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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI 

(Năm 2014) 
 

I. Thông tin chung 
1. Thông tin khái quát 

− Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai; 

− Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600259916, cấp lần 1 ngày 
30/12/2005, cấp lại lần thứ 7 ngày 22/11/2011 tại Sở Kế hoạch – Đầu tư Đồng Nai; 

− Vốn điều lệ: 24.810.000 VNĐ 

− Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 

− Địa chỉ: số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai 

− Số điện thoại: 061. 3899860; 3999039   

− Số fax: 061.3899750 

− Website: ctgtdongnai.com.vn 

− Mã cổ phiếu: DGT 
2. Quá trình hình thành và phát triển 

−  Quá trình hìnhthành và phát triển: 
 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, trụ sở đặt tại số 200, đường 

Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tiền thân là 
Công ty Công trình Giao thông Vận tải Đồng Nai, được thành lập ngày 18 tháng 01 năm 
1977. Theo thời gian Công ty đã có những bước đi vững chắc trong ngành nghề kinh 
doanh cốt lõi và hiện nay vẫn luôn phát triển theo đúng định hướng.  

 Từ ngày mới thành lập, lực lượng lao động có tay nghề kỹ thuật còn thấp; cơ sở 
vật chất còn ít ỏi, thiếu thốn. Đến nay Công ty đã có đầy đủ các tổ chức Đảng, Công 
đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể khác… Công ty có 4 
Phòng chức năng, 09 đơn vị trực thuộc, 01 Xí nghiệp khai thác đá, 01 Xí nghiệp khai thác 
cát, 01 Xí nghiệp Bê tông nhựa nóng Đắk Nông và 01 Ban quản lý dự án đầu tư Khu 
công nghiệp Thạnh Phú với 126 CB.CNV. Công ty đã mạnh dạn đầu tư đổi mới thiết bị 
phương tiện như : Trạm trộn Bê tông nhựa nóng công nghệ hiện đại, dây chuyền thảm bê 
tông nhựa nóng, tổ hợp nghiền sàng đá, mua mới hàng chục phương tiện thi công như 
xe ban, xe xúc, xe lu và một đội xe vận tải nặng có sức chở từ 10-15 tấn để đáp ứng 
phương tiện thi công công trình lớn. Công ty đã áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật 
vào việc thi công nền hạ, mặt đường, đường bê tông nhựa nóng, các loại cầu bê tông cốt 
thép và hiện nay đã đủ khả năng đảm nhận thi công công trình lớn, kỹ thuật cao, khẳng 
định vị thế của Công ty trong nền kinh tế thị trường.  

 Công ty thực hiện việc sắp xếp bộ máy gọn nhẹ, coi trọng bồi dưỡng đào tạo đội 
ngũ nhất là cán bộ khoa học kỹ thuật và không ngừng chăm lo cải thiện đời sống vật chất 
và tinh thần cho cán bộ, công nhân. Ngoài ra Công ty còn chú trọng công tác xã hội, góp 
phần xóa đói giảm nghèo, ủng hộ các quỹ xã hội với hàng trăm triệu đồng; nhận chăm 
sóc suốt đời 2 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 2 bà mẹ liệt sỹ… tặng nhà tình thương, tình 
nghĩa…  

 Với những thành tích đó, Công ty đã được Nhà nước tặng thưởng huân chương 
lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều cờ 
thi đua xuất sắc của Bộ GTVT, UBND tỉnh Đồng Nai.  
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 Từ năm 2005 đến nay Công ty chuyển sang Công ty cổ phần hóa, CB.CNV Công 
ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai nêu cao quyết tâm, ý chí một lòng phấn đấu 
hoàn thành nhiệm vụ, tổ chức kinh doanh có hiệu quả theo Nghị quyết của Đại hội đồng 
cổ đông thường niên được thông qua tại Đại hội hàng năm. 
− Các sự kiện khác. 
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

3.1. Ngành nghề kinh doanh:  
− Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; 

− Nạo vét kênh, rạch; 

− Chuẩn bị mặt bằng; 

− Sản xuất, kinh doanh Bê tông nhựa nóng và các cấu kiện bê tông đúc sẵn; 

− Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; 

− Cho thuê nhà xưởng, kho bãi 

− Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng công trình; 

− Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; 

− Kho bãi và lưu giữ hang hóa; 

− Khai thác vật liệu xây dựng; 

− Buôn bán vật liệu xây dựng; 
3.2. Địa bàn kinh doanh: tỉnh Đồng Nai, tỉnh Đăk Nông và một số công trình tại các tỉnh 

miền Tây Nam bộ. 
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý  

− Mô hình quản trị. 

− Cơ cấu bộ máy quản lý. 
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− Các công ty con, công ty liên kết: Không có. 
5. Định hướng phát triển 

− Các mục tiêu chủ yếu của Công ty. 
+ Tăng vốn Công ty lên 100 tỷ trong năm 2014; 
+ Nâng cao năng lực công ty bằng việc đầu tư máy móc thiết bị thi công cơ giới; 
+ Tiến tới thành lập nên Tổng Công ty xây dựng và vật liệu xây dựng; 
+ Đảm bảo mức tăng doanh thu xây lắp hàng năm từ 15-20%. 
+ Đảm bảo mức lợi nhuận hàng năm của Công ty từ 5% trở lên và mức chia cổ 
tức hàng năm từ 10-15%. 
+ Nhanh chóng hoàn thành các thủ tục pháp lý và công tác đầu t ư Xây dựng cơ 
bản các dự án đang triển khai để tạo ra sản phẩm mang về doanh thu và lợi nhuận 
cho Công ty. 
+ Triển khai đầu tư xây dựng các dự án mới để nhanh chóng đi vào hoạt động tạo 
doanh thu cho Công ty. 
+ Tăng trưởng doanh thu của các dự án chiếm 30% trên tổng doanh thu của toàn 
Công ty trong 3 năm tới. 
+ Giảm 10% tỷ lệ vốn lưu động vay/ doanh thu trong thi công xây dựng cơ bản. 

− Chiến lược phát triển trung và dài hạn. 
Chiến lược trung hạn: 
+ Đẩy mạnh đầu tư xe máy thiết bị thi công cơ giới để nâng cao năng lực công ty. 
+ Mở rộng thị trường thi công xây dựng sang các tỉnh miền Tây Nam Bộ , Tây 
nguyên và miển Trung. 
+ Mở rộng sang lĩnh vực thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp. 
+ Tiến hành sát nhập một số công ty trong nhóm Xây dựng và Vật liệu xây dựng 
trong năm 2015 để thành lập Tổng Công ty Xây dựng và Vật liệu xây dựng; 
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+ Nhanh chóng thi công hoàn tất các Công trình đang thực hiện dở dang;  
+ Đẩy mạnh tìm kiếm các công trình mới để đảm bảo sản lượng và doanh thu cho 
những năm tiếp theo; 
+ Đưa các Đội thi công của Công ty tiến lên thành lập những Xí ngiệp thi công trưc 

thuộc công ty; 
+ Nhanh chóng hoàn thành các thủ tục pháp lý v à công tác đầu tư Xây dựng cơ 
bản các dự án đang triển khai để tạo ra sản phẩm mang về doanh thu và lợi nhuận 
cho Công ty , cụ thể các dự án như sau : Mỏ đá Tân Cang 4, Xí nghiệp Cát Đắk 
Lua, Trạm trôn BTNN Đắk Nông; 
+ Chấn chỉnh công tác quản lý , hoàn thiện cơ cấu tổ chức , bộ máy quản lý , công 
tác quản trị nhân sự, quản trị văn phòng. 

− Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty. 
+ Thực hiện các dự án cũng như thi công xây dựng các công trình đảm bảo vấn đề 
vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. 
+ Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Nhà nước về vệ sinh môi trường , an 
toàn lao động và phòng chống cháy nổ. 
+ Thi công các công tr ình đản bảo chất lượng góp phần vào sự phát triển cơ sở 
vật chất hạ tầng kỹ thuật tại các địa phương Công ty triển khai xây dựng. 
+ Tích cực tham gia đóng góp cho các chương trình từ thiện xã hội tại các địa 
phương, địa bàn Công ty triển khai xây dựng và thực hiện dự án. 
+ Góp phần giải quyết vấn đề việc làm cho nhân dân tại các địa bàn Công ty triển 
khai xây dựng và thực hiện dự án. 
+ Đảm bảo tốt chế độ làm việc, lương thưởng và các chế độ chính sách cho người 
lao động. 
+ Chia sẻ với cộng đồng và người nghèo bằng cách tham gia: các chương trình xã 
hội do địa phương, tổng công ty phát động; hằng năm xây dựng nhà tình thương 
cho người nghèo. 
+ Khuyến khích nhân viên tham gia hiến máu nhân đạo hằng năm và làm công tác 
từ thiện, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn. 

6. Các rủi ro: 
+ Các khoản vay đầu tư trong tình hình biến động giá và lãi suất cho vay tăng cao 
so với giá trị dự toán đầu tư ban đầu của các dự án làm khó khăn cho việc vay và 
trả nợ các khoản vay.  
+ Công tác giải phóng mặt bằng vướng mắc, kéo dài gây ứ đọng vốn vay chi trả 
đền bù; Diện tích đất đã thực hiện bồi thường da beo không thể thực hiện công tác 
đầu tư XDCB hạ tầng và chưa đủ điều kiện giao đất sạch cho nhà đầu tư, dẫn đến 
dự án không có doanh thu để hoàn trả lãi và vốn vay đến hạn. 
+ Các khoản nợ khó đòi từ việc thi công xây dựng các công trình vốn ngân sách 
nhà nước; 
+ Việc mở rộng địa bàn thi công xây dựng sang các tỉnh mới gặp nhiều khó khăn , 
rủi ro về nguồn cung cấp nguyên vật liệu , máy móc thiết bị thi công xây dựng , 
nhân công, các quy định về đầu tư xây dựng cơ bản tại địa phương, sự cạnh tranh 
gay gắt với các đơn vị trong khu vực. 
+ Việc thanh toán và giải ngâ n vốn của các công trình chậm ảnh hưởng đến khả 
năng tài chính và xoay vòng vốn sản xuất của Công ty. 
+ Trong tình hình suy giảm của nền kinh tế, đầu tư công cắt giảm gây khó khăn 
cho việc ký kết các hợp đồng có giá trị cao và sẽ có ảnh hưởng đầu ra tiêu thụ các 
sản phẩm của xí nghiệp đá, cát. 
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+ Lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng làm tăng giá thành và giảm lợi nhuận 
và tích lũy vốn đầu tư của Công ty. 

II. Tình hình hoạt động trong năm 
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: 
+ Những thay đổi và biến động về chiến lược kinh doanh , doanh thu, lợi nhuận, chi phí, 
thị trường, sản phẩm: 

Trong năm 2013, trước những khó khăn và biến động của thị trường , Công ty phải 
đưa ra những thay đổi về chiến lược để đảm bảo doanh thu , lợi nhuận cũng như kế 
hoạch sản lượng cho những năm tiếp theo . Cụ thể, Công ty phải mở rộng tìm kiếm công 
trình tại các khu vực lân cận và các tỉnh mới thành lập như Đắk  Nông, các tỉnh miền Tây 
Nam bộ, Tây nguyên,… đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các công trình 
thi công dở dang để thu hồi vốn . Ngoài ra, Công ty rất cần sự giúp đỡ của Tổng Công ty  
Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi) cũng như các cơ quan Ban ngành trong tỉnh Đồng 
Nai để giải quyết những khoản nợ của Ngân sách nhà nước tại Ban quản lý dự án các 
huyện trong tỉnh. Song song đó, Công ty cũng tiết giảm và hạn chế những chi phí quản lý, 
chi phí hoạt động để giảm bớt gánh nặng chi phí . Bên cạnh đó, Công ty cũng đẩy nhanh 
tiến độ thực hiện hoàn thành các dự án đễ nhanh chóng đi vào khai thác tạo doanh thu 
tránh để tình trạng dự án kéo dài dẫn đến lãi vay ngân hàng cao ảnh hưởng đến hiệu quả 
đầu tư của dự án. 
- Tình hình thực hiện so với kế hoạch: 
            Đvt: triệu 

đồng 

STT Một số chỉ tiêu 
chủ yếu 

Thực 
hiện năm 

2012 

Kế hoạch 
2013 

Thực 
hiện năm 

2013 

Tỷ lệ 
thực 

hiện/kế 
hoạch 
năm 
2013  
(%) 

Tỷ lệ 
thực hiện 

năm 
2013/năm 

2012 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)/(4) (7)=(5)/(3) 
1 Doanh thu 125.133 130.000 165.000 126,9 131,8 

2 
Lợi nhuận trước 
thuế 

1.000 
1.500 1.300 86,6 

130 

3 Nộp ngân sách 3.000 3.300 3.590 108,8 119,6 

4 Đầu tư XDCB 7.000 100.000 78.204 78,2 1.117,2 
 

Trong tình hình suy thoái của nền kinh tế, không thuận lợi cho việc phát hành cổ 
phiếu để tăng vốn điều lệ trong khi lạm phát tăng cao làm nguồn vốn cho kế hoạch sản 
xuất và đầu tư tăng lên một cách đáng kể. Hiện nay nguồn vốn của Công ty thường 
không đáp ứng được yêu cầu sản xuất, nên áp lực về vốn lưu động cho sản xuất rất lớn. 
Ngoài ra, trong năm giá nhiên liệu, nhựa đường vẫn tiếp tục tăng cao, cũng như lãi suất 
vay giảm không đáng kể làm tăng giá thành công trình, ảnh hưởng lớn đến kết quả sản 
xuất kinh doanh. Những khó khăn trên ảnh hưởng cả về Xây dựng cơ bản cũng như thực 
hiện các Dự án. Mặt khác do nguồn vốn ngân sách nhà nước nợ chưa thanh toán cho 
Công ty khá lớn nên đã ảnh hưởng đến việc xoay vốn và kế hoạch sản xuất kinh doanh 
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của Công ty. Tuy nhiên, trong năm 2013, Công ty cũng đã cố gắng, nỗ lực hết sức để 
hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch như chỉ tiêu doanh thu , duy nhất chỉ tiêu lợi 
nhuận không đạt do phải bù lỗ chi phí thi công công trình các năm trước. 
2. Tổ chức và nhân sự  

− Danh sách Ban điều hành: 
+ Bì Long Sơn – TGĐ 
+ Tăng Xuân Hưng – P.TGĐ 
+ Đặng Thành Long – P.TGĐ 
+ Đoàn Quang Nho – P.TGĐ  

− Những thay đổi trong Ban điều hành: 
+ Bổ nhiệm ông Đoàn Quang Nho giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ 
ngày 01/7/2013 (Thời hạn bổ nhiệm là 01 năm, từ ngày 01/7/2013 đến hết ngày 
30/6/2014). 
+ Bổ nhiệm ông Tăng Xuân Hưng – Phó TGĐ kiêm Giám đốc chi nhánh Công ty 
CP Công trình Giao thông Đồng Nai – Xí nghiệp Bê tông nhựa nóng kể từ ngày 
01/11/2013 (Thời hạn bổ nhiệm là 01 năm, từ ngày 01/11/2013 đến hết ngày 
30/10/2014). 

− Số lượng cán bộ, nhân viên: 

Số lượng CB.CNV tính đến ngày 31/12/2013 là 124 người (nữ 16 người). Trong đó: 
+ Trình độ Thạc sỹ: 05 người. 
+ Trình độ Đại học: 42 người. 
+ Trình độ Cao đẳng: 02 người. 
+ Trình độ Trung cấp: 10 người. 
+ Trình độ Sơ cấp: 12 người. 
+ CNKT: 53 người. 
 

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

a) Các khoản đầu tư lớn: Các khoản đầu tư lớn được thực hiện trong năm (bao gồm 
các khoản đầu tư tài chính và các khoản đầu tư dự án), tình hình thực hiện các dự án 
lớn. 

DỰ ÁN MỎ ĐÁ TÂN CANG 4 (25,674 hécta): 
Đầu tư cho công tác đền bù và xây dựng cơ bản Mỏ đá Tân Cang 4 với giá trị 

khoảng khoảng 25 tỷ đồng. Trong năm 2013, Mỏ đá Tân Cang 4 đã đền bù được khoảng 
6,3 ha và đang tiếp tục thực hiện công tác đền bù . Song song đó , Công ty cũng đang ký 
kết hợp đồng với các đối tác để khái thác bóc đất tầng phủ, hàng năm thu được khoảng 1 
tỷ đồng từ việc bán đất tầng phủ. 

 
DỰ ÁN KCN THẠNH PHÚ (177 hécta): 

Đầu tư cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng hạ tầng 
KCN Thạnh Phú với giá trị khoảng 82 tỷ đồng . Hiện nay , KCN Thạnh Phú đã đền bù 
được 28 ha; thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng Nhà má y xử lý nước thải giai đoạn 
1. Hiện nay đang tiếp tục triển khai thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật . Trong năm 2013, 
KCN Thạnh Phú đã ký hợp đồng cho thuê được 4,8 ha đất công nghiệp. 
 
DỰ ÁN MỎ CÁT ĐẮK LUA (20 Km đường sông): 
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Đầu tư  xây dựng cơ bản cho Mỏ cát Đắk Lua với giá trị khoảng 3 tỷ đồng . Hiện 
nay Mỏ cát Đắk Lua đã đia vào kinh doanh khai thác và thành lập được 02 Cửa hàng bán 
cát tại Bình Phước và Lâm Đồng . Năm 2013 thu về cho Công ty khoảng  100 triệu đồng 
doanh thu bán cát. 

 
DỰ ÁN KHU DÂN CƯ XÃ HÓA AN (38 hécta): 

Đầu tư xây dựng và lắp đặt mới Trạm trộn BTNN tại tỉnh Đắk Nông với tổng giá trị 
khoảng 18 tỷ đồng. Hiện nay, Trạm BTNN đang cung cấp BTNN cho hầu hết các gói thầu 
của Quốc lộ 14. Năm 2013, doanh thu từ việc bán BTNN của Trạm khoảng 10 tỷ đồng. 

 
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH:   

Kết quả đầu tư vào cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức trong năm 
2012 với hiệu quả không cao với cổ tức được chia là 0 đồng (0 %). Do đó, Công ty đã 
thực hiện sang nhượng toan bộ Cổ phần của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức cho 
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành thu hồi vốn về được 9,8 tỷ đồng để cấp vốn thi 
công các công trình. Hiện Công ty Sonadezi Long Thành đã trả trước đợt 1 cho Công ty 
được 4,9 tỷ đồng. 

Kết quả đầu tư vào cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sonadezi Dịch vụ trong năm 
2012 với cổ tức được chia là 150.000.000đ (15 %). Tuy nhiên, phải đợi đến cuối tháng 
12/2013 Công ty Sonadezi Dịch vụ mới chi trả cổ tức. 

 
b) Các công ty con, công ty liên kết: Không có.  
4. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài chính 
 

Đvt: Triệu đồng 
Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 % tăng giảm 

* Đối với tổ chức không phải là tổ 
chức tín dụng và tổ chức tài chính phi 
ngân hàng: 

Tổng giá trị tài sản 
Doanh thu thuần 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 
Lợi nhuận khác  
Lợi nhuận trước thuế 
Lợi nhuận sau thuế 
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 
* Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức 
tài chính phi ngân hàng: 

Tổng giá trị tài sản 
Doanh thu 
Thuế và các khoản phải nộp 
Lợi nhuận trước thuế 
Lợi nhuận sau thuế 

                                         
.          

260.153 
120.903 

529 
374 
903 
858 

05% 

                        
. 

340.137 
155.294 

684 
497 

1.181 
865 

 
 

               
          . 

31 
28 
29 
33 
31 
1 
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– Các chỉ tiêu khác: (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của công ty để làm rõ kết quả 
hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất). 
b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  

Các chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Ghi chú 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 
TSLĐ/Nợ ngắn hạn 

+ Hệ số thanh toán nhanh: 
TSLĐ - Hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn 

 
 

2,039 
 

1,716 

 
 

2,678 
 

2,341 

 
 

31 
 

36 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản 

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 

 
0,810 
4,273 

 
0,856 
5,968 

 
6 

40 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

+ Vòng quay hàng tồn kho: 
Giá vốn hàng bán     

Hàng tồn kho bình quân 

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản  

 
 

3,011 
 

0,465 

 
 

3,483 
 

0,457 

 
 

16 
 

-2 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu  

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh/Doanh thu thuần 

 
0,007 
0,017 
0,003 
0,004 

 
0,006 
0,018 
0,003 
0,004 

 
-22 

2 
-23 

1 

 
 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

a) Cổ phần: Tổng số cổ phần 2.481.000 CP đang lưu hành. 
- Số lượng CP chuyển nhượng tự do: 900.000 CP; 
- Số lượng CP hạn chế chuyển nhượng: 1.581.000 CP. 
- Chứng khoán giao dịch ở nước ngoài: Không có. 

b) Cơ cấu cổ đông: 
Tổng số cổ đông tính đến ngày 24/12/2013 (ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền 
nhận cổ tức bằng tiền mặt của năm 2012) là 159 cá nhân và 03 tổ chức sở hữu CK công 
ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai. 

- 01 Cổ đông lớn sở hữu: 1.581.000 CP, chiếm 63,7%; 
- 161 Cổ đông nhỏ sở hữu: 900.000 CP, chiếm 36,3 %. 
- Cổ đông trong nước: 162 cổ đông sở hữu 2.481.000 CP, chiếm 100%; 
- Cổ đông nước ngoài: Không có; 
- Cổ đông Nhà nước: 01 cổ đông, sở hữu 1.581.000 CP, chiếm tỷ lệ 63,7% 

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có. 
d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có.  
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e) Các chứng khoán khác: Không có.     
III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc  
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Năm qua, trong bối cảnh kinh tế nước ta vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn 
như: lãi suất vay thương mại ở mức cao trung bình là 13%/năm và Chính phủ vẫn thực 
hiện giải pháp thắt chặt tiền tệ và cắt giảm đầu tư công theo tinh thần Nghị quyết số 11, 
trong đó được thực hiện trên nhiều lãnh vực kinh tế - xã hội. Hệ quả là việc tìm kiếm việc 
làm rất khó khăn, nhất là các công trình trong tỉnh Đồng Nai.   

Tuy điều kiện kinh doanh trong năm qua không thuận lợi, vẫn còn nhiều khó khăn 
nhưng tập thể HĐQT Công ty đã kịp thời đưa ra những quyết định phù hợp, cùng với Ban 
Tổng giám đốc và CB-NV Công ty nỗ lực vượt qua khó khăn để thực hiện Nghị quyết Đại 
hội đồng cổ đông 2013 và đã đạt được một số kết quả như sau: 

1./ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013. 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Stt Nội dung Th/hiện 
2012 

K/hoạch 
2013 

Th/hiện 
2013 

(%) thực 
hiện/kế 
hoạch 

1 Tổng tài sản 256.743  340.137  
2 Tổng Doanh thu và thu nhập khác 126.321 130.000 160.116 123,16 

 + Doanh thu bán hàng và cung 
cấp dịch vụ 120.904  155.294  

 + Doanh thu hoạt động tài chính 4.497  4.173  
 + Thu nhập khác 920  649  

3 Tổng chi phí 125.417 128.500 158.934 123,68 
 + Chi phí tài chính 3.572  4.775  
 + Chi phí quản lý doanh nghiệp 8.558  8.033  

4 Lợi nhuận trước thuế TNDN 904 1.500 1.182 78,80 
5 Thuế TNDN 45  316  
6 Lợi nhuận sau thuế TNDN 859  866  

7 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư 
của chủ sở hữu 3,64%  3,49%  

8 Lãi cơ bản trên cổ phần 381  347  
Trong năm 2013 Công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận do Đại hội đồng cổ 

đông giao do chi phí tài chính tăng 33,67% và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm khoảng 
6,2% so với năm 2012 trong khi doanh doanh thu tăng 23%. 

2./ Chi tiết tình hình một số lĩnh vực kinh doanh của Công ty như sau: 
2.1/ Hoạt động thi công xây lắp: 
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013, Hội đồng quản trị đã xác định cần phải 

mở rộng thị trường đối với hoạt động thi công xây dựng cầu đường và tìm kiếm các 
khách hàng là doanh nghiệp để giảm bớt phụ thuộc vào nguồn công việc từ ngân sách 
Nhà nước. Theo chủ trương này, Công ty đã đấu và trúng thầu một số công trình của 
Công ty CP Sonadezi Châu Đức, Công ty CP Sonadezi Long Thành và Công ty CP BOT 
ĐăkNông – Gia Lai có giá trị cao nên trong năm 2013 Công ty đã không thiếu việc làm, 
cũng như có sản lượng gối đầu cho năm 2014. 

Doanh thu xây lắp năm 2013 là 155.294 triệu đồng tăng 28% so với năm 2012 đây 
là một kết quả khả quan và đi đúng hướng mà hội đồng quản trị đã đề ra. 
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2.2/ Thực hiện đầu tư các dự án trọng điểm. 
Đại hội đồng cổ đông năm 2013 giao Hội đồng quản trị xem xét đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện các dự án của Công ty và đến nay kết quả đạt được như sau: 
a./ Dự án Khu Công nghiệp Thạnh Phú: 
Công tác thu hồi đất: Dự án hiện đang thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng 

và triển khai công tác xây dựng một số hạng mục hạ tầng. Tuy nhiên tiến độ chậm do còn 
nhiều hộ dân chưa chịu nhận tiền bồi thường. Tính đến ngày 31/12/2013 đã thu hồi được 
38,7 ha/114 ha đất phải thu hồi; 

Công tác đầu tư xây dựng:  
− Thi công xong hoàn thành nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 1 và đã vận hành thử 

các thiết bị. 
− Thi công đường Số 1, Số 6 giai đoạn 1 (phần kết cấu áo đường) đã thực hiện đạt 

được giá trị khoảng 1,1 tỷ đồng. 
− Thiết kế + thẩm tra tuyến cấp điện cho toàn khu công nghiệp + hệ thống chiếu 

sáng đường Số 1, 6, 7 ước kinh phí 370 triệu đồng đang thực hiện; 
− Thiết kế đường Số 4 ước kinh phí 416 triệu đồng đã hoàn thành;  
− Nhà xưởng cho thuê đã khảo sát địa chất, lập thiết kế cơ sở; 
− Hoàn thành cơ bản các các tuyến cấp, thoát nước mưa, nước thải đường Số 1 và 

hoàn thành hệ thống cấp điện cho nhà máy xử lý nước thải. 

 Về công tác tiếp thị cho thuê đất: 

− Giới thiệu, chào mời khách hàng tiềm năng, khách hàng mới có quan tâm về các 
khu đất đã thu hồi được, khu đất theo điều chỉnh quy hoạch kinh doanh mới được 
UBND tỉnh phê duyệt năm 2013. 

− Trong năm đã ký hợp đồng, bàn giao cho công ty Chang Shin Việt Nam xây dựng 
mở rộng nhà máy với diện tích là 40.606 m2. Trong quý IV đã ký thêm 1 hợp đồng 
cho thuê lại đất với công ty TNHH Hòa Bình, diện tích 6.000 m2. 

− Kết quả sản xuất kinh doanh Ban quản lý dự án KCN Thạnh Phú năm 2013: 
Đơn vị tính: triệu đồng 

Stt Nội dung Th/hiện 
2013 Ghi chú 

1 Tổng tài sản 137.382  
2 Tổng Doanh thu và thu nhập khác 1.548  
 + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 547  
 + Doanh thu hoạt động tài chính 1.001  
 + Thu nhập khác   

3 Tổng chi phí 1.528  
 + Chi phí tài chính   
 + Chi phí quản lý doanh nghiệp 1.455  

4 Lợi nhuận trước thuế TNDN 20  
 
b./ Dự án mỏ đá Tân Cang: 

Năm 2013, tổng diện tích đã thu hồi đã được phê duyệt theo các quyết định là 
19/25,5 ha diện tích phải thu hồi. Tình hình thu hồi đất rất khó khăn và phức tạp, do 
người dân không đồng thuận về mức bồi thường và việc quy chủ để bồi thường. Tuy 
diện tích thu hồi có hạn chế nhưng đối tác mua đất tầng phủ vẫn cố gắng thực hiện 
theo hợp đồng. Công ty đang khẩn trương làm việc với các cơ quan hữu quan để 
thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và liên hệ, tìm kiếm đối tác hợp 
tác kinh doanh thực hiện dự án. 
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Công tác Bồi thường giải phóng mặt bằng: 
− Tổng diện tích thu hồi được phê duyệt theo các quyết định bồi thường đến cuối 

năm 2013 là 19 ha/25,5 ha diện tích phải thu hồi;  
− Tổng kinh phí Công ty đã chuyển TTPTQĐ để chi trả: 19.589.387.000 đồng và đã 

chi trả được trên 18 tỷ; 
− Tổng diện tích đã được bàn giao cho Công ty khai thác bóc phủ là 6,32 ha; 
− Đã hoàn thiện tất cả các hồ sơ đền bù, giải tỏa. 

Công tác Sản xuất: 
Khối lượng bóc phủ trong  lũy kế đến cuối quý IV năm 2013 là 110.934 m3. Công 

tác bóc phủ đến nay chỉ khai thác cầm chừng vì đường vận chuyển chưa có và 
đường tạm xa và đi rất khó. 
Công tác ĐT XDCB và thủ tục pháp lý: 
− Đang thuê tư vấn lập dự án xả thải nước sản xuất; 
− Đã được cấp giấy đủ điều kiện về An ninh trật tự; 
− Đã ký phụ lục gia hạn hợp đồng khai thác đất phủ và liên hệ với đối tác là doanh 

nghiệp Mỹ Duyên hợp tác nhận khai thác đá trên diện tích 10 ha mỏ khi có đất 
được giao. 

− Đã liên hệ với chính quyền địa phương thống nhất chủ trương làm cầu, đường vào 
Mỏ của Công ty.  

− Đã gia hạn xong giấy phép giải ngân cho dự án với ngân hàng Vietcombank đã hết 
hạn. 
c./ Dự án mỏ cát Đăklua: 

− Đã hợp đồng thuê các mặt bằng bãi chứa cát. 
− Đã hoàn thiện cơ bản công tác tổ chức bộ máy điều hành Xí nghiệp 
− Đã xin giấy phép kinh doanh và hoàn tất hồ sơ pháp lý sản xuất kinh doanh của 2 

chi nhánh tại Bình Phước và Lâm Đồng. 
− Đã khai thác được khoảng 20.000 m3 cát. 
− Đang hoàn tất thủ tục mở thêm bãi mới tại Huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. 
− Đến nay đã hoàn thiện định mức khoán khai thác cho các đơn vị khai thác. 

d./ Dự án khu dân cư 38 ha xã Hóa An: 
Hiện nay đã có chủ trương thống nhất giữa các Bên tham gia dự án về việc ngừng 
thực hiện dự án và UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã có văn bản thu hồi dự án. Công 
ty đang tổng kết chi phí để chấm dứt dự án và thanh lý với các đồng Chủ đầu tư. 
e./ Dự án khu nhà ở 12 ha phường Bửu Long: 

− Đã kiểm toán xong phần việc công ty tự làm và hoàn tất công tác thanh quyết toán 
với đối tác liên doanh là Quỹ đầu tư và Phát triển tỉnh Đồng Nai. 

− Công ty đã thực hiện việc thẩm định giá Nhà Ban quản lý nhưng vẫn chưa có 
người đăng ký mua. Hiện tại, Công ty vẫn đang tiếp tục công tác quảng cáo, tiếp 
thị để thanh lý nhà Ban quản lý dự án còn lại của dự án. 
f./ Dự án bến thủy nội địa KCN Biên Hòa I (Trạm bê tông nhựa DT 15.229,4 
m2): 

− Sản xuất BTNN cung cấp cho các công trình đang thi công của Công ty và bán cho 
khách hàng bên ngoài. Đến cuối năm 2013 Trạm ngưng hoạt động và chuyển 
nhân sự lên trạm bê tông nhựa mới đầu tư tại tỉnh Đăk Nông. 

− Hiện đang ký hợp đồng cho thuê bến thủy nội địa với các đơn vị kinh doanh bên 
ngoài. 

− Công ty đang tiếp thị để cho thuê một phần đất còn để trống trong khu vực Trạm 
trộn BTNN để tạo thêm doanh thu. 

− Dự kiến trong năm 2014 Công ty sẽ tiến hành thanh lý Trạm trộn BTNN tại KCN 
Biên Hòa 1 vì Trạm BTNN này đã quá cũ và đã hết khấu hao. 
g/ Dự án xây dựng trạm bê tông nhựa nóng – tỉnh Đăk Nông: 
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Trong quý IV  năm 2013 Công ty đã đầu tư mới 01 trạm trộn bê tông nhựa nóng 
công suất 110 – 120 tấn/h và trong tháng 12 đã sản xuất được 4.700 tấn bê tông 
nhựa cung cấp cho Công ty và khách hàng. 

h/ Xem xét phương án khai thác các khu đất công ty đang quản lý, sử dụng: 
− Khu đất văn phòng công ty (diện tích 15.188,4 m2): Tiến hành các thủ tục đất đai 

và điều chỉnh hợp đồng thuê đất với Cơ quan nhà nước. Tiếp thị mời gọi hợp tác 
kinh doanh với các đối tác về khu đất của Công ty để xây dựng kinh doanh chuỗi 
nhà hàng, tiệc cưới. 

− Khu đất 2,7 ha tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cữu: Đang nghiên lập dự án đầu tư, 
tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh. 

− Khu đất Hạt duy tu 1 phường Quang Vinh (diện tích 8.033 m2): Đang thực hiện thủ 
tục bàn giao mặt bằng cho Tổng Công ty thực hiện dự án. 

− Khu đất Hạt duy tu 2 xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu (diện tích 854,3 m2): Đang 
xem xét lập phương án đầu tư. 

− Khu đất Hạt duy tu 3 xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc (diện tích 3.494 m2): Đang 
xem xét lập phương án đầu tư. 

2.3/ Hoạt động đầu tư tài chính: 
Công ty đã thực hiện sang nhượng toàn bộ Cổ phần của Công ty Cổ phần 

Sonadezi Châu Đức cho Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành thu hồi vốn về được 9,8 
tỷ đồng để cấp vốn thi công các công trình. Hiện Công ty Sonadezi Long Thành đã trả 
trước đợt 1 cho Công ty được 4,9 tỷ đồng. 

Kết quả đầu tư chứng khoán đến nay như sau: 

STT Tên công ty Số lượng cổ 
phần 

Tỷ lệ cổ 
tức 

Số cổ tức đã nhận 
(triệu đồng) 

1 Công ty CP Dịch vụ 
Sonadezi 

100.000 15% 150 

- Kết quả đầu tư vào cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sonadezi Dịch vụ trong năm 2013 
với cổ tức được chia là 150.000.000 (15 %). Tuy nhiên, phải đợi đến cuối tháng 02/2014 
Công ty Sonadezi Dịch vụ mới chi trả cổ tức. 

2. Tình hình tài chính 
a)  Tình hình tài sản: Tình hình tài sản Công ty tại ngày 31/12/2013: 

STT Chỉ tiêu Ngày 
31/12/2012 Ngày 31/12/2013 

(%) So 
sánh  

2013/2012  

A  TÀI SẢN NGẮN HẠN     
223.717.240.567  

   
284.987.745.565  127,39 

I.  Tiền và các khoản tương 
đương tiền  

      
20.771.423.784  

      
29.433.719.730  141,70 

II.  Các khoản đầu tư tài chính 
ngắn hạn                          -         

10.000.000.000    

III.  Các khoản phải thu ngắn hạn      
166.588.724.048  

   
192.958.560.186  115,83 

IV.  Hàng tồn kho        
35.441.207.773  

      
48.348.904.852  136,42 

V.  Tài sản ngắn hạn khác             
915.884.962  

        
4.246.560.797  463,66 

B  TÀI SẢN DÀI HẠN       
36.436.272.265  

      
55.149.771.601  151,36 

I.  Các khoản phải thu dài hạn                                
-    

           
176.596.373    
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II.  Tài sản cố định        
25.507.633.601  

      
53.540.105.603  209,90 

III.  Bất động sản đầu tư                               
-    

                              
-      

IV.  Các khoản đầu tư tài chính dài 
hạn  

      
10.800.000.000  

        
1.000.000.000  9,26 

V.  Tài sản dài hạn khác             
128.638.664  

           
433.069.625  336,66 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 
    

260.153.512.832  
    

340.137.517.166  130,74 

A NỢ PHẢI TRẢ     
210.817.640.393  

    
291.319.968.433  138,19 

I.  Nợ ngắn hạn     
109.703.640.393   143.784.282.805  131,07 

II.  Nợ dài hạn      
101.114.000.000  

    
147.535.685.628  145,91% 

B NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU       
49.335.872.439  48.817.548.733  98,95% 

I. Vốn chủ sở hữu      
49.335.872.439  

     
48.817.548.733  98,95% 

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác       

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 
    

260.153.512.832  
    

340.137.517.166  130,74% 

 
a. Tình hình tài sản: 
Tài sản ngắn hạn tăng 27,39% so với năm 2012 cụ thể: 
+ Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 41,7% do tại thời điểm cuối năm Công ty thu 
được tiền thi công của các công trình. 
+ Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 10 tỷ đồng. Đây là khoản tiền gửi có kỳ hạn 
trên 3 tháng của Ban QLDA KCN Thạnh phú. 
+ Các khoản phải thu tăng 15,83% tương đương tăng 26,3 tỷ đồng do trong năm Công ty 
chi trả tiền đền bù dự án KCN Thạnh phú 13,8 tỷ, đền bù mỏ đá Tân Cang 4,1 tỷ và 
khoản thu từ các công trình trong năm tăng 5,4 tỷ (riêng khoản phải thu từ bán Bê tông 
nhựa nóng là 5,1 tỷ). 
+ Hàng tồn kho trong năm tăng 36,42% tương đương tăng 12,9 tỷ đồng chủ yếu là do các 
công trình công ty thi công chưa được chủ đầu tư nghiệm thu từng giai đoạn. 
+ Tài sản ngắn hạn khác tăng 363,66% tương đương tăng 3,3 tỷ đồng chủ yếu là khoản 
thuế giá trị gia tăng công ty còn được khấu trừ. 
+Tài sản dài hạn tăng 51,36% tương đương tăng 18 tỷ đồng do trong năm công ty đầu tư 
mới trạm trộn Bê tông nhựa nóng làm giá trị tài sản cố định tăng lên 14,5 tỷ đồng, chi phí 
xây dựng cơ bản dở dang của KCN Thạnh Phú tăng 8,2 tỷ đồng, mỏ cát Đắk Lua tăng 3 
tỷ đồng, mỏ đá Tân Cang 4 tăng 2,3 ỷ đồng, giảm khoản đầu tư vào Công ty cổ phần 
Sonadezi Châu Đức là 9,8tỷ đồng và phần còn là do tăng các tài sản dài hạn khác. 
b. Tình hình nợ phải trả: 
Nợ ngắn hạn trong năm tăng 31,07% là do: 
+ Trong năm công ty tăng hạn mức vay tại ngân hàng BIDV chi nhánh Đồng Nai (từ 30 tỷ 
lên 60 tỷ đồng); lãi suất vay vốn 10%/năm. 
+ Phải trả người bán tăng 45,92% tương đương tăng 20,3tỷ đồng. 
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+ Người mua trả tiền trước giảm 16,6 tỷ đồng chủ yếu là do tiền nhận trước của Công ty 
TNHH Chang Shin Việt Nam chuyển sang doanh thu chưa thực hiện khi ký kết hợp đồng 
là 14,8 tỷ đồng. 
+ Còn lại chủ yếu là các khoản tăng khác. 
Nợ dài hạn trong năm tăng 45,91% tương đương tăng 46,4 tỷ đồng chủ yếu là do trong 
năm công ty tăng khoản doanh thu chưa thực hiện của Công ty TNHH Chang Shin Việt 
Nam là 38,8tỷ đồng, vay dài hạn thực hiện mỏ đá Tân Cang là 6,3 tỷ đồng, vay dài hạn 
KCN Thạnh Phú là 1,3 tỷ đồng. 
 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 
5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán. 

Tại ngày kết thúc năm tài chính, Công ty chưa thực hiện trích lập đủ khoản dự 
phòng đối với khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán theo thông tư 228/2009/TT-BTC 
ngày 7 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài Chính, số dự phòng ước tính cần trích lập được 
ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh sẽ làm cho lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập 
doanh nghiệp thể hiện trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh sẽ giảm đi một khoản 
là 666.550.887 VND 

Ban Tổng Giám đốc ghi nhận ý kiến kiểm toán độc lập, bên cạnh đó công ty cũng 
nhận được sự chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai và Sở tài chính chỉ đạo các đơn vị liên 
quan đang nợ công ty khẩn trương thanh toán các khoản nợ tồn đọng dứt điểm trong năm 
2014. 
 

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty 
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty. 
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty. 

Nhìn chung, Tổng giám đốc đã tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị 
quyết Hội đồng quản trị. Kết quả cụ thể như sau:   

1./ Về điều hành sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án: 

− Tổng giám đốc đã tổ chức thực hiện và đạt được kết quả như đã trình bày ở trên; 
− Trong năm 2013, cùng với sự chỉ đạo và giúp đỡ của UBND tỉnh Đồng Nai, Tổng 

công ty Sonadezi và các sở/ngành có liên quan, Công ty thu hồi được nợ, số tiền 
16,9 tỷ đồng và được tăng hạn mức vay lên 60 tỷ đồng để thực hiện các công trình 
trọng điểm; 

− Đã thực hiện rà soát, kiểm tra những máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển hư 
hỏng, hết niên hạn sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả để thanh lý và đã trang 
bị mới, sửa chữa, nâng cấp những máy móc thiết bị đang sử dụng để nâng cao 
hiệu suất sử dụng; 

− Tiếp tục điều chỉnh định mức tiêu hao nhiên liệu đối với xe công vụ, khoán xăng 
công tác cho CB-NV và khoán chi phí điện thoại… để tiết kiệm chi phí quản lý; 

− Rà soát, điều chỉnh mức khoán theo từng công trình. 
2./ Về công tác tổ chức nhân sự - Bộ máy hoạt động của Công ty. 

− Đã tổ chức, phân công lại thành viên Ban Tổng Giám đốc (do Ông Tăng Xuân 
Hưng -  phó Tổng giám đốc kiêm giám đốc XN bê tông nhựa nóng Đăk Nông từ 
ngày 01/11/2013), bổ nhiệm lại các chức danh quản lý;  

− Thực hiện chương trình tái cấu trúc Công ty, về tổ chức, nhân sự và nâng cao 
năng lực sản xuất đã thực hiện các nội dung sau: 
+ Sắp xếp lại các phòng/ ban chuyên môn cho phù hợp với điều kiện thực tế; 
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+ Thành lập  mới 01 XN bê tông nhựa nóng Đăk Nông; 
+ Tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống quản lý tổng thể, bao gồm việc thiết lập và xem 

xét điều chỉnh nội quy, các quy chế, quy định, thủ tục, biểu mẫu ... 
+ Duy trì họp giao ban giữa tháng (Ban TGĐ và các trưởng phòng/ban); hàng 

tháng (Ban Tổng giám đốc, các trưởng, phó phòng/ban/đội thi công); 
− Công tác phát triển nguồn nhân lực: trong năm 2013 đã cử tham dự các khóa đào 

tạo Giám đốc tài chính: 01 người, khóa Giám đốc điều hành: 06 người, lớp quản trị 
công ty: 05 người và lớp tập huấn vật liệu nổ công nghiệp: 02 người, tổng số kinh 
phí cho đào tạo là 94 triệu đồng; Tuyển mới 11 lao động, trong đó: thạc sỹ: 01; đại 
học 05 người; trung cấp 01 người; công nhân kỹ thuật 04 người để bổ sung và 
thay thế cho lực lượng lao động của Công ty; 

− Tổng số lao động của công ty đến ngày 31/12/2013 là 124 người (16 nữ); Trong 
đó: 
+ Trình độ Cao học :  05 người, 
+ Trình độ Đại học :  42 người, 
+ Trình độ Cao đẳng : 02 người, 
+ Trình độ Trung cấp :  10 người, 
+ Công nhân kỹ thuật :  53 người, 
+ Trình độ Sơ cấp :  12 người. 

− Các tổ chức chính trị, đoàn thể đều được tạo điều kiện hoạt động theo quy định. 
3./ Về công tác quản trị tài chính: 

− Rà soát các khoản nợ tồn đọng, các công trình chưa nghiệm thu, quyết toán phân 
công cụ thể từng cá nhân phụ trách thực hiện. Đến nay đã xử lý được như sau: 
+ Các khoản nợ trước cổ phần hóa: 1.738.176.724 đồng 
+ Các khoản cắt giảm do quyết toán các công trình hoàn thành trước cổ phần 

hóa: 663.656.770 đồng 
+ Các khoản nợ bảo hành công trình đã quá hạn: 1.836.393.090 đồng 

Lập kế hoạch cân đối các khoản thu – chi từng tháng để chủ động trong điều hành, đảm 
bảo vốn cho việc thực hiện các dự án và vốn lưu động cho sản xuất, kinh doanh. 

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 
Trong bối cảnh chung của nền kinh tế và năng lực của công ty hiện nay, Hội đồng 

quản trị đề ra kế hoạch hoạt động trong năm 2014 như sau: 
1./ Thực hiện quản trị, giám sát chặt chẽ việc điều hành công tác thi công xây lắp, 

đảm bảo an toàn, chất lượng và tiết kiệm để có hiệu quả trong mỗi công trình; chú trọng 
chỉ đạo công tác tìm kiếm các công trình có giá trị lớn từ trên 50 tỷ đồng trở lên, công tác 
làm hồ sơ thanh toán và quyết toán công trình. 

2./ Thực hiện quản trị, giám sát, thúc đẩy việc triển khai thực hiện các dự án trọng 
điểm của Công ty. Mục tiêu trong năm 2014 dự án KCN Thạnh Phú cơ bản xây dựng hạ 
tầng các tuyến chính và có doanh thu về hạ tầng, mỏ cát Đắc Lua hoạt động khai thác ổn 
định và mỏ đá Tân Cang 4 phải có sản phẩm và có doanh thu. Tìm kiếm đối tác khai thác, 
sử dụng có hiệu quả các khu đất công ty đang quản lý. 

3./ Tăng vốn điều lệ Công ty từ 24 tỷ 810 triệu đồng lên 99 tỷ 430 triệu đồng bằng 
phát hành bán cổ phiếu ra công chúng. 

5./ Thực hiện tái cấu trúc công ty và nâng cao năng lực sản xuất theo đề án của 
Tổng Công ty đã được UBDN tỉnh và bộ Tài Chính chấp thuận. 
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6./ Về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014: 
Về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014: 

Stt CHỈ TIÊU ĐVT K.hoạch năm 2014 trình 
đại hội 

1 Tổng sản lượng  225.000 
2 Tổng Doanh thu Tr.đ 204.575 
 + Doanh thu xây lắp  145.500 

 + Doanh thu dự án KCN Thạnh Phú  3.600 

 + Doanh thu mỏ đá  2.000 

 + Doanh thu mỏ cát  3.200 

 + Doanh thu XN bê tông nhựa nóng 
Đăk Nông  38.182 

 + Doanh thu cho thuê Bến thủy nội địa, 
sân bãi  993 

 + Doanh thu cho thuê xe  5.450 

 + Doanh tài chính + lãi ứng vốn thi công  4.000 

 + Doanh tài chính và thu khác  1.650 

2 Lợi nhuận trước thuế TNDN Tr.đ 4.200 

3 Tỷ lệ cổ tức trên vốn Điều lệ % chờ ý kiến  Đại hội đồng cổ 
đông 

 
Biện pháp thực hiện: 

Hội đồng quản trị xác định trong năm 2014 Công ty vẫn tiếp tục gặp khó khăn về 
việc làm mới và đặc biệt là khó khăn về vốn, bao gồm cả vốn đầu tư thực hiện các dự án 
và vốn lưu động cho sản xuất kinh doanh. 

Trong điều kiện hạn chế tối đa đầu tư công về lĩnh vực giao thông của tỉnh Đồng 
Nai năm 2014, Hội đồng quản trị chỉ đạo tìm kiếm thêm các khách hàng mới là các đơn vị 
kinh doanh hạ tầng, các doanh nghiệp khác, thận trọng tìm kiếm việc làm tại các 
tỉnh/thành khác, các dự án xây dựng các Quốc lộ của Chính Phủ có giá trị cao để giảm 
bớt sự phụ thuộc vào nguồn vốn ngân sách Nhà nước địa phương tỉnh Đồng Nai và tăng 
trưởng sản xuất trong kinh doanh.  

Đối với các dự án đầu tư của Công ty, Hội đồng quản trị xác định việc đẩy mạnh 
thực hiện các dự án sẽ tạo điều kiện phát triển bền vững cho công ty, tạo thêm doanh thu 
và thu nhập, đáp ứng được kỳ vọng về cổ tức cho cổ đông. Hội đồng quản trị sẽ chỉ đạo 
ưu tiên thực hiện những dự án sớm mang lại doanh thu cho Công ty và tìm kiếm đối tác 
thực hiện hợp tác kinh doanh khai thác mỏ đá Tân Cang 4, góp phần làm giảm áp lực về 
vốn đầu tư và tiêu thụ sản phẩm đối với dự án này. 

Hội đồng quản trị sẽ phân công lại nhiệm vụ từng thành viên Hội đồng quản trị. Mỗi 
thành viên chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc kiểm soát và thúc đẩy lĩnh 
vực được phân công phụ trách theo Nghị quyết của HĐQT. 

V. Quản trị công ty (Tổ chức chào bán trái phiếu ra công chúng hoặc niêm yết trái 
phiếu không phải là công ty đại chúng không bắt buộc phải công bố các thông tin tại 
Mục này).  
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1. Hội đồng quản trị 

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: 

Stt Họ tên Số lượng CP Vai trò  thành viên Ghi chú 

1 Bì Long Sơn 464.550 Ban điều hành Là Đại diện vốn D/nghiệp tại 
Công ty 

2 Nguyễn Hữu 
Hạnh 421.770 Ban điều hành Là Đại diện vốn D/nghiệp tại 

Công ty 

3 Trần Hướng 
Quảng 322.530 Không điều hành Là Đại diện vốn D/nghiệp tại 

Công ty 
4 Phan Quốc Anh 100.000 Không điều hành Sở hữu cá nhân 
  
b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Liệt kê các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 
và thành viên trong từng tiểu ban). Không có. 
c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: 
Trong năm 2013, Hội đổng quản trị tổ chức 04 cuộc họp định kỳ như sau: 

- Họp ngày 21/3/2013: 
Nội dung: 
+ Báo cáo của Tổng giám đốc kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012; kế hoạch Quý I và 
cả năm 2013; 
+ Thông qua Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư khai thác cát xây dựng sông 
Đồng Nai, xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai; 
+ Thông qua Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình 
Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, 
tỉnh Đồng Nai.   
+  Báo cáo nội dung Quyết định về việc bổ sung chức năng nhiệm vụ của Phòng Kinh 
doanh, thành lập Phòng Kỹ thuật Thi công của Công ty; 
+  Báo cáo kết quả thanh lý các tài sản cố định của Công ty;   
+  Công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013;  
+  Bổ sung nhân sự thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2011 – 2015); 
+ Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 

thường niên 2013; 
+  Thông qua lương của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc; 
+   Một số nội dung khác. 
Kết quả: Hội đồng quản trị ra nghị quyết giao Ban Điều hành thực hiện các nội dung nêu 
trên.  
- Họp ngày 26/6/2013; 
Nội dung: 

+ Phân công công việc thành viên Hội đồng quản trị; 
+ Thông qua Tờ trình bổ nhiện Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kỹ thuật; 
+ Thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh Kinh doanh Cát – Vật liệu xây dựng của mỏ 

cát Đắc Lua; 
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Kết quả: Hội đồng quản trị ra nghị quyết giao Ban Điều hành thực hiện các nội dung nêu 
trên.  
- Họp ngày 15/7/2013; 
Nội dung: 

+ Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh Quý II, kế hoạch kinh 
doanh Quý III năm 2013; 

+ Thông qua chủ trương đầu tư trạm trộn Bê tông nhựa nóng tại tỉnh Đắk Nông; 
+ Báo cáo tình hình thanh lý tài sản cố định của Công ty; 
Kết quả: Hội đồng quản trị ra nghị quyết giao Ban Điều hành thực hiện các nội dung nêu 
trên.  
- Họp ngày 18/10/2013; 
Nội dung: 

+ Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh Quý II, kế hoạch kinh 
doanh Quý III năm 2013; 

+ Thông qua chủ trương đầu tư trạm trộn Bê tông nhựa nóng tại tỉnh Đắk Nông; 
+ Báo cáo tình hình thanh lý tài sản cố định của Công ty; 
Kết quả: Hội đồng quản trị ra nghị quyết giao Ban Điều hành thực hiện các nội dung nêu 
trên. 
d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành. 
e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: (đánh giá hoạt động của các 
tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của từng tiểu ban, 
nội dung và kết quả của các cuộc họp). Không có 
f) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công 
ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị 
công ty trong năm. 

2. Ban Kiểm soát 

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: (danh sách thành viên Ban kiểm soát, tỷ 
lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành). 
b) Hoạt động của Ban kiểm soát: (đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát, nêu cụ thể 
số lượng các cuộc họp của Ban kiểm soát, nội dung và kết quả của các cuộc họp). 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và 
Ban kiểm soát 

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: 
Thù lao thành viên Hội đồng quản trị: 
- Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.500.000 đồng/tháng (18.000.000 đồng/người/năm); 
- Thành viên HĐQT 1.000.000 đồng/người/ tháng (12.000.000 đồng/ người/ năm. 
Thù lao Ban kiểm soát: 
- Trưởng ban Kiểm soát 1.000.000 đồng/ tháng (12.000.000 đồng/ người/năm); 
- Thành viên Ban kiểm soát 800.000 đồng/người/tháng (9.600.000 đồng/ người/năm) 
b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có. 
c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có. 
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d)  Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: (Nêu rõ những nội dung chưa 
thực hiện được theo quy định của pháp luật về quản trị công ty. Nguyên nhân, giải pháp 
và kế hoạch khắc phục/kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty). 

VI. Báo cáo tài chính 
1. Ý kiến kiểm toán: Theo ý kiến của Chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu 
tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung 
thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 
tháng 12 năm 2013, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền 
tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế 
toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình 
bày Báo cáo tài chính. 
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán (Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao 
gồm): 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 theo quy định của pháp luật về kế 
toán và kiểm toán. 
 
 
 
 
 



  20 

 



  21 

 
 



  22 

 



  23 

 



  24 

 



  25 

 



  26 

 



  27 

 



  28 

 



  29 

 



  30 

 



  31 

 



  32 

 



  33 

 



  34 

 



  35 

 



  36 

 



  37 

 



  38 

 



  39 

 



  40 

 



  41 

 



  42 

 



  43 

 



  44 

 



  45 

 



  46 

 



  47 

 



  48 

 



  49 

 



  50 

 



  51 

 



  52 

 



  53 

 
 
 

 Tổng Giám đốc 
 
 
 
 
 

Bì Long Sơn 
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