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Nền tảng của sự phát triển

Thông điệp

Lời đầu tiên, thay mặt toàn thể CBCNV Công ty Cổ phần 

Beton 6, tôi xin gởi đến toàn thể Quý vị cùng gia đình lời 

chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Năm 2013, tình hình kinh tế thế giới vẫn còn nhiều bất ổn và 

biến động phức tạp. Tăng trưởng khu vực đồng tiền chung 

Châu Âu, đặc biệt là các nước đang chịu ảnh hưởng của nợ 

công vẫn còn mờ nhạt, tác động không nhỏ đến sản xuất 

trong nước. Bên cạnh đó, các yếu tố nội tại cũng chưa được 

giải quyết triệt để như hàng tồn kho ở mức cao, sức mua 

yếu, nợ xấu ngân hàng đáng lo ngại, nhiều doanh nghiệp thu 

hẹp sản xuất, dừng hoạt động hoặc giải thể... So với mục 

tiêu tổng quát đề ra, kinh tế năm 2013 mới hoàn thành một 

vế là “lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn năm 2012”, 

còn yếu tố “tăng trưởng ổn định” vẫn được đánh giá là chưa 

vững chắc.

Sang năm 2014, dự báo kinh tế thế giới thuận lợi hơn và 

môi trường vĩ mô trong nước dần đi vào ổn định, kinh tế Việt 

Nam kỳ vọng có nhiều cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, trọng 

tâm của năm 2014 vẫn sẽ là bội chi ngân sách và nợ công.

Trong bối cảnh đó, Beton 6 quyết tâm vẫn tiếp tục nỗ lực và 

phấn đấu trở thành Công ty sản xuất bê tông và xây dựng 

hạ tầng hàng đầu tại Việt Nam với mục tiêu phấn đấu cụ thể 

của năm 2014 như sau:

 9 Thiết lập và duy trì môi trường làm việc an toàn, 

không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng, chất lượng 

và hiệu quả.

 9 Doanh thu đạt 1.050 tỷ đồng.

 9 Tích cực thu hồi nợ, tăng tốc độ luân chuyển và 

quản lý hiệu quả dòng tiền. Áp dụng hiệu quả ERP 

& “To-increase”.

 9 Liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

 9 Phát triển và áp dụng công nghệ mới, vật liệu mới 

(tập trung các sản phẩm bê tông lắp ghép - seg-

ment / swan - và đường đất gia cố xi măng theo 

công nghệ Geocrete).

 9 Xây dựng và quản lý hiệu quả văn hóa  

“Một Beton 6”.

Kính thưa

Quý nhà đầu tư, cổ đông, khách hàng và đối tác

Chúng tôi xin chân thành cám ơn niềm tin của Quý vị dành 

cho BETON 6 trong thời gian qua và chúng tôi mong tiếp tục 

nhận được sự ủng hộ nhiều hơn nữa của Quý vị trong thời 

gian tới.
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Bên cạnh đó, một thông điệp rõ ràng cũng được truyền tải 

xuyên suốt từ Ban Lãnh đạo đến toàn thể CBCNV:

 9 Xây dựng văn hóa “Một Beton 6”, tạo sự nhất quán 

trong hình ảnh Công ty, tác phong nhân viên, hành 

vi văn minh, quy tắc ứng xử, hệ thống - quy trình 

làm việc.

 9 Tạo môi trường làm việc gắn kết, tôn trọng, hợp tác 

và tin tưởng lẫn nhau, cơ hội phát triển bình đẳng, 

hướng đến mục tiêu chung, đảm bảo mục đích cuối 

cùng là thành công của Beton 6. 

 9 Tiếp tục sắp xếp tổ chức, dựa trên năng lực của 

từng cá nhân, đúng người đúng việc.

 9 Duy trì công việc và thu nhập ổn định cho người 

lao động.

Với quyết tâm và nỗ lực không ngừng của Hội đồng Quản trị, 

của Ban Điều hành cùng toàn thể CBCNV, Beton 6 tin chắc 

sẽ không phụ niềm tin và kỳ vọng mà Quý vị cổ đông dành 

cho Beton 6.

Xin cảm ơn và xin chào trân trọng!

            

            HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                      Công ty Cổ phần Beton 6
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THÔNG TIN VỀ CÔNG TY BETON 6

NGàNH NGHỀ KINH DOaNH

 � Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6

 9 Tên giao dịch :  Beton 6 Corporation

 9 Tên viết tắt : BT6 Corp.

 9 Mã chứng khoán : BT6

 � Nhà máy Bình Dương:

 9 Địa chỉ :  Km 1877, Quốc lộ 1K, P. Bình an, Thị xã Dĩ an, Tỉnh Bình Dương

 9 Điện thoại  :  (84.650) 375.1617 

 9 Fax :  (84.650) 375.1628

 � Văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh: 

 9 Địa chỉ :  Tầng 14, Tòa nhà Green Power, 35 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

 9 Điện thoại :  (84.8) 3911.9696  

 9 Fax :  (84.8) 3911.9292

 9 Email :  info@beton6.com    

 9 Website :  www.beton6.com

 � Sản xuất và lắp ghép cấu kiện bê tông đúc sẵn.

 � Sản xuất các loại vật liệu xây dựng.

 � Gia công và sửa chữa các dụng cụ máy móc thiết bị cơ khí.

 � Xây dựng các công trình giao thông (cầu, cống, đường bộ, bến cảng), nạo vét san lấp mặt bằng, đào đắp nền móng 

công trình, thi công bằng phương pháp khoan nổ mìn. 

 � Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng.

 � Xuất nhập khẩu vật tư nguyên liệu ngành giao thông, xây dựng.

 � Dịch vụ vận chuyển sản phẩm bê tông thường, bê tông tươi và bê tông siêu trường, siêu trọng.

Lịch sử
hình thành & phát triển
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Năm 1958: Tiền thân là Công trường đúc đà tiền áp Châu Thới thuộc Công ty RMK của Mỹ, chuyên sản xuất các loại cấu 

kiện BTCT tiền áp (Dầm cầu T12m50, T18m6, T24m70 và Cọc vuông 35cmx35cm) để xây dựng các cầu trên tuyến xa lộ 

Sài Gòn - Biên Hòa, quốc lộ và liên tỉnh lộ tại Miền Nam Việt Nam.

Năm 1975 - 1982: Bộ Giao thông Vận tải tiếp quản, củng cố hoạt động, chuyển thành Xí nghiệp Bê tông Châu Thới, nghiên 

cứu & sản xuất thành công sản phẩm mới là dầm BTCT tiền áp I.24m54, dầm I.33m.

Năm 1993: Đổi tên thành Công ty Bê Tông 620 Châu Thới, không ngừng phát triển thị phần, vừa sản xuất vừa thi công 

xây lắp.

Năm 2000: Cổ phần hoá và đổi tên thành Công ty Cổ phần Bê Tông 620 Châu Thới theo Quyết định của Thủ Tướng Chính 

Phủ số 41/2000/QĐ-TTG ngày 28/03/2000. 

Năm 2010: Đổi tên thành Công ty Cổ phần Beton 6 và công bố hệ thống thương hiệu mới. Sự thay đổi này đánh dấu cột 

mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Công ty. Với kinh nghiệm đúc kết qua nhiều năm cùng với việc liên tục cập nhật 

nhiều công nghệ sản xuất và thi công tiên tiến, Beton 6 đang dần nâng cao tầm nhìn chiến lược trong việc tham gia đấu 

thầu & quản lý thi công, nâng cao chất lượng sản phẩm, đầu tư sản phẩm mới, cung cấp giải pháp tài chính và thi công.

QUÁ TRìNH HìNH THàNH Và PHÁT TRIểN
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MỨC TĂNG TRƯỞNG VỐN ĐIỀU LỆ QUa CÁC NĂM

Biểu đồ tăng trưởng vốn điều lệ

 � Từ năm 2000 đến 2011 Beton 6 đã có 03 lần tăng vốn điều lệ.

 � Việc tăng vốn điều lệ nhằm tăng cường năng lực tài chính, phù hợp với tình hình phát triển của Công ty đảm bảo cho 

Beton 6 đủ điều kiện tham gia thi công đấu thầu và thi công các gói thầu lớn và đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Công ty.

 � Các đợt phát hành tăng vốn của Công ty thông qua hình thức: 

 9 Phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu (chào bán cho cổ đông hiện hữu).

 9 Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

 9 Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Đơn vị (Tỷ đồng)

Năm 2000 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2010

59

100 110

300

Can Tho Bridge

Quốc gia / Country

Vị trí / Location

Nhà thầu / Contractor

Chiều dài / Length

Rộng / Width

Khởi công / Start

Khánh thành / Finish

Tổng mức đầu tư / Capital

Chủ đầu tư / Client

Vietnam

Can Tho and Vinh Long

Taisei, Kajima, Nippon Steel

2,750 m

23.66 m

25 Sep. 2004

24 apr. 2010

VND 4,832 bil.

Vietnam MOT
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Tầm nhìn - Sứ mệnh

TầM NHìN

SỨ MỆNH

 � Beton 6 - Công ty sản xuất bê tông và xây dựng hạ tầng hàng đầu tại Việt Nam.

 � Cung cấp các sản phẩm Bê tông đa dạng với sự cam kết về quản lý chất lượng và dịch vụ.

 � Cung cấp “giải pháp và kỹ thuật thi công”, “giải pháp tài chính” cho nhà đầu tư, nhà thầu và đối tác.

 � Thể hiện sự “uy tín”, “chuyên nghiệp” và “trách nhiệm” trong vai trò nhà đầu tư, cung cấp sản phẩm, quản lý thi công 

hay là một đối tác kinh doanh trong các dự án xây dựng.

Rach Mieu Bridge

Quốc gia / Country

Vị trí / Location

Nhà thầu / Contractor

Chiều dài / Length

Rộng / Width

Khởi công / Start

Khánh thành / Finish

Tổng mức đầu tư / Capital

Chủ đầu tư / Client

Vietnam

Tien Giang and Ben Tre

Cienco 1-Cienco 5-Cienco 6 (Beton6) JV

2,860 m

12-15 m

30 apr. 2002

19 Jan. 2009

VND 1,400 bil.

Rach Mieu BOT Company
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Tổ chức nhân sự
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trách nhiệm, quyền lợi của Hội đồng Quản trị:

 � Trách nhiệm và quyền lợi của Hội đồng Quản trị theo quy định của pháp luật và quy định tại điều 20, chương VII Điều 

lệ Công ty.

 � Hội đồng quản trị tham gia điều hành, chịu trách nhiệm trước cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh do Đại 

hội đồng cổ đông giao; Tham gia quản lý điều hành và lên kế hoạch nhằm đảm bảo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh 

doanh và các kế hoạch khác đã đề ra của Đại hội đồng cổ đông.

 � Hội đồng quản trị được hưởng mức thù lao do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Tỉ lệ sở hữu và những thay đổi trong tỉ lệ nắm giữ cổ phần:

Ông Nguyễn Trung Hậu - Chủ Tịch

Sinh năm: 1958 tại TP.HCM

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư 

Tóm tắt quá trình công tác:

 � Năm 1982 tốt nghiệp Đại học Bách Khoa.

 � Từ năm 1982 đến năm 1994: Công tác tại Công ty Xi măng Hà Tiên.

 � Từ năm 1994 đến tháng 10/2007: Công tác tại Công ty Liên doanh Xi măng Holcim.

 � Từ tháng 10/2007 đến nay: Giám đốc Kỹ thuật TNHH Vật liệu XD Việt Nam.

 � Từ 30/9/2009 đến 01/01/2013: TGĐ Cty CP Beton 6.

 � Từ 20/04/2012 đến nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Beton 6.

 � Các quyền lợi mâu thuẩn với lợi ích Công ty: Không
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Ông Hà Đức Bình - Ủy viên (độc lập không điều hành)

Ông Hà Thanh Mẫn - Tổng Giám đốc

Sinh năm: 1964 tại TP.HCM

Trình độ chuyên môn: Quản trị Kinh doanh, Ngoại thương, Tài chính.

Tóm tắt quá trình công tác:

 � Từ năm 1985 - 1999: Công tác tại Công ty Xi măng Hà Tiên 1.

 � Từ năm 1999 đến tháng 8/2006: PGĐ Tài chính Công ty LD Xi măng Holcim.

 � Năm 2007: Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Đầu tư BTa.

 � Năm 2008: TGĐ Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Việt Nam (VCM).

 � Từ 01/01/2009 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Beton 6.

Các quyền lợi mâu thuẩn với lợi ích Công ty: Không

Sinh năm: 1964

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Kỹ sư Cơ khí.

Tóm tắt quá trình công tác:

 � Từ năm 1985 - 1996: Thống kê xưởng XNSX Cấu kiện Bê tông 620 Châu Thới.

 � Từ năm 1996 - 1997: Phó Quản đốc Xưởng Công Ty Bê tông 620 Châu Thới.

 � Từ năm 1997 - 2000: Đội trưởng Công Ty Bê tông 620 Châu Thới.

 � Từ năm 2001 - 2004: Trưởng phòng kinh doanh CTCP Bê tông 620 Châu Thới.

 � Từ năm  2004 - 2010: Phó Tổng Giám đốc CTCP Bê tông 620 Châu Thới.

 � Từ năm 2010 - 2012: Phó Tổng Giám đốc CTCP Beton 6.

 � Từ năm 2013 đến nay: Tổng Giám đốc CTCP Beton 6.

Các quyền lợi mâu thuẩn với lợi ích Công ty: Không



13

Báo cáo thường niên 2013 www.beton6.com

Sinh năm 1968 tại Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ô tô

Tóm tắt quá trình công tác:

 � 1991 - 1992: Công tác tại T-275 Cục ô tô máy kéo trạm nguồn Bộ Quốc phòng.

 � 1993 - 1995: Kinh doanh xuất nhập khẩu tại CHLB Nga.

 � 1995 - 1998: Giám đốc Công ty TNHH an Dân - Hà Nội.

 � 1999 - 2001: Trưởng VPĐD Công ty XNK Vật tư đường biển tại CH Belarusia.

 � 2002 - 2003: Trưởng VPĐD Tập đoàn MaSaN tại Moscow (CHLB Nga).

 � 2003 - 2005: Phó Tổng Giám đốc Công ty alexandra & Sophia (CHLB Nga).

 � 2005 - 2008: Phó Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Bất động sản Bình Thiên an.

 � 2009 đến nay: TGĐ Cty TNHH Vật liệu Xây dựng Việt Nam, Ủy viên HĐQT Cty 

CP VINaFCO.

 � Từ ngày 07/4/2010 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Beton 6. 

Các quyền lợi mâu thuẩn với lợi ích Công ty: Không

Ông Nguyễn Nam Thắng - Ủy viên (độc lập không điều hành)

Ông Trịnh Thanh Huy - Ủy viên (độc lập không điều hành)

Sinh năm 1970 tại Thanh Hoá.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư 

Tóm tắt quá trình công tác:

- Từ năm 1994 đến năm 2002: công tác tại tập đoàn Masan – Phó chủ tịch tại CH LB Nga.

- Từ năm 2003 đến tháng 2005: Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Thực phẩm aS.

- Từ 2005 đến nay: Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty Cổ phần Bất động sản Bình Thiên an.

- Từ ngày 01/10/2009 đến nay: Thành viên HĐQT Cty Cổ phần Beton 6.

Các quyền lợi mâu thuẩn với lợi ích Công ty: Không
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BaN KIểM SOÁT

Trách nhiệm và quyền lợi của Ban Kiểm soát Công ty:

 � Trách nhiệm và quyền lợi của Ban kiểm sóat được quy định tại điều 31, chương X Điều lệ Công ty.

 � Ban Kiểm soát được quyền xem xét, kiểm tra, thẩm tra báo cáo tài chính và các hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty nhằm đảm bảo tính chính xác và trung thực về báo cáo hoạt động của Công ty, nhằm bảo vệ quyền lợi của 

cổ đông.

 � Ban kiểm soát thực hiện báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, hoạt động đầu tư của 

Công ty, đồng thời đưa ra những kiến nghị đối với Hội đồng Quản trị.

 � Ban kiểm soát được hưởng mức thù lao do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Tỉ lệ sở hữu và những thay đổi trong tỉ lệ nắm giữ cổ phần: Không có

Ông Trần Thanh Dũng - Ủy viên

Sinh năm 1961 tại an Giang.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính, Cử nhân Luật.

Quá trình công tác:

 � Từ năm 1984 - 1991: Kế toán tổng hợp Nhà máy Cơ khí Giao thông 623.

 � Từ năm 1991 - 2004: Kế toán trưởng Cty Cơ khí Xây dựng Công trình 623.

 � Từ năm 2004 - 2008: Phụ trách BKS Tổng Cty XD Công trình Giao thông 6.

 � Từ năm 2008 đến nay: Trưởng Ban kiểm soát Tổng Cty XD Công trình Giao 

thông 6.

 � Chức vụ tại các tổ chức khác: UV. HĐQT Cty CP Tranimexco, Cty CP Đầu tư & 

Phát triển Hạ tầng, Trưởng BKS Cty Tư vấn XD Công trình 625.

 � Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Beton 6 kể từ ngày 16/4/2010.

Các quyền lợi mâu thuẩn với lợi ích Công ty: Không
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Ông Nguyễn Văn Đua - Ủy viên

Sinh năm 1978 tại Kiên Giang

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán

Quá trình công tác:

 � Từ năm 1998 - 1999: Kế toán tổng hợp Công ty CP CN Kỹ nghệ Thương mại Việt Tiến.

 � Từ năm 1999 - 2003: Kế toán trưởng Công ty CP Công nghiệp Kỹ nghệ Thương mại Việt Tiến.

 � Từ năm 2003 - 2004: Kế toán trưởng Công ty Liên doanh Chế biến Thực phẩm VITECFOOD. 

 � Từ năm 2004 - 2006: Kế toán trưởng Công ty CP Bánh kẹo Biên Hòa (BIBICa).

 � Từ năm 2006 - nay: Kế toán trưởng Công ty CP Bất Động sản Bình Thiên an. 

 � Từ năm 2007 - 2009: Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư Thảo Điền.

 � Từ năm 2009 - nay: Kế toán trưởng Công ty BTa Development Investment (Vietnam).

 � Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Beton 6 kể từ ngày 16/4/2010.

Các quyền lợi mâu thuẩn với lợi ích Công ty: Không

BaN ĐIỀU HàNH

Trách nhiệm, quyền lợi của Ban điều hành:

Theo quy định của pháp luật và quy định tại điều 26 chương VIII Điều lệ Công ty: Hoạt động theo quy định của điều lệ, các 

quy chế của Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

Tỉ lệ sở hữu và những thay đổi trong tỉ lệ nắm giữ cổ phần:



Nền tảng của sự phát triển

Ông Hà Thanh Mẫn - Tổng Giám đốc

(Xem phần lý lịch tóm tắt của HĐQT).

Ông Trần Khắc Lợi - Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm: 1962

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Chức vụ:

 � Phó Tổng giám đốc phụ trách khối sản phẩm mới Cty CP Beton 6.

 � Giám đốc Công ty Cổ phần BOT Cầu Phú Cường.

Các quyền lợi mâu thuẩn với lợi ích Công ty: Không

Ông Phạm Đình Nhật Kỳ - Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm: 1955

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường, Quản trị Kinh doanh

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc phụ trách khối sản phẩm công nghiệp.

Các quyền lợi mâu thuẩn với lợi ích Công ty: Không
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Ông Trương Chí Nhân - Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm: 1961 tại Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư.

Tóm tắt quá trình công tác:

 � Năm 1984: tốt nghiệp ĐHBK Tp.HCM.

 � Từ năm 1984 - 1997: công tác tại Trường Cao đẳng nghề Lý Tự Trọng - Tp. HCM

 � Từ năm 1997 - 2007: công tác tại Cty TNHH Sản xuất và Xây dựng Phan Vũ 
(Giám đốc Cty).

 � Từ 2007-2010: công tác tại Cty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ (Phó TGĐ)

 � Từ tháng 8/2010 đến nay: công tác tại Cty CP beton 6 (Phó TGĐ)

Các quyền lợi mâu thuẩn với lợi ích Công ty: Không

Ông Lâm Chí Trung - Giám đốc Kinh Doanh

Sinh năm: 1975 tại Sài Gòn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Tóm tắt quá trình công tác:

 � Năm 1997: tốt nghiệp Đại học Bách Khoa TP. HCM.

 � Từ năm 1998 - 2005: Trưởng bộ phận Kế hoạch Chuỗi Cung ứng Công ty LD Xi măng Holcim.

 � Từ năm 2005 - 2007: Trưởng bộ phận Khách hàng Công ty Shell Việt Nam.

 � Từ năm 2007- 2008: Trưởng bộ phận Chuỗi Cung ứng Công ty TNHH VLXD Saint Gobain Việt Nam.

 � Từ 2/2010 đến 15/01/2014: Giám đốc Kinh doanh Cty CP Beton 6.

 � Từ 15/01/2014 đến nay: Phó Tổng giám đốc Beton 6.

Các quyền lợi mâu thuẩn với lợi ích Công ty: Không



Nền tảng của sự phát triển

Ông Trần Hoàng Dũng - Giám đốc Nhà máy Bình Dương

Sinh năm: 1969 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

Quá trình công tác:

 � Năm 1994: tốt nghiệp Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM ngành Cơ khí Chế 

tạo máy.

 � Từ tháng 12/1994 đến tháng 08/1996: công tác tại Nhà máy Công nghệ Kỹ thuật 

cao aMBBLIN - Singapore.

 � Từ 08/1996 đến tháng 10/2010: công tác tại Công ty Xi măng Holcim.

 � Từ tháng 11/2010 đến 15/01/2014: Giám đốc Nhà máy Bình Dương - Cty CP 

Beton 6.

 � Từ 15/01/2014 đến nay: Phó Tổng giám đốc.

Các quyền lợi mâu thuẩn với lợi ích Công ty: Không

Ông Lê Anh Thi - Giám đốc Tài chính

Sinh năm: 1976 tại Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính

Quá trình công tác:

 � Từ năm 1998 - 2001: Công ty Kiểm toán & Tư vấn PricewaterhouseCoopers.

 � Từ năm 2003 - 2004: Công ty Quản lý Quỹ Mekong Capital.

 � Từ năm 2004 - 2005: Công ty CP Xây dựng Kiến trúc aa.

 � Từ năm 2005 - 2008: Công ty Kiểm toán & Tư vấn PricewaterhouseCoopers.

 �  Từ năm 2008 - 2011: Công ty CP Chứng khoán Âu Việt.

 � Từ năm 2011 - 2012: Công ty TNHH Quản lý Đầu tư BTa.

 � Từ năm 2013 đến nay: Công ty Cổ phần Beton 6.

Các quyền lợi mâu thuẩn với lợi ích Công ty: Không
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TổNG QUaN TìNH HìNH NHÂN Sự 2013

1. Lao động

Số lao động tính đến 31/12/2013 là: 767 người

Trong đó:



Nền tảng của sự phát triển

2. Thu nhập bình quân 2013

3. Các chính sách nhân sự 2013

 � Chuẩn hóa và triển khai hiệu quả hệ thống đánh giá thành tích.

 � Xây dựng & sử dụng hiệu quả hệ thống quản lý nguồn nhân lực.

 � Xây dựng văn hóa “Một Beton 6”.

 � Cải thiện tiện nghi cho nhân viên.

4. Các việc làm cụ thể

 � Xây dựng bảng phân quyền đến các cấp quản lý cấp trung.

 � Hoàn thành bộ tiêu chuẩn năng lực chuyên môn các bộ phận và triển khai phân tích nhu cầu đào tạo cho các bộ phận.

 � Tổ chức chương trình đào tạo kỹ năng lãnh đạo cho 100% các trưởng bộ phận và cấp quản lý kế tiếp được đào tạo kỹ 

năng lãnh đạo và theo dõi sau đào tạo 6 tháng.

 � Đánh giá và cải tiến quy trình sử dụng hệ thống đánh giá cá nhân, áp dụng 100% từ quản lý cấp trung trở lên.

 � Đã ban hành các quy trình: Hướng dẫn nhân viên mới, Quy trình đào tạo, Quản lý thành tích cá nhân.

 � Tổ chức ngày Hội tuyển dụng sinh viên tại trường Đại học Bách Khoa TP. HCM.

 � Xây dựng chương trình “Đôi bạn cùng tiến”, “Experience workshop” giữa các Bộ phận Sản xuất, Dự án, Hạ tầng.

 � Tổ chức đào tạo giảng viên nội bộ.

 � Sửa chữa, cải tạo tiện nghi sinh hoạt: nhà vệ sinh Xưởng Beton 1.
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Cơ cấu cổ đông

Cơ CấU Cổ ĐÔNG ĐếN NGàY ĐĂNG Ký CUỐI CùNG 12/03/2013

Tổng số cổ phiếu theo từng loại:

 � Tổng số cổ phiếu phát hành: 32.993.550 cp

 � Tổng số cổ phiếu niêm yết: 32.993.550 cp

 � Cổ phần phổ thông: 32.993.550 cp

Số cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ: Không

Cổ tức: xem bảng trên

CÁC Dữ LIỆU THỐNG KÊ VỀ Cổ ĐÔNG (840 cổ đông đại diện cho 32.993.550 cổ phần)



Nền tảng của sự phát triển

TìNH HìNH GIaO DỊCH CỦa Cổ ĐÔNG LớN (sở hữu từ 5% vốn cổ phần trở lên)

Saigon - Trung Luong Free Way

Quốc gia / Country

Chiều dài toàn tuyến / length

Vận tốc thiết kế / design Speed

Khởi công / Start

Khánh thành / Finish

Tổng mức đầu tư / Capital

Chủ đầu tư / Client

Vietnam

61.9 km

120 km/h

16 Dec. 2004

Feb. 2010

VND 9,884 bil.

Vietnam MOT



23

Báo cáo thường niên 2013 www.beton6.com

Báo cáo
kết quả hoạt động 2013

Lễ Ký KếT HợP ĐỒNG QUỐC LỘ 91NHậN ĐỊNH CHUNG

KếT QUẢ HOạT ĐỘNG 2013

 � GDP tăng trưởng chậm, dự kiến ở mức 5.2%. Lạm phát dự kiến ở mức 7.5%.

 � Đồng JPY vẫn duy trì ở mức thấp nhưng nhìn chung tỷ giá ổn định suốt năm.

 � Lãi suất tiền gửi giảm, lãi suất vay giảm theo, các doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn vay dễ hơn.

 � Kinh tế vẫn trong giai đoạn suy thoái sâu, chưa có dấu hiệu phục hồi. Các thay đổi về vĩ mô chưa có dấu hiệu tích cực.

 �  Bất động sản vẫn đóng băng.

 � Các dự án hạ tầng cơ sở bị ảnh hưởng, phát triển chậm do chính sách đầu tư công của Chính phủ vẫn còn thắt chặt.

 � Các dự án hạ tầng lớn đã được thông qua nhưng đang chờ sự khôi phục của nền kinh tế.

Năm 2013, trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn, với mục tiêu vì quyền lợi cổ đông, đảm bảo công ăn việc làm 

và thu nhập cho CBCNV, với nhiệm vụ giữ gìn và phát triển thương hiệu, Hội đồng Quản trị cùng Ban điều hành đã nỗ lực 

vượt qua khó khăn và đạt kết quả sau: 

Cơ CấU CHI PHí NĂM 2013

Đơn vị tính: VND



Nền tảng của sự phát triển

Chi phí tài chính đã giảm đáng kể về giá trị cũng như tỷ trọng trong doanh thu. Điều này thể hiện nỗ lực rất lớn của Ban 

Giám đốc cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên BT6 trong năm 2013 – năm được đánh giá vẫn còn nhiều khó khăn 

đối với nền kinh tế nói chung cũng như lĩnh vực xây dựng hạ tầng nói riêng. Phương châm của Công ty trong năm 2013 

là triệt để tiết kiệm để mang lại lợi nhuận cao nhất cho cổ đông.

Biên lợi nhuận gộp 2013 (2 mảng hoạt động chính là xây dựng và sản phẩm bê tông).

Năm 2013, tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của BT6. Tuy nhiên, Công ty 

vẫn duy trì biên lợi nhuận gộp đối với hai mảng hoạt động chính gần như không đổi so với năm 2012. Điều này giúp đảm 

bảo BT6 vẫn đạt được lợi nhuận trong điều kiện diễn biến ngành còn nhiều khó khăn. Bước sang năm 2014, Ban Giám 

đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên vẫn phấn đấu để duy trì và cải thiện biên lợi nhuận gộp, tăng hiệu quả hoạt động 

kinh doanh.  

Tình hình thoái vốn

Trong năm 2013, Công ty đã thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần Bê Tông 620 Long an, Công ty Cổ phần Đồng Tâm và Công 

ty TNHH Bê Tông 620 Đồng Tâm. Những khoản đầu tư này đều đã trích lập dự phòng và BT6 thanh lý không phát sinh lỗ, 

và góp phần tăng dòng tiền cho Công ty. Bước sang năm 2014, Công ty vẫn tiếp tục thanh lý những khoản đầu tư không 

hiệu quả, tăng dòng tiền vào cho Công ty. 

Cơ cấu Nợ/ Vốn chủ sở hữu

Có sự cải thiện dù không nhiều (từ 2,3 lần năm 2012 xuống 2,2 lần trong năm 2013). Điều này xuất phát từ tình hình chung 

của ngành xây dựng hạ tầng, dòng tiền luân chuyển chậm đặc biệt trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn. Tuy 

vậy, BT6 vẫn phấn đấu không ngừng để đạt được sự cải thiện này.   

Hoạt động xây dựng

Sản phẩm bê tông

16.7%

14.8%

16.1%

Năm 2013 Năm 2012

14.3%
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Đầu tư vào công ty con 3,9 tỷ đồng

 9 Công ty CP Bestcon: 3,9 tỷ đồng

Đầu tư cho hoạt động kinh doanh

 9 Đầu tư nhà xưởng: 302 triệu đồng

 9 Đầu tư máy móc thiết bị: 5,16 tỷ đồng

Thanh lý các khoản đầu tư

 9 Cty CP Đồng Tâm: 3,25 tỷ

 9 Cty CP 620 Long an: 16 tỷ

 9 Cty TNHH 620 Đồng Tâm: 4,9 tỷ   

Cơ CấU TRONG DOaNH THU

55.07%

1.31%

Dịch vụ kinh doanh khác

Sản xuất công nghiệp

Xây lắp công trình

43.62%

HOạT ĐỘNG ĐầU TƯ (Liên quan đến các khoản đầu tư lớn trong năm)

CÁC CHỉ SỐ TàI CHíNH CỦa CÔNG TY NĂM 2013



Nền tảng của sự phát triển

Các công ty con
& Công ty có liên quan

CÔNG TY NắM GIữ TRÊN 50% VỐN Cổ PHầN CỦa CÔNG TY BETON 6:

CÁC CÔNG TY CON

Không có

Hai Van Tunnel

Quốc gia / Country

Chiều dài toàn tuyến / length

Chiều rộng mặt đường

Khởi công / Start

Khánh thành / Finish

Tổng mức đầu tư / Capital

Chủ đầu tư / Client

Vietnam

6.3 km

8-14 lanes

27 aug. 2000

05 Jun. 2005

127.357.000 USD.

Vietnam MOT
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CÁC CÔNG TY LIÊN KếT

TóM TắT HOạT ĐỘNG KINH DOaNH & TìNH HìNH TàI CHíNH CỦa CTY CON NĂM 2013

HCMC - Long Thanh - Dau Giay Express way

Quốc gia / Country

Chiều dài toàn tuyến / Length

Vận tốc thiết kế / design Speed

Khởi công / Start

Khánh thành / Finish

Tổng mức đầu tư / Capital

Chủ đầu tư / Client

Vietnam

55 km

120 km/h

2009

On Going

930 triệu USD

Vietnam MOT
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Báo cáo
hoạt động Hội đồng Quản trị

NGUYÊN TắC HOạT ĐỘNG CỦa HĐQT

TóM TắT HOạT ĐỘNG CỦa HĐQT

Thành viên, quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT do Luật pháp, Điều lệ, các Quy chế nội bộ của Công ty và quyết định 

của Đại Hội đồng Cổ đông quy định.

a. Tình hình nhân sự: 

 � Ngày 07/03/2013, HĐQT bổ nhiệm Ông Hà Thanh Mẫn làm thành viên HĐQT mới (thay vào vị trí đang khuyết do Ông 

Nguyễn Hùng từ nhiệm trước đó). Việc bổ nhiệm này đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua vào ngày 12/04/2013.

 � Hội đồng Quản trị hiện nay gồm:

 9 Ông Nguyễn Trung Hậu / Chủ tịch

 9 Ông Hà Đức Bình / Ủy viên

 9 Ông Nguyễn Nam Thắng / Ủy viên

 9 Ông Trịnh Thanh Huy / Ủy viên

 9 Ông Hà Thanh Mẫn / Ủy viên
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b. Các biên bản và nghị quyết họp của HĐQT



Nền tảng của sự phát triển

Báo cáo đánh giá 
của Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2013 những nội dung như sau:

 � Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần Beton 6 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán 

a&C, BKS ghi nhận số liệu báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động 

kinh doanh của Công ty; phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

 � Kết thúc năm tài chính 2013, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Beton 6 như sau:

 9 Doanh thu của đạt 1,031 tỷ đồng.

 9 Lợi nhuận trước thuế năm 2013 đạt 24.66 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 18 tỷ đồng

 9 Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong ba năm gần nhất:

KếT QUẢ THẩM ĐỊNH Và ĐÁNH GIÁ CỦa BKS VỀ BÁO CÁO TàI CHíNH NĂM 2013
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 � Nhóm chỉ số tỷ suất lợi nhuận giảm so với các năm trước do doanh thu không đạt kế hoạch đề ra và giảm so với các 

năm trước, các chi phí quản lý và bán hàng không thay đổi.

 � Nhóm hiệu quả sử dụng tài sản giảm dẫn đến số ngày quay vòng tài sản tăng so với các năm trước, trong đó chủ yếu 

là do công nợ phải thu tăng.

 � Nhóm khả năng thanh toán: các chỉ số về thanh toán của Công ty ổn định như năm 2012.

1. Hoạt động kinh doanh: 

 � Năm 2013 Công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận so với kế hoạch được ĐHCĐ thông qua, 

cụ thể như sau:

 � So với kế hoạch được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, mức tổng doanh thu đạt 73.64%, mức lợi nhuận trước thuế 

chỉ đạt 42.52%.

 � Doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2013 giảm so với năm 2012. Chi tiết như sau:

KếT QUẢ THẩM ĐỊNH Và ĐÁNH GIÁ CỦa BKS VỀ TìNH HìNH HOạT ĐỘNG CỦa CTY
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 9 Năm 2013 do tình hình khó khăn về thị trường xây dựng, doanh thu cả năm 2013 bằng 83% so với thực hiện 

năm 2012. 

 9 Khoản phải thu của khách hàng cuối năm 2013 tăng 13.39% so với cuối năm 2012, chi tiết như sau:

 9 Khoản phải thu khác giảm 6.62% từ 106 tỷ đầu năm xuống còn 99 tỷ năm 2013.

 9 Tình hình tồn kho cuối năm 2013 giảm 14.83% so với đầu năm:

 9 Tài sản cố định vô hình: trong năm 2013 Công ty đã chuyển việc ghi nhận tiền thuê đất trả trước tại Khu Công 

Nghiệp Long Hậu với giá trị 129 tỷ đồng từ chỉ tiêu tài sản vô hình sang chỉ tiêu trả trước dài hạn.

 9 Tình hình nợ vay trong năm tăng 18.68% tuy nhiên chi phí tài chính giảm 34.8% so với năm 2012, như sau:

2. Hoạt động đầu tư:

 � Tình hình đầu tư TSCĐ: trong năm Công ty mua sắm mới tài sản cố định phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Công ty với giá trị 5.2 tỷ đồng. Đây là các khoản thiết thực nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh.

 � Tình hình đầu tư dự án: tương tự công tác đầu tư cho tài sản cố định, do Công ty chỉ tập trung vốn cho hoạt động 

kinh doanh nên trong năm chỉ phát sinh hơn 300 triệu đồng xây dựng cơ bản dở dang cho dự án Long Hậu, do tình 

hình chưa có gì khả quan nên không phát sinh thêm cho dự án này. Ngoài ra, khoản dở dang 8.5 tỷ cho công trình 

mở rộng bãi đà vẫn chưa được giải quyết để đưa kết chuyển tài sản trích khấu hao, đề nghị lãnh đạo công ty xem 

xét xử lý dứt điểm.
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 � Tình hình đầu tư vào Công ty con, tăng 2.4 tỷ đồng do trong năm: (i) đầu tư vào Công ty con – Công ty CP Bestcon với 

giá trị 3.9 tỷ đồng; (ii) giảm 1.5 tỷ đồng do phân loại lại khoản đầu tư vào Công ty CP Beton 6 Miền Trung.

 � Khoản đầu tư vào Công ty liên doanh liên kết giảm 9.8 tỷ đồng so với năm 2012, chi tiết như sau:

 9 Cty CP Bê tông 620 Long an: giảm 16 tỷ đồng do trong năm Công ty đã thực thanh lý toàn bộ vốn đầu tư. 

 9 Cty CP Beton 6 Miền Trung tăng 6.2 tỷ do: (i) tăng 1.5 tỷ đồng do phân loại lại khoản đầu tư; (ii) đầu tư thêm 4.7 

tỷ đồng.

 � Khoản đầu tư dài hạn khác giảm 35.45 tỷ đồng do: Công ty thanh lý toàn bộ phần vốn góp vào Công ty CP Đồng Tâm 

và Công ty TNHH Bê tông 620 Đồng tâm.

3. Tình hình nhân sự: 

Cuối năm 2013, số lượng nhân viên chính thức của Công ty giảm từ 876 người xuống còn 767. 

4. Tình hình cổ phiếu cổ tức:

 � Số lượng cổ phiếu lưu hành hiện tại là 33 triệu cổ phiếu. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2013 đạt 550 đồng/cp.

 � Cổ tức: trong năm 2013 Công ty đã thực hiện thanh toán cổ tức năm 2011 với mức 5%/mệnh giá cổ phiếu cho các 

cổ đông.

 � Đầu năm 2014, Công ty thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc hủy chia cổ tức năm 2012.

5. Tình hình thực hiện các nghị quyết HĐQT:

 � Phê duyệt ngân sách đầu tư vào Công ty CP Bestcon.

 � Thoái vốn đầu tư tại Cty CP Đồng Tâm và Cty TNHH Bê tông 620 Đồng Tâm

 � Thoái vốn đầu tư tại Cty CP Bê tông 620 Long an

 � Giảm tỷ lệ sở hữu tại Cty CP Beton 6 Miền Trung từ 51% xuống còn 31%. 

 � Đề nghị thực hiện hạn mức tín dụng vào bảo lãnh giao dịch tại các ngân hàng: BIDV – CN Nam Sài Gòn: 200 tỷ ngắn 

hạn, bổ sung vốn lưu động; BIDV – CN Gia Định: 200 tỷ; Indovinabank: 250 tỷ, ngắn hạn; Vietcombank: 100 tỷ, ngắn 

hạn; Vietin Bank: 400 tỷ ngắn hạn, 1.46 tỷ trung hạn; Eximbank: 100 tỷ ngắn hạn, bổ sung vốn lưu động; VPBank: 200 

tỷ ngắn hạn, tín chấp. Incovinabank: 1.47 tỷ trung hạn.

6. Kiến nghị của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát xét thấy có những điểm cần lưu ý Ban Điều hành Công ty như sau:

 9 Tích cực tìm kiếm công ăn việc làm để tăng doanh thu.

 9 Cần chú trọng công tác quản lý hàng tồn kho, công tác thu hồi công nợ. Đề ra các biện pháp để thu hồi công nợ, 

giảm bớt nợ vay ngân hàng nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho Công ty.

 9 Tập trung công tác thu hồi các khoản đầu tư tại các công ty làm ăn không hiệu quả.

Kính trình Đại hội thông qua./.

  Thành viên BKS                Thành viên BKS

          (đã ký)                       (đã ký)   

  Trần Thanh Dũng              Nguyễn Văn Đua 



Nền tảng của sự phát triển

Biểu đồ
kết quả hoạt động 3 năm

1.208 1.2 3

1.031

Doanh thu thuần (đơn vị: tỷ đồng)

Lợi nhuận gộp (đơn vị: tỷ đồng)

224

185

145

4
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BÁO CÁO TàI CHíNH
năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN
BETON 6



Nền tảng của sự phát triển

BÁO CÁO CỦa HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 

12 năm 2013 đã được kiểm toán.

Khái quát về Công ty

Công ty cổ phần Beton 6 (tiền thân là Công ty Cổ phần Bê tông 620 Châu Thới) là Doanh nghiệp được cổ phần hoá từ 

Doanh nghiệp nhà nước – Công ty bê tông 620 theo Quyết định số 41/2000/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2000 của Thủ 

tướng Chính phủ. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700364079 (số cũ 4603000013), 

đăng ký lần đầu ngày 05 tháng 01 năm 2001 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 03 tháng 01 năm 2013 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp.

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 329.935.500.000 VND

Trong đó

Trụ sở hoạt động

 9 Địa chỉ : Km 1877 quốc lộ 1 K, phường Bình an, thị xã Dĩ an, tỉnh Bình Dương

 9 Điện thoại : (0650) 357.1617 - 375.0650

 9 Fax : (0650) 375.1628

 9 E-mail : info@beton6.com

 9 Mã số thuế : 3700364079

Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh

 9 Địa chỉ : Tầng 14, Tòa nhà Green Power, 35 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

 9 Điện thoại : (08) 3911.9696

 9 Fax : (08) 3911.9292

Hoạt động kinh doanh của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là: Sản xuất và lắp ghép cấu kiện bê tông 

đúc sẵn (dầm, cọc..); Sản xuất các loại vật liệu xây dựng; Gia công và sửa chữa các dụng cụ, máy móc thiết bị cơ khí; Xây 

dựng các công trình giao thông, cầu cống, đường bộ, bến cảng, công trình dân dụng, công nghiệp; Nạo vét, bồi đắp mặt 

bằng, đào đắp thi công nền móng công trình; Thi công bằng phương pháp khoan nổ mìn; Dịch vụ vận chuyển sản phẩm 

bê tông tươi siêu trường, siêu trọng; Xuất nhập khẩu vật tư nguyên liệu, phụ tùng ngành xây dựng; Tư vấn kinh doanh địa 

ốc; Lập dự án đầu tư, kinh doanh nhà; Xây dựng các công trình ngầm thủy lợi. 
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Tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh

Tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2013, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm 

tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty được trình bày trong Báo cáo tài chính đính kèm báo cáo này (từ trang 07 đến 

trang 44).

Trong năm, Công ty đã tiến hành phân phối lợi nhuận năm 2012 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 

12 tháng 4 năm 2013 như sau:

Sự kiện sau ngày kết thúc năm tài chính

Hội đồng Quản trị Công ty khẳng định không có sự kiện nào phát sinh sau ngày 31 tháng 12 năm 2013 cho đến thời điểm 

lập báo cáo này mà chưa được xem xét điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính.

Hội đồng Quản trị và Ban điều hành, quản lý

Hội đồng Quản trị và Ban điều hành, quản lý của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:



Nền tảng của sự phát triển

Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn a&C đã kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 

2013, a&C bày tỏ nguyện vọng tiếp tục được chỉ định là kiểm toán viên độc lập của Công ty.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, 

kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty. Trong việc lập Báo cáo tài chính này, Ban Tổng Giám 

đốc phải:

 � Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;

 � Thực hiện các phán đoán và các ước tính một cách thận trọng;

 � Nêu rõ các Chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả những sai lệch trọng yếu 

so với những Chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích trong Báo cáo tài chính;

 � Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt 

động liên tục.

 � Thiết lập và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu để đảm bảo việc lập và trình bày Báo cáo tài chính 

không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo rằng, Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập Báo cáo tài chính; các sổ kế toán thích 

hợp được lưu giữ đầy đủ để phán ánh tại bất kỳ thời điểm nào, với mức độ chính xác hợp lý tình hình tài chính của Công 

ty và Báo cáo tài chính được lập tuân thủ các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban 

hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ–BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như các Thông 

tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán của Bộ Tài chính.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện 

pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác. 

Phê duyệt Báo cáo tài chính

Hội đồng Quản trị phê duyệt Báo cáo tài chính đính kèm. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài 

chính của Công ty Cổ phần Beton 6 tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2013, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và 

các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán 

doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ–BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính cũng như các Thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán của Bộ Tài chính.

          Ngày 28 tháng 3 năm 2014

          Thay mặt Hội đồng quản trị, 

           Chủ tịch

           (đã ký)       

               Nguyễn Trung Hậu  
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BÁO CÁO KIểM TOÁN

Số: 0338/2014/BCTC-KTTV

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: QUí Cổ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Và BaN TổNG GIÁM ĐỐC

               CÔNG TY Cổ PHầN BETON 6

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Beton 6, được lập ngày 03 tháng 3 năm 2014, 

từ trang 07 đến trang 44, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, Báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công 

ty theo 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm 

bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến 

hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ Chuẩn mực và 

các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc 

liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết 

minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh 

giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, 

kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, 

hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến 

về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính 

sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình 

bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho 

ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Năm 2012 Công ty kết chuyển vào thu nhập khác số dư quỹ dự phòng trợ cấp thôi việc chưa chi với số tiền là 9.459.821.320 

VND (xem thuyết minh số VI.7) theo Thông tư 180/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính. Việc hoàn 
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nhập và không xem xét trích lập thêm theo tiền lương thực tế trả cho người lao động tại thời điểm cuối năm trước làm cho 

nghĩa vụ nợ bị thiếu và lợi nhuận kế toán trước thuế năm trước tăng lên với cùng số tiền ước tính khoảng 11.268.000.000 

VND. Nghĩa vụ nợ bị thiếu này đến ngày 31 tháng 12 năm 2013 được ước tính giảm xuống còn 10.490.758.875 VND. 

 Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

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 Cổ phần Beton 6 

tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và 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.

Báo cáo được lập bằng tiếng Việt và tiếng anh có giá trị như nhau. Bảng tiếng Việt là bản gốc khi cần đối chiếu.

            Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

         TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2014

         Phó Tổng Giám đốc       Kiểm toán viên

     (đã ký)              (đã ký)      

            Lý Quốc Trung                      Phạm Đình Đương  

Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 0099-2013-008-1   Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 1834-2013-008-1

       

My Thuan Bridge
Quốc gia / Country

Vị trí / Location

Nhà thầu / Contractor

Chiều dài / Length

Rộng / Width

Khởi công / Start

Khánh thành / Finish

Tổng mức đầu tư / Capital

Chủ đầu tư / Client

Vietnam

Tien Giang and Vinh Long

Baulderstone Hornibrook

1,535.2 m

23.66 m

06 July 1997

21 May 2000

USD 90.86 Mil.

Vietnam MOT and ausaID
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Đơn vị tính: VND

BẢNG CÂN ĐỐI Kế TOÁN tại ngày 31 tháng 12 năm 2013
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BẢNG CÂN ĐỐI Kế TOÁN cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Đơn vị tính: VND
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BẢNG CÂN ĐỐI Kế TOÁN cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013(tt)

Đơn vị tính: VND
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CÁC CHỉ TIÊU NGOàI BẢNG CÂN ĐỐI Kế TOÁN

Đơn vị tính: VND

Bình Dương, ngày 03 tháng 3 năm 2014

       Người lập biểu  Giám đốc Tài chính Tổng Giám đốc

            (đã ký)      (đã ký)             (đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Trâm Lê anh Thi Hà Thanh Mẫn

Phu My Bridge

Quốc gia / Country

Vị trí / Location

Nhà thầu / Contractor

Chiều dài / Length

Rộng / Width

Khởi công / Start

Khánh thành / Finish

Tổng mức đầu tư / Capital

Chủ đầu tư / Client

Vietnam

HCMC

Bilfinger Berger

2,031 m

27.5 m

09 Sep. 2005

02 Sep. 2009

VND 3,250 bil.

PMC Corporation
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BÁO CÁO KếT QUẢ HOạT ĐỘNG KINH DOaNH NĂM 2013

Đơn vị tính: VND

Bình Dương, ngày 03 tháng 3 năm 2014

       Người lập biểu  Giám đốc Tài chính Tổng Giám đốc

              (đã ký)     (đã ký)             (đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Trâm Lê anh Thi Hà Thanh Mẫn
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BÁO CÁO LƯU CHUYểN TIỀN TỆ NĂM 2013 (theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính: VND
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BÁO CÁO LƯU CHUYểN TIỀN TỆ NĂM 2013 (theo phương pháp gián tiếp) (tt)

Đơn vị tính: VND

Bình Dương, ngày 03 tháng 3 năm 2014

      Người lập biểu  Giám đốc Tài chính    Tổng Giám đốc

              (đã ký)      (đã ký)             (đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Trâm Lê anh Thi Hà Thanh Mẫn
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 � GDP tăng trưởng chậm, dự kiến ở mức 5.2%. Lạm phát dự kiến ở mức 7.5%.

 � Tỷ giá ổn định suốt năm, chỉ tăng nhẹ 1% vào tháng 8, kỳ vọng ổn định đến cuối năm.

 � Trần lãi suất tiền gửi giảm xuống 7%, lạm phát dự kiến kéo lãi suất vay xuống thấp (10 - 12%). 

 � Giao thông VN yếu kém nghiêm trọng, Chính phủ sẽ triển khai hàng loạt dự án hạ tầng.

 � MOT dự tính từ nay đến 2020 cả nước cần 60 tỷ USD để cấp vốn cho các dự án hạ tầng xây dựng các tuyến 

đường mới.

 � Nhu cầu vốn phát triển hạ tầng giao thông tại Tp.HCM từ nay đến 2020 khoảng 3-4 tỷ USD/năm.

 � VN là nước đứng hàng thứ 7 trên thế giới nhận vốn ODa. Dù kinh tế khủng hoảng, các nhà tài trợ vẫn cam kết ODa 

cho VN khoảng 6.5 tỷ USD/năm. Đa số giải ngân vào các dự án hạ tầng - chiếm 60% trên tổng ODa - khoảng 4 tỷ 

USD/năm.

 � Kinh tế Việt Nam lâm vào tình trạng bất ổn từ năm 2008, và dần hồi phục vào cuối năm 2012 do những chính sách kích 

thích tổng cầu nhưng bước vào năm 2013, vẫn đối mặt với nhiều thách thức.

 �  Bất động sản vẫn đóng băng, các dự án hạ tầng cơ sở bị ảnh hưởng.

 � Điểm mạnh:

 9 Thương hiệu mạnh.

 9 Nhân viên có kinh nghiệm & kỹ năng tốt.

 9 Môi trường làm việc thân thiện như gia đình.

 9 Văn hóa công nghiệp cải thiện.

 9 Nhận thức & tuân thủ về an toàn lao động có tiến bộ.

 9 Định hướng kinh doanh rõ ràng – Cty sản xuất bê tông đúc sẵn & thi công hàng đầu Việt Nam.

 9 Đủ khả năng làm thầu chính cho những công trình >= 500 tỉ.

 � Điểm yếu:

 9 Hệ thống quản lý cần cải tiến, tối ưu hóa, tự động hóa.

 9 Chưa xây dựng được lực lượng bám dự án từ khâu khảo sát thiết kế ban đầu.

NHậN ĐỊNH CHUNG

PHÂN TíCH SWOT

Kế hoạch năm 2014
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 9 Hệ thống quản lý chất lượng cần cải thiện.

 9 Khó khắn nhất định về tài chính và nguồn vốn.

 9 Dịch vụ hậu mãi chưa tốt.

 9 Hệ thống quản lý chí phí sản xuất & chi phí dự án cần chặt chẽ hơn.

 9 Thiếu hệ thống phân tích & đánh giá thông tin thị trường.

 9 Vị trí nhà máy nằm trong khu dân cư.

 9 Công nợ thu hồi yếu.

 � Cơ hội:

 9 Nhu cầu dự án hạ tầng (metro, đường trên cao) sẽ tiêu thụ nhiều cấu kiện đúc sẵn tạo cơ hội để đa dạng hóa 

sản phẩm.

 9  Nhu cầu dự án hạ tầng đô thị giao thông và VSMT trong 10 năm tới sẽ tăng cùng với quá trình đô thị hoá.

 9 Mở rộng thị trường ở những khu vực kinh tế phát triển: Miền Trung, Miền Tây,  Đông Nam Bộ, Cambodia.

 9 Phát triển sản phẩm & dịch vụ tăng giá trị cộng thêm cho khách hàng.

 9 Thị trường tiềm năng cho phát triển cọc dân dụng, sản phẩm lắp ghép, gạch không nung, đường bê tông…)

 9 Xu hướng sử dụng sản phẩm lắp ghép.

 9 Hợp tác với các Công ty nước ngoài nhận chuyển giao công nghệ (Nhật, HQ).

 � Đe dọa:

 9 Công nghệ cũ / lạc hậu, ít tự động hóa à cạnh tranh kém về giá bán.

 � Thiết lập và duy trì môi trường làm việc an toàn, không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng, chất lượng và hiệu quả.

 � Doanh thu 1.050 tỷ đồng (SXCN: 600 tỷ, TCXL: 400 tỷ, XDHT: 50 tỷ); EBITDa: 12%.

 � Tích cực thu hồi nợ, tăng tốc độ luân chuyển và quản lý hiệu quả dòng tiền. Áp dụng hiệu quả ERP & “To-increase”.

 � Liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

 � Phát triển và áp dụng công nghệ mới, vật liệu mới (tập trung các sản phẩm bê tông lắp ghép - segment / swan - và 

đường đất gia cố xi măng theo công nghệ Geocrete).

 � Xây dựng và quản lý hiệu quả văn hóa “Một Beton 6”.

MụC TIÊU CHUNG
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MụC TIÊU CHIếN LƯợC

 � Thị trường

 9 Nghiên cứu thị trường, kịp thời tiếp cận / tham gia các dự án tiềm năng.

 9 Mở rộng thị trường mảng xây dựng hạ tầng sang khu vực miền Tây Nam bộ và Miền Trung.

 9 Tìm kiếm thị trường cho các sản phẩm mới: Đường bộ công nghệ Geocrete /BTCTDUL, Swan, Segment.

 9 Duy trì hoạt động truyền thông & phát triển thương hiệu.

 � Sản phẩm dịch vụ

 9 Liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

 9 Đảm bảo doanh thu 1200 tỷ đồng.

 9 Hoàn thiện bộ thiết kế mẫu cho sản phẩm tường kè bằng Block.

 9 Triển khai thử nghiệm 03 dự án thi công đường bộ bằng công nghệ Geocrete.

 9 Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới: Dầm bản rỗng rút lõi, Segment, Swan.

 � Nguồn lực

 9 Liên tục bố trí hợp lý và sử dụng hiệu quả hệ thống nguồn nhân lực.

 9 Đào tạo / phát triển kỹ năng nhân viên.

 9 Đa dạng hóa giải pháp cung ứng nguồn lao động.
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 9 Sử dụng hiệu quả xe máy thiết bị.

 9 Giảm tỉ lệ tồn kho.

 9 Đảm bảo vật tư dự phòng tối thiểu, đảm bảo vật liệu được kiểm soát trước khi đưa vào sản xuất.

 9 Nghiên cứu sử dụng vật liệu thay thế, giảm giá thành, tối ưu hóa chi phí sản xuất.

 � Hệ thống hoạt động:

 9 Duy trì môi trường làm việc an toàn, chất lượng, hiệu quả, không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

 9 Soạn thảo / cập nhật / ban hành MS sản phẩm.

 9 Liên tục cải tiến chất lượng quản lý công trình.

 9 Đảm bảo cung ứng vật tư đúng quy trình.

 9 Cải thiện công nợ, dòng tiền (Tăng dư nợ NCC, giảm dư nợ quá hạn, duy trì tổng nợ vay không đổi, huy động vốn 

cổ phần).

 9 Duy trì hệ thống IT hoạt động ổn định (downtime < 7%).

 9 Áp dụng hiệu quả ERP và “To Increase”.

 � Hệ thống quản lý :

 9 Duy trì thực hiện quy trình ISO.

 � Hệ thống công ty:

 9 Xây dựng / duy trì / phát huy / quản lý hiệu quả văn hoá “Một Beton 6”.
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