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Thông tin khái quát
Tên giao dịch

Công ty cổ phần Cao su Bến Thành

Tên tiếng Anh

Ben Thanh Rubber Joint Stock Company

Tên viết tắt

BERUB JSC

Logo

Giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh số

0301150295 đăng ký lần đầu ngày 20/04/2007, đăng ký thay đổi lần
thứ 6 ngày 20/01/2014

Vốn điều lệ

123.749.970.000

Vốn đầu tư chủ sở hữu

123.749.970.000

Địa chỉ

Lô B 3-1 Khu CN Tây Bắc Củ Chi, Đường Giáp Hải (D3), Xã Trung
Lập Hạ, Huyện Củ Chi, TP.HCM, Việt Nam

Số điện thoại

3790 7619 - 3790 8068

Số fax

3790 7461

Email

berubco@berubco.com.vn

Website

berubco.com.vn

Mã cổ phiếu

BRC
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“Theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững
gắn liền cùng cây cao su”
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Quá trình hình thành và phát triển

Là Xí nghiệp Cao su Giải Phóng trực thuộc Sở Công nghiệp TP.HCM.

1994

Đổi tên thành Công ty Cao su Bến Thành chuyên sản xuất các sản phẩm từ
cao su cung cấp cho các ngành công nghiệp và nông nghiệp.

Di dời về khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi rộng 02 hecta và đầu tư mới
hoàn toàn cơ sở vật chất hiện đại.

2007

1998

Đổi tên thành Công ty cổ phần Cao su Bến Thành (BERUBCO) trực thuộc
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn.

Tăng vốn điều lệ lần đầu lên 75.000.000.000 đồng.
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1976

2008
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Quá trình hình thành và phát triển

2010

Nhãn hiệu BERUBCO được công nhận của Bộ Khoa học - Công nghệ - Cục sở
hữu trí tuệ Việt Nam và sản phẩm đạt tiêu chuẩn công nghệ Nhật Bản K6322,
JIS K6323.
07/2010 BERUBCO phát hành cổ phiếu thưởng nâng vốn điều lệ của Công ty lên
82.499.980.000 đồng.

Cổ phiếu BERUBCO được chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng
khoán TP.HCM với mã chứng khoán là BRC.

2012

2011

Tiến hành đầu tư dây chuyền sản xuất băng tải cao su lõi thép, có tính năng
vượt trội so với băng tải lõi vải thông thường, dự án đã được UBND TP.HCM
phê duyệt tham gia chương trình kích đầu tư trên địa bàn thành phố, với mức
hỗ trợ là 100% lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng.

Công ty vinh hạnh đón nhận cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
về thành tích hoạt động xuất sắc năm 2012, Bằng khen của Liên đoàn Lao
động TP.HCM, Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp Sài gòn về thành tích
xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2009 - 2013.

2013

Công ty phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ lên
123.749.970.000 đồng

2014

Bước vào những công đoạn cuối cùng trong quá trình thi công dây chuyền
băng tải kỹ thuật cao với công nghệ lõi thép.
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Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
Sản xuất sản phẩm cao su: băng tải, dây courroie, dây trân bản, vỏ ruột xe đạp - xe gắn máy, cao su
nguyên liệu, sản phẩm cao su kỹ thuật.
Đại lý mua bán, ký gởi hàng hóa.
Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. Cho thuê mặt bằng, văn phòng làm
việc. Kinh doanh nhà.
Kinh doanh khách sạn (không hoạt động tại trụ sở)
Kinh doanh nhà hàng (không hoạt động tại trụ sở)
Kinh doanh lữ hành nội địa
Xây dựng công trình dân dụng
Mua bán sản phẩm cao su: băng tải, dây courroie, dây trân bản, vỏ ruột xe đạp - xe gắn máy, cao su
nguyên liệu, sản phẩm cao su kỹ thuật. Mua bán nguyên liệu, vật tư, thiết bị phục vụ ngành công
nghiệp. Mua bán hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh). Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ.
Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ

SẢN PHẦM
1.

Băng tải thông dụng

2.

Băng tải chịu nhiệt

3.

Băng tải chịu dầu

4.

Băng tải kháng bắt lửa

5.

Băng tải gân

6.

Băng tải nhám

7.

Băng tải tai bèo

8.

Dây Courroie
dụng

9.

Phụ tùng cao su

loại

thông

10. Sản phẩm cao su giao thông
11. Tấm chắn bùn xe tải
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Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
ĐỊA BÀN KINH DOANH

MỸ: Thị trường xuất khẩu lớn nhất
với sản phầm băng tải, băng bida và
cao su tấm

MALAYSIA: thị trường lớn thứ 3 với
sản phẩm phao chắn dầu

INDONESIA: thị trường lớn thứ 2 với
sản phẩm cao su kỹ thuật

VIỆT NAM : độc quyền sản phẩm
băng tải lõi thép

TRUNG QUỐC: sản phẩm băng
bida

AI CẬP : sản phẩm dây couroie

NHẬT BẢN: sản phẩm tấm lót sàn
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Sơ đồ tổ chức công ty
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TGĐ KINH DOANH

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

XUẤT NHẬP KHẨU

NÔNG TRƯỜNG LIÊN
KẾT

CHUYỀN CÁN LUYỆN
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CHUYỀN BĂNG TẢI

KINH DOANH

VĂN PHÒNG
HÀ NỘI

VẬT TƯ
THÀNH PHẨM

CHUYỀN COURROIE
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Sơ đồ tổ chức công ty

BAN KIỂM SOÁT

PHÓ TGĐ KỸ THUẬT

XÍ NGHIỆP SẢN
XUẤT

KỸ THUẬT

NHÂN SỰ HÀNH CHÁNH

KCS VÀ KS QUÁ TRÌNH

CAO SU KỸ THUẬT

CƠ KHÍ BẢO TRÌ

CAO SU MÀU
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CÔNG TY LIÊN DOANH
Nông trường cao su Phước Minh
Địa chỉ: Xã Phước Ninh, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh
Tây Ninh
Lĩnh vực kinh doanh chính: trồng cây cao su
Vốn điều lệ: 520.493.332 VNĐ
Vốn góp của BERUB JSC: 260.246.666 VNĐ
Tỷ lệ sở hữu: 50%
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“Chủ động nguyên liệu trong nước”
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Định hướng phát triển
CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY
Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty là phấn đấu hướng đến
mục tiêu trở thành Công ty hàng đầu Việt Nam về sản xuất băng tải, dây courroie. Đồng thời, mở rộng thị
trường xuất khẩu, thắt chặt quan hệ với các đối tác nước ngoài, tạo thị trường xuất khẩu bền vững.
Để đạt được mục tiêu đó, Công ty chú trọng đầu tư hệ thống máy móc và cơ sở vật chất, cập nhật những
tiến bộ kỹ thuật mới nhất trong ngành để nâng cao chất lượng sản phẩm. Về cơ cấu sản phẩm, mục tiêu
của Công ty là nâng cao tỷ trọng các sản phẩm phục vụ cho một số ngành chuyên dụng, yêu cầu kỹ thuật
và độ bền cao đồng thời mang lại lợi nhuận biên cao.
Bên cạnh đó, cán bộ, công nhân viên cũng là thành phần cốt lõi tạo nên thành công của Công ty. Do vậy,
một trong những mục tiêu quan trọng của Công ty là tạo môi trường làm việc an toàn, ổn định công việc
và nâng cao đời sống cho người lao động. Liên tục tổ chức đào tạo, huấn luyện nâng cao kỹ năng để đội
ngũ công nhân nắm bắt những công nghệ và kỹ thuật mới.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN
Với nền kinh tế mới nổi như Việt Nam, tỷ lệ tăng trưởng GDP luôn cao hơn 5% trong nhiều năm liền ngay
cả trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới. Trong đó, khu vực công nghiệp đóng góp tỷ trọng cao nhất,
minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của nền công nghiệp Việt Nam nói chung, tạo nên lực cầu khá
lớn đối với các sản phẩm bổ trợ công nghiệp như sản phẩm của BERUBCO. Vì vậy, trong dài hạn, công
ty định hướng tiếp tục cải tiến máy móc và công nghệ nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất
lượng sản phẩm, cải thiện năng suất, để đón đầu nhu cầu của các ngành sản xuất công nghiệp trong
tương lai.
Với thị trường nước ngoài, nhu cầu sử dụng các sản phẩm tương tự như của BERUBCO đã hình thành
một mảnh đất màu mỡ thu hút các nhà sản xuất. Tuy nhiên, tính cạnh tranh của thị trường lại quá cao
nên việc khẳng định thương hiệu BERUBCO ở thị trường nước ngoài còn vướng nhiều khó khăn, trở
ngại. Để khai thác hiệu quả thị trường này, công ty đẩy mạnh nghiên cứu phát triển sản phẩm toàn diện
về chất lượng, giá thành cạnh tranh hợp lý; đồng thời đẩy mạnh công tác marketing đưa thương hiệu
BERUBCO đến gần hơn với các đối tác.
Nhìn chung, chiến lược phát triển trung và dài hạn của công ty là đưa sản phẩm BERUBCO trở thành
thuơng hiệu uy tín chất lượng hàng đầu ở thị trường trong ngoài nước.
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Định hướng phát triển
CÁC MỤC TIÊU ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG
Hoạt động xã hội:
Đặt mục tiêu phát triển bền vững lên hàng đầu, nên những hoạt động vì xã hội, chăm lo, hỗ trợ đời sống
của người lao động cũng là một mối quan tâm xuyên suốt của BERUBCO. Trong năm 2014, công ty đã
thực hiện một số hoạt động đáng chú ý sau:
Ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” 4 triệu đồng
Hỗ trợ tiền tàu xe cho công nhân ở tỉnh xa về quê ăn Tết 20 triệu đồng
Hổ trợ 10 gia đình công nhân khó khăn là 5 triệu đồng
Hỗ trợ phần quà Tết cho người lao động, trị giá 370.000 đồng/suất
Khen thưởng học sinh giỏi, học bỗng Nguyễn Đức Cảnh trị giá 22.950.000 đồng
Chăm lo Tết Thiếu nhi, 25.346.000 đồng
Thăm hỏi động viên công nhân có tham gia quân đội 3.000.000 đồng
Tổ chức nghỉ mát cho người lao động tại Phan Thiết

Hoạt động đoàn thể:
-

Chi bộ công ty cổ phần Cao su Bến Thành 11 năm liền (2004 – 2014) đạt danh hiệu “Tổ chức cơ sở
đảng trong sạch, vững mạnh”; trong đó có 5 năm (2009-2013) đạt “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”
đã được Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen và cờ biểu dương. Tổng số đảng viên có
22 đồng chí, chiếm 13,54% so với tổng số cán bộ, công nhân viên đơn vị.

-

Tổ chức và vận động toàn thể CBCNV tham gia tích cực các hoạt động về “Tuần lễ quốc gia về an
toàn – vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ” lần thứ 16 năm 2014. Thực hiện tốt công tác bảo vệ
an ninh chính trị, bảo vệ tài sản, phòng chống cháy nổ. Cử 5 thành viên tham gia hiến máu tình
nguyện.

-

Công đoàn cơ sở công ty Cao su Bến Thành đã được Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh
và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen, và 2 tập thể đã được Công đoàn Tổng Công
ty Công nghiệp Sài Gòn tặng giấy khen trong đợt hưởng ứng thi đua hoàn thành các chỉ tiêu kế
hoạch năm và thành tích xuất sắc trong “tháng công nhân” lần thứ 6 năm 2014.

-

Tổ chức đo môi trường lao động để có những thông tin chính xác về các chỉ tiêu tiếng ồn, bụi, khí
thải, nước thải, ánh sáng… nhằm có những biện pháp khắc phục hiệu quả, tạo ra môi trường lao
động an toàn, bảo đảm sức khỏe người lao động.
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Các nhân tố rủi ro
Tình hình chung của nền kinh tế có tác động trực tiếp đến nền công nghiệp sản xuất của Việt
Nam; qua đó, tất cả các doanh nghiệp trong ngành đều được hưởng lợi từ những tác động tích
cực hoặc phải gánh chịu hậu quả từ những biến động tiêu cực của nền kinh tế. Riêng
BERUBCO sẽ phải chịu tác động kép từ cả 2 phía; một là từ tình hình chung của nền kinh tế và
hai là chịu ảnh hưởng từ tình hình sản xuất kinh doanh của các đối tác mà công ty đang phục

Trong bối cảnh kinh tế trong nước chưa thực sự thuận lợi như thời gian qua, hầu hết các doanh
nghiệp thuộc mọi ngành nghề đều gặp khó khăn, trở ngại; tuy nhiên, một số ngành công nghiệp
đã đạt được những thành quả đáng kể trong năm 2014. Theo Tổng Cục Thống kê Việt Nam,
những ngành công nghiệp có nhu cầu sử dụng sản phẩm của BERUBCO như ngành thủy sản
tăng trưởng 6,53%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,45%, cao hơn nhiều so với
mức tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2014 là 5,89%. Chuyển biến tích cực của các ngành

RỦI RO KINH TẾ

vụ.

có nhu cầu băng tải, dây courroie cao như trên cho thấy triển vọng trong lượng cầu các sản
phẩm của công ty. Bên cạnh đó, công ty chủ trương tạo nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ để duy
trì mối quan hệ với các khách hàng lâu năm. Cùng với việc rà soát quy trình sản xuất để quản lý
chi phí hiệu quả, công ty có thể hạn chế tác động của các rủi ro kinh tế chung đối với hoạt động
sản xuất kinh doanh.

chi phối của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật khác. Những thay
đổi trong quá trình hoàn thiện các luật này có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của Công ty. Hơn
nữa, mủ cao su, nguyên liệu đầu vào chủ yếu của công ty, là một trong những mặt hàng xuất
khẩu chiếm tỷ trọng đáng kể trong giá trị xuất khẩu cả nước. Do vậy, những thay đổi về chính
sách để điều tiết mặt hàng này là không tránh khỏi. Để thích nghi với môi trường pháp lý, công
ty luôn tuân thủ các quy định hiện hành và cập nhật các quy định mới nhằm có chiến lược phát
triển kinh doanh phù hợp.
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Là một Công ty cổ phần niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM, BERUBCO chịu sự
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Các nhân tố rủi ro
Cao su là một trong những mặt hàng xuất khẩu có giá giảm mạnh nhất trong năm 2014 với mức
giảm 26,93%, các mặt hàng từ cao su giảm 12,63% trong khi giá nhập khẩu cao su chỉ giảm
10,48%. Nguyên liệu đầu vào của BERUBCO lần lượt là cao su tổng hợp chiếm tỷ trọng trên
RỦI RO NGUYÊN LIỆU ĐẦU

30%, cao su thiên nhiên trên 20%, và một số các nguyên phụ liệu khác. Hiện tại, cao su tổng
hợp vẫn chưa có nhà cung cấp trong nước đáp ứng đủ yêu cầu, vì vậy toàn bộ nguyên liệu của
công ty đều được nhập từ nước ngoài. Tình hình giá cáo su giảm mạnh, giá cao su tổng hợp
nhập khẩu giảm tương đối như có phân tích ở trên vẫn chưa mang lại nhiều thuận lợi cho hoạt
động sản xuất kinh doanh của công ty vì phần chi phí tiết kiệm được từ giảm giá thành nguyên
vật liệu không thể bù đắp được doanh thu thất thoát do giá cao su thiên nhiên bất ngờ giảm
sâu. Có thể thấy, rủi ro về biến động giá cả nguyên liệu đầu vào vẫn luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ
đòi hỏi công ty phải có phương án quản trị phù hợp. Công ty đã đầu tư liên doanh 50% vào
Nông trường cao su Phước Minh, Tây Ninh để chủ động vùng nguyên liệu sản xuất là một trong
những phương án hiệu quả mà công ty đang áp dụng hiện nay.

RỦI RO CẠNH TRANH

Hiện nay, Công ty đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh lớn từ các nhà sản xuất Trung Quốc
với giá thành thấp và chất lượng không ổn định. Mặc dù đang giữ vị thế dẫn đầu toàn ngành về
thị phần, Công ty vẫn liên tục nâng cấp, đổi mới công nghệ. Hiện nay, Công ty đang đầu tư xây
dựng hệ thống băng tải lõi thép, xưởng băng tải lõi thép duy nhất tại Việt Nam, hệ thống cân
định lượng, máy đo cường lực, máy luyện kín 100 lít, xưởng sản xuất CSKT, xưởng luyện kín
và các sửa chữa nhà xưởng, máy móc. Qua đó, tận dụng lợi thế cạnh tranh về chất lượng, độ
bền cao với giá thành hợp lý.

RỦI RO KHÁC

Các rủi ro đến từ cháy nổ, thiên tai có thể gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản nếu
không được quan tâm đúng mức. Để phòng ngừa và hạn chế tác động nếu có, Công ty luôn đặt
tiêu chuẩn an toàn lao động lên hàng đầu trong các nhà máy, xưởng sản xuất của mình, định kì
tổ chức các buổi tập huấn phòng chống cháy nổ cho công nhân. Đồng thời, Công ty cũng
thường xuyên mua bảo hiểm cho người lao động và tài sản.
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II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Tổ chức và nhân sự
Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án
Tình hình tài chính
Thông tin cổ đông
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Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH
250.000

Tổng doanh thu: 95%

KH

200.000

LNST:

150.000

136% KH

Kế hoạch
100.000

Thực hiện

50.000

0
Tổng doanh LN sau thuế
thu

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch

Thực hiện

% TH/KH

Tình hình sản xuất
Băng tải
Dây courroie

m

2

inch

84.000

86.671

103%

35.000.000

35.958.566

103%

Cao su nguyên liệu

kg

126.000

154.819

123%

Cao su kỹ thuật

kg

1.100.000

1.102.971

100%

2

84.000

90.702

108%

Tình hình tiêu thụ
Băng tải
Dây courroie

18

m

35.000.000

33.694.939

96%

Cao su nguyên liệu

inch
kg

200.000

243.678

122%

Cao su kỹ thuật

kg

1.100.000

1.108.905

101%
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Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Tình hình sản xuất của công ty trong năm 2014 không có nhiều biến động lớn so với kế hoạch đã đề ra.
2
Sản lượng băng tải đạt hơn 86 nghìn m vượt 3% kế hoạch. Sản lượng dây courroie cũng đạt vượt 3%
kế hoạch tương đương 39,5 triệu inch. Trong kỳ có sản xuất thêm một số mặt hàng cao su kỹ thuật để
xuất khẩu sang các nước với số lượng chưa nhiều, bước đầu để thâm nhập thị trường xuất khẩu mới và
tìm kiếm nhiều cơ hội tại các thị trường này trong tương lai.
Nhìn chung tình hình tiêu thụ năm 2014 của công ty khá tốt, các chỉ tiêu cơ bản đều có mức hoàn thành
vượt kế hoạch kế hoạch. Sản lượng sản xuất tương đương với sản lượng các sản phẩm được tiêu thụ,
đáp ứng mục tiêu quản lý hiệu quả lượng hàng tồn kho trong năm của công ty. Riêng chỉ tiêu sản xuất
cao su và kinh doanh cao su nguyên liệu có mức thực hiện thấp do trong kỳ do giá mủ cao su nguyên
liệu giảm nhiều và không ổn định, việc kinh doanh trong giai đoạn này không thuận lợi cũng như không
mang lại hiệu quả nên công ty không đẩy mạnh mức tiêu thụ của mặt hàng này.

Tỷ trọng doanh thu

Tỷ trọng lợi nhuận
0,24%

4,53%

18,54%

23,02%

9,38%

5,45%
71,29%

67,56%

KD CSu

Băng tải

Courroie

CSu KT

KD Csu

Băng tải

Courroie

CSu KT

Cơ cấu doanh thu và lợi nhuận của công ty thể hiện rõ băng tải vẫn là sản phẩm chủ lực của công ty
chiếm hơn 66% doanh thu và 71% lợi nhuận của công ty. Xếp thứ 2 là các sản phẩm cao su kỹ thuật lần
lượt đóng góp 17% doanh thu và 23% lợi nhuận. Cao su kỹ thuật không phải là sản phẩm mới của
BERUBCO, nhưng hiệu quả của mặt hàng này là khá cao. Gần đây, sản phẩm này lại mở ra một hướng
đi mới cho công ty trên thị trường xuất khẩu; vì vậy, về dài hạn công ty có thể đưa mặt hàng trên vào
danh sách những sản phẩm chiến lược của mình. Mặt hàng dây courroie trong năm 2014 đóng góp hơn
19 tỷ đồng vào doanh thu công ty chiếm tỷ lệ 10,7%, lợi nhuận mang lại gần 3 tỷ đồng. Phần còn lại trong
cơ cấu doanh thu và lợi nhuận của công ty là do cao su nguyên liệu mang lại. Dưới tác động của việc
giảm giá cao su mạnh trong năm 2014, việc kinh doanh mặt hàng này chưa thật sự được công ty chú
trọng khái thác. Tuy nhiên, khi thị trường ổn định hơn, sản phẩm cao su nguyên liệu hứa hẹn sẽ mang
đến hiệu quả cao cho công ty.
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Tổ chức nhân sự
DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH

Ông NGUYỄN BÁN - Tổng Giám đốc điều hành
Năm sinh

20/02/1957

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Khoa Học

Quá trình công tác
1978 - 1986

Phó Quản đốc XN Cao Su Tiến Bộ 1

1986 - 1993

Phó Giám đốc XN Cao Su Phú Lâm

1993 - 2007

Phó Giám đốc Công Ty Cao Su Bến Thành

2007 đến 31/12/2013

Phó Giám đốc CTCP Cao Su Bến Thành

01/01/2014 đến nay

Tổng Giám đốc CTCP Cao Su Bến Thành

Số cổ phiếu nắm giữ

30.000 cổ phần chiếm 0,24% VĐL

Ông NGUYỄN TRẦN NGHIÊM VŨ - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng
Giám đốc
Năm sinh

08/12/1967

Trình độ chuyên môn

Kỹ sư thiết kế máy

Quá trình công tác
1991 - 2002

Quản đốc xưởng đế giày tại Công ty Công
nghiệp Cao su Rubimex

2002 - 2005

Phó phòng Kỹ thuật Công ty Cao su Bến
Thành

2006 - 2007

Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Cao su Bến
Thành

2007 đến nay

Phó Tổng Giám đốc CTCP Cao su Bến
Thành

Số cổ phiếu nắm giữ

16.698 cổ phần chiếm 0,13% VĐL

Bà LƯU THỊ TỐ NHƯ - Kế toán trưởng
Năm sinh

21/11/1980

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác

20

2002 - 2005

Kế toán tổng hợp tại DNTN In Hồng Phúc

2006 - 2007

Kế toán thanh toán tại Công ty Cao su Bến
Thành

2007 đến nay

Kế toán trưởng CTCP Cao su Bến Thành

Số cổ phiếu nắm giữ

1.050 cổ phần chiếm 0,01% VĐL
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Tổ chức nhân sự
NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH
Ông Nguyễn Bán được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành từ ngày 01/01/2014 thay cho
ông Nguyễn Văn Thanh đã hoàn thành nhiệm vụ và kết thúc nhiệm kỳ.

THU NHẬP BÌNH QUÂN
Năm

2013:

6,7

triệu

6,75

triệu

đồng/người/tháng

SỐ LƯỢNG CÁN BỘ NHÂN VIÊN
STT

Ti u h

I
1
2
3
II
1
2
3
III
1
2

Th o tr nh độ lao động
Trình độ đại học, cao đẳng
Trình độ trung cấp
Trình độ lao động phổ thông
Th o loại hợ đồng lao động
Hợp đồng không thời hạn
Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm)
Hợp đồng xác định từ 1-3 năm
Theo tính chất lao động
Trực tiếp sản xuất
Không trực tiếp sản xuất

Năm
Số
lượng
ngư i
152
36
8
108
152
91
1
60
152
112
40

Tỷ
trọng

2014:

đồng/người \/tháng

100%
24%
5%
71%
100%
60%
1%
39%
100%
74%
26%
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CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ
Năm 2014, chính sách nhân sự công ty có nhiều chuyển biến, tập trung chủ yếu vào công tác đào tạo
nguồn lực sẵn có, hướng đến mục tiếu phát triển bền vững trong thời gian tới. Cụ thể:
Ch nh sá h đào tạo
Công ty xây dựng chính sách quản lý nguồn nhân lực phù hợp nhằm tuyển lựa và sở hữu được đội ngũ
cán bộ công nhân viên có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi trong công
việc, có khả năng nắm bắt được các thành tựu khoa học kỹ thuật công nghệ mới và áp dụng vào trong
lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh để đem lại năng suất và hiệu quả kinh tế cao.
Trong năm 2014, công ty đã cử cán bộ, nhân viên đi học các lớp nâng cao trình độ và nghiệp vụ như:
khóa học về chuyên viên xuất nhập khẩu; kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp; lớp đàm phán thương
lượng; lớp quản lý con người; lớp tạo động lực làm việc cho nhân viên, cho 12 cán bộ, đảng viên tham
dự.
Cử 16 cán bộ, công nhân viên tham dự các lớp đào tạo, huấn luyện về: Quản lý kỹ thuật an toàn, vệ sinh
lao động; kỹ thuật an toàn điện; kỹ thuật an toàn vận hành thiết bị áp lực; kỹ thuật vận hành an toàn lò
hơi; kỹ thuật vận hành an toàn thiết bị nâng.
Tổ chức tại đơn vị 2 lớp về: lưu hóa máy Rotocure và vận hành cầu trục, cho 17 công nhân bộ phận
băng tải, lưu hóa, nối đầu, cán tráng, ghép tầng.
Tiếp tục chi hỗ trợ học phí cho 4 cán bộ đảng viên và công nhân sản xuất học liên thông cao đẳng, đại
học.
Cử 7 người tham gia lớp sơ cấp chính trị do Trung tâm chính trị Quận 5 tổ chức. Cử thành viên tham gia
Hội thi “bàn tay vàng ngành điện”
Chính sách phúc lợi
Lương bình quân của cán bộ nhân viên năm 2014 là 6,75 triệu/người/tháng chưa có mức tăng trưởng
vượt bật so với năm 2013; tuy nhiên, đây không phải là mức lương thấp so với các doanh nghiệp cùng
ngành. Ngoài ra, công ty luôn đảm bảo chi trả lương đúng hạn cho người lao động, không có tình trạng
nợ lương nhân công. Các chính sách cho người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thất
nghiệp cũng luôn được công ty nghiêm túc thực hiện, theo đúng quy định pháp luật.
Công ty còn phát động nhiều đợt thi đua hoàn thành kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2014, như
phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, với năng suất, chất lượng và hiệu quả, bảo đảm an
toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, Phong trào thi đua “Mùa xuân”, “Tháng công nhân” lần thứ
6, thi đua nước rút 75 ngày cuối năm nhằm hoàn thành vượt mức kế hoạch. Các phong trào thi đua luôn
mang lại không khí làm việc sôi nổi, phần nào khuyến khích tinh thần làm việc hăng say của cán bộ nhân
viên.
Bên cạnh đó, công tác chăm lo đời sống cho cán bộ nhân viên cũng được công ty chú trọng. Hằng năm,
công ty tổ chức nghĩ mát nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết, tái tạo năng lực lao động trong đội ngũ cán
bộ. Các nhân viên gặp hoàn cảnh khó khăn luôn được công ty quan tâm hỗ trợ kịp thời.
Qua một năm thực hiện mô hình quản lý mới đã phát huy tác dụng tích cực, sản lượng sản xuất và tiêu
thụ tăng, nối kết và đẩy mạnh xuất khẩu. Cán bộ lãnh đạo phòng ban, xí nghiệp mạnh dạn, chủ động
trong công tác quản lý, điều phối lao động, điều phối công việc và thông tin, phản ánh kịp thời cho Tổng
Giám đốc, để xử lý, điều hành.
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T nh h nh đầu tư thực hiện dự án
CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN
Các khoản đầu tư lớn trong năm
260.246.666 đồng

Đầu tư vào công ty
liên doanh

Nông trường cao su
Phước minh

Tỷ lệ 50%

Đầu tư góp vốn

Cty CP chỉ sợi cao su
V.R.G Sado

Tỷ lệ 10%

6.000.000.000 đồng

Đầu tư góp vốn

Cty CP BĐS Sài Gòn
Đông Dương

Tỷ lệ 12%

8.400.000.000 đồng

(giá trị còn lại)

Góp vốn cùng với công ty TNHH MTV cao su 30/4 Tây Ninh thành lập nông trường cao su liên kết
Phước Minh tại tỉnh Tây Ninh, nông trường qua các năm đã mang lại lợi nhuận tốt cho công ty. Đồng
thời, nông trường cũng là nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào ổn định cho công ty.
Công ty Cổ phần chỉ sợi cao su V.R.G Sado đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản nên chưa
mang lại lợi ích về mặt tài chính cho công ty. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất và đưa vào hoạt động, công
ty sẽ phần nào giải quyết được bài toán đa dạng hóa sản phẩm.
Công ty Cổ Phần Bất động sản Sài Gòn Đông Dương mới bắt đầu triển khai dự án trong năm 2014.
Trong bối cảnh thị trường Bất động sản đang có dấu hiệu ấm lại, thì quyết định đầu tư của công ty là
hoàn toàn phù hợp.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN
Hiện tại, dự án đầu tư thiết bị sản xuất băng tải kỹ thuật cao với công nghệ lõi thép được công ty
triển khai từ năm 2013 đã đi vào giai đoạn hoàn thiện, lắp máy và chuyển giao công nghệ, dự kiến sẽ
sản xuất ra sản phẩm vào đầu quý 2/2015.
Trong quá trình thực hiện, công ty nhận được sự hỗ trợ kích cầu của UBND TPHCM nên trong thời
gian xây dựng cơ bản công ty không chịu áp lực lớn từ lãi vay của dự án.
Tuy nhiên, dự án được triển khai theo đúng trình tự và thủ tục xây dựng cơ bản của nhà nước nên
khoản chi phí tư vấn quản lý dự án khá lớn.
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Tình hình tài chính
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Chỉ ti u
Tổng tài sản
Doanh thu thuần
Lợi nhuận từ HĐKD
Lợi nhuận khác
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế
Tỷ lệ cổ tức
EPS

ĐVT
Triệu đồng
Triệu đồng
Triệu đồng
Triệu đồng
Triệu đồng
Triệu đồng
%
Đồng

2013

2014
291.786
203.561
15.077
-173
14.903
10.968
4
1.227

293.287
203.713
21.928
-398
21.530
16.523
(*)
7
1.335

tăng giảm
0,51%
0,07%
45,45%
129,78%
44,47%
50,64%
75,00%
8,81%

(*) Mức chi trả cổ tức dự kiến
Tổng kết năm 2014, tình hình tài chính công ty tương đối ổn định. Doanh thu thuần của BERUBCO đạt
203 tỷ chỉ đạt tương đương với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, các khoản chi phí trong năm đều được
cắt giảm hiệu quả như giá vốn hàng bán giảm 6%; chi phí tài chính giảm trên 51%; mang lại kết quả kinh
doanh khả quan cho công ty. Tổng lợi nhuận trước thuế cả năm của công ty đạt 21,5 tỷ tăng 45% so với
năm 2013 chỉ đạt gần 15 tỷ. Sau khi thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước, lợi nhuận sau thuế của
BERUBCO còn hơn 16 tỷ đồng tăng 51% so với cùng kỳ. Theo đó, công ty thực hiện chi trả cổ tức 7%
năm 2014 cho cổ đông, tăng 75% so với tỷ lệ chi trả năm 2013. Trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế,
kết quả nêu trên là một thành tích đáng khích lệ cho toàn thể lãnh đạo cũng như cán bộ nhân viên công
ty, tạo động lực phát triển cho công ty trong thời gian tới.
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Tình hình tài chính
CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU
Chỉ tiêu

ĐVT

2013

2014

Khả năng thanh toán ngắn hạn

Lần

3,17

2,42

Khả năng thanh toán nhanh

Lần

2,49

1,83

Hệ số Nợ/Tổng tài sản

%

39,59%

36,12%

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

%

65,54%

56,55%

Vòng quay các khoản phải thu

Vòng

3,09

4,81

Vòng quay hàng tồn kho

Vòng

5,15

6,49

Doanh thu thuần/Tổng tài sản

Vòng

0,70

0,69

Hệ số Lợi nhuận sau
thuế/Doanh thu thuần

%

5,39%

8,11%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn
chủ sở hữu

%

6,96%

8,89%

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng
tài sản

%

4,24%

5,63%

Hệ số Lợi nhuận từ hđ kinh
doanh/Doanh thu thuần

%

7,41%

10,76%

Chỉ ti u về hả năng thanh toán

Chỉ ti u về ơ ấu vốn

Chỉ ti u về năng lự hoạt động

Chỉ ti u về hả năng sinh l i
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Cơ ấu cổ đ ng, thay đổi vốn chủ s h u
THÔNG TIN CỔ PHIẾU
Vốn điều lệ: 123.749.970.000 đồng

T nh h nh thay đổi vốn hủ s h u

Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 12.374.997 cổ phiếu

không có thay đổi

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Giao dị h ổ hiếu u

- Cổ phiếu thường: 12.374.997 cổ phiếu

không có giao dịch cổ phiếu quỹ

- Cổ phiếu ưu đãi: 0 cổ phiếu

Các chứng khoán khác

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 12.374.997 cổ phiếu

không có

Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

Loại ổ đ ng

STT
I

II

III

SL ổ
đ ng

Cổ đ ng trong nướ

Số ổ hần

Tỷ lệ s
h u (%)

Giá trị (đồng)

343

12.347.174

123.471.740.000

99,97

Cổ đông nhà nước

1

2.457.578

24.575.780.000

19,86

Cổ đông tổ chức

3

8.358.958

83.589.580.000

67,55

Cổ đông cá nhân

339

1.530.611

15.306.110.000

12,37

Cổ đ ng nướ ngoài

8

27.850

278.500.000

0,22

Cổ đông tổ chức

2

6.240

6.240.000

0,05

Cổ đông cá nhân

6

21.610

21.610.000

0,17

Cổ hiếu u

-

-

-

-

351

12.374.997

123.749.970.000

100%

Tổng ộng

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN
STT

T n ổ đ ng

1

Tập đoàn Công nghiệp Cao su
Việt Nam

6.045.658

60.456.580.000

48,85%

2

Tổng Cty CN Sài Gòn

2.457.578

24.575.780.000

19,86%

3

Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1

2.310.000

23.100.000.000

18,67%
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III. BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC
Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh
Tình hình tài chính
Những cải tiến trong năm
Kế hoạch phát triển tương lai
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Đánh giá ết quả hoạt động kinh doanh
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Chỉ ti u

STT

ĐVT

Năm 2013

Năm 2014

1

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Đồng

203.561.355.659

203.735.852.748

2

Các khoản giảm trừ doanh thu

Đồng

-

22.700.000

3

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ

Đồng

203.561.355.659

203.713.152.748

4

Giá vốn hàng bán

Đồng

159.388.156.446

150.214.770.217

5

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

Đồng

44.173.199.213

53.498.382.531

6

Doanh thu hoạt động tài chính

Đồng

2.668.767.854

2.836.699.707

7

Chi phí tài chính

Đồng

3.057.830.041

1.480.622.895

8

Trong đó: Chi phí lãi vay

Đồng

1.175.316.273

599.569.182

9

Chi phí bán hàng

Đồng

20.592.775.856

23.817.374.803

10

Chi phí quản lý doanh nghiệp

Đồng

8.114.672.502

9.108.631.164

11

Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh

Đồng

15.076.688.668

21.928.453.376

12

Thu nhập khác

Đồng

192.636.255

207.967.071

13

Đồng

365.857.586

606.002.552

14

Chi phí khác
Lợi nhuận khác

Đồng

-173.221.331

-398.035.481

15

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

Đồng

14.903.467.337

21.530.417.895

16

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Đồng

4.473.589.318

4.469.123.302

17

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Đồng

-538.417.880

538.417.880

18

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

Đồng

10.968.295.899

16.522.876.713
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Đánh giá ết quả hoạt động kinh doanh
Thuận lợi:
Trong năm 2014, công ty đã khai thác và ký kết hợp đồng với một số doanh nghiệp mới trong ngành
khai thác mỏ, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm của công ty.
Mặc dù sản phẩm mới từ dây chuyền băng tải lõi thép chưa đưa vào sản xuất, nhưng công trình
nhận được sự quan tâm và ưu ái từ UBND TP. HCM, giúp cắt giảm phần chi phí lãi vay, làm giảm
bớt gánh nặng cho công ty.
Cùng với chính sách quản lý nhân sự mới, tập thể cán bộ nhân viên BERUCO được tiếp thêm động
lực làm việc, học tập nâng cao tay nghề, thi đua hoàn thành tốt công tác được giao.
Khó hăn:
Giá bán của công ty cao hơn hàng nhập khẩu của Trung Quốc nên công ty chuyển hướng đầu tư
nhiều hơn vào chất lượng sản phẩm và hậu mãi, với cách làm này đã thâm nhập tốt vào thị trường
trong nước nhưng đối với thị trường nước ngoài chưa được mở rộng nhiều do họ so sánh tất cả các
tiêu chí về giá cả, chất lượng, thời gian giao hàng… rất kỹ lưỡng.
Tình hình sản xuất tiêu thụ của công ty trong kỳ không có nhiều biến động lớn, các mặt hàng đang
kinh doanh chủ yếu vẫn là những sản phẩm nồng cốt của công ty trong các năm gần đây, chưa có
sự đa dạng về sản phẩm nên tốc độ tăng trưởng còn chậm.
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Đánh giá t nh h nh tài h nh
TÌNH HÌNH TÀI SẢN
Chỉ ti u

ĐVT

Năm 2013

Năm 2014

tăng giảm

Tài sản ngắn hạn

Triệu đồng

138.437

137.179

-0,91%

Tiền và các khoản tương đương tiền

Triệu đồng

54.223

55.487

2,33%

Phải thu ngắn hạn

Triệu đồng

45.665

38.967

-14,67%

Hàng tồn kho

Triệu đồng

29.628

33.133

11,83%

Tài sản ngắn hạn khác

Triệu đồng

8.920

9.592

7,53%

Tài sản dài hạn

Triệu đồng

153.349

156.108

1,80%

Tài sản cố định

Triệu đồng

135.713

136.825

0,82%

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

Triệu đồng

14.660

14.660

0,00%

Tài sản dài hạn khác

Triệu đồng

2.976

4.622

55,31%

Tổng tài sản

Triệu đồng

291.786

293.287

0,51%

TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ
Chỉ ti u
Nợ ngắn hạn
Nợ dài hạn
Tổng nợ
Vốn chủ sở hữu

ĐVT
Triệu đồng
Triệu đồng
Triệu đồng
Triệu đồng

Năm 2013
43.668
71.854
115.523
176.263

Năm 2014
56.773
49.171
105.945
187.342

Năm 2014 2013
30,01%
-31,57%
-8,29%
6,29%

Tổng nguồn vốn

Triệu đồng

291.786

293.286

0,51%
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Cải tiến trong năm
Các quy chế quản lý đã được ban hành: Quy chế Hội đồng quản trị, Quy chế Ban Kiểm soát, Quy
chế quản lý tài chính, Quy chế hoa hồng, Quy chế công bố thông tin, Quy chế quản lý nợ, Quy chế
quản lý nội bộ, Quy chế bảo mật. Việc xây dựng các quy chế cụ thể giúp hoạt động của công try đi
vào quy chuẩn, việc kiểm tra, giám sát được thuận lợi, hạn chế được sai sót trong quản lý, thất thoát
trong sản xuất kinh doanh.
Trong quá trình hoạt động, các quy chế này sẽ còn được điều chỉnh sao cho phù hợp nhất với tình
hình thực tế của công ty, cũng như theo kịp với tiến bộ của các doanh nghiệp trong ngành, và các
quy chuẩn quốc tế khác.
Nhà máy băng tải lõi thép đang đi vào những giai đoạn cuối, sau khi hoàn tất và chuyển giao công
nghệ, nhà máy sẽ chính thức đi vào họat động. Với công nghệ tiến tiến được nhập khẩu từ Đài Loan
cùng với sự chuyển giao công nghệ của các chuyên gia nước ngoài, công trình dự kiến sẽ giúp công
ty tăng cao năng suất lao động cũng như chất lượng sản phẩm, củng cố vị thế số 1 của công ty tại thị
trường Việt Nam về mặt hàng băng tải lõi thép; đồng thời, mở ra nhiều cơ hội để công ty có thể tiếp
cận tốt với thị trường nước ngoài.
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Kế hoạch phát triển
Chỉ tiêu

ĐVT

Thực hiện năm
2014

Năm 2015
Kế hoạch

%

I. SẢN XUẤT KINH DOANH
1. Sản lượng sản xuất một số sản phẩm chủ yếu
Băng tải
Dây Courroie

m

2

inch

86.671

92.000

106%

35.958.566

37.000.000

103%

Sản xuất cao su

kg

154.819

146.000

94%

Cao su kỹ thuật

kg

1.102.971

1.200.000

109%

90.702

92.000

101%

33.694.939

37.000.000

110%

2. Sản lượng tiêu thụ một số sản phẩm chủ yếu
Băng tải
Dây Courroie

m

2

inch

Kinh doanh cao su

kg

243.678

250.000

62%

Cao su kỹ thuật

kg

1.108.905

1.200.000

108%

Tr.Đồng

206.737

195.955

95%

3. Tổng DT và thu nhập khác
Trong đó: DT SXKD chính

''

203.713

192.185

94%

4. Kết quả kinh doanh

''

20.569

18.527

90%

5. Các khoản nộp ngân sách

''

25.224

23.650

94%

1. Đầu tư xây dựng ơ bản

Tr.Đồng

16.229

5.500

34%

Từ các nguồn
- Vốn tự có

Tr.Đồng

8.973

5.500

61%

- Vốn khác

''

7.256

-

0%

-

-

II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ

2. Đầu tư tài h nh
III. XUẤT NHẬP KHẨU
1. Tổng kim ngạch nhập khẩu

1.000USD

2.043

2.000

98%

2. Tổng kim ngạch xuất khẩu

1.000USD

1.685

2.000

119%

170

180

106%

6.750

6.700

99%

IV. CHỈ TIÊU KHÁC
1. Tổng số lao động cuối kỳ
2. Thu nhập Bình quân (1người/tháng)
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Kế hoạch phát triển
CĂN CỨ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH
Đánh giá từ tình hình thực tế năm 2014, nền kinh tế còn nhiều khó khăn, giá dầu thô, cao su giảm sâu và
chưa có dấu hiệu khôi phục, cùng với tính cạnh tranh ngày càng gay gắt của thị trường, Hội đồng quản
trị công ty đề xuất các chỉ tiêu về sản xuất và tiêu thụ cho năm 2015 không quá cao so với năm 2014, các
chỉ tiêu về doanh thu lợi nhuận lại có phần sụt giảm. Tuy nhiên, theo đánh giá chung, đây là kế hoạch
phù hợp với năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh cũng như quy mô của công ty. Để hoàn thành kế
hoạch nêu trên, trong năm công ty cần đẩy mạnh tiến hành các biện pháp sau:
Cải thiện, nâng
chính sách:

ao năng suất lao động, cắt giảm chi phí sản xuất kinh doanh, thông qua các

Sử dụng nguồn nguyên vật liệu có sẵn trong nước nhằm giảm chi phí nhập khẩu.
Từng bước tối ưu hóa các quy trình công nghệ sản xuất nhằm tăng năng suất, giảm thời gian thao
tác và lưu hóa sản phẩm, giảm tối đa tỷ lệ phế phẩm trong sản xuất tuyệt đối không để xuất hiện hiện
tượng keo tự lưu.
Xem xét lại lao động phù hợp, bố trí công nhân làm việc theo đúng với chuyên môn đào tạo.
Tinh giảm những chi phí không cần thiết, tiết kiệm điện nước, sử dụng các nguồn năng lượng một
cách hợp lý.
Cải tiến k thuật:
Tiến hành xây dựng các hoạt động đầu tư máy móc thiết bị phòng thí nghiệm, các thiết bị phụ trợ và
đặc biệt là công tác chuyển giao công nghệ băng tải lõi thép, dòng sản phẩm này có độ phức tạp
cao, đòi hỏi chuyên môn cao để tiếp nhận.
Từng bước hiện đại hóa trang thiết bị kiểm tra cho phòng thí nghiệm, đầu tư thiết bị đo sự kháng
ôzon, kháng thời tiết của cao su. Đây là chỉ tiêu rất quan trọng đối với các dòng sản phẩm xuất khẩu
chủ lực như băng tải, tấm lót sàn, tapi các loại…
Đầu tư máy đo kiểm tra kháng bắt lửa của băng tải lõi thép kháng lửa, máy đo điện trở kháng tĩnh
điện của cao su nhằm phục vụ cho công tác thử nghiệm của phòng kỹ thuật
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Phát triển sản phẩm:
Đối với sản phẩm băng tải: nghiên cứu gia tăng tỷ lệ cao su thiên nhiên thay thế cho cao su tổng hợp
nhằm tận dụng lợi thế từ việc giảm giá cao su,nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm. Nghiên
cứu gia tăng thời gian sử dụng đối với các loại băng tải chuyên dụng.
Dây courroie: do việc phải cạnh tranh khốc liệt với các dòng sản phẩm dây curoa cùng loại với dây
Trung Quốc, các nước Trung Đông nên định hướng trong năm 2015 này sẽ tiếp tục nghiên cứu dây
chất lượng cao bằng nhiều phương pháp: thay đổi thành phần nguyên liệu trong đơn pha chế, cải
tiến quy trình nhúng vải và lưu hóa nhằm giúp cho chất lượng của dây cao hơn.
Các sản phẩm cao su kỹ thuật khác: với sản phẩm tấm chắn bùn thì tình hình tiêu thụ hiện tại cũng
khá khó khăn do khách hàng nước ngoài yêu cầu buộc phải giảm giá bán theo giá cả thị trường thế
giới, để đáp ứng yêu cầu này thì trong năm tới sẽ tiến hành khảo sát lại thị trường, nghiên cứu tìm
các nguyên liệu thay thế, rà soát lại quy trình công nghệ nhằm giảm chi phí tối đa và hạn chế các sản
phẩm lỗi. Với các dòng sản phẩm tấm lót sàn thì vẫn tiếp tục duy trì cải tiến đơn pha chế nhằm hạn
chế, kéo tỷ lệ phế phẩm xuống mức thấp nhất.
Các sản phẩm tapi: sẽ cùng với các chuyên gia bên ngoài nghiên cứu để có thể sản xuất các loại bề
dày và các chủng loại tính năng đa dạng.
Cải tiến hệ thống quản lý chất lượng:
Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO9001:2008, rà soát lại các thủ tục, giấy tờ, hoàn thiện
hơn nữa các biểu mẫu sản xuất, hướng dẫn công việc, quy trình sản xuất.
Phân tích và xem xét đánh giá các mục tiêu trong năm vừa qua và đề xuất thiết lập mục tiêu cho năm
mới. Tìm các giải pháp để thực hiện mục tiêu.
Đào tạo thêm nhân lực về quản lý chất lượng cho các tổ trưởng sản xuất nhằm đảm bảo duy trì hệ
thống quản lý chất lượng một cách xuyên suốt.
Thực hiện và duy trì công tác 5S, vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ.
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Giải trình của BGĐ về ý kiến kiểm toán
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IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
Đánh giá về các mặt hoạt động của Công ty
Đánh giá về hoạt động của Ban Giám đốc
Kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị
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Đánh giá hoạt độngcủa công ty

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 của công ty hoàn thành
kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra là một điều đáng khích
lệ. Tổng doanh thu cả năm đặt 203 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt
trên 16 tỷ. Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều
khó khăn, công ty cần chủ động hơn nữa trong công tác sản
xuất, đầu tư nghiên cứu mở rộng thị trường đặc biệt là thị trường
xuất khẩu.
Công ty đã có nhiều bước tiến trong công tác nghiên cứu chất
lượng, đầu tư đa dạng hóa sản phẩm. Sau khi hoàn thành và
đưa vào sử dụng dây chuyền băng tải lõi thép, năng lực sản xuất
của công ty sẽ tăng vượt trội. Công ty cần tận dụng cơ hội này để
nâng cao hơn nữa vị thế của doanh nghiệp trong ngành.
Cán bộ công nhân viên trong năm tham gia tích cực các phong
trào thi đua cũng là một trong những nguyên nhân góp phần vào
thành công của công ty. BERUBCO cần phát huy hơn nữa những
hoạt động trên, không ngừng tạo động lực cho người lao động
yên tâm đóng góp vào thành công chung.
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Đánh giá hoạt động của Ban giám đốc

Trong năm, Ban giám đốc công ty đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, triển khai các Nghị quyết chỉ đạo
của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
Công tác Sản xuất kinh doanh được Ban giám đốc điều hành một cách chuyên nghiệp, đồng thời
cũng có sự giám sát, kiểm tra hợp lý nhằm tránh thất thoát, mang lại hiệu quả cao trong hoạt động
của công ty.
Về mặt con người, Ban giám đốc trong năm đã thực thi và triển khai nhiều chính sách sáng tạo phù
hợp. Bằng cách tập trung vào công tác đào tạo cán bộ, người lao động, hiện tại, công ty đã sở hũu
được đội ngũ lãnh đạo giỏi chuyên môn, năng động trong công tác quản lý, đội ngũ công nhân lành
nghề, kỹ thuật cao. Nhưng trên hết, tinh thần chủ động hết sức cống hiến cho công ty luôn được đặt
lên hàng đầu là một thành công đáng biểu dương.
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Kế hoạ h định hướng của HĐQT
Hội đồng quản trị căn cứ nhiều yếu tố đã đề xuất các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh phù hợp với công
ty trong giai đoạn tới.
Năm 2015, dây chuyền băng tải lõi thép sẽ chính thức đưa vào sử dụng. Hội đồng quản trị đánh giá
năm 2015 sẽ là năm bản lề cho sự phát triển của công ty. BERUBCO cần nắm bắt cơ hội, tận dụng
thế mạnh về công nghệ, cơ sở vật chất để tạo nên bước tiến vượt bật cho công ty.
Công nghệ được đầu tư cải tiến đòi hỏi BERUBCO cần có lực lượng lao động phù hợp. Vì vậy, công
tác đào tạo đang được thực thi cần phải được duy trì và nâng cao hơn nữa.
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V. QUẢN TRỊ CÔNG TY
Hội đồng Quản trị
Ban Kiểm soát
Thù lao của HĐQT, BGĐ và BKS
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Hội đồng quản trị
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HĐQT
Ông HUỲNH TRUNG TRỰC - Chủ tịch HĐQT
Năm sinh

08/05/1957

Trình độ chuyên môn

Kỹ sư xây dựng

Quá trình công tác
1980 - 1996
1996 đến nay

Cán bộ, Phó Phòng, Trưởng Phòng, Phòng XDCB Cty Cao Su
Phú Riềng, Tổng Công ty Cao Su Việt Nam
Chuyên viên, Phó Ban, Trưởng Ban, Ban XDCB, Tập đoàn
Công Nghiệp Cao Su Việt Nam

2007 đến nay

Chủ tịch HĐQT CTCP Cao su Bến Thành

Số cổ phiếu nắm giữ

11.000 cp chiếm 0,09% VĐL

Ông NGUYỄN BÁN - Thành viên HĐQT
Xem lý lịch các thành viên Ban Tổng Giám đốc
Ông NGUYỄN VĂN THANH - Thành viên HĐQT
Năm sinh

02/08/1952

Quá trình công tác
1976 - 1977
1977 - 1981

NV Kế Toán P.Thống kê Tài chính giá cả - Sở Công Nghiệp
TP.HCM
Phụ trách P. Kế Toán Công ty Nhựa cao su - TP Kế Toán
Thống kê XNLH Cao Su

1981 - 1986

TP Kế Toán tại XNLH Công Nông Nghiệp Cao Su

1986 - 1992

Trưởng phòng Kế Toán tại LHXN Công Nghiệp Cao Su

1992 - 2001

P.TGĐ Công ty Công Nghiệp Cao Su RUBIMEX

2002 - 2007

Giám đốc Công ty Cao Su Bến Thành

2007 đến 31/12/2013

Tổng Giám đốc CTCP Cao Su Bến Thành

Số cổ phiếu nắm giữ

1.039 cp chiếm 0,01% VĐL
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Hội đồng quản trị
Ông PHẠM ĐÌNH NHẬT CƯỜNG - Thành viên HĐQT
Năm sinh

02/02/1962

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Tài chính - Kế toán, CFO

Quá trình công tác
1981 - 1985

Kế toán XMKL

1985 - 1996

Kế toán tổng hợp tại Công Ty Xi Măng Hà Tiên 1

1996 - 2001

Phó phòng kế toán – TKTC Công ty XMHT 1

2001 - 2003

Phụ trách phòng kế toán – TKTC Công ty XMHT 1

2003 - 2009

Trưởng Phòng KTTKTC

2009 đến nay

Thành viên HĐQT CTCP Cao Su Bến Thành, Phó Giám đốc CTCP
XM Hà Tiên 1

Chức vụ khác

PGĐ, Ủy viên HĐQT CTCP Xi măng Hà Tiên 1

Số cổ phiếu nắm giữ

0 cp

Bà LÊ THỊ PHƯƠNG DUNG - Thành viên HĐQT
Năm sinh

18/06/1974

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Tài chính - Kế toán

Quá trình công tác
1996 - 2006

Làm việc tại Công ty Xi măng Hà Tiên 1

2006 - 2010

Làm việc tại Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam

2010 đến nay

Làm việc tại CTCP Xi măng Hà Tiên 1

Chức vụ khác

Trưởng phòng Kế toán, Công ty Xi măng Hà Tiên 1

Số cổ phiếu nắm giữ

0 cp

CÁC TIÊU BAN THUỘC HĐQT
Với trình độ quản lý và quy mô công ty hiện tại, Hội đồng quản trị công ty chưa thành
lập các tiểu ban chuyên trách nhằm tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo việc điều hành,
quản lý công ty hiệu quả
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Hội đồng quản trị
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Các cuộc họp của Hội đồng quản trị
STT
1
2
3
4
5

Thành viên
Huỳnh Trung Trực
Nguyễn Bán
Nguyễn Văn Thanh
Phạm Đình Nhật Cường
Lê Thị Phương Dung

Chức vụ
Chủ tịch
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên

Số buổi họp
tham dự
4/4
3/4
3/4
3/4
3/4

Tỷ lệ
100%
75%
75%
75%
75%

Lý do vắng
Đi phép nước ngoài
Nghỉ ốm
Đi công tác
Đi công tác

Nội dung các cuộc họp
STT

Số Nghị quyết/
Quyết định

Ngày ban
hành

1

104/QĐ-HĐQT

03/01/2014

5

107/NQ-HĐQT2014
108/NQ-HĐQT2014
109/QĐ-HĐQTQTTL
110/QĐ-HĐQT-TL

6

111/QĐ-HĐQT-TL

2
3
4

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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112/NQ-HĐQT2014
113/QĐ-HĐQT2014
116/QĐ-HĐQT2014
118/NQ-HĐQT
119/NQ-HĐQT2014
122/NQ-HĐQT-TC
124/NQ-HĐQT2014
126/QĐ-HĐQT-TC
127/QĐ-HĐQT2014
128/QĐ-HĐQT2014

14/02/2014
04/03/2014
25/03/2014
01/04/2014
01/04/2014
07/04/2014
10/04/2014
12/05/2014
23/05/2014
30/05/2014
16/06/2014
25/07/2014
11/09/2014
24/10/2014
19/12/2014

Nội dung
Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công
ty
Nghị quyết về các giao dịch, tín dụng, bảo lãnh tại
ngân hàng
Phiên thường kỳ quý IV năm 2013
Quyết định phê duyệt quyết toán tiền lương năm
2013
Quyết định phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2014
Quyết định phê duyệt qũy tiền lương, thù lao, tiền
thưởng năm 2014 của Ban Điều hành và CB quản lý
không chuyên trách.
Nghị quyết về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2014
Quyết định về việc viên chức quản lý đi nghỉ phép
năm 2014
Phiên thường kỳ quý I năm 2014:
Quyết định về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm
2014
Nghị quyết liên quan đến các giao dịch, tín dụng, bảo
lãnh tại ngân hàng
Nghị quyết về vay vốn ngân hàng
Phiên thường kỳ quý II/2014:
Quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài.
Phiên thường kỳ quý III/2014:
Quyết định ban hành quy chế quản lý nợ của Công
ty.
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Ban kiểm soát
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Ông Nguyễn Văn Lương - Trưởng Ban Kiểm soát
Năm sinh

07/10/1960

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác
1978 - 1982

Nhân viên Kế Toán tại Công ty cao su Bình Long

1983 - 1987

Là Sinh viên Trường Đại học Tài chính Kế toán

1988 - 2008

Chuyên viên KT tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su
Việt Nam

2009 đến nay

Phó trưởng Ban tài chính kế toán tập đoàn CN Cao
Su Việt Nam. Trưởng Ban kiểm Soát CTCP Cao Su
Bến Thành

Số cổ phần sở hữu

9.350 cp chiếm 0,08% VĐL

Bà Trương Thị Thu Hương - Thành viên Ban Kiểm soát
Năm sinh

3/07/1980

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Tài chính Kế toán

Quá trình công tác
2002 - 2004

Chuyên viên Kếtoán tại CTCP Gỗ Đức Thành

2004 - 2007

Chuyên viên Kếtoán tại Công ty Vixumilk

2008 đến nay

Chuyên viên Kế toán tại CTCP Xi măng Hà Tiên 1

Số cổ phần sở hữu

0 cp

Bà Trần Thị M Hạnh - Thành viên Ban Kiểm soát
Năm sinh

16/10/1973

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Tài chính Kế toán

Quá trình công tác
1997 - 2001

Nhân viên tại Công ty Samyang Việt Nam

2001 - 2003

Nhân viên Kỹ Thuật tại Công Ty Cao Su Bến Thành

2003 - 2007

Phó Phòng Kinh Doanh CTCP Cao Su Bến Thành

05/2007 đến nay

Phó Phòng KT - KT CTCP Cao Su Bến Thành.
Thành viên Ban kiểm soát CTCP Cao su Bến Thành

Số cổ phần sở hữu

3.130 cp chiếm 0,03% VĐL
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Ban kiểm soát
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tổ chức họp định kỳ, kiểm tra giám sát các hoạt động của công ty theo đúng quy chế làm việc của
ban kiểm soát. Kịp thời đưa ra ý kiến đóng góp giúp cải thiện sản xuất, tiét kiệm chi phí, nâng cao
hiệu quả hoạt động của công ty
Tham dự các cuộc họp hội đồng quản tri, đánh giá năng lực, sự phù hợp trong việc triển khai Nghị
quyết Đại hội cổ đông của Hội đồng quản trị. Giám sát công tác quản trị, điều hành của Hội đồng
quản trị, Ban giám đốc.
Kiểm tra tính chính xác minh bạch của báo cáo tài chính năm 2014, kiến nghị danh sách công ty kiểm
toán báo cáo tài chính năm 2015.
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Lương thư ng, thù lao của HĐQT, BGĐ, BKS
LƯƠNG THƯỞNG VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH KHÁC
Bộ hận

STT

Thư ng

Thù lao

Hội đồng uản trị

I
1

Chủ tịch HĐQT

60.000.000

100.000.000

2

Thành viên HĐQT

48.000.000

70.000.000

Ban Điều hành

II
1

Tổng giám đốc

408.923.100

100.000.000

2

Phó tổng giám đốc

390.000.000

70.000.000

Ban Kiểm soát

III
1

Trưởng Ban kiểm soát

48.000.000

70.000.000

2

Thành viên Ban kiểm soát

30.000.000

40.000.000

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CĐNB

STT

Ngư i thực hiện
giao dịch

Quan hệ
với cổ
đ ng nội
bộ/cổ đ ng
lớn

Số cp s h u đầu kì
Số cp

Tỷ trọng

Số cp s h u cuối kì
Số cp

Tỷ trọng

1

Tập đoàn Công
nghiệp Cao su Việt
Nam

Cổ
đông
chiến lược

6.007.758

48,55%

6.045.658

48,85%

2

Nguyễn
Phương

Con
TV
HĐQT
Nguyễn
Văn Thanh

106.530

0,86%

0

0

Thanh

Lý do
tăng,
giảm
Mua để
tăng tỷ
lệ, tăng
vốn
Bán để
giảm tỷ
lệ
sở
hữu

HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI CĐNB
không có

VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Công ty cổ phần Cao su Bến Thành cam kết tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công
ty.
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“Chung tay cho sự vững mạnh của
BERUBCO”
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