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BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
 
 
Ban Tổng Giám đốc 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 2010 đã được kiểm toán. 
 
Khái quát về Công ty 
Công ty cổ phần bê tông Becamex là Doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Xí nghiệp sản xuất bê tông cốt 
thép và bê tông nhựa nóng trực thuộc Công ty đầu tư và phát triển công nghiệp (nay là Tổng Công ty 
đầu tư và phát triển công nghiệp - TNHH một thành viên) theo Quyết định số 631/QĐ – UBND ngày 
05 tháng 3 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Công ty hoạt động theo Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4603000552 ngày 03 tháng 6 năm 2008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 
tỉnh Bình Dương cấp. 
 
Trong quá trình hoạt động, Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp bổ sung Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 1 ngày 11 tháng 6 năm 2009 về việc bổ sung ngành 
nghề kinh doanh và lần thứ 2 ngày 05 tháng 11 năm 2010 về việc tăng vốn điều lệ. 
 
Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh   100.000.000.000 VND 
Trong đó: 
Cổ đông Vốn góp (VND) Tỷ lệ (%)
Công ty đầu tư và phát triển công nghiệp (nay là Tổng 
Công ty đầu tư và phát triển công nghiệp - TNHH một 
thành viên) 73.367.040.000 73,37
Hà Ngô Trung Hiếu 164.000.000 0,16
Đoàn Văn Thuận 780.000.000 0,78
Các cổ đông khác 25.688.960.000 25,69
Cộng 100.000.000.000 100,00
 
Cổ phiếu của công ty đã được niêm yết trên sàn UPCOM từ ngày 22 tháng 12 năm 2009 với mã chứng 
khoán là ACC. 
 
Trụ sở hoạt động 
Địa chỉ : đường N7, khu công nghiệp Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : (84 - 650) 3 567 200 
Fax : (84 - 650) 3 567 201 
Mã số thuế :  3 7 0 0 9 2 6 1 1 2 
 
Hoạt động chính của Công ty là: 
- Sản xuất bê tông cốt thép các loại; 
- Sản xuất bê tông nhựa nóng các loại; 
- Sản xuất bê tông xi măng các loại; 
- Kinh doanh cống bê tông cốt thép các loại, kinh doanh bê tông xi măng, nhựa nóng các loại; 
- Thi công, xây dựng các công trình: dân dụng, công nghiệp; 
- Thi công, xây dựng các công trình giao thông; 
- Thi công, xây dựng các công trình: công cộng, công trình hạ tầng kỹ thuật; 
- Dịch vụ cẩu lắp, vận chuyển hàng hóa và cho thuê xe máy, thiết bị.  
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Những ảnh hưởng quan trọng đến tình hình hoạt động của Công ty  
Trong năm, Công ty đã phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 60.000.000.000 VND lên 
100.000.000.000 VND. 
 
Tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh 
Tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2010, 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 06 đến trang 28). 
 
Trong năm, Hội đồng quản trị đã phân phối lợi nhuận năm 2009 và tạm chi cổ tức đợt 1 năm 2010 như 
sau: 
Bổ sung Vốn khác của chủ sở hữu  2.914.043.581 VND
Trích Quỹ đầu tư phát triển  5.828.087.162 VND
Trích Quỹ dự phòng tài chính  2.914.043.581 VND
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi  5.828.087.162 VND
Trích Quỹ khen thưởng ban điều hành  291.404.358 VND
Chia cổ tức năm 2009 30.000.000.000 VND
Tạm chi cổ tức đợt 1 năm 2010 9.000.000.000 VND
Cộng 56.775.665.844 VND 
 
Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính 
Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện nào phát sinh sau ngày 31 tháng 12 năm 
2010 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: 
 
Hội đồng quản trị 
Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 
Nguyễn Văn Thanh Huy Chủ tịch 27 tháng 5 năm 2008 - 
Quảng Văn Viết Cương Thành viên 27 tháng 5 năm 2008 - 
Trương Đức Hùng Thành viên 27 tháng 5 năm 2008 - 
 
Ban kiểm soát 
Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 
Châu Thị Vân Trưởng ban 27 tháng 5 năm 2008 - 
Lý Thị Bình Thành viên 27 tháng 5 năm 2008 - 
Nguyễn Thị Thúy Vân Thành viên 27 tháng 5 năm 2008 - 
 
Ban Tổng Giám đốc 
Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 
Trương Đức Hùng Tổng Giám đốc 27 tháng 5 năm 2008 - 
Phạm Thị Sương Phó Tổng Giám đốc 27 tháng 5 năm 2008 - 
Nguyễn Xuân Cưỡng Phó Tổng Giám đốc 27 tháng 5 năm 2008 - 
 
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 2010, A&C bày tỏ nguyện vọng tiếp tục được chỉ định là kiểm toán viên độc lập 
của Công ty.  
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Xác nhận 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 từng năm tài 
chính. 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; 
 
• Công bố các Chuẩn mực kế toán phải tuân theo trong các vấn đề trọng yếu được công bố và giải 

trình 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. 
 
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.  
 
Thay mặt Ban Tổng Giám đốc 
 
 
 
 
 
 
 
________________________  
Trương Đức Hùng 
Tổng Giám đốc 
 
Ngày 17 tháng 3 năm 2011 
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Địa chỉ: đường N7, khu công nghiệp Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2010

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU
Mã 
số 

Thuyết 
minh Năm nay Năm trước

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1. Lợi nhuận trước thuế 01 58.703.917.729    57.016.497.720     
2. Điều chỉnh cho các khoản:
- Khấu hao tài sản cố định 02 V.7, V.8 12.755.131.629     13.061.138.268      
- Các khoản dự phòng 03 V.3 86.597.263            -                              
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 04 -                             -                              
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 VI.3 (1.059.260.533)      (495.727.337)          
- Chi phí lãi vay 06 VI.4 2.124.822.440       1.744.211.134        
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

trước thay đổi vốn lưu động 08 72.611.208.528    71.326.119.785     
- Tăng, giảm các khoản phải thu 09 (4.383.078.761)      (17.270.776.963)     
- Tăng, giảm hàng tồn kho 10 (15.948.132.238)    (10.110.936.340)     
- Tăng, giảm các khoản phải trả 11 (19.936.251.871)    (13.478.204.957)     
- Tăng, giảm chi phí trả trước 12 11.254.443            (11.740.704.734)     
- Tiền lãi vay đã trả 13 (2.124.822.440)      (1.744.211.134)       
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 V.14 (720.428.661)         (3.519.992.438)       
- Tiền thu  khác từ hoạt động kinh doanh 15 307.242.838          -                              
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 16 (4.716.856.440)      (3.785.718.983)       

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 25.100.135.398    9.675.574.236       

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và
các tài sản dài hạn khác 21 V.7,V.8,V.9 (3.407.631.712)      (5.658.390.147)       

2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và
các tài sản dài hạn khác 22 -                             263.909.091           

3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của
đơn vị khác 23 -                             -                              

4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của
đơn vị khác 24 -                             -                              

5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác 25 V.10 (7.500.000.000)      (4.950.000.000)       
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác 26 -                             -                              
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 VI.3 1.059.260.533       413.961.109           

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (9.848.371.179)     (9.930.519.947)      

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính 11
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Địa chỉ: đường N7, khu công nghiệp Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU
Mã 
số 

Thuyết 
minh Năm nay Năm trước

IIILưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của
chủ sở hữu 31 V.21 41.583.961.363     -                              

2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại
cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 32 -                             -                              

3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 V.12 6.000.000.000       26.085.526.365      
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 V.12, V.19 (23.826.453.314)    (8.259.073.051)       
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 -                             -                              
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 V.21 (39.000.000.000)    (6.000.000.000)       

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (15.242.491.951)   11.826.453.314     

Lưu chuyển tiền thuần trong năm 50 9.272.268              11.571.507.603      

Tiền và tương đương tiền đầu năm 60 V.1 26.119.238.421     14.547.730.818      

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 -                             -                              

Tiền và tương đương tiền cuối năm 70 V.1 26.128.510.689     26.119.238.421      
-                             

Bình Dương, ngày 14 tháng 02 năm 2011

__________________ ____________________ ___________________
Văn Thị Anh Đào Nguyễn Tấn Thuận Trương Đức Hùng
Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng Giám đốc
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Địa chỉ: đường N7, khu công nghiệp Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN
Mã 
số 

Thuyết
 minh Số cuối năm Số đầu năm

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 155.353.239.170      134.948.499.119     

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.1 26.128.510.689        26.119.238.421       
1. Tiền 111 26.128.510.689        26.119.238.421       
2. Các khoản tương đương tiền 112 -                                -                               

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 -                                -                               
1. Đầu tư ngắn hạn 121 -                                -                               
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 -                                -                               

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 90.597.383.871        86.277.937.019       
1. Phải thu khách hàng 131 V.2 90.533.691.086        86.220.391.971       
2. Trả trước cho người bán 132 149.763.800             57.500.000              
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 -                                -                               
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 -                                -                               
5. Các khoản phải thu khác 135 526.248                    45.048                     
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 V.3 (86.597.263)             -                               

IV. Hàng tồn kho 140 37.834.667.081        21.886.534.843       
1. Hàng tồn kho 141 V.4 37.834.667.081        21.886.534.843       
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 -                                -                               

V. Tài sản ngắn hạn khác 150 792.677.529             664.788.836            
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 V.5 319.166.667             302.506.290            
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 152 84.428                      -                               
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 -                                9.717.567                
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 -                                -                               
5. Tài sản ngắn hạn khác 158 V.6 473.426.434             352.564.979            
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Địa chỉ: đường N7, khu công nghiệp Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010
Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

TÀI SẢN
Mã 
số 

Thuyết
 minh Số cuối năm Số đầu năm

B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 84.771.054.532        86.646.469.269       

I. Các khoản phải thu dài hạn 210 -                                -                               
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 -                                -                               
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212 -                                -                               
3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 -                                -                               
4. Phải thu dài hạn khác 218 -                                -                               
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 -                                -                               

II. Tài sản cố định 220 60.891.171.543        70.238.671.460       
1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.7 60.097.598.808        69.858.301.141       

Nguyên giá 222 91.764.119.335       88.811.245.031      
Giá trị hao mòn lũy kế 223 (31.666.520.527)      (18.952.943.890)     

2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 -                                -                               
Nguyên giá 225 -                               -                               
Giá trị hao mòn lũy kế 226 -                               -                               

3. Tài sản cố định vô hình 227 V.8 106.842.092             148.397.084            
Nguyên giá 228 164.360.000            164.360.000            
Giá trị hao mòn lũy kế 229 (57.517.908)             (15.962.916)            

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.9 686.730.643             231.973.235            

III. Bất động sản đầu tư 240 -                                -                               
Nguyên giá 241 -                                -                               
Giá trị hao mòn lũy kế 242 -                                -                               

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 12.450.000.000        4.950.000.000         
1. Đầu tư vào công ty con 251 -                                -                               
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 -                                -                               
3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.10 12.450.000.000        4.950.000.000         
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 -                                -                               

V. Tài sản dài hạn khác 260 11.429.882.989        11.457.797.809       
1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.11 11.429.882.989        11.457.797.809       
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 -                                -                               
3. Tài sản dài hạn khác 268 -                                -                               

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 240.124.293.702      221.594.968.388     
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CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX
Địa chỉ: đường N7, khu công nghiệp Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010
Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN
Mã 
số 

Thuyết
 minh Số cuối năm Số đầu năm

A - NỢ PHẢI TRẢ 300 67.901.810.739        104.357.826.884     

I. Nợ ngắn hạn 310 67.696.229.753        87.556.964.338       
1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.12 -                                1.113.989.000         
2. Phải trả người bán 312 V.13 56.651.958.131        74.515.307.638       
3. Người mua trả tiền trước 313 13.750.916               1.093.088                
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.14 392.712.571             1.290.779.132         
5. Phải trả người lao động 315 V.15 3.199.479.729          2.990.645.360         
6. Chi phí phải trả 316 V.16 123.185.956             349.522.866            
7. Phải trả nội bộ 317 -                                -                               
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 -                                -                               
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.17 1.178.575.727          2.763.132.119         
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 -                                -                               
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 V.18 6.136.566.723          4.532.495.135         
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 327 -                                -                               

II. Nợ dài hạn 330 205.580.986             16.800.862.546       
1. Phải trả dài hạn người bán 331 -                                -                               
2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 -                                -                               
3. Phải trả dài hạn khác 333 -                                -                               
4. Vay và nợ dài hạn 334 V.19 -                                16.712.464.314       
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 -                                -                               
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 V.20 205.580.986             88.398.232              
7. Dự phòng phải trả dài hạn 337 -                                -                               
8. Doanh thu chưa thực hiện 338 -                                -                               
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 339 -                                -                               

B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 172.222.482.963      117.237.141.504     

I. Vốn chủ sở hữu 410 172.222.482.963      117.237.141.504     
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 V.21 100.000.000.000      60.000.000.000       
2. Thặng dư vốn cổ phần 412 V.21 1.583.961.363          -                               
3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 V.21 2.914.043.581          -                               
4. Cổ phiếu quỹ 414 -                                -                               
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 -                                -                               
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 -                                -                               
7. Quỹ đầu tư phát triển 417 V.21 17.450.944.079        11.622.856.917       
8. Quỹ dự phòng tài chính 418 V.21 6.788.329.220          3.874.285.639         
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 V.21 -                                -                               
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 V.21 43.485.204.720        41.739.998.948       
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 421 -                                -                               
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 422 -                                -                               

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 -                                -                               
1. Nguồn kinh phí 432 -                                -                               
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 433 -                                -                               

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 240.124.293.702      221.594.968.388     
-                                -                               
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CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX
Địa chỉ: đường N7, khu công nghiệp Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010
Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU
Thuyết
 minh Số cuối năm Số đầu năm

1. Tài sản thuê ngoài -                                -                               
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công -                                -                               
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược -                                -                               
4. Nợ khó đòi đã xử lý -                                -                               
5. Ngoại tệ các loại -                                -                               
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án -                                -                               

Bình Dương, ngày 14 tháng 02 năm 2011

__________________ ____________________ ___________________
Văn Thị Anh Đào Nguyễn Tấn Thuận Trương Đức Hùng
Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng Giám đốc
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CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX
Địa chỉ: đường N7, khu công nghiệp Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2010

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU
Mã 
số 

Thuyết 
minh Năm nay Năm trước

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.1 316.759.881.340    274.968.258.359    

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 VI.1 315.488.726           -                              

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 VI.1 316.444.392.614    274.968.258.359    

4. Giá vốn hàng bán 11 VI.2 244.022.691.262    208.318.481.283    

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 72.421.701.352      66.649.777.076      

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.3 1.359.407.263        703.828.536           

7. Chi phí tài chính 22 VI.4 2.124.822.440        4.037.184.387        
Trong đó: chi phí lãi vay 23 2.124.822.440        1.744.211.134        

8. Chi phí bán hàng 24 VI.5 5.587.525.527        1.838.730.395        

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 VI.6 7.363.672.473        6.175.954.140        

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 58.705.088.175      55.301.736.690      

11. Thu nhập khác 31 4.165.292               2.083.991.649        

12. Chi phí khác 32 5.335.738               369.230.619           

13. Lợi nhuận khác 40 (1.170.446)              1.714.761.030        

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 58.703.917.729      57.016.497.720      

15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 V.14 423.046.113           573.828.320           

16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52 -                              -                              

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 58.280.871.616      56.442.669.400      

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 VI.7 9.505                      9.407                      

Bình Dương, ngày 14 tháng 02 năm 2011

__________________ ____________________ __________________
Văn Thị Anh Đào Nguyễn Tấn Thuận Trương Đức Hùng
Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng Giám đốc
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CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX
Địa chỉ: đường N7, khu công nghiệp Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2010

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU
Mã 
số 

Thuyết 
minh Năm nay Năm trước

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1. Lợi nhuận trước thuế 01 58.703.917.729    57.016.497.720     
2. Điều chỉnh cho các khoản:
- Khấu hao tài sản cố định 02 V.7, V.8 12.755.131.629     13.061.138.268      
- Các khoản dự phòng 03 V.3 86.597.263            -                              
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 04 -                             -                              
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 VI.3 (1.059.260.533)      (495.727.337)          
- Chi phí lãi vay 06 VI.4 2.124.822.440       1.744.211.134        
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

trước thay đổi vốn lưu động 08 72.611.208.528    71.326.119.785     
- Tăng, giảm các khoản phải thu 09 (4.383.078.761)      (17.270.776.963)     
- Tăng, giảm hàng tồn kho 10 (15.948.132.238)    (10.110.936.340)     
- Tăng, giảm các khoản phải trả 11 (19.936.251.871)    (13.478.204.957)     
- Tăng, giảm chi phí trả trước 12 11.254.443            (11.740.704.734)     
- Tiền lãi vay đã trả 13 (2.124.822.440)      (1.744.211.134)       
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 V.14 (720.428.661)         (3.519.992.438)       
- Tiền thu  khác từ hoạt động kinh doanh 15 307.242.838          -                              
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 16 (4.716.856.440)      (3.785.718.983)       

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 25.100.135.398    9.675.574.236       

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và
các tài sản dài hạn khác 21 V.7,V.8,V.9 (3.407.631.712)      (5.658.390.147)       

2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và
các tài sản dài hạn khác 22 -                             263.909.091           

3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của
đơn vị khác 23 -                             -                              

4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của
đơn vị khác 24 -                             -                              

5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác 25 V.10 (7.500.000.000)      (4.950.000.000)       
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác 26 -                             -                              
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 VI.3 1.059.260.533       413.961.109           

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (9.848.371.179)     (9.930.519.947)      
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CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX
Địa chỉ: đường N7, khu công nghiệp Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU
Mã 
số 

Thuyết 
minh Năm nay Năm trước

IIILưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của
chủ sở hữu 31 V.21 41.583.961.363     -                              

2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại
cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 32 -                             -                              

3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 V.12 6.000.000.000       26.085.526.365      
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 V.12, V.19 (23.826.453.314)    (8.259.073.051)       
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 -                             -                              
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 V.21 (39.000.000.000)    (6.000.000.000)       

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (15.242.491.951)   11.826.453.314     

Lưu chuyển tiền thuần trong năm 50 9.272.268              11.571.507.603      

Tiền và tương đương tiền đầu năm 60 V.1 26.119.238.421     14.547.730.818      

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 -                             -                              

Tiền và tương đương tiền cuối năm 70 V.1 26.128.510.689     26.119.238.421      
-                             

Bình Dương, ngày 14 tháng 02 năm 2011

__________________ ____________________ ___________________
Văn Thị Anh Đào Nguyễn Tấn Thuận Trương Đức Hùng
Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng Giám đốc
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CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX
Địa chỉ: đường N7, khu công nghiệp Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010
Phụ lục 1: Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: VND

 Vốn đầu tư của chủ 
sở hữu 

Thặng dư vốn cổ 
phần 

Vốn khác của chủ 
sở hữu 

Quỹ đầu tư phát 
triển 

 Quỹ dự phòng tài 
chính 

Lợi nhuận sau thuế 
chưa phân phối N  Cộng 

Số dư đầu năm trước             60.000.000.000                              -                              -                             -                               -          15.043.043.383            75.043.043.383 
Lợi nhuận trong năm                                     -                              -                              -                             -                               -          56.442.669.400            56.442.669.400 
Chia cổ tức trong năm                                     -                              -                              -                             -                               -          (6.000.000.000)              (6.000.000.000)
Phân phối các quỹ trong năm                                     -                              -                              -     11.622.856.917         3.874.285.639        (23.745.713.835)              (8.248.571.279)
Số dư cuối năm trước             60.000.000.000                              -                              -     11.622.856.917         3.874.285.639          41.739.998.948          117.237.141.504 

Số dư đầu năm nay             60.000.000.000                              -                              -     11.622.856.917         3.874.285.639          41.739.998.948          117.237.141.504 
Tăng vốn trong năm             40.000.000.000        1.583.961.363                              -                             -                               -                                  -            41.583.961.363 
Lợi nhuận trong năm                                     -                              -                              -                             -                               -          58.280.871.616            58.280.871.616 
Chia cổ tức trong năm                                     -                              -                              -                             -                               -        (39.000.000.000)            (39.000.000.000)

Phân phối các quỹ theo Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông trong năm                                     -                              -         2.914.043.581       5.828.087.162         2.914.043.581        (17.775.665.844)              (6.119.491.520)
Chuyển sang quỹ thưởng ban quản lý
điều hành                                     -                              -                              -                             -                               -                                  -                                    - 
Hoàn trích do không chi hết                                     -                              -                              -                             -                               -               240.000.000                 240.000.000 

Số dư cuối năm nay           100.000.000.000        1.583.961.363         2.914.043.581     17.450.944.079         6.788.329.220          43.485.204.720          172.222.482.963 
                                    -                              -                              -                             -                               -                                  - 

Bình Dương, ngày 14 thám ….

_____________________ _______________________ ___________________
Văn Thị Anh Đào Nguyễn Tấn Thuận Trương Đức Hùng
Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng Giám đốc
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