CTY CP KHOÁNG SẢN BECAMEX
(BECAMEX BMC)

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

Số: 01/BCTN/BMC

Bình Dương, ngày 19 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX
Năm 2015
(Thực hiện theo Phụ lục 04, Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của
Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
I. Thông tin chung
1. Thông tin khái quát
- Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700 927 878 do Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tỉnh Bình Dương cấp ngày 03 tháng 6 năm 2008, cấp thay đổi lần 1 ngày 16/11/2015.
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng.
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 60.000.000.000 đồng.
- Địa chỉ: 112/125, Ấp Tân Thịnh, XãAn Bì
nh, Huyện PhúGiáo, Tỉnh Bình Dương.
- Số điện thoại: 0650 3688 126
- Số fax: 0650 3688 125
- Website: www.becamexbmj.com.vn
- Mãcổ phiếu: BMJ
Quátrì
nh hình thành vàphát triển:
- Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Xí
nghiệp khai thác khoáng sản thuộc Tổng Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp - TNHH
MTV (Becamex IDC Corp) theo Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 05/3/2008 của UBND
Tỉnh Bình Dương.
- Ngày 22/12/2009 cổ phiếu BMJ chí
nh thức giao dịch đầu tiên trên thị trường Upcom,
với số cổ phiếu đăng ký giao dịch là6.000.000 cổ phiếu.
- Năm 2010 Công ty bắt đầu góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bì
nh
(gọi tắt là ABG). Đến năm 2012, tổng số vốn góp là09 tỷ, chiếm 60% vốn điều lệ ABG.
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- Ngày 02/6/2014, Công ty Cổ phần Bê tông Becamex (Becamex ACC) mua
4.479.600 cổ phiếu BMJ từ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH MTV
(Becamex IDC Corp.,) vàchính thức trở thành Công ty mẹ của Công ty Cổ phần Khoáng
sản Becamex.
- Ngày 01/7/2015, Công ty chuyển nhượng toàn bộ cổ phần 900.000 cổ phần Công ty
Cổ phần Đá ốp lát An Bì
nh (ABG) cho Công ty mẹ làCông ty Cổ phần Bêtông Becamex
(Becamex ACC).
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:
- Ngành nghề kinh doanh:
 Khai thác khoáng sản (trừ khai thác cát);
 Sản xuất vật liệu xây dựng;
 Mua bán vật liệu xây dựng, khoáng sản;
 Kinh doanh vận tải hàng hóa;
- Địa bàn kinh doanh: Tỉnh Bình Dương vàcác vùng lân cận.
- Các công trình tiêu biểu sử dụng sản phẩm Công ty:
STT

Tên công trình

Địa bàn kinh doanh

1

KCN Vsip

Bình Dương

2

KCN Bàu Bàng

Bình Dương

3

Đường ĐT 746, 746B, 747, 747B

Bình Dương

4

3 tuyến đường Tân Uyên

Bình Dương

5

Khu Liên Hợp

Bình Dương

6

Khu công nghiệp mỹ phước 1, mỹ phước 2, mỹ phước 3

Bình Dương

7

Đường Mỹ Phước Tân Vạn

Bình Dương

8

KCN Becamex Bình Phước

Bình Phước

9

KCN Tân Bì
nh

Bình Dương

10

Các trạm trộn của Công ty Becamex TDC

Bình Dương
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3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
- Môhình quản trị bao gồ m: Đa ̣i hô ̣i đồ ng cổ đông, Hô ̣i đồ ng quản tri,̣ Ban Tổ ng giám
đố c, Ban kiể m soát và các phòng ban chuyên môn.
- Cơ cấ u bô ̣ máy quản tri:̣

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BAN KIỂM SOÁT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG SẢN XUẤT
KINH DOANH –
TỔNG HỢP

PHÒNG QUẢN LÝ
TÀI CHÍNH

PHÒNG KỸ THUẬT

- Các công ty con, công ty liên kết: không có
4. Định hướng phát triển:
Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:
- Xây dựng thương hiệu Công ty trở thành một trong những thương hiệu mạnh trên
thi ̣trường.
- Giữ vững thị trường truyền thống vàluôn phát triển thêm thị trường mới.
- Đầu tư, đổi mới công nghệ, sử dụng công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng sản
phẩm vàdịch vụ, tiết kiệm chi phí, tăng sức cạnh tranh, hiệu quả, giảm thiểu những rủi ro.
- Nghiên cứu ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật mới, phát huy sáng kiến cải tiến đưa
ra những giải pháp mới, hữu ích nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác.
- Đào tạo vàphát triển nguồn nhân lực cótrình độ chuyên môn cao.
- Tiếp tục phát huy thế mạnh những ngành nghề chủ lực và phát triển đa dạng các
dòng sản phẩm hiện cóvới giácạnh tranh, chất lượng tốt;
- Hoàn thiện vàtiếp tục triển khai các dự án của Tổng Công ty làm Chủ đầu tư;
- Tiếp tục nghiên cứu vàphát triển sản phẩm mới, thực hiện liên doanh - liên kết với
các đơn vị thành viên trong Group Becamex, các đơn vị cùng ngành để mở rộng thị trường
tiêu thụ vàthâm nhập vào các dự án lớn trong vàngoài tỉnh.
- Bằng trách nhiệm với xãhội - cộng đồng Công ty cam kết tí
ch cực tham gia đầy đủ
các hoạt động từ thiện, các chương trình tài trợ nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc
sống của người dân, đóng góp vào sự phát triển chung của toàn xãhội.
Chiến lược phát triển trung vàdài hạn:

3

- Tham gia đầu tư, thăm dò khai thác và chế biến khoáng sản trên cơ sở tuân thủ các
quy định của pháp luật về hoạt động khoáng sản, đảm bảo an toàn lao động vàbảo vệ tài
nguyên.
- Tăng cường vàtiến tới sử dụng các công nghệ thân thiện với môi trường.
- Khai thác, chế biến khoáng sản làchủ lực, làcốt lõi của Công ty. Mặt khác, nghiên
cứu phát triển thêm các ngành nghề khác nhằm mang lại lợi í
ch lâu dài cho Công ty.
- Nghiên cứu đổi mới công nghệ, trang thiết bị phục vụ cho việc khai thác, chế biến,
sản xuất đáp ứng tiêu chíthân thiện với môi trường.
- Nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đem lại sự ổn định phát triển bền vững cho
Công ty và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Giữ vững vị thế của Công ty trên thị trường, sẵn sàng hợp tác với tất cả khách hàng
để hoạt động sản xuất kinh doanh cóhiệu quả.
- Thực hiện đúng các quy định của Pháp luật đối với các hoạt động sản xuất kinh
doanh của công ty.
Các mục tiêu phát triển bền vững và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và
trung hạn của Công ty:
- Với tinh thần hướng tới chung tay vìcộng đồng làmang lại lợi í
ch cho cộng đồng.
Đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng ở địa phương như đường xá, cầu cống… bằng tiền vàvật
liệu xây dựng.
- Đối với môi trường, Ban Lãnh Đạo Công ty nhận thức được tầm quan trọng của việc
bảo vệ môi trường trong việc giữ gì
n cảnh quan, tiết kiệm tài nguyên.
- Hướng tới hình ảnh của một Công ty thân thiện với môi trường. Chúng tôi tôn trọng,
thực hiện và cam kết kiểm soát nghiêm ngặt quy trình sản xuất để không vi phạm các tiêu
chuẩn về môi trường. Để đạt được điều này chúng tôi cam kết thực hiện tuân thủ các yêu
cầu luật định và các yêu cầu khác liên quan đến bảo vệ môi trường; Thực hiện việc khảo
sát, đo đạc, giám sát chất lượng môi trường thường kỳ (Quý). Rác thải được phân loại và
thu gom xử lý.
- Tăng cường kiểm soát, quản lý các vấn đề liên quan đến môi trường nhằm ngăn ngừa
ô nhiễm, giảm thiểu tác động đáng kể đến môi trường bằng các biện pháp:
 Tối ưu hóa việc sử dụng nguyên nhiên liệu và nước sinh hoạt;
 Xử lý rác và nước thải;
 Tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên;
- Khuyến khích toàn thể nhân viên phát huy tinh thần sử dụng các sản phẩm thân thiện
môi trường. Nâng cao nhận thức cho toàn thể nhân viên thông qua đào tạo kiến thức về
công tác bảo vệ môi trường. Chính sách này được phổ biến rộng rãi đến toàn thể CBCNV
Công ty để mọi người thấu hiểu và đều có trách nhiệm bảo vệ môi trường.
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5. Các rủi ro:
- Rủi ro đặc thù: Thực hiê ̣n Nghi ̣ đinh
̣ số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của
Chính phủ quy đinh
̣ về phương pháp tính, mức thu tiề n cấ p quyề n khai thác khoáng sản,
ngày 9/10/2015, UBND Tin̉ h Biǹ h Dương đã ra Quyế t đinh
̣ số 2609/QĐ-UBND, thay thế
Quyế t đinh
̣ số 1359/QĐ-UBND ngày 13/6/2014 về viê ̣c phê duyê ̣t tiề n cấ p quyề n khai thác
khoáng sản đá xây dựng cho Công ty Cổ phầ n Khoáng sản Becamex. Theo đó tiề n cấ p
quyề n khai thác khoáng sản Công ty phải nô ̣p cho trữ lươ ̣ng khoáng sản đã khai thác trước
đây từ ngày 01/7/2011 đế n ngày 31/12/2013 là 8.122.769.89đồ ng (tăng 3.249.106.819đồ ng
so với Quyế t dinh
̣ số 1359/QĐ-UBND ngày 13/6/2014).
Ngày 20/01/2014 Công ty cùng các Công ty khai thác khoáng sản Tin
̉ h Bin
̀ h Dương
đã gửi văn bản đế n Thủ tướng Chin
́ h phủ, Bô ̣ Tài nguyên và Môi trường kiế n nghi ̣ không
truy thu tiề n cấ p quyề n khai thác từ 01/7/2011 đế n ngày 31/12/2013. Hiê ̣n kiế n nghi ̣ này
đang đươ ̣c Chiń h phủ xem xét giải quyế t và Thủ tướng Chin
́ h phủ cũng đã có văn bản chỉ
đa ̣o chưa thu tiề n cấ p quyề n khai thác khoáng sản trong giai đoa ̣n này nên Công ty chưa ghi
nhâ ̣n tiề n cấ p quyề n khai thác khoáng sản trong Báo cáo tài chính.
- Rủi ro pháp lý: làdoanh nghiệp hoạt động theo mô hì
nh Công ty Cổ phần nên chịu
sự điều chỉnh của văn bản pháp lýcao nhất làLuật Doanh nghiệp, luật chứng khoán vàcác
luật liên quan đến ngành nghề kinh doanh khai thác đá của Công ty. Luật và các văn bản
dưới luật trong lĩnh vực khai thác đá đang trong giai đoạn hoàn thiện, nên cũng đem đến
những rủi ro nhất định bởi sự thay đổi về chí
nh sách luôn cóthể xảy ra vàkhi xảy ra thìsẽ í
t
nhiều ảnh hưởng đến hoạt động vàhiệu quả kinh doanh của Công ty.
- Rủi ro về môi trường: Đă ̣c thù của Công ty là khai thác đá, nên tình tra ̣ng bu ̣i đá
trong không khí vào mùa khô là khó tránh khỏi. Các biê ̣n pháp xử lý như tưới nước và bảo
hô ̣ lao đô ̣ng luôn đươ ̣c đă ̣t ở vi ̣ trí quan tro ̣ng nhằ m ha ̣n chế bu ̣i đá gây ảnh hưởng đế n sức
khỏe người lao đô ̣ng và tiǹ h hiǹ h sản xuấ t kinh doanh của Công ty.
- Rủi ro khác: Các rủi ro như động đất, thiên tai, bão lụt, hỏa hoạn, ... lànhững rủi ro
bất khả kháng. Trong thực tế thìnhững rủi ro này rất í
t gặp nhưng khi xảy ra thường gây
thiệt hại lớn cho tài sản, con người vàtì
nh hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
Cổ phần Khoáng sản Becamex. Để hạn chế những rủi ro này, bên cạnh việc trang bị các
thiết bị lao động, phòng cháy chữa cháy Công ty còn luôn tham gia đầy đủ các loại bảo
hiểm cho nhân viên cũng như cho nhân viên tham gia tập huấn các lớp về nghiệp vụ cứu hộ
phòng khi córủi ro xảy ra.
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II. Tình hình hoạt động trong năm
1. Tì
nh hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty Cổ phầ n Khoáng sản Becamex
đạt được như sau:
T
T

ĐVT

Chỉ tiêu

Thực hiện
năm 2014

Kế hoạch
năm 2015

Thực hiện
năm 2015

1

Sản xuất đá các loại

Tấn

654.088

695.900

547.025

2

Tiêu thụ đá các loại

Tấn

595.556

720.850

374.729

3

Tổng doanh thu

Đồng

63.989.160.171

77.859.011.712

50.080.826.930

4

Tổng lợi nhuận trước thuế

Đồng

8.010.311.818

9.337.700.412

10.319.407.456

5

Lợi nhuận sau thuế

Đồng

6.237.630.425

7.669.959.788

7.923.675.411

6

Cổ tức dự kiến

8

> 10

12

%

2. Tổ chức và nhân sự
- Danh sách Ban điều hành:
STT

Họ vàtên

Chức vụ
Tổng Giám đốc

1

Ông VõThành Tài

2

Ông Phạm Thành Sơn

PhóTổng Giám đốc

3

Ông Lâm Văn Bình

PhóTổng Giám đốc

4

Ông Nguyễn Hữu Thạch

Kế toán trưởng

Giới thiệu Ban điều hành Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex
1. Ông

: VÕ THÀNH TÀI

Chức vụ

: Tổng giám đốc

Ngày sinh

: 12/02/1976

Nơi sinh

: Bạch Đằng, Tân Uyên, Bình Dương

Quốc tịch

: Việt Nam

Dân tộc

: Kinh

Quêquán

: XãBạch Đằng, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.

Địa chỉ thường trú
: 460/33 Đường Hồ Văn Cống, Phường Tương Bình
Hiệp, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại liên lạc

: 0913 975 656
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Trình độ văn hóa

: 12/12

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân vật lý.

Quátrình công tác:
Từ năm 2000- 2002 : CNV Phòng công nghiệp giao thông xây dựng Huyện Phú
Giáo.
Từ năm 2002 đến tháng 6/2008: làm việc tại Xínghiệp khai thác khoáng sản thuộc
Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC Corp).
Từ tháng 6/2008 đến tháng 10/2015: PhóTổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng
sản Becamex.
Từ 01/11/2015 đến nay: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex
Số cổ phần nắm giữ: 4.000 cổ phần.
Hành vi vi phạm pháp luật:

Không có.

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:

Không có

Những người liên quan cóquyền lợi mâu thuẫn với lợi í
ch Công ty:

Không có

2. Ông

: PHẠM THÀNH SƠN

Chức vụ

: PhóTổng giám đốc

Ngày sinh

: 12/03/1974

Nơi sinh

: Biên Hòa, Đồng Nai

Quốc tịch

: Việt Nam

Dân tộc

: Kinh

Quêquán

: Thị trấn Mỹ Phước, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.

Địa chỉ thường trú
Bì
nh, Thành phố Hồ ChíMinh.

: 0313 đường Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân

Điện thoại liên lạc

: 0918 845 460

Trình độ văn hóa

: 12/12

Trình độ chuyên môn

: Trung cấp điện công nghiệp.

Quátrình công tác:
Từ năm 1995- 2002: Làm việc tại nhà máy cao su Bù Chí, Huyện Bến Cát, Tỉnh
Bình Dương.
Từ năm 2002 đến tháng 6/2008: Làm việc tại Xínghiệp khai thác khoáng sản thuộc
Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC).
Từ tháng 6/2008 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản
Becamex.
Số cổ phần nắm giữ: 1.100 cổ phần.
Hành vi vi phạm pháp luật:

Không có.

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:

Không có
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Những người liên quan cóquyền lợi mâu thuẫn với lợi í
ch Công ty:

Không có

3. Ông

: LÂM VĂN BÌNH

Ngày sinh

: 17/4/1957

Nơi sinh

: Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

Quốc tịch

: Việt Nam

Dân tộc

: Kinh

Quêquán

: XãThanh Tuyền, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Địa chỉ thường trú
Bình Dương

: Khu phố I, Thị trấn Mỹ Phước, Huyện Bến Cát, Tỉnh

Điện thoại liên lạc

: 0913.657653

Trình độ văn hóa

: 10/12

Trình độ chuyên môn

: Không

Quátrì
nh công tác:
Từ năm 1982 - 1994: Làm việc tại Công ty cấp 3 huyện Bến Cát
Từ năm 1995 - 1999: Làm việc tại Trung tâm Thương mại Phước Long (Nay thuộc
tỉnh Bình Phước).
Từ năm 2000 - 2002: Làm việc tại Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp
(Becamex IDC).
Từ năm 2002 đến tháng 6/2008: Làm việc tại Xínghiệp khai thác khoáng sản thuộc
Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC)
Từ tháng 6/2008 đến nay: Làm việc tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex, chức
vụ Kế toán trưởng. Đến ngày 01/5/2013 làPhó Tổng giám đốc kinh doanh kiêm Trưởng
phòng KTTH
Số cổ phần nắm giữ: 1.600 cổ phần.
Hành vi vi phạm pháp luật:

Không có.

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công Ty:

Không có

Những người liên quan cóquyền lợi mâu thuẫn với lợi í
ch Công Ty:

Không có

4. Ông: NGUYỄN HỮU THẠCH
Ngày sinh

: 04/12/1987

Nơi sinh

: Bình Dương

Quốc tịch

: Việt Nam

Dân tộc

: Kinh

Quêquán

: Thuận An – Bình Dương

Địa chỉ thường trú
: 514 đường Hồ Văn Cống, Xã Tương Bình Hiệp, Thành
phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại liên lạc

: 0919 998 757
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Trình độ văn hóa

: 12/12

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân kế toán

Quátrình công tác:
Từ tháng 5/2015 đến tháng 7/2015: nhân viên kế toán Công ty Cổ phần Bê tông
Becamex
Từ tháng 8/2015 đến nay: làm việc tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex, chức
vụ Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Quản lýtài chí
nh.
Số cổ phần nắm giữ: 0 (không) cổ phần.
Hành vi vi phạm pháp luật:

Không có.

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:

Không có

Những người liên quan cóquyền lợi mâu thuẫn với lợi í
ch Công ty:

Không có

- Những thay đổi trong ban điều hành của Công ty trong năm 2015:
STT

Họ vàtên

Những thay đổi
- Miễn nhiệm chức vụ PhóTổng giám đốc thường
trực ngày 01/11/2015.
- Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc ngày
01/11/2015.
- Bổ nhiệm chức vụ PhóTổng Giám đốc, phu ̣ trách
phòng SXKD-TH kể từ ngày 01/02/2015.

1

Ông VõThành Tài

2

Ông Lâm Văn Bình

3

Ông Nguyễn Hữu Thạch

- Bổ nhiệm chức vụ TP. Quản lýTài chí
nh kiêm Kế
toán trưởng kể từ ngày 01/8/2015.

4

Ông Vũ Đình Đáng

5

Ông Nguyễn Phạm Văn
Khoa

6

Ông LêHùng Lam

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày
01/11/2015.
- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng, bổ nhiệm
chức vụ TP. Kế toán tổng hợp kể từ ngày
01/02/2015.
- Miễn nhiệm chức vụ TP. Kế toán tổng hợp, chấp
thuận chuyển công tác từ ngày 01/3/2015 đối với
ông Nguyễn Phạm Văn Khoa.
- Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng ngày
01/02/2015,
- Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kế toán tổng hợp
kể từ ngày 01/4/2015,
- Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng kể từ ngày
01/8/2015.
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- Số lượng cán bộ, nhân viên.
STT
TÍNH CHẤT PHÂN LOẠI

NĂM 2015

TỶ LỆ

A

Theo trình độ

76

100 %

1

Trên đại học

0

-

2

Đại học

13

17,1%

3

Cao đẳng

3

3,9%

4

Khác

60

79%

B

Theo tính chất Hợp đồng lao động

76

100 %

1

Hợp đồng không xác định thời hạn

59

77.6%

2

Hợp đồng xác định thời hạn 1 năm

16

21%

3

Hợp đồng thử việc

1

1.3%

nh

chuyên môn

17,10%

3,90%
i

79%

c

Cao

ng

c

Mức lương bình quân:
STT

NĂM

LƯƠNG BÌNH QUÂN

THU NHẬP BÌNH QUÂN

1

2014

8.621.798

9.341.730

2

2015

8.734.679

10.099.912
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Chính sách dành cho người lao động:
Chế độ đối với người lao động:
Người lao động làm việc trong Công ty được hưởng đầy đủ các quyền và nghĩa vụ
theo quy định của Bộ luật lao động như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất
nghiệp, kinh phí công đoàn, bảo hộ lao động, chế độ nghỉ ngơi, ốm đau, thai sản, vệ sinh an
toàn lao động, phòng chống cháy nổ…
Các CBCNV được tổ chức nghỉ ngơi, tham quan du lịch ít nhất một lần trong năm.
Các quyền lợi khác của người lao động thực hiện qua hoạt động của Công đoàn Công
ty như: hiếu, hỉ, chế độ lương thưởng, vàcác chế độ khác.
Thực hiê ̣n nghiêm túc, đầ y đủ quy đinh
̣ về đóng bảo hiê ̣m xã hô ̣i, bảo hiể m y tế , bảo
hiể m tai na ̣n, bảo hiể m thấ t nghiê ̣p.
Tổ chức khám sức khỏe đinh
̣ kỳ cho CBCNV, duy trì viê ̣c cấ p phát bồ i dưỡng đô ̣c ha ̣i
bằ ng hiê ̣n vâ ̣t cho CBCNV hàng tháng.
Chính sách đào tạo:
Công nhân trực tiếp khai thác, vận hành máy móc đã được đào tạo, tập huấn tại chỗ.
Các cán bộ quản lý cũng được chútrọng cử đi tập huấn các khóa đào tạo ngắn ngày để nâng
cao kiến thức vàkỹ năng chuyên môn phục vụ tốt công tác. Đồ ng thời CBCNV cũng đươ ̣c
tâ ̣p huấ n về ANLĐ do Sở Lao đô ̣ng Thương binh và Xã hô ̣i tổ chức mỗi năm 1 lầ n.
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án
a) Các khoản đầu tư lớn:
Vào tháng 7/2015 Công ty đã chuyể n nhươ ̣ng 900.000 cổ phầ n Công ty Cổ phầ n Đá
ố p lát An Biǹ h cho Công ty me ̣ là Công ty Cổ phầ n Bê tông Becamex để tâ ̣p trung chuyên
sâu vào khai thác, sản xuấ t và kinh doanh.
Trong năm 2015, Công ty đã đầ u tư mua sắ m tài sản với tổ ng giá tri ̣ 2.637.000.000
đồ ng, cu ̣ thể như sau:
- Cải ta ̣o nhà văn phòng và xây dựng nhà nhân viên: 1.480.000.000 đồ ng.
- Sửa chữa tuyế n đường vâ ̣n chuyể n 5km từ Công ty đế n đường ĐT 741: 380.000.000
đồ ng.
- Lắ p đă ̣t mới mô ̣t cân ô tô điê ̣n tử 100 tấ n: 592.000.000 đồ ng.
- Đầ u tư phầ n mề m kế toán: 185.000.000 đồ ng.
b) Các Công ty con, Công ty liên kết: Không có.
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4. Tì
nh hì
nh tài chính
a) Tì
nh hì
nh tài chính
Năm 2014

Chỉ tiêu

Năm 2015

% tăng giảm

Tổng giátrị tài sản

93.603.249.096 86.660.148.123

-7.42%

Doanh thu thuần
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

62.542.227.351 48.000.633.800
7.765.776.246 9.916.838.358

-23%
28%

244.535.572
402.569.098
8.010.311.818 10.319.407.456
6.237.630.425 7.923.675.411

65%
29%
27%

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

8%

12%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:
Chỉ tiêu
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn
+ Hệ số thanh toán nhanh:
Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho
Nợ ngắn hạn
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
+ Vòng quay hàng tồn kho:
Giávốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân
Doanh thu thuần/Tổng tài sản
4. 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

Năm 2014

Năm 2015

2,90

5,96

2,53

4,51

0,26
0,35

0,18
0,22

5,22

1,39

0,10
0,09
0,07
0,12

0,17
0,11
0,09
0,21

Ghi chú
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5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
a) Thông tin cổ phần: (Tính đến ngày 25/3/2016)
Tổng số cổ phần đang lưu hành: 6.000.000
Loại cổ phần: Phổ thông
Mệnh giácổ phần: 10.000
Tổng vốn chủ sở hữu: 60.000.000.000 đồ ng
Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 6.000.000 cổ phầ n
Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phầ n
b) Cơ cấu cổ đông: (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2016)
Số lượng cổ đông

Số lượng cổ phần sở hữu

S
T
T

Diễn giải

1

Cánhân

162

1

163

667.868

2.500

2

Tổ chức

6

-

6

5.329.632

168

1

169

5.997.500

Cộng

Trong Nước
Tổng
nước ngoài

Trong
nước

Nước
ngoài

Tỷ lệ sở hữu cổ phần
Trong
nước

Nước
ngoài

Tổng

670.368

11,13%

0,04%

11,17%

-

5.329.632

88,83%

0,0%

88,83%

2.500

6.000.000

99.96%

0.04%

100%

Tổng

Các cổ đông lớn:
- Công ty Cổ phầ n Bê tông Becamex: 4.479.600 cổ phầ n, tỷ lê ̣ sở hữu cổ phầ n chiế m
74.66%.
- Công ty Cổ phầ n Kinh doanh và Phát triể n Bình Dương: 433.709 cổ phầ n, tỷ lê ̣ sở
hữu cổ phầ n chiế m 7.23%.
- Công ty Cổ phầ n Chứng khoán Đê ̣ Nhấ t: 342.513 cổ phầ n, tỷ lê ̣ sở hữu cổ phầ n
chiế m 5.71%.
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
6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty:
6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu. Không có
6.2. Tiêu thụ năng lượng. Không có
6.3. Tiêu thụ nước. Không có
6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường.
Trong năm 2015, Công ty Cổ phầ n Khoáng sản Becamex không có bấ t kỳ vi pha ̣m do
không tuân thủ luâ ̣t pháp và các quy đinh
̣ về môi trường.
6.5. Chính sách liên quan đến người lao động.
a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:
- Tổ ng số lao đô ̣ng tiń h đế n 31/12/2015: 76 lao đô ̣ng.
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- Mức lương trung bình đố i với người lao đô ̣ng trong năm 2015: 8,7 triê ̣u đồ ng
b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn vàphúc lợi của người lao
động.
c) Hoạt động đào tạo người lao động:
- Tổ chức tâ ̣p huấ n ATLĐ, tâ ̣p huấ n PCCN, tâ ̣p huấ n nổ min
̀ mỗi năm 1 lầ n.
6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.
Đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng ở địa phương như đường xá, cầu cống… bằng tiền
và vật liệu xây dựng.
6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của
UBCKNN. Không có.
III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
T
T

Chỉ tiêu

ĐVT

Thực hiện
năm 2014

Kế hoạch
năm 2015

Thực hiện
năm 2015

1

Sản xuất đá các loại

Tấn

654.088

695.900

547.025

2

Tiêu thụ đá các loại

Tấn

595.556

720.850

374.729

3

Tổng doanh thu

Đồng

63.989.160.171

77.859.011.712

50.080.826.930

4

Tổng lợi nhuận trước thuế

Đồng

8.010.311.818

9.337.700.412

10.319.407.456

5

Lợi nhuận sau thuế

Đồng

6.237.630.425

7.669.959.788

7.923.675.411

6

Cổ tức dự kiến

8

> 10

12

%

Trong năm 2015, Công ty chú trọng đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm
giá thành để đảm bảo tính cạnh tranh trên thị trường.
Nhờ định hướng đúng đắn của HĐQT, sự nỗ lực cố gắng của tập thể Ban Tổng giám
đốc vàcán bộ công nhân viên màtrong thời gian qua mặc dù thị trường tiêu thụ khó khăn
dẫn đến sản lượng sản xuất, tiêu thụ và doanh thu giảm nhưng công ty vẫn đảm bảo lợi
nhuận tăng trưởng qua từng năm nhằm đem lại lợi í
ch tốt nhất cho cổ đông. Cụ thể như sau:
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Doanh thu, sản lượng tiêu thụ vàlợi nhuận trong những năm gần đây:
700

600

595,556
Sản lượng tiêu t ụ (tấn)
Tổng doan t u (tỷ ồng)
Lợi n uận sau t uế (tỷ ồng)

500

400

374,729

300

200

100

63,9

50
7,9

6,2
0

2014

2015

2. Tì
nh hì
nh tài chính
a) Tình hình tài sản
Tổng tài sản cuối năm 2015 giảm so với cuối năm 2014, nguyên nhân chính do trong
năm công ty đã chuyển nhượng toàn bộ 900.000 cổ phiều của Công ty Cổ phần Đá Ốp Lát
An Bì
nh cho Công ty Cổ phần Bêtông Becamex.
Ngoài ra còn cócác yếu tố:
+ Tiền vàcác khoản tương đương tiền tăng cho thấy năm 2015 Công ty đã đẩy mạnh
công tác thu hồi công nợ, tập trung chủ yếu trong công tác bán hàng thu tiền ngay. Làm cho
khoản phải thu của khách hàng giảm so với cùng kỳ năm 2014.
+ Hàng tồn kho cao chủ yếu là đá thành phẩm: năm 2015 Công ty đã tập trung sản
xuất, tăng sản lượng. Theo đánh giá nhu cầu thị trường về đá xây dựng trong thời gian tới
rất cao nên lượng tồn kho này không ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của
Công ty trong thời gian tới
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b) Tình hình nợ phải trả
Nợ phải trả hiện tại giảm so với năm 2014, chủ yếu giảm các khoản phải trả cho người
bán ngắn hạn: cho thấy công ty quản lýtốt vấn đề công nợ, thanh toán đúng hạn, bên cạnh
đó cũng cho thấy công ty đang tập trung trong công tác mua hàng, chọn những nhàcung
cấp tốt, tiết giảm chi phísản xuất, giảm giá thành, cũng như công nợ
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tiến hành điều chỉnh, xây dựng lại cơ cấu tổ
chức các phòng ban phùhợp với tình hì
nh sản xuất kinh doanh thực tế. Hiện tại Công ty có
3 phòng ban là: Phòng Sản xuất kinh doanh - Tổng hợp, Phòng Quản lýtài chính, Phòng Kỹ
thuật. Song song với sự thay đổi này, Công ty đã dần hoàn thiện các quy trì
nh làm việc,
phân công tách bạch rõràng nhiệm vụ quyền hạn cụ thể cho mỗi phòng ban, mỗi PhóTổng
giám đốc phụ trách để mỗi Phó Tổng giám đốc tập trung nâng cao khả năng quản lý của
mình.
Trong năm vừa qua, Ban lãnh đạo đã tuyển dụng những cán bộ có chuyên môn phù
hợp với vị trícông việc vàcónhững chính sách để khuyến khí
ch, thu hút họ yên tâm công
tác, đáp ứng được yêu cầu phát triển lâu dài, bền vững của Công ty.
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai
Căn cứ tình hình thực tế năm 2015, đồng thời dự đoán những khó khăn thuận lợi
trong năm 2016, Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản
Becamex đã thống nhất đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

Stt

Nội dung

ĐVT

Thực hiện
năm 2015

Kế hoạch
năm 2016

1

Sản xuất đá các loại

Tấn

547.025

663.000

2

Tiêu thụ đá các loại

Tấn

374.729

723.000

3

Tổng doanh thu

Đồng

50.080.826.930

82.640.000.000

Đồng
Đồng

48.000.633.800
1.209.374.990

81.820.000.000
260.000.000

Đồng
Đồng
Đồng
Đồng

870.818.140
39.761.419.474
10.319.407.456
7.923.675.411

560.000.000
64.546.789.372
18.093.210.628
14.474.568.502

12%

≥15%

3.1 Doanh thu bán hàng vàCCDV
3.2 Thu nhập hoạt động tài chí
nh
3.3 Thu nhập khác

6

Tổng chi phí
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế

7

Cổ tức dự kiến

4
5

Để đạt được kế hoạch đề ra như trên, trong năm 2016 Ban Tổng giám đốc phải thực
hiện đồng bộ các giải pháp sau:
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- Ngoài những dự án lớn của Tổng Công ty Becamex IDC vàcác công ty thành viên,
trong năm 2016 Công ty tiếp tục mở rộng thị trường cung cấp sản phẩm cho các công trì
nh
ở những địa phương trong tỉnh vàtỉnh Bình Phước.
- Tiếp tục đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị nhằm nâng cao chất lượng, đa dạng hóa
sản phẩm phục vụ tốt các nhu cầu của khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh của
công ty.
- Tiếp tục thực hiện công tác xin chủ trương của UBND tỉnh vàtriển khai công tác lập
dự án thăm dò mở rộng vàxuống sâu của mỏ khi cóchủ trương của UBND tỉnh, nhằm đảm
bảo nguồn tài nguyên cho hoạt động khai thác ổn định của công ty vàkế hoạch nâng công
suất mỏ phục vụ nhu cầu của thị trường trong những năm tiếp theo.
- Nâng cao hơn nữa năng lực quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc vàcác phòng
ban, chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ tay nghề của
CBCNV.
- Linh hoạt trong chính sách bán hàng, tăng cường công tác tiếp thị, tạo năng lực cạnh
tranh thực sự cho sản phẩm trên thị trường.
- Thực hiện khuyến khích người lao động có những sáng kiến cải tiến kỹ thuật thiết
thực để tiết kiệm chi phí đồng thời nâng cao hiệu quả trong công việc.
5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ýkiến kiểm toán (Đính kèm)
6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường vàxãhội của Công
ty:
a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường
Công ty thành lập vàduy trìban bảo vệ môi trường, thực hiện nghiêm túc về công tác
bảo vệ môi trường, tiến hành trồng và chăm sóc cây xanh xung quanh mỏ, lắp đặt vàvận
hành hệ thống phun sương chống bụi, tưới nước giảm bụi đường vào công ty trong mùa
khô. Đồng thời sử dụng phương pháp nổ mì
n vi sai nhiều số nhằm giảm chấn động.
Tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường như: xử lýchất thải nguy hại, chất thải
sinh hoạt…. Định kỳ phối hợp cơ quan chức năng đo chấn động, tiếng ồn, nồng độ bụi, thử
mẫu nước thải, nước sinh hoạt theo đúng quy định.
Trong năm, công ty đã triển khai các công tác đo vẽ hiện trạng khai thác, chất lượng
môi trường, giám sát chấn động nổ mìn vàlập các báo cáo định kỳ tháng, quý, năm nộp các
cơ quan chức năng đúng quy định.
b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động
Trong năm 2015, Công ty đã và luôn thực hiê ̣n đầ y đủ các chế đô ̣ chính sách đố i với
người lao đô ̣ng.
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c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa
phương
Để cùng chia sẻ một phần khó khăn chung với cộng đồng, Công ty đã thực hiện một
số hoạt động như: Tặng quà cho các gia đình khó khăn và các hộ dân sống gần khu mỏ nhân
dịp Tết Nguyên Đán, ủng hộ đá xây dựng cho các công trì
nh công cộng của địa phương,
ủng hộ quỹ người nghèo, tích cực tham gia, đóng góp các hoạt động từ thiện, hoạt động
phong trào vìcộng đồng do huyện, xãtổ chức.
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, trong đó có
đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội.
- Trong năm 2015, Công ty tiếp tục hoạt động ổn định vàphát triển. Được sự chỉ đạo
sâu sát của HĐQT, sự nỗ lực trong công tác điều hành của Ban Tổ ng giám đố c cộng với
tí
nh thống nhất đoàn kết của toàn thể CBCNV đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để Công ty đạt
được kết quả sản xuất kinh doanh tố t.
- Tuân thủ các quy đinh
̣ và thực hiê ̣n tố t công tác bảo vê ̣ môi trường trong sản xuấ t
kinh doanh.
- Bằ ng trách nhiê ̣m với xã hô ̣i – công đồ ng Công ty tích cực tham gia đầ y đủ các
hoa ̣t đô ̣ng từ thiê ̣n, các chương trin
̀ h tài trơ ̣ nhằ m góp phầ n nâng cao chấ t lươ ̣ng cuô ̣c
số ng của người dân, đóng góp vào sự phát triể n chung của toàn xã hô ̣i.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty
Hội đồng quản trị giám sát Tổng Giám đốc vàcác cán bộ quản lýkhác về những mặt
hoạt động sau:
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều
lệ, Quy chế quản trị công ty... và các quy định pháp luật chuyên ngành liên quan đến hoạt
động khai thác, kinh doanh để đảm bảo công ty hoạt động an toàn, bền vững.
- Giám sát Tổng giám đốc về việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định
của công ty đại chúng.
- Giám sát Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, giá
thành, giábán, công nợ.
- HĐQT chỉ đạo vàgiám sát Ban Tổng giám đốc trong việc sâu sát nắm bắt vàluôn
tì
m cách mở rộng thị trường.
3.Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
- Mở rộng thị trường kinh doanh.
- Giảm giá thành kết hợp nâng cao chất lượng sản phẩm, từ đó nâng cao tính cạnh
tranh, tăng lợi nhuận.
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- Tiếp tục trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép được thăm dò mở rộng vàxuống
sâu.
- Phân nhiệm hợp lý công việc điều hành trong Ban Tổng giám đốc và các cán bộ
quản lýkhác.
- Hoàn thiện vàchuẩn hóa các quy chế quản lý nội bộ, quy trì
nh khai thác, sản xuất
của Công ty.
- Chú trọng phát triển nguồn nhân lực theo chiều sâu nhất là đội ngũ nhân viên kỹ
thuật, nhân sự chủ chốt nâng cao khả đáp ứng được sự phát triển của Công ty. Thực hiện tốt
chế độ chính sách đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
- Nâng cao công tác dự báo tì
nh hì
nh thị trường trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến
động, chủ động nắm bắt cơ hội để chỉ đạo kịp thời Ban điều hành.
V. Quản trị công ty
1. Hội đồng quản trị
a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:
STT
1

Họ vàtên
Ông Trương Đức
Hùng

Chức
vụ
Chủ
tịch
HĐQT

Số
lượng cổ
phần

Tỷ lệ

Chức danh tại Công ty khác

-

-

- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ
phần Bêtông Becamex.
- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ
phần Đá ốp lát An Bì
nh
- Thành viên HĐQT Công ty
Cổ phần Bệnh viện Mỹ Phước

2

BàPhạm Thị Sương

Phó
Chủ
tịch TT
HĐQT

-

Thành
viên

4.000

-

- Thành viên HĐQT Công ty
Cổ phần Đá ốp lát An Bì
nh
- Thành viên HĐQT Công ty
Cổ phần Giao thông Thủy lợi
Bình Dương

0.067% - Tổ ng giám đố c Công ty
Khoáng sản Becamex

3

Ông VõThành Tài

4

Ông Nguyễn Xuân Thành
Cưỡng
viên

-

-

- PhóTổng Giám đốc Công ty
Cổ phần Bêtông Becamex

5

Ông Nguyễn Hồng
Tuyên

-

-

- Tổng Giám đốc Công ty Cổ
phần Bêtông Becamex

Thành
Viên
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b) Các tiể u ban thuô ̣c Hô ̣i đồ ng quản tri:̣ Không có
c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:
- Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên vàcác Nghị
quyết HĐQT.
- Các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi, tham vấn các vấn đề quan
trọng về điều hành hoạt động của Công ty ngoài các cuộc họp định kỳ, từ đó đưa ra chỉ đạo
kịp thời vàtheo dõi sâu sát việc điều hành kinh doanh của Ban Tổng giám đốc, đưa ra các
giải pháp, chiến lược để việc sản xuất kinh doanh trong năm đạt hiệu quả.
- Định kỳ hàng tháng, hàng quý, Ban Tổng giám đốc lập báo cáo một số chỉ tiêu tài
chính trình HĐQT.
- Giám sát việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc được quy định tại
văn bản pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và các công việc được HĐQT ủy
quyền.
- Kiểm tra, đảm bảo nghĩa vụ công bố thông tin vàbáo cáo UBCKNN, SGDCK của
Tổng giám đốc phải được thực hiện đầy đủ, chí
nh xác vàkịp thời theo quy định pháp luật,
Điều lệ Công ty.
Số lượng vàkết quả các họp Hội đồng Quản trị năm 2015:
- Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tiến hành 15 cuộc họp vàban hành 15 nghị
quyết, 07 quyết định. Báo cáo ghi nhận sự tham gia của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp
Hội đồng quản trị cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015.
Nội dung của các cuộc họp Hội đồng quản trị:
STT

SỐ VĂN BẢN

NGÀY

NỘI DUNG

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

01

01/2015/NQ-HĐQT

02

02/2015/NQ-HĐQT

03

03/2015/NQ-HĐQT

Thôi kiêm nhiê ̣m chức vu ̣ TP. KTTH đố i với
ông Lâm Văn Bin
̀ h, bổ nhiê ̣m chức vu ̣ P. TGĐ
phu ̣ trách phòng KTTH. Miễn nhiê ̣m chức vu ̣
31/01/2015
KTT đố i với ông Nguyễn Pha ̣m Văn Khoa, bổ
nhiê ̣m ông Lê Hùng Lam làm KTT. Chấ p thuâ ̣n
ông Nguyễn Pha ̣m Văn Khoa làm TP. KTTH
Ước thực hiê ̣n Kế hoạch SXKD 2014 và Kế
13/02/2015
hoa ̣ch SXKD năm 2015
Miễn nhiê ̣m chức vu ̣ TP. KTTH của ông
26/02/2015
Nguyễn Pha ̣m Văn Khoa từ ngày 01/3/2015
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Chấ p thuâ ̣n cho ông Nguyễn Pha ̣m Văn Khoa
chuyể n công tác sang Công ty CP Phát triể n Đô
Thi ̣
Thông qua viê ̣c tổ chức ho ̣p ĐHĐCĐTN năm
2015
Thông qua chương trình, nô ̣i dung tài liê ̣u phu ̣c
vu ̣ ho ̣p ĐHĐCĐTN 2015
Bổ nhiê ̣m ông Lê Hùng Lam làm TP. KTTH từ
ngày 01/4/2015
Thông qua viê ̣c bán cổ phầ n của Công ty Cổ
phầ n Đá ố p lát An Bình cho Công ty Cổ phầ n
Bêtông Becamex kể từ ngày 01/7/2015
Thông qua viê ̣c xây dựng cơ cấ u tổ chức Công
ty kể từ ngày 01/7/2015
Thông qua viê ̣c bổ nhiê ̣m nhân sự kể từ ngày
01/7/2015

04

04/2015/NQ-HĐQT

26/02/2015

05

05/2015/NQ-HĐQT

09/03/2015

06

06/2015/NQ-HĐQT

31/03/2015

07

07/2015/NQ-HĐQT

31/03/2015

08

08/2015/NQ-HĐQT

11/06/2015

09

09/2015/NQ-HĐQT

30/06/2015

10

10/2015/NQ-HĐQT

30/06/2015

11

11/2015/NQ-HĐQT

06/07/2015 Thông qua viê ̣c chi trả cổ tức năm 2014

12

12/2015/NQ-HĐQT

30/07/2015

13

13/2015/NQ-HĐQT

03/08/2015

14

14/2015/NQ-HĐQT

30/10/2015

15

15/2015/NQ-HĐQT

31/10/2015

1

01/2015/QĐ-HĐQT

2

02/2015/QĐ-HĐQT

3

03/2015/QĐ-HĐQT

4

04/2015/QĐ-HĐQT

Chấ p thuâ ̣n viê ̣c từ nhiê ̣m TVHĐQT của ông
Vũ Đình Đáng và bổ nhiê ̣m ông Võ Thành Tài
làm TVHĐQT từ ngày 01/8/2015
Miễn nhiê ̣m chức vu ̣ KTT của ông Lê Hùng
Lam và bổ nhiê ̣m ông Nguyễn Hữu Tha ̣ch làm
KTT kể từ ngày 01/8/2015
Miễn nhiê ̣m chức vu ̣ TGĐ của ông Vũ Đình
Đáng từ ngày 01/11/2015
Miễn nhiê ̣m chức vu ̣ P. TGĐ thường trực và bổ
nhiê ̣m chức vu ̣ TGĐ Công ty kể từ ngày
01/11/2015 đối với ông VõThành Tài

QUYẾT ĐINH
CỦ A HĐQT
̣
Bổ nhiê ̣m P. TGĐ phu ̣ trách phòng KTTH
31/01/2015
từ ngày 01/2/2015 đố i với ông Lâm Văn Bình
Miễn nhiê ̣m KTT và bổ nhiê ̣m TP. KTTH từ
31/01/2015 ngày 01/2/2015 đố i với ông Nguyễn Pha ̣m Văn
Khoa
Bổ nhiê ̣m ông Lê Hùng Lam làm kế toán
31/01/2015
trưởng từ ngày 01/2/2015
Miễn nhiê ̣m chức vu ̣ TP. KTTH, chấ p thuâ ̣n
27/02/2015 chuyể n công tác từ ngày 01/3/2015 đố i với ông
Nguyễn Pha ̣m Văn Khoa
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5

05/2015/QĐ-HĐQT

01/07/2015 Bổ nhiê ̣m tổ thư ký HĐQT

6

06/2015/QĐ-HĐQT

03/08/2015

7

07/2015/QĐ-HĐQT

Bổ nhiê ̣m TP QLTC kiêm KTT đố i với ông
Nguyễn Hữu Tha ̣ch
Bổ nhiê ̣m ông Võ Thành Tài giữ chức vu ̣ TGĐ
31/10/2015
Công ty từ ngày 01/11/2015

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị đô ̣c lâ ̣p: Không có.
e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị cóchứng chỉ đào tạo về quản trị công
ty.
STT

Họ vàtên

Chức vụ

1

Ông Trương Đức Hùng

Chủ tịch HĐQT

2

BàPhạm Thị Sương

Phó CT thường trực HĐQT

3

Ông Nguyễn Xuân Cưỡng

Thành viên HĐQT

4

Ông VõThành Tài

Thành viên HĐQT – TGĐ

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 cóquyền biểu quyết vàcác chứng khoán khác do công ty phát hành.
STT

Họ vàtên

Chức vụ

Số lượng
cổ phần

Tỷ lệ

Chức danh tại
Công ty khác

TB KS

-

-

-

1

Nguyễn Thị Thúy Vân

2

NgôThị Minh Loan

TV BKS

-

-

-

3

LýThị Bình

TV BKS

-

-

-

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:
Số lượng vàkết quả các họp của Ban Kiểm soát năm 2015:
Từ ngày tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2015 đến ngày 31/03/2016, BKS tổ chức 03 cuộc
họp, cụ thể về các vấn đề sau:
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
- Thẩm định Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm của năm tài chính kết thúc ngày

31/12/2015 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 đã

được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).
Các phiên họp của Ban kiểm soát cósố thành viên tham dự đầy đủ vàcác vấn đề thảo
luận được sự thống nhất cao của các thành viên.
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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 khác:
STT

Họ vàtên

Chức vụ

Lương

Thưởng

Thùlao

Khác

I

Hội đồng quản trị

∑

-

- 114.000.000

-

1

Trương Đức Hùng

CT HĐQT

-

-

30.000.000

-

2

Phạm Thị Sương

PhóCT
HĐQT TT

-

-

22.500.000

-

3

Nguyễn Hồng Tuyên

TV HĐQT

-

-

20.500.000

-

4

Nguyễn Xuân Cưỡng

TV HĐQT

-

-

20.500.000

-

5

VõThành Tài

TV HĐQT

-

-

20.500.000

-

II

Ban kiểm soát

∑

-

-

50.500.000

-

1

Nguyễn Thị Thúy Vân

TB KS

-

-

20.500.000

-

2

NgôThị Minh Loan

TV BKS

-

-

15.000.000

-

3

LýThị Bình

TV BKS

-

-

15.000.000

-

-

-

-

-

III

Ban điều hành

∑

1

VõThành Tài

TGĐ

270.831.385

77.990.000

-

-

2

Phạm Thành Sơn

Phó TGĐ

260.692.885

77.990.000

-

-

3

Lâm Văn Bình

Phó TGĐ

260.692.885

77.990.000

-

-

4

Nguyễn Hữu Thạch

KTT

109.284.833

6.246.167

-

-

∑

-

-

22.628.913

-

Tổ trưởng

-

-

67.117.145

20.528.000

IV

Tổ thư ký

1

Trần Trung Kiên

2

Nguyễn Thị Như Thủy

V

Tổng cộng

Tổ viên

14.000.000

-

8.628.913

-

968.619.133 260.744.167 187.128.913

-

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có.
c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:
Các giao dịch với cổ đông nội bộ:
Công ty Cổ phần Bêtông Becamex:
- Ngày 02/01/2015 ký hơ ̣p đồ ng số 11/2015/HĐMB về viê ̣c mua bán đá xây dựng.
- Ngày 01/6/2015 ký hơ ̣p đồ ng số 25A-15301/HĐKT – ACC về viê ̣c cung cấ p và thi
công dă ̣m vá bê tông nhựa.
- Ngày 01/7/2015 ký hơ ̣p đồ ng chuyể n nhươ ̣ng cổ phầ n Công ty CP đá ố p lát An Bin
̀ h.
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