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(Năm 2015)
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 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 115
CB.CNV.
Hiện nay, Công ty đã 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
signed
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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 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.
Từ năm 2005 đến nay Công ty chuyển sang Công ty cổ phần hóa, Cán bộ - Công
nhân viên 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 hàng 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.

+ Nâng cao năng lực công ty bằng việc đầu tư máy móc thiết bị thi công cơ giới;
+ Đảm bảo mức tăng doanh thu xây lắp hàng năm từ 10-15%.
+ Đảm bảo mức lợi nhuận hàng năm của Công ty từ 10% trở lên và mức chia cổ tức
hàng năm từ 7-10%.
+ Nhanh chóng hoàn thành các thủ tục pháp lý và 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.
+ 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 miền Trung.
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+ 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;
+ 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 trực
thuộc công ty;
+ Nhanh chóng hoàn thành các thủ tục pháp lý và 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, Xí nghiệp Bê
tông nhựa nóng 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 trình đảm 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.
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+ 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 ngân 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.
+ 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 2014, 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 để 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.
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- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:
Đvt:

triệu

đồng

ST
T

Một số chỉ tiêu
chủ yếu

Thực
hiện năm
2013

Kế
hoạch
2014

Thực
hiện năm
2014

Tỷ lệ
thực
hiện/kế
hoạch
năm
2014

Tỷ lệ
thực hiện
năm
2014/năm
2013
(%)

(%)
(1)

(2)

1

Doanh thu

2

(3)

(4)

(5)

(6)=(5)/(4)

(7)=(5)/(3)

159.466

205.000

137.528

67,08%

86,24%

LN trước thuế

1.181

4.200

1.901

45,26

160,9%
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Nộp ngân sách

4.466

3.077

4

Đầu tư XDCB

13.532

7.243

Trong tình hình khó khăn 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 của Công ty. Tuy nhiên, trong năm 2014, Công ty cũng đã cố gắng, nỗ lực
hết sức nhưng không hoàn thành được chỉ tiêu doanh thu kế hoạch, tuy nhiên điểm sáng
là Công ty cũng đã đạt được chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch .
2.

Tổ chức và nhân sự
− Danh sách Ban điều hành:
+ Bì Long Sơn – Tổng giám đốc
+ Tăng Xuân Hưng – P.TGĐ
+ Đặng Thành Long – P.TGĐ
+ Đoàn Quang Nho – P.TGĐ
− Những thay đổi trong Ban điều hành: Không có.
− Số lượng cán bộ, nhân viên:
Số lượng CB.CNV tính đến ngày 31/12/2014 là 115 người (nữ 16 người).
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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: 04 người.
+ CNKT: 52 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 60 tỷ đồng. Trong năm 2014, Mỏ đá Tân Cang 4 đã đền bù được khoảng
23 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 khai thác bóc đất tầng phủ, hàng năm thu được khoảng
03 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 141 tỷ đồng. Hiện nay, KCN Thạnh Phú đã đền bù
được 46 ha; thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng Nhà máy xử lý nước thải giai đoạn
1. Hiện nay đang tiếp tục triển khai thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Trong năm
2014, 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):
Đầu tư xây dựng cơ bản cho Mỏ cát Đắk Lua với giá trị 3.082 tỷ đồng. Hiện nay
Mỏ cát Đắk Lua đã đi vào kinh doanh khai thác và thành lập được 02 Cửa hàng bán cát
tại Bình Phước và Lâm Đồng. Năm 2014 thu về cho Công ty 2.700 triệu đồng doanh thu
bán cát.
DỰ ÁN TRẠM TRỘN BÊ TÔNG NHỰA NÓNG ĐẮK NÔNG:
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 2014, doanh thu từ việc bán BTNN của Trạm 17.777 triệu
đồng.
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH:
Kết quả đầu tư vào cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sonadezi Dịch vụ trong năm
2014 với cổ tức được chia là 150.000.000 đồng (15 %). Tuy nhiên, phải đợi đến cuối
tháng 04/2015 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
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Đvt: Triệu đồng
Chỉ tiêu

Năm 2013

% tăng
giảm

340.137

368.801

155.294

133.263

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

684

474

8,4
-14,2
-30,7

Lợi nhuận khác

497

1.427

187,1

1.181

1.901

60,9

865

1.552

79,4

Tổng giá trị tài sản
Doanh thu thuần

Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức

.

Năm 2014
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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
2013

Năm
2014

Ghi chú

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:
1,982

2,233

1,646

1,827

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản

0,856

0,871

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

5,968

6,736

3,483

0,587

TSLĐ/Nợ ngắn hạn
+ Hệ số thanh toán nhanh:
TSLĐ - Hàng tồn kho
Nợ ngắn hạn
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
+ Vòng quay hàng tồn kho:
Giá vốn hàng bán
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Hàng tồn kho bình quân
0,457

0,361

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

0,006

0,012

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

0,018

0,033

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

0,003

0,0042

0,004
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh
doanh/Doanh thu thuần
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

0,004

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Cổ phần: Tổng số cổ phần 2.481.000 CP đang lưu hành.

a)
-

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.
Cơ cấu cổ đông:

b)

III.
1.

-

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.

e)

Các chứng khoán khác: Không có.
Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc
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 mặc dù đã giảm nhưng vẫn ở mức cao, lãi suất trung bình
Công ty phải vay các tổ chức tín dụng là 10%/ 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 2014 và đã đạt được một số kết quả như sau:
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1./ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.
Đơn vị tính: triệu đồng
Stt

Nội dung

1

Tổng tài sản
Tổng Doanh thu và thu nhập
khác
+ Doanh thu bán hàng và cung
cấp dịch vụ
+ Doanh thu hoạt động tài
chính
+ Thu nhập khác
Tổng chi phí
+ Chi phí tài chính
+ Chi phí quản lý doanh nghiệp
Lợi nhuận trước thuế TNDN

2

3

4
5
6
7
8

Thuế TNDN
Lợi nhuận sau thuế TNDN
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu
tư của chủ sở hữu
Lãi cơ bản trên cổ phần

Th/hiện
2013

K/hoạc
h 2014

340.137
160.116

Th/hiện
2014

(%) thực
hiện/kế
hoạch

368.801
205.000

139.584

155.294

133.263

4.173

4.265

649
158.934
4.775
8.033
1.182

2.056
137.683
6.282
10.896
1.901

4.200

316

349

866

1.552

3,49%

6,25%

347

426

68%

45,26%

Trong năm 2014 Công ty không hoàn thành kế hoạch doanh thu do Đại hội đồng cổ
đông giao do các nguyên nhân:
-

Không thực hiện được kế hoạch phát hành cổ phiếu nên thiếu vốn thi công.

- Dự án BOT QL14 chủ đầu tư thay đổi tư vấn giám sát nên Công ty gặp khó khăn
trong công tác triển khai thi công, không đẩy nhanh được tiến độ theo kế hoạch.
-

Một số hợp đồng mới ký vào cuối năm 2014 đến 31/12/2014 chưa có sản lượng.

- Dự án Mỏ đá Tân cang 4 còn vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt
bằng cho nên chưa có sản phẩm đá bán ra thị trường.
2./ Chi tiết tình hình một số lĩnh vực kinh doanh của Công ty như sau:
2.1/ Hoạt động thi công xây lắp:
Doanh thu xây lắp năm 2014 là 106.286 triệu đồng giảm 31 % so với năm 2013.
2.2/ Thực hiện đầu tư các dự án trọng điểm.
Đại hội đồng cổ đông năm 2014 tiếp tục 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
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còn nhiều hộ dân chưa chịu nhận tiền bồi thường. Tính đến ngày 31/12/2014 đã thu hồi
được 46 ha/114 ha đất phải thu hồi;
− Công tác Xây dựng cơ bản và thu hồi đất:
+ Thiết kế, hoàn tất lựa chọn nhà thầu thi công Nhà xưởng cho thuê Số 1; hoàn tất
tuyến ống cấp nước tạm (đầu tuyến tại công ty T.I.C); Hoàn tất thiết kế đường số 4
(đoạn 1a, từ đường ĐT 768 đến ranh công ty Chang Shin) và hoàn tất thiết kế Tuyến
đấu nối thoát nước tạm (rạch Vũng Vọng);
+ Hoàn tất thiết kế và thẩm định phê duyệt thiết kế đường số 4 - đoạn 1a; cấp điện
22 KV toàn KCN; Tuyến điện chiếu sáng đường 1,6,7.
+ Hoàn thiện các hạng mục dở dang công trình xây dựng nhà máy xử lý nước thải;
+ Hoàn tất thi công tuyến đường số 1- giai đoạn 1 và 1 phần đường số 6 để kêu gọi
đầu tư.
+ Hoàn thiện công trình xây dựng tuyến ống cấp nước dọc đường số 1 và đấu nối
cấp nguồn;
+ Hoàn tất thi công đường công vụ đường số 4 (vào lô D1) và gia cố nền đường số 1
đoạn trước cổng công ty TIC;
+ Triển khai hợp đồng dò mìn đợt III- diện tích 7,4 ha;
+ Tổng kinh phí thực hiện XDCB trong 9 tháng đầu năm là 14,76 tỷ đồng;
+ Công tác thu hồi đất trong năm 2014 đã chi trả khoảng 50 tỷ đồng để thu hồi được
khoảng 15 ha đất;
+ Đã hoàn tất hồ sơ xin thuê diện tích 37,5 ha đất hoàn tất bồi thường tới ngày
30/6/2014.
b./ Dự án mỏ đá Tân Cang:
− Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trong năm:
+ Tổng diện tích có quyết định chi tiết phê duyệt bồi thường 23,6 ha;
+ Tổng kinh phí Công ty đã chuyển cho TTPTQĐ Biên Hòa chi trả: 42.757.767.000
đồng;
+ Tổng diện tích đã nhận bàn giao là 13,7 ha;
+ Tổng diện tích đang khai thác bóc tầng phủ là 9,7 ha;
+ Diện tích đã có Quyết định cho thuê đất 7,5 ha;
− Thực hiện hợp tác đầu tư:
+ Ngày 26/02/2014 đã ký biên bản làm việc với đối tác DNTN Mỹ Duyên thực hiện
hợp tác kinh doanh 05 ha;
+ Lập các phương án hợp tác đầu tư khai thác mỏ trình Hội đồng quản trị thông qua
và đã đăng báo tìm kiếm nhà đầu tư cùng hợp tác kinh doanh.
− Công tác sản xuất:
+ Khối lượng bóc tầng phủ trong năm 2014 là 100.000 m3.
− Công tác Đầu tư XDCB và thủ tục pháp lý:
+ Hoàn tất việc mua đất của các hộ dân ngoài mỏ để triển khai thi công cầu, đường
vào mỏ;
+ Đã ký kết hợp đồng Đơn vị tư vấn triển khai thực hiện đề án xả thải nước sản xuất.
11

c./ Dự án mỏ cát Đăklua:
− Công tác sản xuất kinh doanh năm 2014:
+ Sản lượng khai thác được 30.000 m3;
+ Doanh thu cả năm đạt 2.700 triệu đồng;
+ Đẩy mạnh công tác tiếp thị tìm kiếm đối tác kinh doanh cát cho 02 của hàng.
d./ Dự án khu nhà ở 12 ha phường Bửu Long:
- Đã thực hiện xong các thủ tục thanh lý với bên liên doanh là Quỹ đầu tư Phát triển
Đồng Nai
e./ Dự án bến thủy nội địa KCN Biên Hòa I (Trạm bê tông nhựa DT 15.229,4 m2):
− Thực hiện thẩm định giá trạm trộn BTNN Khu CN Biên Hòa 1.
− Lập hồ sơ, tổ chức bán đấu giá trạm trộn BTNN. Bán đấu giá không thành do
không có người tham gia đấu giá.
− Tiếp tục tiếp thị tìm kiếm khách hàng mua Trạm trộn BTNN.
− Tiếp thị tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh khu đất trạm trộn BTNN.
− Duy trì hoạt đồng thường xuyên của bến.
f/ Dự án xây dựng trạm bê tông nhựa nóng – tỉnh Đăk Nông:
Hoàn tất thủ tục pháp lý và quyết toán dự án trạm BTNN Đắk Nông.
Sản lượng sản xuất cả năm 2014 đạt 36.000 tấn (trong đó bán ngoài khoảng 4.000 tấn,
sản xuất gia công cho Tập đoàn Đức Long Gia lai 32.000 tấn), giá trị doanh thu khoảng
9,3 tỷ đồng.
g/ 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): Đã có Sổ đỏ và đã có đối tác
hợp tác kinh doanh trên khu đất.
− Khu đất Hạt 3 xã Lang Minh; Đất Hạt 2 xã Bình Hòa, khu đất mỏ đá xã Thiện
Tân 2,7 ha hiện tất cả đã có Sổ đỏ và đang tìm kiếm các đối tác hợp tác kinh doanh hoặc
chuyển quyền sử dụng đất;
2.3/ Hoạt động đầu tư tài chính:
Kết quả đầu tư chứng khoán đến nay như sau:
ST
T
1

Tên công ty
Công ty CP Dịch vụ
Sonadezi

Số lượng cổ
phần
100.000

Tỷ lệ cổ
tức

Số cổ tức đã nhận
(triệu đồng)

15%

150

- Kết quả đầu tư vào cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sonadezi Dịch vụ trong năm
2014 với cổ tức được chia là 150.000.000 (15 %). Tuy nhiên, phải đợi đến cuối tháng
04/2014 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 31/12/2014:
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ST
T

Chỉ tiêu

Ngày 31/12/2013

Ngày
31/12/2014

(%) So
sánh
2014/2013

A

TÀI SẢN NGẮN HẠN

284.987.745.565

293.311.679.317

2,9%

I.

Tiền và các khoản tương
đương tiền

29.433.719.730

9.011.339.762

-69%

II.

Các khoản đầu tư tài chính
ngắn hạn

10.000.000.000

6.400.000.000

-36%

III.

Các khoản phải thu ngắn
hạn

192.958.560.186

219.908.405.860

13,9%

48.348.904.852

53.363.924.924

10,4%

IV.

Hàng tồn kho

V.

Tài sản ngắn hạn khác

4.247.966.679

4.628.008.771

8,9%

B

TÀI SẢN DÀI HẠN

55.149.771.601

75.490.115.134

36,8%

I.

Các khoản phải thu dài hạn

176.596.373

884.130.836

II.

Tài sản cố định

53.540.105.603

63.348.373.083

III.

Bất động sản đầu tư

IV.
V.

Các khoản đầu tư tài chính
dài hạn
Tài sản dài hạn khác
TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.000.000.000

10.320.000.000

433.069.625

937.611.215

340.137.517.166

368.801.794.451

8,2%

A

NỢ PHẢI TRẢ

291.319.968.433

321.126.598.490

10,3%

I.

Nợ ngắn hạn

143.784.282.805

131.331.519.037

-9%

II.

Nợ dài hạn

147.535.685.628

189.795.079.453

28,5%

48.817.548.733

47.675.195.961

-2,3%

48.817.548.733

47.675.195.961

340.137.517.166

368.801.794.451

B

NGUỒN VỐN CHỦ SỞ
HỮU

I.

Vốn chủ sở hữu

II.

Nguồn kinh phí và quỹ khác

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

8,2%

a. Tình hình tài sản:
Tài sản ngắn hạn tăng 2,9% so với năm 2013.
+ Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 69% do tại thời điểm cuối năm 2013
Công ty thu được tiền thi công của các công trình chưa giải ngân thi công.
+ Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn số dư 6,4 tỷ đồng. Đây là khoản tiền gửi có
kỳ hạn trên 3 tháng của Ban QLDA KCN Thạnh phú.
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+ Các khoản phải thu tăng 13,9% tương đương tăng 27 tỷ đồng do trong năm Công
ty chi trả tiền đền bù dự án KCN Thạnh Phú, đền bù thu hồi đất mỏ đá Tân Cang và
khoản phải thu từ các công trình.
+ Hàng tồn kho trong năm tăng 10,4% tương đương tăng 5 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 dài hạn tăng 36,8% tương đương tăng 20 tỷ đồng do trong năm công ty đầu
tư góp vốn vào dự án BOT Quốc lộ 91 Cần Thơ- An Giang 9,32 tỷ đồng, chi phí xây
dựng cơ bản dở dang của KCN Thạnh Phú tăng 4 tỷ đồng, mỏ đá Tân Cang 4 tăng 3,2
tỷ đồng và phần còn là do tăng các tài sản dài hạn khác.
b. Tình hình nợ phải trả:
Nợ ngắn hạn trong năm giảm 9% là do:
+ Vay ngắn hạn tăng 11,63 tỷ đồng tương đương 20,3%
+ Phải trả người bán giảm 44% tương đương giảm 28 tỷ đồng.
+ Người mua trả tiền trước tăng 14,5 tỷ đồng chủ yếu là do tiền ứng trước 20% hợp
đồng thi công công trình Quốc lộ 91 Cần Thơ- An Giang.
+ Còn lại chủ yếu là các khoản tăng khác.
Nợ dài hạn trong năm tăng 28,5% tương đương tăng 42 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 18,8 tỷ đồng, vay dài hạn thực hiện mỏ đá Tân Cang là 22,6 tỷ đồng, vay dài
hạn KCN Thạnh Phú là 0,79 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
614.500.435 VND
Ban Tổng Giám đốc ghi nhận ý kiến kiểm toán độc lập, 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.
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:
14

−

Tổng giám đốc đã tổ chức thực hiện và đạt được kết quả như đã trình bày ở trên;

− 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;
− Xúc tiến tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh mặt bằng tại văn phòng công ty
nhằm khai thác hết tiềm năng hiện có, tiến hành làm đường và cầu nội bộ để vận chuyển
đá từ Mỏ đá Tân cang 4...
2./ Về công tác tổ chức nhân sự - Bộ máy hoạt động của Công ty.
− Đã tổ chức, thường xuyên phân công công tác cho các thành viên Ban Tổng
Giám đốc để phù hợp với tình hình điều hành chung của Công ty, cử một Phó Tổng
giám đốc phụ trách kỹ thuật trực tiếp tham giam điều hành thi công các gói thầu công
trình QL14.
− 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;
+ 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 2014 đã cử tham dự các khóa đào
tạo khóa Giám đốc điều hành: 01 người.
− Tổng số lao động của công ty đến ngày 31/12/2014 là 115 người (16 nữ); 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: 04 người.
CNKT: 52 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.
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
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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 2015 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 2015 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.
4./ Về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015:
Về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015:
Stt

CHỈ TIÊU

ĐV
T

K.hoạch năm 2015 trình
đại hội

1

Tổng sản lượng

2

Tổng Doanh thu

Tr.đ

200.000

2

Lợi nhuận trước thuế TNDN

Tr.đ

3.600

3

Tỷ lệ cổ tức trên vốn Điều lệ

220.000

%

chờ ý kiến Đại hội đồng
cổ đông

Biện pháp thực hiện:
Hội đồng quản trị xác định trong năm 2015 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 2015, 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.
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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).
Hội đồng quản trị

1.
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

Không 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 2014, Hội đổng quản trị tổ chức 04 cuộc họp định kỳ như sau:
- Họp ngày 06/3/2014:
Nội dung:
+ Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2013; Kế
hoạch sản xuất kinh doanh Quý I năm 2014.
+ Một số nội dung khác.
Kết quả: Hội đồng quản trị ra Nghị quyết và giao Ban Điều hành thực hiện các nội
dung nêu trên.
- Họp ngày 08/5/2014;
Nội dung:
+ Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2014; Kế
hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2014;
+ Ủy quyền Tổng Giám đốc ký hợp đồng vay vốn với NH TMCP BIDV Đồng Nai;
+ Báo cáo và thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.
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Kết quả: Hội đồng quản trị ra Nghị quyết và giao Ban Điều hành thực hiện các nội
dung nêu trên.
- Họp ngày 24/7/2014;
Nội dung:
+ Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh Quý II và 06 tháng đầu
năm 2014; Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III năm 2014;
+ Tờ trình về việc tham gia góp vốn đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 91 Đoạn
từ Km 14+000 – Km50+889 theo hình thức hợp đồng BOT;
+ Tờ trình về việc phương án hợp tác kinh doanh dự án Khai thác mỏ đá xây dựng
Tân Cang 4, tại xã Phước Tân, TP. Biên Hòa;
+ Tờ trình về việc thu hồi phần diện tích đất nằm ngoài ranh quy hoạch mỏ đá Tân
Cang 4 đối với các thửa đất đang thực hiện công tác thu hồi bồi thường của dự án;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.
Kết quả: Hội đồng quản trị ra Nghị quyết và giao Ban Điều hành thực hiện các nội
dung nêu trên.
- Họp ngày 12/11/2014;
Nội dung:
+ Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh Quý III năm 2014; kế
hoạch kinh doanh Quý IV năm 2014 và dự thảo xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch sản
xuất kinh doanh năm 2015;
+ Tờ trình thông qua Phương án Kinh doanh mỏ đá Tân Cang 4;
+ Tờ trình thông qua điều chỉnh mức lương đóng BHXH – BHYT – BHTN của Tổng
giám đốc;
+ Báo cáo bổ nhiệm lại các Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty;
+ Tờ trình cơ cấu và sắp xếp lại các Đội thi công của Công ty;
+ Ủy quyền cho Tổng giám đốc vay vốn thực hiện dự án đầu tư KCN Thạnh Phú;
Kết quả: Hội đồng quản trị ra Nghị quyết và 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
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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: Thành viên Ban Kiểm soát Trịnh Văn Ba
đăng ký mua 23.620 CP, kết thúc giao dịch mua được 19.630 CP.
c)

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có.

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:

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.
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