketing. 

− Duy trì tốt các hoạt động thể thao, văn nghệ, xã hội; xây dựng môi trường làm 
việc thân thiện. Các tổ chức Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên hoạt động tích 
cực và tinh thần teamwork được nâng cao. 

 Sales & Marketing 

− Đội ngũ sales còn mỏng và dòng chảy nhân sự sales cước quốc tế cao 
cũng là một trong những thách thức đối với ngành dịch vụ chính của 
công ty.  

− Triển khai chuẩn hóa hệ thống nhận diện thương hiệu, tổ chức các 
Marketing Event tuy vậy chưa có nhiều các hoạt động thúc đẩy doanh số 
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− Tổ chức các hội thảo sales-marketing 

 Tài chính 

− Quản lý khá tốt vấn đề công nợ, phải thu giảm 12,8%; tích cực thu hồi 
các khoản dây dưa khó đòi 

− Hiệu quả sử dụng vốn tăng tại một số các đơn vị tuy nhiên chưa có thay 
đổi tích cực trong việc quản lý chi phí hành chính.  

− Công tác quản lý rủi ro được chú trọng và gia tăng hiệu quả. 

 Quy trình nghiệp vụ: 

− Tiếp tục hoàn thiện quy trình cung cấp dịch vụ tại các đơn vị. 

− Chất lượng dịch vụ nhìn chung tốt tuy vậy chưa có sự thay đổi tích cực 
trong quản lý chi phí. 

 Hệ số khai thác Kho bãi:  

− Kho Công ty sở hữu: công suất khai thác tiếp tục cao (100%) 

− Kho hợp tác: có xu hướng giảm (từ 80% năm 2010 giảm còn 72% năm 
2011) 

− Kho thuê ngoài: giữ mức 86%. 

II/KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2012: 
III/ Kế hoạch năm 2012: 
Chiến lược hoạt động của năm 2012 là: Giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh, tập 
trung hoàn thiện quy trình và đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt chú trọng cắt giảm chi 
phí và quản lý chặt chẽ dòng tiền & công nợ, quyết tâm triển khai đầu tư dự án phát 
triển hệ thống Kho bãi. 
Các dự án đầu tư phát triển hệ thống Kho được trình bày trong báo cáo riêng biệt. Kế 
hoạch kinh doanh dưới đây chưa tính đến các dự án này. 
Kế hoạch tổng thể các chỉ tiêu cơ bản như sau: 

                Đơn vị tính: triệu đồng 
Sản xuất kinh doanh 

STT CHỈ TIÊU Thực hiện 
 2011 

Kế hoạch 
2012 

Tỷ lệ 
(%) 

1 Doanh thu 619.670 650.000 104,89 
2 Lơi nhuận trước thuế 31.816 32,500 102,15 
3 Lợi nhuận sau thuế 24.025 24,375 101,46 
4 Lãi cơ bản/ cổ ph (đ) 2.877 2,935 102 
5 Đơn giá tiền lương 

=%(tổng thu – tổng chi 
59% 59% 100 
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trước lương) 
6 Tổng quỹ lương 45.784 46.768 102,14 

 
 
Kế hoạch tổng thể theo lĩnh vực kinh doanh: 
 

Chỉ tiêu 
 
L.vực SXKD 

L.động 
BQ/năm Doanh thu 

Lợi nhuận 
trước thuế 

Lương Bq 
người/tháng 

 Người Tri. Đồng Tr.đồng Tr.đồng 
1. Kho vận giao nhận 250 415.000 21.500 7,9
2. ICD 90 75.000 8.300 7,0
3. Xăng dầu 27 160.000 2.700 7,0
4.Văn phòng công ty 20  
5. Toàn công ty 387 650.000 32.500 7,6

 
Các biện pháp trọng tâm: 
a) Cơ cấu tổ chức 

1. Xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức, phát triển và  bổ sung đội ngũ cán 
bộ quản lý theo các tiêu chí: trẻ, tâm huyết, có trình độ 

2. Thực hiện tái cơ cấu tổ chức tại XN Vật tư Xăng dầu 
b) Kế toán Tài chính 

1. Tập trung quản lý chặt chẽ dòng tiền và công nợ tại tất cả các đơn vị 
2. Tăng cường kiểm soát chi phí hoạt động, phấn đấu giảm 7% chi phí quản lý 

trong toàn Công ty (khoảng 1 tỷ) 
c) Sales & Marketing 

1. Xây dựng và hoàn thiện quy chế sales phù hợp với thị trường và từng đơn vị 
2. Tập trung lấy lại các khách hàng/đại lý lớn bị mất trong năm 2011 
3. Đẩy mạnh teamwork giữa các đơn vị, giữa các phòng ban trong đơn vị 
4. Triển khai các chương trình marketing gắn liền với mục tiêu giữ vững KH 

và gia tăng doanh thu 
d) Nghiệp vụ & Dịch vụ khách hàng 

1. Hoàn thiện quy trình cung cấp dịch vụ theo chuẩn ISO, tập trung công tác 
quản lý quan hệ khách hàng 

2. Giảm 5% chi phí làm hàng giao nhận (khoảng 1,2 tỷ) 
e) Tổ chức Nhân sự 

3. Hệ thống hóa cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa các yêu cầu chi tiết theo chức danh 
công việc 

4. Hoàn thiện chương trình đào tạo nội bộ, quy trình đánh giá hiệu quả công 
việc KPI 



5. Tri6n khai viQc ludn chuyi5n can bQ

6. Tii5p tpc nghiCn cr?u cii tii5n chinh s6ch tiAn luong

7. 6n dinh etQi ngfi c6n b0 CNV, gi6m fj' lQ thay d6i c6ng viQc xu6ng du6i
20%

fl NghiAn cilru phdt triAn

l. Nghi6n cr?u tim kiiSm c6c kh6 ndng mua b6n s6p nhAp, c6c dg an mdi trong
linh v.uc kinh doanh chinh

2. Nghi6n cr?u khi ndng img dung c6ng ngh$ khoa hqc dC tdng hiQu qu6 ho4t
clQng cria COng ty

MOt sii luu f khic:
- Chinh s6ch vC ti6n lucrng tOi ttri6u chung cria Nhd nudc ldm tdng c6c khoin

phii nQp ( 86o hi€m x5 hQi, y tC,ttrdtnghiQp)

- Lqi nhufln tr€n kh6ng tinh cliSn chuy6n nhugng tdi san (niSu c6)

IV/ K6t luin:
Mpc ti6u kinh doanh ndm2012 cria COng ty Sotrans:

- Doanh thu: 650 ff tl6ng.

- Lqi nhuQn tru6c thu6: 32,5 tf tl6ng.

- Don gi6 tiAn lucrng: S9o/olqi nhufln gQp (T6ng doanh thu - chi phi trudc
luong)

Noi nhdn:

- CO OOng.

- Luu VT-TH.
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