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THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



 

Kính thưa Quý cổ đông, Quý khách hàng cùng toàn thể Cán bộ công nhân viên CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương; 

Năm 2014, tình hình kinh tế Việt Nam tuy vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn nhưng đã phần nào bước vào giai đoạn phục hồi. Theo số liệu của Tổng 

cục thống kê, GDP năm 2014 tăng 5,98% so với năm 2013; dự đoán mục tiêu tăng trưởng 6,2% trong năm 2015 là hoàn toàn khả thi. Hai lĩnh vực 

sản xuất kinh doanh chính của Bimico là ngành khai khoáng và xây dựng đều đạt được những kết quả khả quan. Lĩnh vực khai khoáng trong năm 

2014 chứng kiến bước chuyển mình mạnh mẽ của các công ty vừa và nhỏ trong đó có Bimico. Bất động sản phần nào ổn định, thúc đẩy xây dựng 

phát triển 7% so với cùng kỳ năm trước.  

Nắm bắt những cơ hội đó, trong năm Ban Tổng giám đốc đã phối hợp cùng tập thể Cán bộ công nhân viên Công ty, nỗ lực không ngừng để đạt 

được những kết quả như sau: Doanh thu đạt 637 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2013 và vượt 10% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 

96,7 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Nhìn chung, những kết quả đạt được đã đáp ứng được kỳ vọng của Đại hội đồng cổ đông, tạo 

được động lực để tập thể Bimico tiếp tục đồng lòng phấn đấu phát triển Công ty trên mọi phương diện.  

Dự báo tình hình kinh tế năm 2015 vẫn ở giai đoạn phát triển chậm và kém ổn định, Ban Tổng giám đốc phối hợp với Hội đồng quản trị xây dựng 

phương hướng hoạt động cho Công ty nhằm giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Kế hoạch doanh thu năm 2015 đạt 675 tỷ đồng, trong đó 

ngành khai thác và chế biến khoáng sản vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế ước đạt lần lượt 132 tỷ đồng và 102 tỷ 

đồng. Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2015, Bimico tiếp tục duy trì các thị trường truyền thống, nhằm tận dụng tối đa những lợi thế 

hiện có, đồng thời mở rộng và phát triển thêm cái thị trường mới tiềm năng. Ban lãnh đạo Công ty cũng xem trọng việc hoàn thiện hóa công tác 

quản lý điều hành nhằm tạo nền tảng vững chắc cho công tác hoạch định phương hướng hoạt động của Doanh nghiệp.  

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin chân thành cám ơn Quý cổ đông và Quý khách hàng đã tin tưởng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Bimico tin 

rằng, với kinh nghiệm nhiều năm và những lợi thế sẵn có, Công ty có thể xây dựng được những giải pháp cụ thể nhằm mang lại những lợi ích cao 

nhất cho Quý cổ đông, Quý khách hàng cùng toàn thể Cán bộ công nhân viên trong năm 2015 và những năm sắp tới. 

Kính chúc Quý cổ đông, Quý khách hàng và tập thể Cán bộ công nhân viên Bimico nhiều sức khỏe và thịnh vượng.  

 

Trân trọng! 

Chủ tịch Hội đồng quản trị 

 



  

THÔNG TIN CHUNG 

Thông tin khái quát 

Quá trình hình thành và phát triển 

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

Thông tin mô hình quản trị 

Định hướng phát triển 

Các rủi ro 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Tổ chức và nhân sự 

Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án 

Tình hình tài chính 

Thông tin cổ đông 

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA  

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Tình hình tài chính 

Kế hoạch phát triển năm 2015 
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THÔNG TIN CHUNG 
 

Thông tin khái quát 

Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi 

Quá trình hình thành và phát triển 

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 

Định hƣớng phát triển 

Các rủi ro 
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Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƢƠNG 

Tên tiếng Anh : BINH DUONG MINERAL AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY 

Tên viết tắt : BIMICO 

Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp số 

: 4603000226 do Sở kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Bình Dƣơng cấp lần đầu ngày 

27/04/2006 và đƣợc thay đổi lần 10 ngày 26/01/2015 

Mã số doanh nghiệp : 3700148825 

Vốn điều lệ : 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng) 

Địa chỉ trụ sở chính : Đại lộ Bình Dƣơng, Khu Phố Hòa Lân 1, Phƣờng Thuận Giao, Thị xã Thuận An, 
Tỉnh Bình Dƣơng, Việt Nam. 

Số điện thoại : (0650) 3822.602 

Fax : (0650) 3823.922 

Email : bimico@binhduong.com.vn 

Website : www.bimico.com.vn 

Mã cổ phiếu : KSB 
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TẦM NHÌN 
Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng 

Bình Dƣơng phấn đấu để trở thành doanh 

nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Khai thác 

Khoáng sản. 

SỨ MỆNH 
Đầu tƣ đa dạng hoá sản phẩm, nâng cao chất 

lƣợng sản phẩm nhằm đem lại sự ổn định để 

phát triển bền vững cho công ty và thỏa mãn 

ngày càng tốt hơn với nhiều nhu cầu của 

khách hàng. 
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các thành tích tiêu biểu đạt được 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1993 
• Thành lập ngày 13 / 01 / 1993 theo quyết định số 62/QĐUB của UBND tỉnh 

Sông Bé nay là tỉnh Bình Dương, tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước. 

2006 
• Tháng 5/2006, Công ty được cổ phần hóa với vốn điều lệ là 70 tỷ đồng, với 

51% được Nhà nước nắm giữ.  

2007 
• Năm 2007, đăng ký Công ty đại chúng. 

2010 
• Tháng 1/2010, Công ty tăng vốn điều lệ lần thứ nhất lên 107 tỷ đồng, niêm yết 

cổ phiếu tại HOSE với mã chứng khoán KSB, vốn nhà nước 50,5%. 

2012 
• Ngày 9/3/2012, Công ty tăng vốn điều lệ lần hai lên 180 tỷ đồng, vốn nhà nước 

50,5%. 
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 

  

Ngành nghề kinh doanh  

o Thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản. 

o Sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn, các loại thép hình. 

o Xây dựng cơ sở hạ tầng kinh doanh bất động sản ( khu công nghiệp, khu dân cƣ) 

o Xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngành khai thác mỏ (phi kim loại) điện cơ mỏ, đƣờng giao thông. 

o Sản xuất nƣớc uống tinh khiết đóng chai. 

o Kinh doanh các loại vật liệu xây dựng, các dịch vụ: cho thuê nhà xƣởng, nhà ở, xử lý nƣớc thải và các dịch vụ khác. 

o Cung cấp dịch vụ ăn uống phục vụ hội nghị, nhà hàng tiệc cƣới, thể thao (sân bóng mini),… 
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Giới thiệu các nhà máy xí nghiệp 

 

1. Xí nghiệp khai thác và chế biến đá Tân Đông 

Hiệp 

Địa chỉ: Phƣờng Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh 

Bình Dƣơng 

2. Ban quản lý Cụm mỏ đá Tân Đông Hiệp 

Địa chỉ: Phƣờng Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh 

Bình Dƣơng 

3. Xí nghiệp khai thác và chế biến đá Phước Vĩnh 

Địa chỉ: Thửa đất số 305, TBĐ số 57, thị trấn Phƣớc 

Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dƣơng 

4. Xí nghiệp khai thác và chế biến đá Tân Mỹ 

Địa chỉ: Thửa đất số 972, TBĐ số 58, ấp 1, xã Tân 

Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dƣơng 

5. Xí nghiệp khai thác và chế biến cao lanh Tân 

Thành 

Địa chỉ: Thửa đất số 67 và 303, TBĐ số 37 và 38, ấp 

Suối Sâu, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên,tỉnh 

Bình Dƣơng 

6. Xí nghiệp khai thác và chế biến cao lanh Minh 

Long 

Địa chỉ: Ấp 1, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, 

tỉnh Bình Phƣớc 

7. Xí nghiệp khai thác cát Dầu Tiếng 

Địa chỉ: Thửa đất 159, TBĐ 38, ấp Đồng Sến, xã 

Định An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dƣơng 

8. Đội Vận Tải 

Địa chỉ: xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dƣơng 

9. Xí nghiệp sản xuất bê tông đúc sẵn 

Địa chỉ: xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dƣơng 

10. Nhà máy gạch Bình Phú 

Địa chỉ: Phƣờng Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dƣơng 

11. Xí nghiệp Xây Dựng 

Địa chỉ: phƣờng Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dƣơng 

12. Xí nghiệp đầu tư phát triển khu công nghiệp 

Đất Cuốc 

Địa chỉ: xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dƣơng 

13. Ban Quản Lý Khu Dân Cư Bình Đức Tiến 

Địa chỉ: đƣờng Phan Thanh Giản, tổ 25, khu phố 

Bình Đức 1, phƣờng Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dƣơng 

14. Xí nghiệp sản xuất nước uống tinh khiết 

đóng chai 

Địa chỉ: phƣờng Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dƣơng. 

15. Ban quản lý cụm mỏ đá Tân Mỹ 

Địa chỉ: xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dƣơng 

16. Trung tâm hội nghị  - tiệc cưới Thanh Bình 

KSB 

 Địa chỉ: 5/999 Nguyễn Thị Minh Khai, phƣờng 

Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dƣơng. 

  

Địa bàn kinh doanh 

Hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của 

Công ty ở tỉnh Bình Dƣơng. Hoạt động khai 

thác tại các huyện Dầu Tiếng, Tân Uyên, Phú 

Giáo, thị xã Thuận An, Dĩ An.  
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Mô hình quản trị  

Công ty hoạt động và quản trị theo mô hình công ty cổ phần với cơ cấu nhƣ sau: 

- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả cổ 

đông có quyền biểu quyết. ĐHĐCĐ họp mỗi năm ít nhất 1 lần nhằm quyết định những vấn đề đƣợc Luật 

pháp và Điều lệ Công ty Quy định.  

- Hội đồng quản trị (HĐQT): Là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định 

mọi vấn đề có liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của 

ĐHĐCĐ. Hiện tại HĐQT của công ty có 05 ngƣời. 

- Ban Kiểm soát: Là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều 

hành của Công ty. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong 

ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính của Công ty. 

- Ban Tổng giám đốc: Bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trƣởng điều hành hoạt 

động của Công ty. Thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch 

đầu tƣ của Công ty đã đƣợc HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua. 
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Cơ cấu bộ máy quản lý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Công ty con và công ty liên kết 

Không có 
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Các mục tiêu chủ yếu của công ty 

- Khai thác, chế biến khoáng sản là ngành kinh doanh trọng yếu, chủ 

lực là điều kiện để tích lũy và phát triển các lĩnh vực kinh doanh khác. 

- Sản xuất vật liệu xây dựng nguyên liệu chủ yếu từ khoáng sản, bằng 

công nghệ hiện đại, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội . 

- Đầu tƣ kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cƣ phục 

vụ các nhà đầu tƣ trong và ngoài nƣớc, nhu cầu của ngƣời dân. 

- Khai thác các nguồn lực, tiềm năng hiện có: quĩ đất, cơ sở hạ tầng của 

mỏ sau cải tạo phục hồi môi trƣờng để kinh doanh dịch vụ tạo nguồn 

thu mới. 

Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

- Khai thác, chế biến khoáng sản là chủ lực, là cốt lõi của công ty. 

- Duy trì và củng cố các mỏ hiện có, tìm kiếm phát triển mỏ mới 

- Đổi mới công nghệ, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động khai thác, chế 

biến khoáng sản, sản xuất vật liệu, môi trƣờng… 

- Đầu tƣ đa dạng hoá sản phẩm, nâng cao chất lƣợng sản phẩm nhằm 

đem lại sự ổn định để phát triển bền vững cho công ty và đáp ứng nhu 

cầu khách hàng ngày càng tốt hơn.  

- Giữ vững vị thế của công ty trên thị trƣờng:CTCP Khoáng Sản và Xây 

Dựng Bình Duơng sẵn sàng hợp tác với tất cả khách hàng, đối tác để 

cùng hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. 

- Tập trung đầu tƣ các lĩnh vực chính có chọn lọc phục vụ cho sản xuất 

kinh doanh hiện tại và mục tiêu lâu dài. 

- Thực hiện đúng các qui định pháp luật đối với các hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty. 
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Các mục tiêu đối với môi trường & xã hội 

o Cùng với chính quyền địa phương ở các địa bàn nơi có tổ chức sản 

xuất kinh doanh thống nhất chính sách hỗ trợ cho người dân để được 

sự đồng tình ủng hộ như: tạo việc làm, đền bù thiệt hại hoa màu, 

chăm sóc sức khoẻ, ngày tết, lễ… 

o Đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng ở các địa phương để tạo sự đồng 

thuận ở các cấp chính quyền như: đường xá, cầu cống, trường học, 

điện, nước,… bằng tiền và vật liệu xây dựng. 

o Thực hiện nghĩa vụ xã hội bằng tiền năm 2014: 5.713.000.000 đ 

Trong đó : 

- Quỹ vì người nghèo của Tỉnh (UBMTTQ Tỉnh): 2.000.000.000đ 

- Ủng hộ biển đảo thiêng liêng Tổ quốc: 520.000.000đ 

- Nuôi dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng , hỗ trợ trẻ mồ côi, khuyết tật, 

chất độc màu da cam, học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ các hộ dân 

địa phương xung quanh các mỏ khoáng sản: 3.193.000.000đ 
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Rủi ro kinh tế 

Một doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế thị trƣờng nhƣ Bimico chịu ảnh hƣởng trực tiếp từ quá trình vận động 

và thay đổi của nền kinh tế vĩ mô. Năm 2014, tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam tuy còn nhiều khó khăn nhƣng đã 

phần nào bƣớc vào giai đoạn ổn định và phục hồi. Các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cho thấy nền kinh tế đang trên đà tăng 

trƣởng đầy triển vọng. Theo số liệu của Tổng cục thống kê, tổng giá trị hàng hóa quốc nội (GDP) năm 2014 tăng 

trƣởng 5,98% so với năm 2013. Lĩnh vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,14%, cao hơn rất nhiều so với mức 5,43% 

của năm trƣớc. Do tình hình ngành bất động sản trong năm 2014 có dấu hiệu ấm dần trở lại, đã thúc đẩy ngành xây 

dựng tăng trƣởng 7% so với cùng kỳ năm trƣớc. Lĩnh vực khai khoáng trong năm cũng chứng kiến bƣớc chuyển 

mình của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó có Bimico. 

Theo dự báo của Ủy ban giám sát tài chính quốc gia, sang năm 2015 tăng trƣởng kinh tế sẽ tiếp tục xu thế phục hồi 

và việc đạt đƣợc mục tiêu tăng trƣởng 6,2% là hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên sự tăng trƣởng kinh tế trong tƣơng lai 

gần đƣợc dự báo vẫn ở mức chậm và thiếu bền vững. Vì thế bất cứ biến động nào cả nền kinh tế thế giới cũng có 

thể tác động trực tiếp đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và tình hình hoạt động của các doanh nghiệp nói riêng. 

Rủi ro đặc thù 

Ngành khai thác và chế biến khoáng sản chiếm hơn 85% cơ cấu tổng doanh thu của Công ty cổ phần Khoáng sản và 

Xây dựng Bình Dƣơng. Theo đánh giá của Viện giám sát nguồn thu Mỹ, chỉ số quản trị tài nguyên của Việt Nam chỉ 

đứng thứ 43 trên tổng số 58 quốc gia đƣợc khảo sát. Việc khả năng quản trị tài nguyên thấp dễ dẫn đến tình trạng 

ngành khai khoáng hoạt động thiếu hiệu quả, chƣa kể đến những hệ lụy có thể gây ra cho ngƣời dân khi môi trƣờng 

bị hủy hoại.Ngoài ra, bản thân ngành khai thác và chế biến khoáng sản có những rủi ro tiềm ẩn đặc thù về trữ lƣợng, 

hàm lƣợng khoáng, điều kiện khai thác tác động đến môi trƣờng sống, hạ tầng kỹ thuật khu vực khai thác, môi 

trƣờng đô thị; dây chuyền, quy trình sản xuất…Hoạt động công ty dễ bị ảnh hƣởng nặng nề dƣới tác động của các 

rủi ro nêu trên.Bên cạnh đó, các ngành nghề kinh doanh khác của Công ty còn mang tính nhỏ lẻ, tỷ trọng thị phần 

thấp, khả năng cạnh tranh trên thị trƣờng còn yếu. 

Rủi ro luật pháp 

Là một doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty Cổ phần, công ty chịu sự điều chỉnh bởi các quy định pháp luật 

về Công ty cổ phần (Luật Doanh nghiệp), chứng khoán và thị trƣờng chứng khoán (Luật Chứng Khoán), Thuế (Thu 

nhập Doanh nghiệp), lĩnh vực hoạt động (Luật Khoáng sản, Luật môi trƣờng) và các luật khác vẫn đang trong quá 

trình hoàn thiện. Trong năm 2015, việc sửa đổi và dự kiến sửa đổi nhiều Luật quan trọng nhƣ Luật Đầu tƣ, Luật 

Doanh nghiệp, Luật Đất đai, Luật Nhà ở góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp và tăng khả 

năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, việc này cũng đem đến những rủi ro nhất định cho 

doanh nghiệp, bởi bất kì sự thay đổi nào cũng có thể ảnh hƣởng đến chiến lƣợc và chính sách của Công ty, từ đó tác 

động trực tiếp đến hoạt động và hiệu quả kinh doanh sản xuất. 

Rủi ro khác 

Ngoài các rủi ro kể trên, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn,... cũng là những rủi ro bất khả kháng có thể xảy ra  gây thiệt 

hại cho tài sản, con ngƣời và tình hình hoạt động chung của Công ty. Tuy nhiên, để hạn chế các thiệt xảy ra do rủi ro 

này gây ra, bên cạnh việc trang bị các thiết bị an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, Công ty cũng có các lớp 

hƣớng dẫn nhân viên về nghiệp vụ cứu hộ cứu nạn phòng khi có rủi ro xảy ra. 

 



 Báo cáo thường niên 2014 

 12 

 

 

 

 CÁC RỦI RO 



BIMICO 
 

 13 

  



Báo cáo thường niên 2014 

 14 

  TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 
 

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Tổ chức và nhân sự 

Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án 

Tình tình tài chính 

Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu 
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Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

 

Sản lượng sản xuất 

Lĩnh vực SX/  

cơ cấu sản phẩm 
ĐVT 

Kế hoạch 

2014 

Thực hiện 

2014 

Thực hiện 

2013 

TH 2014 so với 

KH 2014 TH 2013 

I.-Khai thác, chế biến Khoáng sản     

1-Khai thác đá xây dựng m
3
 2.900.000 3.322.609 2.940.560 115% 113% 

2- Chế biến đá xây dựng m
3
 2.770.000 2.989.105 2.954.886 108% 101% 

3- Khai thác cao lanh m
3
 35.000 56.123 96.468 160% 58% 

4- Chế biến cao lanh tấn 23.500 15.381 18.845 65% 82% 

     - Chế biến bột tấn 15.000 8.395 13.320 56% 63% 

     - Chế biến lọc tấn 8.500 6.986 5.525 82% 126% 

5- Khai thác cát Dầu Tiếng m
3
 98.000 90.150 86.252 92% 105% 

II.- SX vật liệu xây dựng     

1- Gạch xây dựng các loại  viên 36.120.000 39.501.140 32.530.221 109% 121% 

      - Gạch xây dựng viên 36.000.000 39.459.169 32.389.793 110% 122% 

      - Gạch Block  viên 120.000 41.971 140.428 35% 30% 

2- Cống bê tông m 40.000 54.487 16.446 136% 331% 

III.- Nước tinh khiết đóng 
chai 

lít 3.500.000 4.117.301 3.584.639 118% 115% 

IV.- Dịch vụ vận tải        

1- Vận tải (nội bộ + bên 
ngoài). 

 

tấnkm 
5.000.000 5.228.284 5.346.744 105% 98% 

2- Trung chuyển bến thủy 
(xuống hàng hóa)  

m
3
 120.000 137.085 120.000 114% 114% 

V. Hoạt động xây dựng các 
công trình 

đồng 12.000.000.000 12.163.261.850 11.219.000.000 101% 108% 

VI. Bất động sản ha - - - - - 
 

Sản lượng tiêu thụ 

Nội Dung ĐVT 
Kế hoạch 

2014 

Thực hiện 

2014 

Thực hiện 

2013 

TH 2014 so với 

KH 2014 TH 2013 

I- Ngành khoáng sản m
3
      

1- Đá hộc khai thác  m
3
 130.000 206.136 204.455 159% 101% 

2- Đá chế biến các loại m
3
 2.813.000 2.957.848 2.835.548 105% 104% 

3- Khai thác cao lanh m
3
 40.000 11.598 9.166 29% 127% 

4- Cao lanh chế biến tấn 23.500 15.023 20.493 64% 73% 

- Chế biến bột tấn 15.000 8.108 12.864 54% 63% 

- Chế biến lọc tấn 8.500 6.915 7.629 81% 91% 

5- Cát xây dựng m
3
 98.000 84.181 82.651 86% 102% 

II- Vật liệu xây dựng       

1- Gạch xây dựng các loại viên 36.220.000 39.526.172 35.819.166 109% 110% 

    - Gạch Tuynel viên 36.000.000 39.419.822 35.792.841 109% 110% 

    - Gạch block viên 220.000 106.350 26.325 48% 404% 

2- Cống bê tông các loại m 40.000 31.955 11.996 80% 266% 

III-Nước tinh khiết BIMICO lít 3.500.000 4.121.899 3.576.543 118% 115% 

IV- Bất động sản (KCN)   
    

    - Cho thuê đất khu CN ha 10 1,2 - 12% - 
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Cơ cấu doanh thu 

STT 
Ngành SXKD/  

Cơ cấu sản phẩm 
Kế hoạch 2014 Thực hiện 2014 Thực hiện 2013 

So sánh % 

KH 
2014 

TH 
2013 

1 
Ngành KT, chế biến 
khoáng sản  

492.460.000.000 558.664.307.874 479.133.544.555 113 117 

2 Ngành SX.VLXD 52.300.000.000 43.085.737.807 32.602.831.015 82 132 

3 
Ngành SX nước tinh 
khiết, dịch vụ 

8.540.000.000 8.656.102.422 8.525.796.597 101 102 

4 Bất động sản 20.800.000.000 13.602.249.835 20.192.564.184 65 67 

5 Các hoạt động khác 5.900.000.000 13.364.247.823 7.679.890.380 227 174 

 Tổng doanh thu 580.000.000.000 637.372.645.761 548.134.626.731 110 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo cơ cấu doanh thu, ngành khai thác và chế biến 

khoáng sản vẫn là ngành chiếm tỷ trọng cao nhất trên 

tổng doanh thu của Công ty trong năm, cụ thể 87,65% 

ở năm 2014. Ngành sản xuất vật liệu xây dựng tăng 

nhẹ về tỷ trọng trong năm 2014, cụ thể 6,67% năm 

2014 so với mức 5,95% của năm 2013. So sánh tình 

hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 với kế 

hoạch đề ra, trừ ngành sản xuất vật liệu xây dựng và 

bất động sản, các ngành còn lại đều vượt chỉ tiêu kế 

hoạch. Thị trường bất động sản trong năm 2014 tuy 

đã ấm dần lên so với giai đoạn 2012 – 2013, nhưng 

vẫn chỉ ở mức cầm chừng và chưa có nhiều khởi sắc 

thực sự nổi bật, từ đó phần nào ảnh hưởng đến 

ngành sản xuất vật liệu xây dựng. Qua đó cho thấy kết 

quả kinh doanh hai ngành sản xuất vật liệu xây dựng 

và bất động sản của Bimico đã phản ánh đúng tình 

hình kinh tế chung. So sánh với năm 2013, hầu hết 

các ngành đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, 

ngoại trừ ngành bất động sản. Nhìn chung, năm 2014 

được đánh giá là năm chuyển mình của các công ty 

vừa và nhỏ trong ngành khai khoáng, Bimico cũng đã 

đạt được những kết quả khả quan và đáng khích lệ, 

tổng doanh thu vượt 10% so với kế hoạch đề ra và 

tăng trưởng 16% so với năm 2013. 

  

87,41% 

5,95% 
1,56% 3,68% 

1,40% 

Thực hiện 2013 

Ngành KT, chế biến 
khoáng sản  

Ngành SX.VLXD

Ngành SX nước tinh 
khiết, dịch vụ 

Bất động sản 

Các hoạt động khác 
87,65% 

6,76% 

1,36% 2,13% 
2,10% 

Thực hiện 2014 
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Tổ chức và nhân sự 

 

Thành viên Ban điều hành 

STT Họ và tên Chức vụ/Liên quan Số lượng CP Tỷ lệ 

1 Trần Đình Hải Tổng Giám đốc 35.936 0,20% 

2 Hoàng Văn Lộc  Phó Tổng Giám đốc 20.187 0,11% 

3 Đặng Quang Thung  Phó Tổng Giám đốc 19.430 0,11% 

4 Phạm Văn Hiệp Phó Tổng Giám đốc 3.869 0,02% 

5 Nguyễn Thị Thanh Mỹ Phó Tổng Giám đốc 43.858 0,24% 

6 Trần Đình Hà Phó Tổng Giám đốc 8.158 0,01% 

7 Lục Thanh Sang Kế toán trưởng 13.710 0,08% 

 

Sơ yếu lý lịch Ban điều hành 

 

Ông Trần Đình Hải 

Tổng Giám đốc 

Năm sinh: 1956 

Nơi sinh: Vũ Hợp, Hoài Ân, Thái Bình 

Trình độ: Cử nhân Luật 

Tỷ lệ CP đang nắm giữ: 0,2% 

 

  

Ông Hoàng Văn Lộc 

Phó Tổng Giám đốc 

Năm sinh: 1956 

Nơi sinh: Kỳ Bắc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 

Trình độ: Kỹ sư Địa chất công trình 

Tỷ lệ CP đang nắm giữ:0,11% 

 

Ông Đặng Quang Thung 

Phó Tổng Giám đốc 

Năm sinh:1958 

Nơi sinh: Thạch Sơn, Anh Sơn, Nghệ 
An 

Trình độ: Cử nhân Kinh tế 

Tỷ lệ CP đang nắm giữ:0,11% 

Ông Phạm Văn Hiệp 

Phó Tổng Giám đốc 

Năm sinh: 1962 

Nơi sinh:Lại Hưng, Bến Cát, Bình 
Dương 

Trình độ: Cử nhân Kinh tế  

Tỷ lệ CP đang nắm giữ: 0,02% 

 Bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ 

Phó Tổng Giám đốc 

Năm sinh: 1964 

Nơi sinh: An Sơn, Thuận An, Bình 
Dương 

Trình độ: Cử nhân Kinh tế 

Tỷ lệ CP đang nắm giữ: 0,24% 

Ông Trần Đình Hà 

Phó Tổng Giám đốc  

Năm sinh: 1975 

Nơi sinh: Vũ Hợp, Vũ Thư, Thái Bình 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh 
tế 

Tỷ lệ CP đang nắm giữ:0,01% 

 

 

 

Thay đổi nhân sự Ban điều hành trong năm  

Không có 

Ông Lục Thanh Sang 

Kế toán trưởng 

Năm sinh: 1960 

Nơi sinh: Bình Dương 

Trình độ: Cử nhân Kinh tế Lâm 
nghiệp 

Tỷ lệ CP đang nắm giữ:0,08% 
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Số lượng cán bộ nhân viên 

STT Tính chất phân loại 2014 Tỷ lệ 

A Theo trình độ 518 100% 

1 Trên Đại học 6 1,16% 

2 Đại học 95 18,34% 

3 Cao đẳng 22 4,25% 

4 Khác 395 76,25% 

B Theo tính chất hợp đồng lao động 518 100% 

1 Hợp đồng có xác định thời hạn 52 10,04% 

2 Hợp đồng không xác định thời hạn 466 89,96% 

3 Hợp đồng theo thời vụ (công nhật) 0 0,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Năm Mức lương bình quân Thu nhập bình quân 

1 2011 5.300.000 8.200.000 

2 2012 5.900.000 7.800.000 

3 2013 5.800.000 8.300.000 

4 2014 7.300.000 9.300.000 

 

 

Chính sách dành cho người lao động 

 

Chế độ đối với người lao động 

Người lao động được thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy 

định của bộ luật lao động: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp, bảo hiểm thân thể, kinh phí công đoàn, bảo hộ lao động, thời 

gian lao động, nghỉ ngơi, ốm đau, thai sản, vệ sinh an toàn lao động, 

phòng chống cháy nổ… được thực hiện nghiêm chỉnh.  

Các quyền lợi khác của người lao động thông qua hoạt động của công 

đoàn cơ sở như tiền thưởng, cưới xin, ma chay và các khoản tiền khác 

được thực hiện theo đúng quy chế.  

Chính sách đào tạo  

Công nhân trực tiếp khai thác, vận 

hành thiết bị máy móc đã được 

đào tạo và tập huấn tại các trường 

công nhân kỹ thuật, trung tâm đào 

tạo chuyên ngành, các lớp tập 

huấn ngắn ngày. Cán bộ quản lý 

được cử đi học các khóa ngắn 

ngày để cập nhật kiến thức nâng 

cao kỹ năng chuyên môn. 

 

1% 

19% 

4% 

76% 

Trên Đại học 

Đại học 

Cao đẳng 

Khác

10% 

90% 

0% 

Hợp đồng có xác định 
thời hạn 

Hợp đồng không xác 
định thời hạn 

Hợp đồng theo thời 
vụ (công nhật) 
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Tổ chức và nhân sự 
 

 hu c ng nghiệp Đất Cuốc  Huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) 

Tình hình Khu công nghiệp đến 31/12/2014: 

STT Diễn giải ĐVT Tổng số 
Trong đó 

Khu A Khu B 

1 

Tổng diện tích toàn khu: ha 209,70 102,10 107,60 

+ Diện tích làm hạ tầng, nhà ở, dịch vụ, công 
viên, cây xanh. 

ha 79,60 40,08 39,52 

+ Diện tích kinh doanh  ha 130,10 62,02 68,08 

2 Diện tích kinh doanh đã bán ha 62,93 42,79 20,14 

3 Tỉ lệ đạt được ha 48,37 69,00 29,58 

4 Diện tích đang tồn kho ha 67,17 19,23 47,94 

5 Tổng số các nhà đầu tư trong và ngoài nước ha 32 29  3 
 

 Đầu tư mở rộng Khu công nghiệp đến 31/12/2014: 

o Chuẩn bị đầu tư: 

  Đã hoàn thành quy hoạch chi tiết 1 500, đang chờ phê duyệt của UBND Tỉnh. 

  Đang triển khai lập thiết kế cơ sở, dự án đầu tư. 

o  Diện tích mở rộng (khu A: 91,29 ha, khu B: 45,91 ha): 136,40 ha 

  Đã đền bù mở rộng : 23,66 ha 

+ Diện tích công ty hiện có (XN Tân Thành) : 4,16 ha 

o Tổng diện tích sau mở rộng (khu A: 193,39 ha, Khu B: 154,09 ha): 347,48 ha 

o Chi phí thực hiện đến 31/12/2014: 

  Đền bù đất đai (thực hiện năm 2013): 41.287.905.000 đ  

  Chi phí tư vấn: 1.145.320.000 đ 

Đầu tư nhà máy xử lý nước thải 3000m3 ngày/ đêm: 

o Diện tích đất sử dụng: 5.000m
2
 

o Hình thức đầu tư : EPC 

o Tổng mức đầu tư :  20.280.402.100 đ 

o Thực hiện dự án : đã thực hiện từ năm 2011 đến nay.  

o Hiện còn dở dang đến 31/12/2014 :  7.647.281.471 đ 

Đầu tư Trụ sở điều hành Khu công nghiệp Đất Cuốc: 

o Diện tích đất sử dụng: 3.204 m
2
 

o Diện tích xây dựng : 349,36 m
2
 

o Mục đích sử dụng : khu làm việc, hội họp, hội nghị, xúc tiến đầu tư. 

o Quy mô:  1 trệt, 2 lầu. 

o Tổng mức đầu tư dự án: 10.944.491.000 đ 

o Tổng chi phí thực hiện: 6.544.909.409 đ  

o Trong đó: thanh toán chuyển sang năm sau: 1.646.056.357 đ 
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o Thực hiện thấp hơn dự toán (10.944.491.000 – 6.544.909.409) = 4.399.581.591 đ 

Doanh thu Khu công nghiệp năm 2014:          13.602.209.835 đ 

o Doanh thu chuyển nhượng cơ sở hạ tầng :  5.289.279.451 đ 

o Doanh thu duy tu sửa chữa : 2.503.459.443 đ 

o Doanh thu thuê đất hàng năm :    717.993.344 đ 

o Doanh thu xử lý nước thải : 3.476.269.600 đ 

o Doanh thu các hoạt động, dịch vụ khác : 1.615.247.997 đ 
 

Dự án Trung tâm hội nghị - tiệc cưới Thanh Bình KSB: 

Mô tả dự án: 

o Địa điểm: số 5 999 đường Nguyễn Thị Minh Khai, KP Hoà Lân, phường Thuận Giao, TX Thuận An tỉnh Bình 

Dương. 

o Diện tích đất: 13.315m
2
 

o Quy mô: nhà hàng, 2 sân bóng mini, nhà để xe, bãi đậu xe, cây xanh, cơ sở hạ tầng. 

o Sức chứa 140 bàn tiệc 

o Tổng mức đầu tư : 39.116.968.733đ  

o Thời gian hoàn vốn : 10 năm 6 tháng. 

Thực hiện dự án: 

o Tổng đầu tư thực tế đến 31/12/2014: 36.357.130.915 đ  

   Trong đó: thanh toán dở dang chuyển năm sau 8.648.635.316 đ 

o Thực hiện thấp hơn dự toán (39.116.968.733 – 36.357.130.915) = 2.759.837.818 đ 
 

Dự án hệ thống lắng lọc  p  hung bản cao lanh 

Giới thiệu dự án: 

o Địa điểm: Ấp 1, xã Minh Long, H. Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 

o Diện tích sử dụng: 8.378m
2
 

o Công suất: 7.200 tấn  năm 

o Tổng mức đầu tư : 11.042.881.500 đ  

o Thời gian hoàn vốn: 8 năm 6 tháng 

Thực hiện dự án:  

o Chi phí đầu tư đến 31/12/2014              9.587.918.363 đ  

o   Trong đó: thanh toán dở dang chuyển năm sau        3.379.762.552 đ 

o Thực hiện thấp hơn dự toán (11.042.881.500 – 9.587.918.363) = 1.454.963.137 đ 
 

Dự án khu nhà ở cao cấp Bình Đức Tiến 

Giới thiệu dự án: 

o Địa điểm : Khu phố Bình Đức, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương. 

o Diện tích sử dụng: 26.716,66 m
2
 

o Đất xây dựng biệt thự: 16.458 m
2
 

o Số lượng căn hộ (đơn lập: 12 căn, song lập: 56 căn): 68 căn 
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o Đang chờ phê duyệt quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư. 

Thực hiện dự án: 

o Đang thực hiện san lắp nền và làm hàng rào. 

o Chi phí đầu tư đến 31/12/2014 :                                                 4.256.441.517 đ 

 Trong đó: thanh toán dở dang chuyển năm sau:                      3.931.801.981 đ 
 

Tổng hợp dự án đầu tư năm 2014 

STT Tên dự án 
Tổng mức 

đầu tư 

Thực hiện 

2014 

Thực hiện 

dở dang 

     1  

 Khu công nghiệp 31.224.893.100  6.544.909.409 9.293.337.828  

   + Nhà máy xử lý nước thải  20.280.402.100  - 7.647.281.471  

     Trung tâm điều hành KCN  10.944.491.000  6.544.909.409  1.646.056.357  

     2  Trung tâm Hội nghị tiệc cưới  39.116.968.733  36.357.130.915  8.648.635.316  

     3  Hệ thống lắng lọc khung bản cao lanh  11.042.881.500  9.587.918.363  3.379.762.552  

     4  Khu nhà ở cao cấp Bình Đức  Tiến  4.256.441.517  4.256.441.517  3.931.801.981 

  Tổng cộng 85.641.184.850  56.746.400.204  25.253.537.677  

 

o Ba dự án đầu (trừ nhà máy xử lý nước thải): đã hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 12 2014, chí phí đầu 

tư thực tế thực hiện thấp hơn so với tổng vốn đầu tư. 

o Đang hoàn thiện hoàn công và quyết toán các dự án. 

 

Hoạt động đầu tư phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 

Ngành khai thác chế biến khoáng sản: 8.104.938.307 đ 

(Lắp đặt trạm biến áp, máy bơm nước, hệ thống bơm cát,  

đền bù đất khai thác mỏ) 

Ngành sản xuất vật liệu xây dựng :   1.601.598.295 đ 

(Lắp đặt cẩu xe chở cống, khuôn cống,  máy ép than tự động,  

mở rộng kho…)  

 hu c ng nghiệp Đất Cuốc :                 587.196.974 đ 

(Đường dây và trạm biến áp điện)  

Tổng cộng 10.293.733.576 đ 

 

Các hoạt động về đầu tư thực hiện theo kế hoạch năm 2014 được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Tổ chức quản lý hoạt động đầu tư theo đúng quy định pháp luật đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và 

đưa vào sử dụng đem lại hiệu quả. 

Sử dụng bằng nguồn quỹ đầu tư phát triển của công ty. 

  



Báo cáo thường niên 2014 

 22 

 

Tình hình tài chính 

 

Chỉ tiêu 2013 2014 Tăng / giảm 2014 

Tổng tài sản 690.290 780.138 13,02% 

Doanh thu thuần 538.532 624.008 15,87% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 110.018 119.631 8,74% 

Lợi nhuận khác 2.501 5.678 127,03% 

Lợi nhuận trước thuế 112.518 125.310 11,37% 

Lợi nhuận sau thuế 83.277 96.760 16,19% 

 

Tổng tài sản Công ty cuối năm 2014 đạt mức 780 tỷ 

đồng, tăng 13,02% so với năm 2013. Doanh thu thuần 

cũng đạt mức tăng trưởng 15,87%, đạt 624 tỷ đồng. 

Các chỉ tiêu khác phản ánh tình hình hoạt động sản 

xuất kinh doanh khả quan khi đồng loạt tăng so với 

cùng kỳ năm trước, cụ thể lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh tăng 8,74%, lợi nhuận trước thuế tăng 11,37% 

và lợi nhuận sau thuế tăng 16,19%. Các khoản lợi 

nhuận khác tuy có giá trị không quá lớn, nhưng lại đạt 

mức tăng trưởng ấn tượng 127,03%; nguyên nhân là 

do công ty trong năm nhận được nhiều từ việc thanh 

lý tài sản, tiền bồi thường phạt trả chậm và các khoản 

thu nhập khác. 

 

Các chỉ tiêu tài chính 

Chỉ tiêu tài chính 2013 2014 

Chỉ tiêu về  hả năng thanh toán 
  

Hệ số thanh toán ngắn hạn 4,49 2,85 

Hệ số thanh toán nhanh 3,70 2,34 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 
  

Hệ số Nợ Tổng tài sản 0,34 0,38 

Hệ số Nợ Vốn chủ sở hữu 0,51 0,60 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 
  

Vòng quay Hàng tồn kho 9,31 8,46 

Doanh thu thuần Tổng tài sản 0,78 0,85 

Chỉ tiêu về  hả năng sinh lời 
  

Hệ số Lợi nhuận sau thuế Doanh thu thuần 15,46% 15,51% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế Vốn chủ sở hữu (bình quân) 18,43% 20,52% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế Tổng tài sản (bình quân) 12,06% 13,16% 

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Doanh thu thuần 20,43% 19,17% 
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Khả năng thanh toán 

Khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn 

và lãi vay của công ty được phản ánh qua hệ 

số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán 

nhanh.Có thể thấy hai chỉ số về thanh toán 

của năm 2014 đều giảm so với 2013, cụ thể 

hệ số thanh toán ngắn hạn giảm còn 2,85 và 

hệ số thanh toán nhanh giảm còn 2,34. 

Nguyên nhân là do trong năm, tài sản ngắn 

hạn của công ty tăng ở mức 30% nhưng các 

khoản nợ ngắn hạn lại tăng đến 105%; vì thế 

đã kéo hệ số thanh toán giảm nhiều so với 

năm trước. Một phần nguyên nhân cũng do ở 

năm 2013, nợ ngắn hạn của công ty giảm 

mạnh nên đã kéo hệ số thanh toán của công 

ty lên mức cao hơn nhiều so với bình quân 

các năm. Vì thế có thể kết luận, các hệ số 

thanh toán của công ty ở năm 2014 vẫn ở 

mức an toàn và chấp nhận được. 

 

Cơ cấu vốn 

Nhìn chung công ty vẫn giữ cơ cấu vốn ổn 

định qua các năm, không sử dụng quá nhiều 

nợ và chủ động về nguồn vốn. Hệ số nợ/tổng 

tài sản và hệ số nợ/vốn chủ sở hữu tăng nhẹ 

so với năm 2013, lần lượt là 0,38 và 0,6. Sở dĩ 

tỷ trọng nợ tăng lên là do khoản tiền 15 tỷ 

công ty phải nộp đóng để được cấp quyền 

khai thác khoáng sản, đẩy nợ ngắn hạn tăng 

105% so với năm trước. Tuy nhiên cơ cấu vốn 

của công ty vẫn được giữ ở mức bình quân, 

đúng với định hướng hoạt động của công ty. 
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Năng lực hoạt động 

Tổng kết năm 2014, tổng giá vốn hàng bán 

của Bimico đạt mức 404 tỷ đồng, tăng 

16,71% so với năm 2013. Tuy nhiên bình 

quân hàng tồn kho trong năm lại tăng đến 

28,45% so với cùng kỳ;do đó đã khiến cho 

vòng quay hàng tồn kho giảm nhẹ từ 9,31 

xuống còn 8,46.Điều này là phù hợp với tình 

hình thực tế.Như đã nhận định, tình hình 

kinh tế năm 2014 tuy đã có dấu hiệu hồi 

phục nhưng vẫn chỉ ở mức chậm và chưa có 

nhiều đột phá.Nên việc hoạt động sản xuất 

kinh doanh vẫn còn chịu ảnh hưởng điều dễ 

hiểu. 

Đối với vòng quay tài sản, mức tăng trưởng 

doanh thu thuần 15,87% của năm 2014 vẫn 

cao hơn mức tăng 13,02% của tổng tài sản; 

vì thế vòng quay tài sản tăng nhẹ từ 0,78 lên 

0,85. Đây được xem là tín hiệu khả quan, 

hứa hẹn sẽ càng được cải thiện hơn trong 

thời gian tới. 

 

Khả năng sinh lời 

Các chỉ số về khả năng sinh lời của Bimico 

nhìn chung đều cho thấy tình hình khả quan 

của doanh nghiệp. Hệ số lợi nhuận biên năm 

2014 đạt 15,51%, ROE 20,52%, ROA 

13,16% và hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/doanh thu thuần là 19,17%.Ngoại trừ 

hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần thì cả ba chỉ số còn 

lại đều tăng so với năm trước. Mức tăng tuy 

không nhiều nhưng cũng cho thấy tín hiệu 

phục hồi và khả quan.  
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Thông tin Cổ phần 

Tổng số cổ phần đang lưu hành:  18.000.000 cổ phần 

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông 

Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ 

Tổng vốn chủ sở hữu: 180.000.000.000 

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 18.000.000 cổ phần 

Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 CP 
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16,83% 

83,17% 

Cá nhân Tổ chức 

Cơ cấu cổ đ ng 

Diễn giải 
Số lượng 

cổ đ ng 
Số cổ phiếu Tỷ lệ (%) 

Cổ đông trong nước 492 13.794.407 76,64% 

       - Cá nhân 471 2.567.466 14,27% 

       - Tổ chức 21 11.226.941 62,37% 

Cổ đông nước ngoài 38 4.205.593 23,36% 

       - Cá nhân 28 462.550 2,57% 

       - Tổ chức 10 3.743.043 20,79% 

Tổng cộng 530 18.000.000 100% 

       - Cá nhân 499 3.030.016 16,83% 

       - Tổ chức 31 14.969.984 83,17% 

 

76,64% 

23,36% 

Cổ đông trong nước Cổ đông nước ngoài 
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ 

CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Tình hình tài chính 

Những cải tiến trong cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

Kế hoạch phát triển trong tương lai 
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Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

 

Chỉ tiêu 2013 2014 Tăng / giảm 2014 

Doanh thu thuần 538.532 624.008 15,87% 

Giá vốn hàng bán 346.473 404.362 16,71% 

Doanh thu hoạt động tài chính 1.905 1.713 -10,08% 

Chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh 
nghiệp 

83.946 101.728 21,18% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 110.018 119.631 8,74% 

Thu nhập khác 7.688 11.651 51,55% 

Chi phí khác 5.187 5.973 15,15% 

Lợi nhuận khác 2.501 5.678 127,03% 

Lợi nhuận trước thuế 112.518 125.310 11,37% 

Lợi nhuận sau thuế 83.277 96.760 16,19% 

EPS 4.556 5.335 17,10% 

 

 

Năm 2014, doanh thu Bimico đạt 624 tỷ đồng, tăng 15,87% so với năm 2013. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế 

lần lượt tăng 11,37% và 16,19% so với cùng kỳ. Việc đạt được thành tích đáng khích lệ cho thấy sự ổn định 

trong hoạt động của doanh nghiệp cũng như khả năng thích ứng với những biến chuyển của nền kinh tế. Những 

thành tố đóng góp cho sự phát triển ổn định của công ty là do: 

- Hội đồng quản trị thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành 

hoàn thành nhiệm vụ của m nh. 

- Được sự hổ trợ, giúp đỡ của các cơ quan ban ngành địa phương và Trung Ương. 

- Sự đoàn kết, phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân lao động, sự năng động, linh hoạt của Ban điều 

hành và bộ máy quản lý; sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên và các đoàn thể, 

tổ chức quần chúng. 

- Được sự cộng tác của khách hàng truyền thống, sự chia sẻ của các cổ đông lớn giúp cho Hội đồng quản trị 

và Ban điều hành có những giải pháp thích hợp, kịp thời từng thời điểm. 

Khó khăn 

Bên cạnh những thanh tích đáng mừng của công ty trên các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, vẫn còn tồn tại 

những khó khan nhất định, ảnh hưởng phần nào đến kết quả chung toàn Công ty. 

- Dự báo t nh h nh năm 2014 chưa phù hợp với thực tế, nhiều chỉ tiêu không hoàn thành như : bất động sản, 

cao lanh, khu công nghiệp,… làm ảnh hưởng đến đời sống của bộ phận người lao động và hiệu quả kinh 

doanh chung toàn công ty. 

-  Các mỏ khoáng sản và thời gian hoạt động chưa bảo đảm yêu cầu ổn định lâu dài, chưa tận dụng triệt để 

tiết kiệm tài nguyên. 

- Các dự án đầu tư tiến độ thực hiện chậm, còn nhiệu sai sót, quản lý các dự án chưa chuyên nghiệp. 

- Công nợ bị chiếm dụng, có chuyển biến tích cực, không có nợ xấu nhưng dư nợ vẫn còn cao, ảnh hưởng 

đến nhu cầu vốn bằng tiền ở từng thời điểm. 

- Công tác tiếp thị còn nhiều hạn chế, chưa chuyên nghiệp, đặc biệt là đối với lĩnh vực đầu tư mới năm 2014. 
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Tình hình tài chính 

 

Cơ cấu tài sản 

  2013 2014 % Tăng/ Giảm 

Tài sản ngắn hạn 232.881 303.472 30,31% 

Tài sản dài hạn 457.409 476.666 4,21% 

Tổng tài sản 690.290 780.138 13,02% 

 

Tổng tài sản ngắn hạn trong năm tăng 30,31% so 

với năm 2013. Một số khoản tài khoản ngắn hạn 

tăng đáng kể là Tiền và các khoản tương đương 

tiền. Các khoản tương đương tiền trong năm thể 

hiện các khoản tiền gởi có kỳ hạn tại ngân hàng 

với thời gian đáo hạn là 03 tháng hoặc ngắn 

hơn.Hàng hóa tồn kho trong năm không tăng đột 

biến mà tương đương với mức gia tăng của hoạt 

động sản xuất kinh doanh là điều tất yếu. Ở 

mảng tài sản dài hạn không xảy ra nhiều chuyển 

biến đáng kể so với năm trước. Có thể thấy, do 

mức tăng của tài sản dài hạn (4,21%) thấp hơn 

nhiều so với tài sản ngắn hạn (30,31%) đã làm 

giảm tỷ trọng của tài sản dài hạn trên tổng cơ cấu 

tài sản. Tuy nhiên cơ cấu tài sản chung vẫn giữ 

nguyên so với cùng kỳ năm trước. 

 

Cơ cấu vốn 

  2013 2014 % Tăng/ Giảm 

Nợ ngắn hạn 51.857 106.503 105,38% 

Nợ dài hạn 181.601 187.542 3,27% 

Tổng nợ 233.458 294.045 25,95% 

Vốn chủ sở hữu  456.832 486.093 6,41% 

Tổng nguồn vốn 690.290 780.138 13,02% 

 

Tổng nợ năm 2014 tăng 25,95% so 

với năm 2013. Tổng nợ ngắn hạn 

trong năm cao hơn gấp 2 lần so với 

năm trước do các khoản phải trả 

người bán, phải trả người lao động và 

các khoản phải nộp, phải trả khác đều 

tăng rất nhiều trong năm 2014. Bên 

cạnh đó, Bimico còn phải chịu thêm 

một khoản tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản hơn 15 tỷ đồng.Ngược lại, 

nợ dài hạn trong năm lại không có sự 

gia tăng đáng kể.Nh n chung cơ cấu 

sử dụng vốn của Công ty không có sự 

thay đổi lớn so với năm 2013. 

33,74% 38,90% 

66,26% 61,10% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn 

33,82% 37,69% 

66,18% 62,31% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014

Tổng nợ Vốn chủ sở hữu  



BIMICO 
 
 

 31 

 

Những cải tiến trong cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

 

Quản lý điều hành 

o Điều chỉnh và cơ cấu lại các đơn vị cơ sở phù hợp với 

yêu cầu thực tế theo hướng tích cực. 

o Duy tr  thường xuyên và có kiểm tra đánh giá hàng 

năm về quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO: 9001 

– 2008. 

o Quản trị doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tế 

và biến động của từng thời điểm, quản lý chặt chẽ các 

hoạt động kinh tế và đầu tư đảm bảo hiệu quả, tiết 

kiệm, không lãng phí, hạn chế tối đa thất thoát, bảo vệ 

lợi ích công ty.  

Chấp hành pháp luật 

o Đầu tư các dự án thực hiện đúng quy định, 

công khai, minh bạch từ khâu chuẩn bị đầu 

tư, triển khai thực hiện, giám sát, nghiệm 

thu, quyết toán và kiểm toán dự án hoàn 

thành. 

o Thực hiện nghiên túc các quy định pháp 

luật liên quan đến tất cả các hoạt động của 

công ty. Quá trình kiểm tra, thanh tra, giám 

sát của các cơ quan quản lý nhà nước 

đánh giá tương đối tốt, cơ bản. 
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Kế hoạch phát triển trong tương lai 

 

Bảng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất và kinh doanh 2015 

Chỉ tiêu Đơn vị Thực hiện 2014 Kế hoạch 2015 Tỷ lệ 

Ngành KTCB khoáng sản 
 

      

* Khai thác chế biến đá 
 

      

    - Khai thác đá m
3
 3.322.608   3.450.000  104%  

         + Mỏ đá TĐH m
3
 2.409.633  2.500.000  104%  

(trong đó: dở dang tại moong) m
3
 224.382  275.618    

         + Mỏ Phước Vĩnh m
3
 513.482  500.000  97%  

         + Mỏ Tân Mỹ m
3
 399.493  450.000  113%  

   - Chế biến đá m
3
 2.989.104  3.065.185  103%  

         + Mỏ đá TĐH m
3
 2.083.054  2.120.185  102%  

         + Mỏ Phước Vĩnh m
3
 509.302  495.000  97%  

         + Mỏ Tân Mỹ m
3
 396.748  450.000  113%  

* Khai thác chế biến cao lanh 
 

      

    - Khai thác: m
3
 56.123  70.000  125%  

         + Mỏ Tân Thành, Tân Lập m
3
 46.494  35.000  75%  

         + Mỏ Minh Long m
3
 9.629  35.000  363%  

    - Chế biến tấn 15.291  22.800  149%  

       Chế biến lọc tấn 6.896  13.800  200%  

         + Mỏ Tân Thành, Tân Lập tấn 6.816  6.800  100%  

         + Mỏ Minh Long tấn 80  7.000  8.750%  

       Chế biến nghiền (bột) tấn 8.395  9.000  107%  

         + Mỏ Tân Thành, Tân Lập tấn 5.337  5.500  103%  

         + Mỏ Minh Long tấn 3.058  3.500  114%  

* Khai thác cát 
 

      

         + Mỏ cát lồng hồ Dầu Tiếng m
3
 90.150  120.000  133%  

         + Cát tận thu CB cao lanh m
3
   20.000    

* Khai thác sét gạch ngói m
3
   20.000    

          (Mỏ SGN Bố Lá) 
 

      

Ngành sản xuất VLXD 
 

      

* Gạch xây dựng viên 39.501.140  40.120.000  102%  

           + Gạch Tuynel viên 39.459.169  40.000.000  101% 

           + Gạch Block viên 41.971  120.000  286%  

 * Bê tông đúc sẳn m 54.487  50.080 92%  

           + Ly tâm, thủ công m 30.784  27.500  89%  

           + Rung lõi m 23.703  22.580  95%  

Khu công nghiệp Đất Cuốc: 
 

      

(Bình quân 1 dự án thanh toán theo thoả thuận đến khi hoàn thành: 12 tháng)     

Sản xuất khác và dịch vụ 

 

      

* Nước tinh khiết lít 4.117.301  4.000.000  97%  

* Vận tải tấn/km 5.228.284  4.000.000  77%  

* Bốc dỡ bến thuỷ nội địa VNĐ 508.000.000  650.000.000  128%  

* Hội nghị, tiệc cưới, dịch vụ phục vụ VNĐ   6.000.000.000    

* Thi công xây dựng các công trình VNĐ 12.161.911.620  11.500.000.000  95%  
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Chỉ tiêu giá trị kinh doanh 

Các chỉ tiêu về giá trị và tài chính Thực hiện 2014 Kế hoạch 2015 

Doanh thu hoạt động SXKD 624.008.397.938  669.000.000.000  

Khai thác và chế biến khoáng sản 558.664.307.874  584.600.000.000  

        - Đá xây dựng 531.117.893.931  537.500.000.000  

        - Cao lanh 14.341.859.560  26.500.000.000  

        - Sét gạch ngói -  800.000.000  

        - Cát 13.204.554.383  19.800.000.000  

Sản xuất VLXD 43.085.737.807  53.100.000.000  

        - Gạch xây dựng 27.930.829.100  29.100.000.000  

        - Cống bê tông 15.154.908.707  24.000.000.000  

Nước tinh khiết 4.399.475.185  4.300.000.000  

Dịch vụ, hội nghị tiêc cưới -  6.000.000.000  

Kinh doanh bất động sản KCN Đất Cuốc 13.602.249.835  16.000.000.000  

Dịch vụ khác 4.256.627.237  5.000.000.000  

Doanh thu tài chính và thu nhập khác 13.364.247.823             6.000.000.000  

Tổng cộng        637.372.645.761         675.000.000.000  

 

Kế hoạch phân phối lợi nhuận 

Các chỉ tiêu lợi nhuận Thực hiện 2014 Kế hoạch 2015 

         - Lợi nhuận trước thuế 125.309.897.345 132.000.000.000 

         - Thuế TNDN (22%) 28.324.975.407 30.000.000.000 

         - CP thuế TNDN hoãn lại 224.885.078 
 

         - Lợi nhuận sau thuế 96.760.036.860 102.000.000.000 

(Trừ: Lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ chưa thực hiện) 940.323.729 
 

Lợi nhuận còn lại được phân phối 95.819.713.131 102.000.000.000 

         - Cổ tức (25%) 45.000.000.000 45.000.000.000 

         - Quỹ đầu tư phát triển (10%) 9.581.971.314 10.200.000.000 

         - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%) 11.498.365.576 15.300.000.000 

         - Quỹ điều hành của HĐQT + BKS 2.000.000.000 2.000.000.000 

         - Lợi nhuận chưa phân phối 27.739.376.241 29.500.000.000 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/cp) 5.335 5.667 

Tỷ suất:     

  - Tỷ suất lợi nhuận     

        + Tỷ suất LN trước thuế trên DT 19,66% 19,56% 

        + Tỷ suất LN sau thuế trên DT 15,18% 15,11% 

- Tỷ suất LN trên vốn chủ sở hữu 
  

        + Tỷ suất LN trước thuế trên vốn CSH 25,78% 26,46% 

        + Tỷ suất LN sau thuế trên vốn CSH 19,91% 20,45% 

- Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản 
  

        + Tỷ suất LN trước thuế trên tổng tài sản 16,06% 16,65% 

        + Tỷ suất LN sau thuế trên tổng tài sản 12,40% 12,87% 
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Kế hoạch nộp thuế 

Các khoản thuế Thực hiện 2014 Kế hoạch 2015 

Nộp thuế 92.002.441.403  130.000.000.000  

         - Thuế GTGT  23.623.324.417  25.000.000.000  

         - Thuế TNDN 29.588.044.220  30.000.000.000  

         - Thuế tài nguyên 27.188.022.593  33.000.000.000  

         - Phí bảo vệ môi trường 7.573.699.510  6.000.000.000  

         - Các khoản thuế khác 3.060.020.663  3.000.000.000  

         - Tiền cấp quyền KTKS 969.330.000  33.000.000.000  

 

Giải pháp thực hiện kế hoạch 2015 

 

 

Thị trường tiêu thụ 

o Duy trì các thị trường hiện có, truyền thống, thanh toán tốt đáp ứng và linh hoạt trong quá trình giao nhận 

các loại sản phẩm và số lượng, giá cả, tiến độ, thanh toán. 

o Mở thêm các thị trường mới để tiêu thụ hết các loại sản phẩm và dịch vụ kế hoạch năm 2015: chú trọng 

đến các loại sản phẩm chưa có thị trường ổn định như bê tông đúc sẵn, cát XD và cao lanh nguyên khai 

Minh Long và các sản phẩm mới: nhà ở cao cấp, dịch vụ, hội nghị, tiệc cưới… 

o Tăng cường quảng cáo tiếp thị bằng nhiều hình thức, công khai các chính sách bán hàng đối với người 

mua,nhà đầu tư và bảo đảm uy tín trong quá trình thực hiện. 

o Tiếp thu và điều chỉnh ngay những sai sót, và khiếu nại của khách hàng với thái độ thành khẩn cầu thị, giữ 

vững thương hiệu, đội ngũ cán bộ làm thị trường phải nâng cao tính chuyên nghiệp. 

Công tác quản lý điều hành 

o Chất lượng các loại sản phẩm và hàng hoá dịch vụ phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn Iso 9001-2008 đã đăng 

ký và công bố. 

o Tổ chức hạch toán sâu và chi tiết từng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ, xác định hiệu 

quả từng tháng để điều chỉnh kịp thời. 

o Hợp lý hoá các công đoạn sản xuất, kiểm soát chặt chẽ các hao phí, để hạ giá thành sản phẩm dịch vụ, 

tăng hiệu quả và năng lực cạnh tranh, khuyến khích các đơn vị đầu mối và cá nhân hoặc nhóm người lao 

động áp dụng những sáng kiến cải tiến kỹ thuật để năng suất tăng, chất lượng bảo đảm, giảm chi phí bằng 

các chính sách cụ thể. 

o Quản lý chặt chẽ nợ phải thu, không có nợ xấu, mất nợ, mức dư nợ b nh quân năm 2015 phải phấn đấu 

giảm xuống dưới 90 tỷ. 

o Thực hiện đúng tiến độ và chất lượng các dự án đầu tư và hoạt động đầu tư năm 2015, tr nh tự đầu tư phải 

đúng quy định pháp luật đúng mục tiêu chiến lược được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua, từng dự án và 

hoạt động đầu tư phải được xem xét kỹ lưỡng, và bảo đảm hiệu quả. 

o Chuẩn bị đội ngũ cán bộ để thay thế Ban điều hành và tham gia HĐQT nhiệm kỳ tới. 

o Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, điều lệ hoạt động của công ty, qui chế nội quy, qui trình, qui 

phạm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, xử lý và phục hồi môi trường tất cả các hoạt động 

sản xuất kinh doanh dịch vụ. 

o Thực hiện nghĩa vụ xã hội dựa trên cơ sở hiệu quả và từng địa bàn hoạt động, có trách nhiệm với người 

dân và cộng đồng dân cư, từ khu phố, ấp, xã, phường, huyện, thị xã, tỉnh để tạo sự đồng thuận , ủng hộ để 

ổn định sản xuất lâu dài. 
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BÁO CÁO CỦA  

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty 

Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc 

Kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị 
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  Đánh giá các mặt hoạt động 

của Công ty 
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Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 

Hội đồng quản trị thống nhất với kết quả báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt 

động sản xuất kinh doanh năm 2014.Các chỉ tiêu cơ bản về sản lượng, doanh thu, lợi 

nhuận, nộp thuế, việc làm và thu nhập của người lao động, quyền lợi của cổ đông, đầu tư 

phát triển sản xuất, xử lý môi trường, thực hiện nghĩa vụ xã hội… đều được báo cáo đầy 

đủ và phản ánh đúng tình hình thực tế của Công ty. 

Xét về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, còn một số chỉ tiêu không đạt 

kết hoạch đề ra (khai thác chế biến khoán sản, bán hạ tầng KCN Đất Cuốc…) như mong 

muốn và kỳ vọng của cổ đông, của Hội đồng quản trị, của Ban điều hành, của cán bộ công 

nhân lao động nhưng doanh thu, lợi nhuận, nộp thuế và lợi ích của cổ đông vẫn đạt và 

vượt kế hoạch, tăng so với năm 2013. Kết quả đó là đáng kể, là tích cực, là cơ bản khẳng 

định sự ổn định và phát triển đúng định hướng. 

Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu định hướng và kế hoạch năm 2014 

Khai thác chế biến khoáng sản là chủ lực, là cốt lõi để ổn định và phát triển: duy trì ổn định 

các mỏ hiện có, chuẩn bị xong cơ bản các điều kiện cần và đủ để mở rộng, xuống sâu, 

tăng thời hạn khai thác các mỏ đá Phước Vĩnh- Phú Giáo, Tân Mỹ - Bắc Tân Uyên. 

Tìm kiếm và chọn lựa được một mỏ sét gạch ngói mới: Bố Lá- Phú Giáo (30 ha) có chất 

lượng và hoàn thành cơ bản các thủ tục pháp luật, để cấp phép năm 2015. Kế hoạch đưa 

diện tích 16ha để xin thăm dò cấp mốc tại xã Tam Lập – Phú Giáo (liền kề với mỏ Phước 

Vĩnh). 

Các dự án hoàn thành năm 2013 hoạt động tốt trong năm 2014, triển khai xây dựng các 

dự án mới: Hệ thống lắng lọc cao lanh Minh Long, Trung tâm hội nghị tiệc cưới Thanh 

Bình KSB đã hoàn thành và đưa vào hoạt động từ đầu năm 2015. 

Chuẩn bị theo lộ trình các dự án đầu tư kinh doanh: Khu công nghiệp Đất Cuốc mở rộng – 

Huyện Bắc Tân Uyên, Khu nhà ở cao cấp Bình Đức Tiến – Thị xã Thuận An. 

Quyết định đầu tư bổ sung thiết bị máy móc, hạ tầng kỹ thuật và những trang bị cần thiết 

và bắt buộc khác phục vụ cho sản xuất kinh doanh, xử lý môi trường, phòng chống cháy 

nổ và các hoạt động khác. 

Đánh giá hoạt động Quản lý công ty 

Tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, dưới là các Xí nghiệp đơn vị trực 

thuộc hạch toán báo sổ, theo ngành nghề kinh doanh và địa bàn hoạt động mang tính 

chuyên nghiệp phù hợp với thực tế từng thời điểm. 

Kiểm soát chặt chẽ quy trình kỹ thuật, quy phạm sản xuất, hệ thống định mức, hệ thống 

kiểm soát nội bộ, kiểm soát được tất cả các hoạt động kinh tế, phát hiện, ngăn chặn, hạn 

chế tối đa thất thoát, lãng phí bảo vệ các lợi ích của công ty. 

Duy trì, cải tiến, mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2008 

bằng kiểm tra, giám sát, đánh giá thường xuyên, định kỳ. 

Bảo đảm việc làm và thu nhập cho cán bộ công nhân lao động, xử lý quan hệ lao động 

theo quy định pháp luật. Bổ nhiệm mới, luân chuyển, điều chỉnh đội ngũ cán bộ các đơn vị 

đầu mối có đủ các kỹ năng để thực hiện nhiệm vụ đúng quy trình và qua thực tế sàng lọc. 

Tuân thủ các quy định pháp luật, pháp luật chung và pháp luật chuyên ngành đối với tất cả 

các hoạt động của công ty. Giám sát, kiểm tra, thanh tra thường xuyên và định kỳ của các 

cơ quan quản lý nhà nước các cấp được đánh giá là cơ bản, không bị xử phạt.  

Tình hình quan hệ cổ đông, mọi quan tâm của cổ đông và cá nhân đầu tư về tình hình 

công ty được đáp ứng, chia cổ tức năm 2013 và tạm ứng cổ tức 2014 đầy đủ và kịp thời. 

Thực hiện nghiêm túc các quy định với công ty niêm yết như báo cáo tài chính, công bố 

thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, đúng thời gian quy định, rõ ràng, 

minh bạch cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TPHCM và 

website của công ty.  
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Đánh giá hoạt động 

của Ban Tổng giám đốc 
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Ban Tổng giám đốc là cầu nối gắn kết tập thể cán 

bộ công nhân viên Công ty, tất cả cùng nhau phấn 

đấu vì một mục đích chung là ngày càng phát triển 

Công ty trên mọi phương diện. Trong năm 2014, 

Ban Tổng giám đốc đã làm tốt vai trò của mình 

trong việc điều hành mọi hoạt động Công ty; kết 

quả đạt được trong năm là rất khả quan và đáng 

khích lệ. Ngoài ra, Ban Tổng giám đốc đã thực 

hiện nghiêm ngặt các quy định Pháp luật đối với 

Công ty niêm yết về: công bố thông tin, báo cáo 

tài chính và các vấn đề khác theo quy định cho Ủy 

ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng 

khoán TP Hồ Chí Minh. 

Bên cạnh đó, Ban Tổng giám đốc cũng đã phối 

hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, chỉ đạo triển 

khai, đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng 

cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra. Công tác báo 

cáo được thực hiện chính xác và kịp thời, giúp 

cho Hội đồng quản trị có thể nắm bắt kịp thời tình 

hình Công ty nhằm xây dựng những chiến lược 

phù hợp và hiệu quả.  
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Kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị thống nhất với dự thảo của Tổng Giám đốc về các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, nộp thuế, lợi nhuận, 

phân phối lợi nhuận, đầu tư các dự án về khai thác chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, Khu Công Nghiệp Đất 

Cuốc, khu nhà ở cao cấp, việc làm thu nhập cho người lao động, nghĩa vụ xã hội và các giải pháp tổ chức thực hiện các chỉ 

tiêu, nhiệm vụ đặt ra năm 2015.Những tồn tại của năm 2014 cần phải được khắc phục theo tiến độ ngay từ quý II năm 

2015.  

Kết quả thực hiện quý I năm 2015 là tích cực, song cần phải thực hiện ngay các giải pháp được Đại Hội Đồng Cổ Đông 

thông qua để hoàn thành cao nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, linh hoạt và tranh thủ điều kiện thời tiết mùa 

khô cũng như những cơ hội, là năm doanh nghiệp thực hiện có chất lượng các mục tiêu ổn định lâu dài ngành khai thác 

chế biến khoáng sản. 

Phải chủ động chuẩn bị ngay từ quý IV năm 2015 để tăng sản lượng đối với mỏ đá Phước Vĩnh, mỏ đá Tân Mỹ để cân 

bằng doanh thu, hiệu quả năm 2016 (Nếu mỏ đá Tân Đông Hiệp không được cấp mới bổ sung). 

Bằng mọi biện pháp tích cực nhất tiết kiệm các chi phí đầu vào, giám sát chặt chẽ thực hiện các định mức tiêu hao để hạ 

giá thành sản phẩm dịch vụ, nâng cao hiệu quả các hoạt động kinh doanh. 

Tiếp thị, tiêu thụ sản phẩm bằng nhiều giải pháp phù hợp thời điểm trong năm để bán hết các loại sản phẩm theo kế hoạch 

năm 2015.  

Đầu tư xây dựng cơ bản các dự án và hoạt động đầu tư phục vụ sản xuất, kinh doanh, khảo sát nghiên cứu các dự án mới 

được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua cho năm kế hoạch và chiến lược dài hạn phải đúng quy định pháp luật, điều lệ 

công ty, phải đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.  

Tích cực thu hồi nợ tồn đọng, nợ phát sinh, giảm nợ bị chiếm dụng, không để nợ xấu, xem việc thu nợ là một nhiệm vụ chủ 

yếu năm 2015. Bảo tồn phát triển vốn và nguồn vốn chủ sở hữu. 

Quản trị tốt nguồn nhân lực có kế hoạch đào tạo, huấn luyện cụ thể năm 2015 nhất là đội ngũ cán bộ, khoa học kỹ thuật, 

quản lý có trình độ và lao động kỹ thuật đủ điều kiện thực hiện các yêu cầu trên và vận hành có hiệu quả các dự án mới.  

Hội đồng quản trị giám sát việc thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Ban điều hành công ty hàng 

tháng, quý, để có giải pháp kịp thời, phối hợp xử lý và điều chỉnh kịp thời.  
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QUẢN TRỊ CÔNG TY 
 

Hội đồng quản trị 

Ban kiểm soát 

Giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích  

của HĐQT, BĐH và BKS 
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Hội đồng quản trị 

 

Thành niên HĐQT 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ Lý do vắng mặt 

1 Trần Đình Hải Chủ tịch HĐQT 4 100%  

2 Hoàng Văn Lộc Thành viên HĐQT 4 100%  

3 Trần Thiện Thể Thành viên HĐQT 4 100%  

4 Trương Hữu Quyến Thành viên HĐQT 4 100%  

5 Nguyễn Thị Lương Thanh Thành viên HĐQT 3 75% Mới bổ nhiệm 

6 Lê Hồng Thanh Thành viên HĐQT 1 25% Miễn nhiệm 

 

Sơ yếu lý lịch Hội đồng quản trị 

 

Ông Trần Đình Hải 

Chủ tịch HĐQT 

Năm sinh: 1956 

Nơi sinh: Vũ Hợp, Hoài Ân, Thái Bình 

Trình độ: Cử nhân Luật 

Tỷ lệ CP đang nắm giữ: 0,2% 

 

  

Ông Hoàng Văn Lộc 

Thành viên HĐQT 

Năm sinh: 1956 

Nơi sinh: Kỳ Bắc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 

Trình độ: Kỹ sư Địa chất công trình 

Tỷ lệ CP đang nắm giữ: 0,11% 

 

Ông Trần Thiện Thể 

Thành viên HĐQT 

Năm sinh:1963 

Nơi sinh: Tân Lập Phú, Huyện Bình 
Long, Tỉnh Bình Phước  

Trình độ: Cử nhân Tài chính kế toán 

Tỷ lệ CP đang nắm giữ: 0,06% 

Ông Trương Hữu Quyền 

Thành viên HĐQT 

Năm sinh: 1963 

Nơi sinh: Long Bình, Đồng Nai  

Trình độ: 6/12 

Tỷ lệ CP đang nắm giữ: 1,82% 

  Bà Nguyễn Thị Lương Thanh 

Thành viên HĐQT  

Năm sinh: 1978 

Nơi sinh: Hà Nội 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài 
chính – Tín dụng 

Tỷ lệ CP đang nắm giữ: 0% 
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Hoạt động của hội đồng quản trị 

o Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. 

o Giá sát tình hình thực hiện các dự án đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra trên tất cả các lĩnh vực: trung 

tâm nhà hàng tiệc cưới, mở rộng khu công nghiệp Đất Cuốc, hệ thống lắng lọc ép khung bản cao lanh, khu 

dân cư Bình Đức Tiến và các khoản đầu tư khác cho sản xuất. Các công trình đã hoàn thành được đưa 

ngay vào sử dụng để phát huy hiệu quả, các dự án dở dang được đôn đốc để sớm hoàn thành, nghiệm thu 

quyết toán đúng tiến độ. 

o Đã thực hiện cơ bản các trình tự thủ tục theo quy định để xin cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền 

cấp phép và gia hạn đối với các mỏ hiện có về độ sâu và thời gian: mỏ Vĩnh Phước, mỏ Tân Mỹ. 

 

Các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị 

Không có 

 

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị 

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

1 01/2014/NQ-HĐQT 27/10/2014 

 Thống nhất kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 9 tháng 
đầu năm 2014 

 Thông qua báo cáo tình hình đầu tư các dự án: chuẩn bị đầu 
tư, đầu tư đã hoàn thành, đang thực hiện dở dang và phấn 
đấu hoàn thành đúng kế hoạch đúng tiến độ để đưa vào sử 
dụng. 

 Thống nhất tập trung chỉ đạo hoàn thành cao nhất các chỉ 
tiêu còn lại của kế hoạch năm 2014. 

 Thống nhất giao cho Ban điều hành có giải pháp phù hợp 
thực hiện dự án về khai thác và chế biến khoáng sản. 

 Thống nhất tạm chia cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2014 là 
15% Vốn điều lệ, làm thủ tục trong tháng 12/2014 và chi trả 
vào tháng 01/2015. 

 

Danh sách Thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Ông Trần Đình Hải Chủ tịch HĐQT 

2 Ông Trần Thiện Thể Thành viên HĐQT 
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Ban kiểm soát 

 

Thành viên Ban kiểm soát 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Chu Thế Hoàng Trưởng Ban Kiểm soát  

2 Phạm Thanh Tùng Thành viên BKS 

3 Mai Văn Lịch Thành viên BKS 

 

Sơ yếu lý lịch Ban kiểm soát 

Ông Chu Thế Hoàng 

Trưởng BKS 

Năm sinh: 1981 

Nơi sinh: Hải Phòng 

Trình độ: Kỹ sư Xây dựng 

Tỷ lệ CP đang nắm giữ: 0 

Ông Phạm Thanh Tùng 

Thành viên HĐQT 

Năm sinh:1969 

Nơi sinh: Biên Hòa, Đồng Nai  

Trình độ: Kỹ sư Điện công nghiệp 

Tỷ lệ CP đang nắm giữ: 0,07% 

Ông Mai Văn Lịch 

Thành viên HĐQT 

Năm sinh: 1964 

Nơi sinh: Nam Định  

Trình độ: Cử nhân Tài chính kế toán 

Tỷ lệ CP đang nắm giữ: 0,05% 

 

Hoạt động của Ban kiểm soát 

o Ban kiểm soát có 1 trưởng ban và 2 thành viên, các thành viên đã thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế 

hoạt động của Ban Kiểm soát; 

o Ban Kiểm soát đã theo sát tình hình hoạt động, định hướng phát triển của Công ty, tình hình thực hiện nghị 

quyết ĐHĐCĐ thường niêm năm 2014; 

o Xem xét các báo cáo về công tác quản lý, điều hành, báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 

hàng quý năm 2014 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 của Công ty; 

o Ban kiểm soát nhận các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Báo cáo tình hình nhiệm vụ, kế 

hoạch và các biện pháp thực hiện; đồng thời xem xét chỉ đạo và triển khai hoạt động của Hội đồng quản trị 

cũng như việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Giám đốc điều hành. 
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Giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BĐH và BKS 

 

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: 

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát 

Trong năm 2014, tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: 2.000.000.000 đ 

Lương, thưởng và các khoản thu nhập khác của Ban điều hành  

Các khoản thu nhập Lương Thưởng TN khác 

Giá trị các khoản thu nhập  2.171.943.000 191.584.000 955.535.000 

 

Giao dịch của cổ đông nội bộ 

Không có 

 

Giao dịch khác 

Không có 

 

Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty 

Trong năm 2013, Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương đã thực hiện đầy đủ và đúng quy định 

của pháp luật và điều lệ của Công ty về công tác quản trị Công ty. Tháng 6/2013, Đại hội đồng cổ đông đã thông 

qua bản “Quy chế quản trị 2013”, được xem là mục tiêu, phương hướng để quản trị Công ty hiệu quả. 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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