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THÔNG TIN CHUNG
1. Thông tin khái quát
Tên công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

Tên giao dịch:

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

Tên viết tắt:

BERUB JSC

Giấy CNĐKDN số:

0301150295 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/04/2007,
đăng ký thay đổi lần thứ 7 vào ngày 09/03/2016

Vốn điều lệ:
Vốn đầu tư của
chủ sở hữu:

123.749.970.000 VNĐ (Một trăm hai mươi ba tỷ bảy trăm bốn mươi chín triệu

chín trăm bảy mươi ngàn đồng)

123.749.970.000 VNĐ (Một trăm hai mươi ba tỷ bảy trăm bốn mươi chín triệu

chín trăm bảy mươi ngàn đồng)

Địa chỉ:

Lô B 3 – 1 KCN Tây Bắc Củ Chi, đường Giáp Hải (D3), xã Trung Lập Hạ,
Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.

Số điện thoại:

(08) 3790 7619 – 3 790 8068

Số fax:

(08) 3790 7461

Website:

www.berubco.com.vn

Email:

berubco@yahoo.com

Mã cổ phiếu:

BRC
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Giai đoạn 1976 – 2010

1976

Đổi tên thành Công Ty Cao Su
Bến Thành trực thuộc Sở Công
Nghiệp TP.HCM.

Tiền thân là Xí nghiệp Cao su Giải
Phóng trực thuộc Sở Công Nghiệp
TP. HCM, tọa lạc trong nội thành
Quận 11.

1994

1998

Đổi tên thành Công ty Cổ phần
Cao su Bến Thành trực thuộc
Tổng Công Ty Công Nghiệp Sài
Gòn.
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Công ty dời về khu công nghiệp
Tât Bắc Củ Chi rộng 2 hecta và
đầu tư mới toàn bộ thiết bị sản
xuất hiện đại.

2007
2010

Tăng vốn điều
lệ lần đầu lên
75.000.000.000
đồng.

THÔNG TIN CHUNG
Giai đoạn 2012 – 2016

2016

Tập trung hoàn thiện nhà máy băng tải lõi
thép, đưa vào sử dụng trong năm 2015

2014
2015

2013
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.

Ổn định hoạt động kinh
doanh

Tăng vốn điều lệ lên
123,7 tỷ đồng.

2012

2011

Cổ phiếu BERUBCO được chính thức giao dịch tại
Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM với mã chứng
khoán BRC.
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Thành tích trong hoạt động

Huân chương lao động Hạng 3 (1994 và 2011)
Huy chương vàng dây courroie, băng tải (2004 và
2008)
Huy chương vàng Hội chợ công nghiệp Quốc tế
(2006)
Cúp vàng thương hiệu Công Nghiệp hàng đầu Việt
Nam (2008)
Cờ và bằng khen của UBND TP.HCM (2009)
Doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin
(2016)
Ngoài ra Công ty còn có một số thành tích khác như:
02 cúp vàng giải thưởng quốc gia về thương hiệu
hàng đầu Việt Nam, 06 Huy chương vàng tại Hội chợ
Quốc tế hàng Công nghiệp Việt Nam, Thương hiệu
băng tải số 1 Việt Nam, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp
phát triển cao su.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

-

-
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Sản xuất sản phẩm cao su: băng tải lõi vải, băng tải lõi thép, dây courroie, dây trân bản,
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, 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 lõi vải, băng tải lõi thép, dây courroie, dây trân bản,
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, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ.

THÔNG TIN CHUNG
Sản phẩm tiêu biểu

Băng tải lõi thép

Phụ tùng cao su

Sản phẩm cao su
giao thông

Tấm chắn bùn xe tải

Băng tải tai bèo

Sản phẩm courroie loại
thông dụng

Băng tải gân

Băng tải nhám

Băng tải kháng bắt lửa
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Địa bàn kinh doanh
Trong nước và xuất khẩu sang các nước như: Mỹ, Indonesia, Malaysia, Ai Cập, Trung Quốc, Nhật Bản.
Cụ thể:

Sản phẩm băng tải, băng
bida, cao su tấm
(Thị trường xuất khẩu lớn nhất)

Mỹ
Trung
Quốc

Sản phẩm bida

Malaysia

Sản phẩm
Phao chắn dầu
(Thị trường lớn thứ 3)
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THÔNG TIN CHUNG

Sản phẩm
cao su kĩ thuật
(Thị trường lớn thứ 2)

Sản phẩm
dây courroie
Ai
Cập

Indonesia

Trong
nước

Nhật
Bản

Độc quyền
sản phẩm
băng tải lõi
thép

Sản phẩm
ttấm lót sàn
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3. Tổ chức cơ cấu bộ máy
Cơ cấu bộ máy quản lý

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG TGĐ
KINH DOANH

PHÒNG KINH
DOANH

Văn phòng
Hà Nội
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Kho Thành
Phẩm

PHÒNG KẾ
HOẠCH – VẬT TƯ

Kho
Vật tư

PHÒNG NHÂN SỰ
- HÀNH CHÍNH

PHÒNG KẾ TOÁN
– TÀI CHÍNH

Cán luyện

THÔNG TIN CHUNG

PHÒNG TGĐ
KỸ THUẬT

XƯỞNG SẢN
XUẤT

Courroie Cao
su kỹ thuật

PHÒNG QA – KCS
VÀ ISO

PHÒNG KỸ THUẬT

Băng tải

Cơ
điện
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Các công ty con, công ty liên kết
Các công ty con:
Không có

Công ty liên kết

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 BERUBCO: 260.246.666 VNĐ
Tỷ lệ sở hữu: 50%
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4. Định hướng phát triển
Các mục tiêu chủ yếu của Công ty



Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn cho hoạt động đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh.



Nhiệm vụ của công ty là phấn đấu hướng đến mục tiêu trở thành công ty hàng đầu Việt
Nam về sản xuất, xuất khẩu 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,
làm tăng nguồn thu nhập và vị thế của công ty trên thị trường.



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.
Tận dụng nguồn lực sẵn có và tạo nguồn lực mới thông qua công tác đào tạo, đào tạo
lại, tuyển dụng mới nhằm phù hợp và tạo động lực để phát triển công ty.



Tăng năng suất lao động cho các sản phẩm sẵn có, đầu tư các sản phẩm mới có hàm
lượng chất xám lớn, có giá trị và hiệu quả cao.



Xây dựng môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp, tạo điều kiện làm việc tốt nhất
cho người lao động. Đồng thời nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên
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Chiến lược phát triển trung và dài hạn



Việt Nam đang trên con đường công nghiệp hoá, hiện
đại hoá,những dự án của các khu công nghiệp đang
chiếm tỷ trọng cao trong tổng vốn đầu tư FDI cấp mới
và tăng thêm của cả nước, minh chứng cho sự phát triển
mạnh mẽ của nền công nghiệp Việt Nam nói chung, tạo
ra một lượng cầu khá lớn đối với các sản phẩm bổ trợ
công nghiệp như sản phẩm của BRC. Vì vậy, trong dài
hạn tiếp tục cải tiến máy móc và công nghệ nhằm đa
dạng hoá sản phẩm, nâng cao chất lượng của sản phẩm
để đón nhận một lượng cầu của các ngành sản xuất công
nghiệp trong tương lai.



Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, xây dựng và
phát triển thương hiệu đến với các đối tượng khách hàng
trong và ngoài nước. Đầu tư một dây chuyền sản xuất
băng tải cao su lõi thép, sản phẩm có tính hiệu quả cao
hơn nhiều so với băng tải lõi vải thông thường.

Các mục tiêu đối với môi trường và xã hội
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Thực hiện các phong trào đền ơn đáp
nghĩa, uống nước nhớ nguồn, các gia đình
thương binh liệt sỹ, gia đình chính sách.



Đào tạo nâng cao trình độ nhận thức cho
cán bộ CNV để mọi người chấp hành, thực
hiện, làm cho mọi người đều chung tay bảo
vệ môi trường.



Hằng năm tổ chức huấn luyện, đào tạo về
chuyên môn nghiệp vụ, an toàn bảo hộ lao
động và an toàn thiết bị nghiêm ngặt. Thực
hiện chương trình tiết kiệm năng lượng,
giảm thiểu việc hư hỏng máy móc để giảm
hạn chế ô nhiễm môi trường.

THÔNG TIN CHUNG
5. Các rủi ro
Rủi ro kinh tế
Theo tổng cục thống kê Việt Nam, bước sang năm 2016, mặc dù nền kinh tế Thế giới có nhiều biến
động phức tạp, kinh tế trong nước tuy không có sự bứt phá về tăng trưởng nhưng cũng có nhiều điểm
sáng. Tính đến hết năm 2016, tổng sản phẩm quốc nội bình quân 6,21%, cụ thể quý I tăng 5,48%;
quý II tăng 5,78%; quý III tăng 6,56% và quý IV tăng 6,68%. Nhìn chung, mức tăng trưởng này tuy
không cao bằng năm 2015 và không đạt chỉ kế hoạch đề ra, nhưng trong bối cảnh nền kinh tế gặp
nhiều khó khăn thì đây được xem là một thành công. Lạm phát bình quân tăng 2,66% so với bình quân
năm 2015 đồng thời vẫn nằm trong giới hạn mục tiêu 5% mà Quốc hội đề ra. Lãi suất cho vay ổn định
tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, mở rộng quy mô thị trường của các doanh nghiệp nói
chung và BRC nói riêng.
Là một công ty chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ cao su như băng chuyền, dây
courroie,.... phục vụ cho các ngành sản xuất công nghiệp và một số ngành khác. Vì vậy mọi sự biến
động của nền kinh tế Việt Nam nói chung hay những biến động trong khu vực công nghiệp nói riêng
đều có ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tỷ giá
Cao su tổng hợp là một trong số các nguyên liệu chính phục vụ trong quá trình sản xuất các sản phẩm
của BERUBCO.Nguyên liệu này vẫn còn phải nhập khẩu từ nước ngoài, điều này sẽ tác động đến hoạt
động của công ty khi có bất kỳ sự thay đổi nào trong tỷ giá ngoại tệ. Bởi vì doanh nghiệp thường phải
nhập khẩu một lượng nguyên liệu lớn bằng tiền USD, sau khi sản xuất lại bán ra thị trường nội địa bằng
đồng tiền Việt Nam, do đó sự biến động về tỷ giá sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh
của Công ty.

Rủi ro pháp luật
Là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước, đã niêm yết chứng khoán tại Sở giao
dịch chứng khoán TP.HCM, nên mọi hoạt động của công ty đều chịu sự chi phối của Luật Doanh Nghiệp,
Luật Chứng khoán, Luật đầu tư, Luật Bảo vệ môi trường,... Hiện nay, một số bộ luật liên quan đến việc
kinh doanh của Công ty được hoàn thiện và thay đổi cho phù hợp như Luật Doanh Nghiệp 2014, Luật
Đầu tư 2014 đã tạo ra môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh
đồng thời cũng gây ra thách thức trong việc cơ cấu lại bộ máy cho phù hợp, tránh để vi phạm pháp
luật làm ảnh hưởng đến lợi nhuận công ty. Ngoài ra, các sản phẩm kinh doanh chủ yếu của BERUBCO
đều sử dụng nguyên liệu chính từ cao su. Đây là một ngành chịu ảnh hưởng rất lớn từ những chính
sách của nhà nước. Do đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cũng đồng thời bị tác động bởi
những nghị định, văn bản của nhà nước trong lĩnh vực này.
Ngoài ra, các sản phẩm của BRC thường được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới, hoạt động này
có thể gặp trở ngại vì một số qui định của các nước nhập khẩu như: kiểm tra về chất lượng sản phẩm,
các phương thức thanh toán, thủ tục hải quan…
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Rủi ro đặc thù ngành
Biến động giá nguyên vật liệu đầu vào
Trong năm vừa qua, các nước sản xuất cao su lớn trên thế giới đã thực hiện chính sách giảm sản lượng
sản xuất nhằm ổn định lượng cung – cầu, điều này đã kéo giá cao su tăng so với năm 2015. Ngoài ra,
tại Thái Lan, nước sản xuất và xuất khẩu cao su lớn nhất thế giới, bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ
lụt, làm sản lượng cao su giảm sút. Các yếu tố trên đã khiến giá cao su thiên nhiên tăng mạnh từ 1,2
USD/kg tại thời điểm đầu năm đến 1,6 USD vào quý 4, kết thúc năm ở 2,4 USD/kg.
Nguyên liệu đầu vào sử dụng trong sản xuất các sản phẩm của BERUBCO chủ yếu là cao su thiên nhiên
chiếm khoảng 70%, còn lại là cao su tổng hợp và các nguyên vật liệu khác. Giá cả của loại vật liệu này
vẫn còn chịu ảnh hưởng rất lớn từ giá cao su thiên nhiên trên thế giới, do đó rủi ro về sự biến động
giá là điều không thể tránh khỏi. Hiểu được điều này, Công ty luôn thiết lập mối quan hệ lâu dài và uy
tín với những đối tác trong nước đảm bảo tính ổn định cho giá cả nguyên liệu đầu vào. Bên cạnh đó,
Công ty cũng thường xuyên mở rộng mối quan hệ hợp tác với nhiều nhà cung cấp cao su thiên nhiên
khác để có được nguồn nguyên liệu với giá hợp lý.

Biến động giá sản phẩm đầu ra
Hiện nay, Công ty là một trong hai nhà máy sản xuất băng tải tại Việt Nam. Tuy sản phẩm của Công
ty chiếm tỷ trọng cao ở thị trường trong nước, nhưng đang gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các mặt
hàng ngoại nhập với giá rẻ và chất lượng thấp, chủ yếu đến từ Trung Quốc. Mục tiêu của Công ty là
sản xuất các mặt hàng có chất lượng tốt với giá cả hợp lý, tăng cường việc đưa sản phẩm đến với thị
trường nội địa và nước ngoài, vì thế việc các sản phẩm kém chất lượng được bán ra với giá thành thấp
đang là trở ngại mà Công ty phải đối mặt.
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Rủi ro môi trường
Ngoài việc thực hiện theo quy định của luật liên quan đến ngành nghề kinh doanh, Công ty còn
chịu sự chi phối bởi Luật Bảo vệ môi trường. Những hoạt động khai thác, sử dụng và quy hoạch
dự án của Công ty phải đảm bảo những tiêu chuẩn theo bộ Luật này. Vấn đề xử lý chất thải,
tránh gây ra ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của xã hội là điều Công ty quan tâm
hàng đầu, luôn đảm bảo việc sử dụng tiết kiệm nguồn năng lượng, tái sử dụng, nhằm thực hiện
tăng trưởng phát triển đi đôi với bảo vệ môi trường và lợi ích xã hội.

Rủi ro khác
Các rủi ro bất khả kháng như chiến tranh, thiên tai, bệnh dịch, hỏa hoạn… nếu xảy ra sẽ gây
thiệt hại về tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty. Để giảm thiểu rủi ro,
Công ty đã thường xuyên kiểm tra, bảo trì và đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa
cháy, tham gia mua bảo hiểm cho hàng hoá và tài sản.
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1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Các chỉ tiêu tài chính năm 2016
KH 2016

% TH
2016/TH
2015

% TH/KH
2016

202.969

207.626

112,80

97,76

179.934

202.885

205.376

112,76

98,79

Triệu đồng

17.544

26.133

20.407

148,96

128,06

Triệu đồng

13.230

21.692

16.326

163,96

132,89

ĐVT

TH
2015

TH
2016

Tổng doanh thu

Triệu đồng

179.938

Doanh thu thuần

Triệu đồng

Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế

Chỉ tiêu

250
202,885
200

179,934

150
Năm 2015
Năm 2016

100

50
13,23

21,692

0

Doanh thu thuần

Lợi nhuận sau thuế

Nhìn chung, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty đang có những tiến triển khả quan.
Tổng doanh thu năm 2016 chỉ đạt 202,969 tỷ đồng, tăng 12,80% so với cùng kỳ năm trước, đạt
97,76% so với kế hoạch đề ra.
Doanh thu thuần đạt mức 202,885 tỷ đồng, đạt 98,79% so với kế hoạch, tăng 12,76% so với
cùng kỳ năm trước.
Lợi nhuận trước thuế năm 2016 là 26,133 tỷ đồng, tăng 48,96% so với cùng kỳ năm trước, vượt
kế hoạch đề ra 28,06%.
Lợi nhuận sau thuế đạt 21,692 tỷ đồng, vượt kế hoạch 32,89% và tăng 63,96% so với cùng kỳ
năm trước.
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Sản lượng sản xuất năm 2016
Chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch

Thực hiện

% TH/KH

Tình hình sản xuất
Băng tải lõi vải

m2

90.000

99.979

111,09

Băng tải lõi thép

m2

13.000

8.416

65,74

inch

35.000.000

38.150.312

109,00

kg

600.000

601.077

100,18

Băng tải lõi vải

m2

90.000

98.157

109,06

Băng tải lõi thép

m2

13.000

8.178

62,91

inch

37.000.000

40.584.943

109,69

600.000

612.328

102,05

Dây courroie
Cao su kĩ thuật
Tình hình tiêu thụ

Dây courroie
Cao su kĩ thuật

kg

Băng tải
Băng tải lõi vải sản xuất
99,979 m2 vượt 11,09% so
với kế hoạch, tình hình tiêu
thụ đạt 98,157 m2 vượt
9,06% so với kế hoạch .
Vì sản phẩm băng tải lõi
thép của Công ty vẫn còn
khá mới so với các sản
phẩm khác, nhà máy sản
xuất sản phẩm này lại vừa
mới hoàn thiện gần đây.
Nên tình hình sản xuất và
tiêu thụ băng tải lõi thép
đều thực hiện dưới 70% kế
hoạch đề ra. Trong năm
công ty có rất nhiều nỗ lực
quảng bá sản phẩm đến
khách hàng tiềm năng như
quảng cáo trên đài truyền
hình, tư vấn, dự thầu, báo
giá... sản lượng tiêu thụ đã
có bước phát triển nhưng
chưa đạt được kỳ vọng.
Công ty sẽ tiếp tục triển
khai các biện pháp phù
hợp và cần thiết để gia
tăng lượng tiêu thụ của
mặt hàng này trong năm
2017.

Dây courroie

Cao su kĩ thuật

Tình hình sản xuất và tiêu
thụ dây courroie có sự tăng
trưởng vượt bật so với năm
2015. Sản lượng sản xuất
đạt 38,150,312 inch tăng
9%, sản lượng tiêu thụ đặt
mức 40,584,943 inch vượt
kế hoạch 9,69 %.

Cao su kĩ thuật cũng
có dấu hiệu vượt kế
hoạch với tình hình
sản xuất đạt 601,007
kg tăng 0,18%, tình
hình tiêu thụ ở mức
612,328
kg
vượt
2,05% kế hoạch.





Tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong năm 2016
của Công ty khá tốt. Mặc dù có những khó khăn nhất định,
nhưng với chiến lược chi phí thấp và khác biệt hóa sản
phẩm với phương châm chất lượng là hàng đầu, luôn chú
trọng công tác phát triển thị trường, quảng bá thương
hiệu, áp dụng chính sách giá phù hợp, thực hiện tốt dịch
vụ sau bán hàng, nên các chỉ tiêu đều hoàn thành so với
các kế hoạch đề ra và có sự tăng trưởng so với cùng kỳ.
Các sản phẩm của Công ty đều đạt chỉ tiêu so với kế hoạch
cho thấy sự cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên
trong năm qua.
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Cơ cấu doanh thu
Chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2015

Năm 2016

% tăng giảm

Cao su nguyên
liệu/Hàng hóa

Triệu đồng

606

1.964

224,09

Băng tải

Triệu đồng

131.798

145.280

10,23

Dây courroie

Triệu đồng

18.588

22.222

19,55

Cao su kĩ thuật

Triệu đồng

25.289

26.885

6,31

Dịch vụ

Triệu đồng

3.654

6.533

78,79

Doanh thu BH
và CCDV

Triệu đồng

179.934

202.885

12,76

2016

2015

3,22% 0,97%

0,34%
2,03%

Cao su
nguyên liệu
Băng tải

16,03%

Dây courroie

10,33%
73,25%

13,25%
10,95%

Cao su kỹ
thuật
Dịch vụ

71,61%

Cơ cấu lợi nhuận gộp
Chỉ tiêu

ĐVT

Cao su nguyên liệu

Triệu đồng

196

407

107,65

Băng tải

Triệu đồng

36.801

38.493

4,60

Dây courroie

Triệu đồng

4.670

6.059

29,74

Cao su kĩ thuật

Triệu đồng

6.805

6.386

-6,16

Dịch vụ

Triệu đồng

3.654

6.533

78,79

Triệu đồng

52.128

57.878

11,03

Lợi nhuận BH và
CCDV

21

Năm 2015

Năm 2016

% tăng giảm

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TRONG NĂM

2015

2016

7,01% 0,38%

Cao su
nguyên liệu
Băng tải

20,06%
8,96%

Dây courroie
70,60%

Cao su kỹ
thuật
Dịch vụ

0,70%
11,29
%
11,03
%
10,47
%

66,51
%

Trong năm qua, thị trường cao su thiên nhiên
có nhiều tín hiệu hồi phục tích cực. Có thể thấy
doanh thu các sản phẩm của Công ty đều tăng
trong năm qua.

thiên nhiên tăng cao trong nửa cuối năm là
nguyên nhân chính dẫn đến việc doanh thu và
lợi nhuận cao su nguyên liệu tăng trong năm
2016.

Băng tải là sản phẩm chiếm tỉ trọng cao nhất,
tuy nhiên mức tăng trưởng chỉ đạt 10%,
nguyên nhân chính là do giá bán sản phẩm
băng tải giảm 12% so với năm trước. Chính
điều này đã khiến doanh thu băng tải chỉ đạt
145,25 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 38,49 tỷ đồng,
tăng 5% so với năm 2015.

Dây courroie có mức tăng trưởng tốt, doanh thu
tăng từ 18,588 tỷ đồng lên 22,222 tỷ đồng vượt
19,55% so với năm 2015. Doanh thu tăng kèm
theo giá nguyên vật liệu sản xuất giảm dẫn đến
lợi nhuận gộp dây courroie tăng từ 4,67 tỷ đồng
lên đến 6,06 tỷ đồng.

Là mặt hàng chiếm tỷ trọng thấp trong các sản
phẩm, cao su nguyên liệu lại là mặt hàng tăng
trưởng cao nhất, tăng từ 606 triệu đồng lên
1,964 tỷ đồng vượt 224,09%, lợi nhuận tăng từ
196 triệu đồng lên 407 triệu đồng. Giá cao su

Lợi nhuận của mặt hàng cao su kĩ thuật 6,39 tỷ
đồng là do sản lượng chỉ đạt 83% so với năm
2015. Mặc dù sản lượng giảm so với năm ngoái,
nhưng Công ty đã tiêu thụ được nhiều mặt hàng
có giá trị cao (băng bida) làm cho doanh thu
tăng từ 25,29 tỷ đồng lên 26,89 tỷ đồng.
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2. Tổ chức và nhân sự
Danh sách ban điều hành
Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ – Tổng giám đốc đều hành
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 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 - 2016

Phó Tổng giám đốc CTCP Cao su Bến Thành

2016 đến nay

Tổng Giám đốc CTCP Cao su Bến Thành

Số cổ phiếu nắm giữ

16.698 cổ phiếu chiếm 0,13% VĐL

Bà Lưu Thị Tố Như – Kế toán trưởng
Năm sinh

29/11/1980

Trình độ chuyên môn

Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác
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 phiếu chiếm 0,01% VĐL
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Những thay đổi trong ban điều hành
Ngày 09/03/2016, Hội đồng quản trị đã ban hành quyết định số 160/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm ông
Nguyễn Trần Nghiêm Vũ làm Quyền Tổng giám đốc điều hành, người đại diện theo pháp luật của BRC.

Tổ chức và nhân sự
Số lượng cán bộ, nhân viên
STT

Tiêu chí

I

Theo trình độ lao động

1

Số lượng người

Tỷ trọng (%)

173

100

Trình độ đại học, cao đẳng

39

22,54

2

Trình độ trung cấp

11

6,36

3

Trình độ lao động phổ thông

123

71,10

II

Theo loại hợp đồng lao động

173

100

1

Hợp đồng không thời hạn

97

56,07

2

Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm)

1

0,58

3

Hợp đồng xác định từ 1-3 năm

75

43,35

Theo tính chất lao động

173

100

1

Trực tiếp sản xuất

134

77,46

2

Không trực tiếp sản xuất

39

22,54

III

Thu nhập bình quân

Chỉ tiêu
Thu nhập bình quân

ĐVT
Đồng/ người/ tháng

Năm 2015
6.700.000

Năm 2016
7.350.000

Tính đến nay số lượng công nhân viên toàn công ty là 173 người, không thay đổi so với năm 2015.
Mức lương bình quân trong năm 2016 của mỗi nhân viên là 7.350.000 triệu đồng/ người/ tháng, cao
hơn 9,7% so với năm 2015.
Chính sách nhân sự
Công ty vẫn tiếp tục đào tạo nguồn lực có sẵn, tập trung nâng cao năng lực chuyên môn cũng như
quan tâm đến đời sống của người lao động. Đồng thời BRC cũng đưa ra các chính sách hợp lí, khuyến
khích nhân viên gắn bó với sự phát triển của Công ty.
Chính sách đào tạo
Công ty luôn chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ quản lý chuyên môn, đáp ứng nhu cầu
phát triển của Công ty. Tạo cơ hội cho cán bộ, nhân viên tham gia các lớp nâng cao trình độ ngiệp 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.
Tăng cường giám sát, kết hợp đào tạo, hướng dẫn người lao động ngay trong quá trình sản xuất.
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Chính sách phúc lợi
Công ty luôn có mức lương khá cạnh tranh so với các doanh nghiệp cùng ngành, lương bình quân của
cán bộ nhân viên trong năm 2016 là 7.350.000 triệu đồng/người/tháng. Cán bộ lao động, công nhân
luôn được đảm bảo trả lương đúng hạn, không có tình trạng nợ lương. Ngoài ra, 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.
Ngoài ra công ty cũng tổ chức các buổi tọa đàm để lắng nghe các ý kiến, góp ý của cán bộ công nhân
viên. Tổ chức du lịch trong và ngoài nước nhằm nâng cao tính đoàn kết, gắn bó giữa công nhân lao
động và cấp quản lý.
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3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án
Các khoản đầu tư lớn
Loại
Đầu tư góp vốn

Tên Công ty

Tỷ lệ

Công ty CP chỉ sợi cao
su V.R.G Sado

Giá trị
1.88%

6.000.000.000 đồng

Công ty CP chỉ sợ cao su V.R.G Sado:

Công tác xây dựng và vận hành:
Nhà máy xây dựng bàn giao hoàn thành vào ngày 23/9/2015.
Lắp đặt thiết bị hoàn thành vào ngày 25/9/2015.
Chạy thử từ ngày 26/9/2015-02/11/2015.
Năm 2016, Sado lỗ 78,4 tỷ đồng, lũy kế lỗ từ khi hoạt động là 92.845.033.078 đồng, kế hoạch
năm 2017 vẫn tiếp tục lỗ 64,5 tỷ đồng.
Tổng số trích lập giảm giá đầu tư tài chính là 1.722.178.811 đồng, dự kiến phải tiếp tục trích
lập cho các năm tiếp theo
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4. Tình hình tài chính
STT

Chỉ tiêu

ĐVT

2015

% tăng
giảm

2016

1

Tổng giá trị tài sản

Triệu đồng

281.740

272.133

-3,41

2

Doanh thu thuần

Triệu đồng

179.934

202.885

12,76

3

Lợi nhuận từ hoạt
đông kinh doanh

Triệu đồng

17.466

26.209

50,06

4

Lợi nhuận khác

Triệu đồng

78

-76

-197,44

5

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

17.544

26.133

48,96

6

Lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng

13.230

21.692

63,96

9

9

0

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ
tức

7

%

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 có dấu hiệu khả quan hơn, tăng hơn 10%
so với năm 2015. Doanh thu thuần tăng từ 179,934 tỷ đồng năm 2015 lên 202,885 tỷ năm
2016 (tăng 12,76%) do sản lượng, doanh số bán của từng mặt hàng đều có mức tăng so với
năm 2015.
Doanh thu tăng đã tác động mạnh đến lợi nhuận của Công ty trong năm 2016, lợi nhuận trước
thuế tăng 48,96% (từ 17,54 tỷ đồng năm 2015 lên đến 26,13 tỷ đồng năm 2016).
Ngoài ra, lợi nhuận tăng một phần là do việc tăng trong doanh thu tài chính, tăng 51% từ
1,794 tỷ đồng năm 2015 lên đến 9,968 tỷ đồng năm 2016, cụ thể:
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Lãi do chênh lệch tỷ giá đồng JPY trong tháng 6/2016 do đánh giá lại tài khoản có gốc
ngoại tệ, tăng từ 15,997 triệu đồng lên 1,516 tỷ đồng.



Lãi liên doanh, chuyển nhượng là 7,265 tỷ đồng.
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Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2015

Năm 2016

1

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

-

Hệ số thanh toán ngắn hạn

Lần

2,49

2,69

-

Hệ số thanh toán nhanh

Lần

1,74

1,74

2

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

-

Hệ số nợ / Tổng tài sản

%

32,35

28,69

-

Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu

%

48,82

40,23

3

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

-

Vòng quay hàng tồn kho

Vòng

3,55

3,32

-

Doanh thu thuần/ Tổng tài sản

Lần

0,63

0,73

4

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

-

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu
thuần

%

7,94

10,69

-

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ
sở hữu

%

7,56

11,43

-

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài
sản

%

4,97

7,83

-

Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh
doanh/ Doanh thu thuần

%

10,15

12,92
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Chỉ tiêu khả năng thanh toán
4
3
2

3,17
2,49

1

2,42
1,83

2,49
1,74

2,69

2014

2015

2016

1,74

0
2013

Hệ số thanh toán ngắn hạn
Hệ số thanh toán nhanh

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
Trong năm 2016, Công ty không vay
thêm nợ dài hạn để đầu tư các dự án.
Việc chi trả cho các khoản nợ dài hạn
đến hạn trả đã làm tỷ lệ nợ trong cơ cấu
vốn của Công ty giảm trong năm nay, cụ
thể: hệ số nợ/tổng tài sản giảm từ
32,35% năm 2015 xuống còn 28,69%
năm 2016; hệ số nợ/vốn chủ sở hữu
giảm từ 48,82% xuống mức 40,23%.

5
5,15

4,79

3

3,55

3,32

0,63
2015

0,73
2016

2
1
0

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

65,54%
56,55%
48,82%
39,59%

36,12%

2013

2014

40,23%
32,35%

2015

28,69%

2016

Hệ số nợ/Tổng tài sản
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

6

4

Hệ số thanh toán ngắn hạn tăng từ 2,49 lần năm
2015 lên 2,69 lần năm 2016, hệ số thanh toán
nhanh giữ nguyên ở mức 1,74. Hệ số thanh toán
ngắn hạn có sự chênh lệch do Công ty thường
xuyên dự trữ hàng tồn kho lớn để phục vụ cho
hoạt động sản xuất. Tuy nhiên hệ số thanh toán
nhanh vẫn luôn duy trì ở mức lớn hơn 1, cho thấy
Công ty vẫn đảm bảo khả năng thanh toán.

0,79
2013

0,7
2014

Vòng quay hàng tồn kho
Doanh thu thuần/Tổng tài sản

Doanh thu thuần năm 2016 tăng nhẹ, chủ yếu từ cao
su có khuynh hướng tăng giá trên thị trường do được
hỗ trợ từ các yếu tố cơ bản cung - cầu, giá Yên, giá
dầu tăng và các triển vọng kinh tế được cải thiện.
Các yếu tố trên làm cho hệ số vòng quay tổng tài
sản tăng từ 0,63 năm 2015 lên 0,73 năm 2016. Hàng
tồn kho tăng nhưng không nhiều so với giá vốn hàng
bán, dẫn đến vòng quay hàng tồn kho giảm nhẹ từ
mức 3,55 vòng năm 2015 còn 3,32 vòng năm 2016.
Ngoài ra, khoản phải thu tăng cũng dẫn chỉ số hoạt
động có xu hướng thấp hơn so với kỳ trước.
14,00%
12,00%

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Các tỷ số ROA, ROE của Công ty trong
năm nay đều cao hơn năm trước. Năm
2016, tỷ số ROA và ROE lần lượt là 7,83%
và 11,43% cao hơn so với tỷ lệ 4,97% và
7,56% năm 2015.

10,00%

11,43%

8,00%
6,00%

9,09%

4,00%
2,00%

7,56%

7,10%
5,65%
4,24%

4,97%

0,00%
2013

2014
ROE
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7,83%
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ROA
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5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
Thông tin cổ phiếu

Vốn điều lệ: 123.749.970.000 đồng
Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 12.374.997 cổ phiếu
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
+ Cổ phiếu phổ thông: 12.374.997 cổ phiếu
 Cổ phiếu ưu đãi: 0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 12.374.997 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Cơ cấu cổ đông tại ngày 31/12/2015
STT
I

II

III

Loại cổ đông

SL cổ đông

Số cổ phần

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 đông nước
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 phiếu quỹ

-

-

-

-

351

12.374.997

123.749.970.000

100

Cổ đông trong
nước

Tổng cộng

Tỷ lệ (%)
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Danh sách cổ đông lớn
STT

Tên cổ đông

Số lượng (cp)

Giá trị (đồng)

Tỷ lệ (%)

1

Tập đoàn Công nghiệp Cao su
Việt Nam

6.045.658

60.456.580.000

48,85

2

Tổng Công ty CN Sài Gòn

2.457.578

24.575.780.000

19,86

3

Công ty Cổ phần Xi măng Hà
Tiên 1

2.310.000

23.100.000.000

18,67

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
Vốn đầu tư của chủ sở hữu Công ty trong năm 2016 không có sự thay đổi so với năm 2015.

Giao dịch cổ phiếu quỹ:
Không có giao dịch cổ phiếu quỹ

Các chứng khoán khác:
Không có
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6.Báo cáo phát triển bền vững
Quản lý nguồn nguyên vật liệu đầu vào
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
STT

Nội dung chi phí

ĐVT

TH 2016

KH 2017

1

Chi phí NVL sản xuất băng tải
lõi vải

Đồng

59.206.771.170

67.764.814.202

2

Chi phí NVL sản xuất băng tải
lõi thép

Đồng

11.659.821.534

17.886.586.982

3

Chi phí NVL sản xuất courroie

Đồng

10.766.417.406

12.437.472.298

4

Chi phí NVL sản xuất cao su kỹ
thuật

Đồng

11.337.755.115

13.556.970.960

Cộng

Đồng

92.970.765.225

111.645.844.442

Trong năm 2017, chi phí nguyên vật liệu sản xuất tăng khá cao, mặc dù sản lượng sản xuất
tăng không nhiều so với năm 2017 nguyên nhân là do giá nguyên vật liệu cao su tăng gần
200% so với đầu năm.
Là sản phẩm chính của Công ty, chi phí nguyên vật liệu sản xuất băng tải chiếm tỷ trọng cao
nhất trong tất cả các măt hàng, chiếm hơn 75% năm 2016 và dự kiến không thay đổi nhiều
trong năm 2017. Những năm qua, Công ty đã tiến hành đầu tư xây dựng nhà máy mới, với
hệ thống sản xuất hiện đại nhằm tiết kiệm chi phí. Ngoài ra, không ngừng nghiên cứu công
nghệ, cải tiến các thành phần khác trong quá trình sản xuất như sợi tăng cường, phụ gia…qua
đó sử dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu.
Dây courroie và cao su kỹ thuật là hai sản phẩm chiếm tỷ trọng thấp trong cơ cấu chi phí sản
xuất nhưng cũng gia tăng trong năm tới, cụ thể: dây courroie chiếm 17%, cao su kỹ thuật
chiếm 21,4% chi phí năm 2017. Để giảm việc sử dụng nguyên vật liệu của hai sản phẩm này,
Công ty tập trung vào việc cải tiến các đơn pha chế ổn định với giá cả phù hợp, tìm hiểu hóa
chất mới có thể thay thế được. BRC đã thực hiện công nghệ cán tráng cho vải, loại bỏ việc
sử dụng dung môi nhằm tiết giảm đáng kể chi phí.
Bên cạnh đó, BERUBCO còn thực hiện các hoạt động, phong trào nhằm sử dụng có hiệu quả
nguồn nguyên liệu sản xuất, tái sử dụng, chế tạo những sản phẩm bị lỗi, hư hỏng thành
những sản phẩm khác có ích phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất của Công ty.
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Chi phí tiêu thụ điện

Điện cho sản xuất

Đvt

2014

2015

Đồng

2.649.801.479

2.907.122.909

2016
3.222.647.415

Đầu tư cao vào những khâu dây chuyền sản xuất, tự động hóa nên hoạt động của BERUBCO
tiêu thụ khá nhiều điện năng. Chi phí mà công ty phải trả cho nhà cung cấp điện tăng dần qua
các năm. Cụ thể chi phí năm 2016 là 3.222.647.415 đồng tăng so với năm 2015 là 2.907.122.909
đồng. Việc chi phí tiêu thụ điện sản xuất nhìn chung tăng qua các năm, là do công ty có kế
hoạch ngày càng hiện đại hóa máy móc thiết bị, mở rộng quy mô đầu tư để đáp ứng cho mục
tiêu phát triển doanh thu.
Nhận thức được việc chi phí điện ngày càng tăng cao do nhu cầu sản xuất, ban lãnh đạo cũng
như nhân viên trong Công ty luôn thực hiện các chính sách tiết kiệm, sử dụng điện hợp lý. Các
máy móc luôn được vận hành hiệu quả, không để xảy ra tình trạng máy chạy không tải hoặc
không đủ năng suất, gây lãng phí cho Công ty.
Bên cạnh đó BERUBCO còn sử dụng những nhiên liệu như: xăng, dầu, nhớt, than đá,…trong
hoạt động sản xuất. Dự toán trong năm 2016, BERUBCO sẽ phải chi trả cho các nguồn nhiên
liệu này như sau:
Nhiên liệu

ĐVT

Năm 2017

Energol HLPZ-46

Đồng

116.101.684

Xăng A92

Đồng

967.288.138

Dầu Diezel

Đồng

161.962.404

Energol HLP-Z68

Đồng

237.367.662

Than đá

Đồng

10.059.566.390

Ban lãnh đạo Công ty luôn nỗ lực đẩy
mạnh phong trào tiết kiệm, chống lãng
phí, tận dụng tối đa các nguồn nguyên,
nhiên liệu sẵn có. Phát động phong
trào sáng tạo trong sản xuất, khen
thưởng cho những cá nhân, tập thể có
những sáng kiến hay, giúp ích cho việc
cải thiện quy trình sản xuất, tiết kiệm
nguyên, nhiên liệu.
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Tiêu thụ nước
2014
Nước cho sản xuất

2015

740.704.968

550.366.826

2016
359.487.472

BERUBCO sử dụng nước chủ yếu cho
sinh hoạt, phục vụ công tác quản lý, điều
hành tại văn phòng. Như đã đề cập ở
trên, Công ty luôn chú tâm đến việc sử
dụng hiệu quả các nguồn nguyên, nhiên
liệu. Trong năm 2016, chi phí mà công ty
phải trả cho lượng nước sử dụng trong
sản xuất là 359.487.472 đồng, giảm so
với năm 2015 là 550.366.826. Năm 2016,
Công ty tiếp tục tăng cường hoạt động
sản xuất ở nhà máy băng tải lõi thép.

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Hiện nay, vấn đề bảo vệ môi trường luôn là mối quan tâm hàng đầu của xã hội và Nhà Nước.
Tuân thủ những quy định về bảo vệ môi trường ngoài việc giúp công ty không bị phạt về mặt
pháp luật mà quan trọng hơn là việc tạo nên một hình ảnh tốt đẹp trong mắt xã hội, người
tiêu dùng. Xử lý chất thải là vấn đề trong ngành sản xuất cao su, ý thức được việc đó Công
ty đã đầu tư cho công nghệ nhằm đảm bảo chất thải đạt chuẩn trước khi thải ra môi trường.
Phòng thí nghiệm cơ lý được trang bị nhiều thiết bị kiểm tra hiện đại để bảo đảm trước khi
đưa vào sản xuất tất cả các nguyên vật liệu phải được kiểm tra nghiêm ngặt để tuân thủ theo
Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng ISO 9001:2008 đã được thông qua do tổ chức Det Norske
Veritas (DNV) chứng nhận. Băng tải được sản xuất bởi Công ty CP cao su Bến Thành mang
nhãn hiệu BERUBCO được tiếp nhận và được cấp bằng bởi Bộ Khoa Học và Công Nghệ- Cục
Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam đạt Tiêu Chuẩn Công Nghệ Nhật Bản JIS K6322, JIS K6323 luôn có
sẳn mọi quy cách chủng loại để đáp ứng nhanh nhất nhu cầu của khàch hàng khi có yêu cầu.
Bên cạnh đó BERUBCO còn tổ chức những hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường như:
ngày chủ nhật xanh, phong trào 5S, tổng vệ sinh khuôn viên công ty và nhà xưởng, môi
trường làm việc không thuốc lá,….
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Đối với người lao động
Chính sách liên quan đến người lao động
Cơ cấu lao động, các chính sách có liên quan
nhằm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất, đảm
bảo lợi ích của người lao động công ty.
Công ty luôn duy trì đào tạo tay nghề người lao
động, chú trọng nâng cao tay nghề và ý thức.
Ngoài việc linh hoạt đáp ứng những yêu cầu,
đòi hỏi trong công việc, còn bắt kịp với xu thế
hiện đại, nhanh chóng tiếp thu, học hỏi được
các thành tựu khoa học kĩ thuật để áp dụng vào
tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty
một cách hiệu quả. Tiến tới xây dựng mỗi người
lao động là một kiểm soát quá trình giúp sản
phẩm xuất xưởng đều đạt chất lượng tốt nhất.
Để lắng nghe được ý kiến, góp ý của cán bộ
công nhân viên, Công ty thường tổ chức các
buổi tọa đàm giữa ban Tổng Giám đốc với công
nhân lao động, qua đó bữa ăn công nghiệp
được cải thiện, do tính chất công việc công
nhân làm việc trong môi trường độc hại được
bồi dưỡng, phụ cấp độc hại thêm.
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Tạo sự gắn bó mật thiết giữa công nhân lao
động và cấp quản lý nhằm tạo môi trường làm
việc vui vẻ, tăng động lực làm việc cho toàn thể
công nhân viên lao động.
Công ty còn phát động phong trào thi đua “Lao
động giỏi, lao động sáng tạo” nhằm giúp cán
bộ, nhân viên tích cực học tập, rèn luyện nâng
cao trình độ tay nghề nghiệp vụ, kỹ năng thực
hành, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm
chủ khoa học công nghệ mới do công ty đầu tư,
nâng cao chất lượng sản phẩm, qua đó đã góp
phần nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh
của công ty với năng suất, chất lượng và hiệu
quả, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng
chống cháy nổ.
Hằng năm, Công ty luôn tổ chức những chuyến
đi nghỉ mát nhằm tạo điều kiện giao lưu, học
hỏi, nâng cao tinh thần đoàn kết, tạo năng
lượng lao động trong đội ngũ cán bộ.

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TRONG NĂM
Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.
Các hoạt động vì cộng đồng nhằm phát triển, hỗ trợ tài chính phục vụ cộng đồng luôn được công ty
quan tâm bên cạnh việc sản xuất kinh doanh chính. Công ty có những hoạt động mang tính chất thường
niên như: Xung kích vì trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn minh đô thị, phòng chống tội phạm
và tệ nạn xã hội; Phong trào Xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Những hoạt động đền ơn đáp
nghĩa và những chuyến công tác xã hội,…

Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của
UBCKNN.
Hiện tại công ty chưa thực hiện báo cáo này do chưa có hướng dẫn cụ thể của UBCKNN
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1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
Chỉ tiêu

ĐVT

TH 2015

TH 2016

KH 2016

% TH
2016/
TH 2015

%
TH/KH
2016

Tổng doanh thu

Triệu đồng

179.938

202.969

207.626

112,80

97,76

Doanh thu thuần

Triệu đồng

179.934

202.885

205.376

112,76

98,79

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

17.544

26.133

20.407

148,96

128,06

Lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng

13.230

21.692

16.326

163,96

132,89

Trong năm 2016, doanh thu của Công ty đạt hơn 200 tỷ đồng, đạt 98,79% kế hoạch đề ra. Xét
về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế, BRC đạt được 128,06% kế hoạch đề ra. Áp lực của việc cạnh
tranh giữ vững thị trường sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm luôn đặt nặng lên hoạt
động của Công ty. Với tinh thần làm việc trách nhiệm và quyết tâm đạt chỉ tiêu đã đề ra, BERUBCO
đã vượt qua những trở ngại để mang lại lợi nhuận trước thuế cho Công ty đạt mức 26,13 tỷ đồng
vượt 48,96% so với năm trước.
Băng tải:
Sản lượng, doanh số bán cho
ngành xi măng năm 2016 có
mức tăng tốt so với năm 2015,
trong đó tiêu thụ tại miền nam
có mức tăng trưởng tốt nhất.
Ngành than trong năm 2016
vẫn tiếp tục còn khó khăn nên
hiệu quả bán hàng cho ngành
than năm 2016 giảm nhiều so
với năm 2015. Theo nhận định
của các chuyên gia trong
ngành, năm 2017 tập đoàn
than có nhiều khả năng khởi
sắc hơn, công ty cũng đặt kỳ
vọng vào các mối quan hệ cũ
sẽ tăng trưởng trong năm

Năm 2016 các ngành nghề
khác có mức thực hiện rất tốt
so với năm 2015, mặc dù đa
phần là các đơn vị nhỏ nhưng
do số lượng lớn nên hiệu quả
mang lại khá cao, đây là nhờ
sự nỗ lực tìm kiếm của bộ
phận bán hàng, sắp tới công
ty sẽ đặt chú trọng lượng
khách hàng trong nhóm ngành
này, có mức giá phù hợp để
tăng lượng khách hàng và
lượng tiêu thụ.
Dây courroie:
Hiện nay, giá bán dây courroie
đang có giá cao hơn mức giá
thị trường. Chiến lược sản
phẩm của Công ty chủ yếu sản

xuất dây chất lượng cao, trong
khi đó khách hàng lại quen
thuộc với các sản phẩm giá
thành thấp mà không quan
tâm đến chất lượng. Vì thế
mặt hàng dây courroie chưa
được phát triển trong những
năm gần đây.
Cao su kỹ thuật:
Trong năm qua, sản lượng sản
xuất cao su kỹ thuật chưa
được như mong đợi, nhưng vì
Công ty sản xuất và tiêu thụ
nhiều loại sản phẩm tốt, giá
bán cao nên doanh thu tăng
so với năm 2015. So với các
mặt hàng Trung Quốc giá cao
su kỹ thuật của Công ty đang
giữ ở mức khá cao, gây khó
khăn cho việc cạnh tranh
trong và ngoài nước.

2017.
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2. Tình hình tài chính
Chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2015

Năm 2016

% tăng giảm

Tài sản ngắn hạn

Triệu đồng

128.363

138.814

7,91

Tài sản dài hạn

Triệu đồng

153.377

133.319

-13,08

Tổng tài sản

Triệu đồng

281.740

272.133

-3,41

Tổng tài sản của Công ty năm 2016 là 272,133 tỷ đồng,
giảm 3,41% so với năm 2015 (281,740 tỷ đồng).
Nguyên nhân chủ yếu là do sự sụt giảm của tài sản dài
hạn từ 153,377 tỷ đồng xuống còn 133,319 tỷ đồng.
TSCĐ hữu hình giảm từ 134,898 tỷ đồng xuống còn
122,721 tỷ đồng. Năm 2016, Công ty đã hoàn tất việc
kết thúc hợp đồng đầu tư liên kết với Nông trường Cao
su Phước Minh và đầu tư dài hạn với Công ty Cổ phần
Bất Động Sản Sài Gòn Đông Dương làm cho khoản mục
đầu tư tài chính dài hạn giảm còn 4,278 tỷ đồng so với
14,427 tỷ đồng năm 2015.
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Tình hình nợ phải trả
Chỉ tiêu

ĐVT

2015

2016

% tăng giảm

Nợ ngắn hạn

Triệu đồng

56.377

51.651

-8,38

Nợ dài hạn

Triệu đồng

39.724

26.424

-33,48

Nguồn vốn chủ sở hữu

Triệu đồng

185.638

194.058

4,54

Tổng cộng

Triệu đồng

281.740

272.133

-3,41

Cơ cấu nguồn vốn
100%
90%
80%
70%

185,638

194,058

60%

Nợ dài hạn

50%

Nợ ngắn hạn

40%
30%
20%
10%

Vốn chủ sở hữu

39,724

26,424

56,377

51,651

Năm 2015

Năm 2016

0%

Nhìn chung, nợ ngắn và dài hạn của Công ty đều giảm trong năm qua. Công ty đã thanh toán các
khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn làm giảm khoản nợ dài hạn xuống 33,48% so với năm 2015,
từ 39,724 tỷ đồng còn 26,424 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn giảm từ 56,377 tỷ đồng còn 51,651 tỷ đồng, giảm
8,38% chủ yếu là do Công ty có các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn và dài hạn, đồng thời chi trả
cho khoản mục thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước, 2 khoản này chiếm cơ cấu cao trong phần
trăm giảm sút nợ ngắn hạn.
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3. Những kế hoạch cải tiến về cơ cấu sản xuất, chính sách,
quản lý.

Duy trì và phát triển những hoạt động đoàn thể, gắn kết người lao động và vì lợi ích cộng
đồng. Một số hoạt động cụ thể như: ngày chủ nhật xanh, phong trào 5S, tổng vệ sinh khuôn
viên công ty và nhà xưởng, phong trào “Xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đồng
hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp,...
Không ngừng nâng cao, phát triển con người, thực hiện phân công đúng người đúng viêc;
luân chuyển những cá nhân không phù hợp vào vị trí đúng với năng lực và khả năng nhằm
sử dụng hiệu quả nguồn lực, tối ưu chi phí.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.
Căn cứ vào tình hình nội tại của Công ty và những dự báo về thị trường, Công ty xây dựng các chỉ tiêu
kế hoạch năm 2017 như sau:
STT

ĐVT

TH 2016

KH 2017

% KH 2017/TH
2016

Tổng doanh thu và thu
nhập khác

Triệu đồng

202.885

224.514

110,66

DT sản phẩm và cung cấp
DV

Triệu đồng

200.921

222.564

110,77

Doanh thu xuất khẩu

Triệu đồng

33.913

27.056

79,78

DT bán hàng và thu nhập
khác

Triệu đồng

1.964

1.950

99,29

2

Gia vốn hàng bán

Triệu đồng

145.843

163.472

112,09

3

Chi phí tài chính

Triệu đồng

3.193

2.561

80,21

4

Chi phí bán hàng

Triệu đồng

29.049

29.074

100,09

5

Chi phí quản lý doanh
nghiệp

Triệu đồng

8.559

8.380

97,91

6

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

26.133

21.027

80,46

1
1.1
1.2
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Dự báo tình hình công ty năm 2017
Sản phẩm của công ty phục vụ trong các ngành công nghiệp, nông
nghiệp, khai khoán, cơ khí… đây là những ngành nghề trọng yếu của
đất nước nên sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ từ tình hình kinh tế chung.
Năm 2017 nền kinh tế được dự báo có nhiều thuận lợi nên cũng là cơ
hội cho BRC tăng trưởng, bên cạnh đó cũng còn những thách thức
không nhỏ về cạnh tranh, giá bán để xây dựng được một thị trường
tiêu thụ ổn định và phát triển.

Những khó khăn và thuận lợi của Công ty trong thời gian tới

Thuận lợi:
Nền kinh tế thế giới dự báo sẽ được cải thiện với mức tăng GDP dự kiến đạt trên 3 % so
với năm 2106 là 2,6 %. Kinh tế Việt Nam dự báo đạt mức tăng trưởng 6,7 % so với năm
2016 là 6,21% Lạm phát năm 2017 dự báo tăng nhẹ mức tối đa 5 % so với năm 2016 là
4,74 % . Lãi suất trong năm 2017 có nhiều khả năng giữ nguyên hoặc chỉ tăng nhẹ. Chỉ số
sản xuất công nghiệp được dự báo tăng khoảng 8 % trong đó:
- Ngành khai thác than đá có chiều hướng phục hồi tốt, kế hoạch sản xuất than nguyên
khai khoảng 33,8 triệu tấn /năm tiêu thụ khoảng 36 triệu tấn tăng 2,8% so với năm 2016.
Các dự án của ngành đang được mở rộng và đi vào khai thác trong năm 2017 như : mỏ than
Khe Tam, than Thống Nhất, than Hoàng Khê, than Vàng Danh, than Nông Dương.
- Ngành xi măng tăng trưởng ổn định, nhu cầu tiêu thụ nội địa tăng mức ổn định từ 5-6
triệu tấn năm. Năm 2017- 2018 các dây chuyền mới sẽ đi vào khai thác như: Xi măng Tân
Thắng – Xi măng Fi Co – Xi măng Sông Lam – Xi măng Thanh Liêm – Xi măng Xuân Thành
– Xi măng Lam Thanh- Xi măng Long Sơn .
- Ngành phân bón nhu cầu tiêu thụ phân bón tăng nhờ thời tiết thuận lợi. Dự báo ngành
phân bón tăng trưởng 7% so với năm 2016
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Khó khăn:
Việc mở rộng thị trường tiêu thụ làm gia tăng sức cạnh tranh
trong việc giành thị phần, sản phẩm với chất lượng kém và giá
cả không hợp lí sẽ bị đào thải nhanh chóng. Không chỉ các
doanh nghiệp trog nước mà cả các công ty nước ngoài với
nguồn vốn dồi dào cũng là yếu tố thúc đẩy sự cạnh tranh gay
gắt. Sản phẩm giá rẻ được chào bán rộng rãi làm ảnh hưởng
đến việc tiếp cận khách hàng mới của Công ty do khách hàng
thường so sánh giá.
Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc dự báo tiếp tục giảm 3-5 %
trong năm 2017, làm sự cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn đối
với các sản phẩm băng tải nhập khẩu từ Trung Quốc.
Hiện nay ngoài công ty Z 75, Dong gil của Hàn Quốc còn có một
công sản xuất băng tải khác đã đi vào hoạt động tại phía Bắc.
Băng tải secondhand được nhập khẩu bởi các công ty thương
mại.
Mặt khác giá dầu trong năm 2017 sẽ tăng do nhu cầu thế giới
tăng nhẹ làm cho giá cao su tổng hợp và các nguyên liệu hóa
chất sẽ tăng.
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Giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh 2017

Giải pháp về kinh doanh tiếp thị
Bộ phận kinh doanh thực hiện các công việc sau :
Tiếp tục công việc quảng bá sản phẩm băng tải, dây courroie, đặc biệt băng tải lõi thép trên
phương tiện truyền thông, để tăng thị phần trong nước và gia tăng tỷ trọng xuất khẩu cho các
sản phẩm băng tải, dây courroie và băng tải lõi thép .
Tiếp tuc duy trì các khách hàng truyền thống trong ngành khai thác than, xi măng, khoáng sản,
cơ khí và các nhà máy nhiệt điện với phương châm chất lượng là hàng đầu.
Tăng cường tiếp thị khách hàng phân bón tại thị trường phía Bắc, Đẩy mạnh tiếp thị nhóm
khách hàng miền trung, miền nam : chế biến gạo, chế biến gỗ, thực phẩm, cơ khí, trạm nghiền
bê tông, xi măng,…
Thực hiện tốt chính sách bán hàng và dịch vụ sau bán hàng. Áp dụng chính sách bán hàng,
chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán để tăng vòng quay khoản phải thu, và hiệu quả
sử dụng vốn.

Chiến lược sản phẩm 2017
Băng tải
Tổng nhu cầu sản phẩm
băng tải tại nội địa 1 năm vào
khoảng 560.000 m2, sản xuất
nội địa được 60% khoảng
336.000 m2, còn lại là nhập
khẩu. Riêng Bến Thành
trong năm qua đã tiêu thụ
được 106.355 m2 chiếm 32%
tổng sản lượng băng tải sản
xuất tại nội địa, số liệu cho
thấy thị phần của Bến Thành
khá lớn. Chiến lược chủ yếu
trong năm 2017 là duy trì tốc
độ tăng trưởng hàng năm,
củng cố chất lượng sản
phẩm, chế độ hậu mãi, tăng
cường tư vấn, tiếp thị, xây

dựng qui trình bán hàng
chuyên nghiệp để đáp ứng
nhanh yêu cầu của khách
hàng.
Cao su kỹ thuật
Công ty tập trung vào sản phẩm
chủ yếu là tấm chắn bùn xuất
khẩu vào thị trường Mỹ, Mexico.
Tấm lót sàn xe xuất khẩu vào thị
trường Nhật Bản và sản phẩm
băng cao su bida vào thị trường
Mỹ. Ngoài ra còn có sản phẩm
cao su kỹ thuật khác như : joint,
tapis xuất khẩu vào thị trường
Úc.
Dây courroie

công suất thiết bị, do công ty chỉ
sản xuất dây courroie chất
lượng cao nhằm tránh cạnh
tranh giá với dây chất lượng
thấp của Trung Quốc nên đầu ra
của sản phẩm bị thu hẹp, trong
năm 2017 công ty vẫn tiếp tục
duy trì dòng sản phẩm chất
lượng cao, đẩy mạnh tiêu thụ
dây courroie bản B, C, D, tìm
kiếm thêm khách hàng nước
ngoài nhằm gia tăng lượng bán,
giá xuất khẩu có thể thấp hơn
bán tại nội địa để ký kết được
với khách hàng. Đã duy trì được
khách hàng truyền thống và ổn
định xuất khẩu vào thị trường Ai
Cập.

Sản lượng dây courroie tiêu thụ
hiện nay vẫn khá thấp so với
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Giải pháp về kỹ thuật

Nhằm ổn định chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu khách hàng, Công ty luôn tạo
điều kiện cho phòng kỹ thuật nghiên cứu cải tiến công nghệ, tăng năng suất. Một số cải
tiến nội bật trong năm như :
Băng tải
Xây dựng các bộ đơn pha
chế ổn định hơn với chất
lượng và chi phí phù hợp :
đưa cao su CSV 10 vào đơn
cán tráng đã tăng giá trị bám
dính và ổn định trong quá
trình sản xuất. Hiệu chỉnh tối
ưu các công thức compound
để rút ngắn quy trình lưu
hóa, nhằm rút ngắn thời gian
sản xuất.
Nâng cao được chất lượng
băng tải chịu dầu, chịu axit,
chịu kiềm, băng tải kháng
bắt lửa đáp ứng được yêu
cầu của khách hàng. Nghiên

nhằm cải thiện sức dính sau
lão hóa. Đặc biệt nghiên cứu
thành công băng tải chịu
nhiệt 180 độ C, băng tải chịu
va đập tải trọng lớn và thị
trường đã đánh giá tốt chất
lượng

tương

đương

sản

phẩm ngoại nhập. Nghiên
cứu thành công băng tải lõi
thép chịu nhiệt 150 độ C,
đáp ứng được nhu cầu thị
trường.
Nghiên cứu đơn pha chế cán
tráng cho băng tải gân chịu
nhiệt để trong quá trình lưu
hóa không bị phồng dộp tại
khu vực sống – chín.

cứu keo nối đầu băng tải

Nghiên cứu công nghệ sản

băng tải chịu nhiệt 2000C

xuất băng tải gân cán tole.
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Cao su kỹ thuật:
Nghiên cứu cải tiến đơn pha
chế của sản phẩm “Tapis
vàng in bao bì” để cải thiện
tình trạng khắc hoa văn trên
cao su không bị biến dạng và
tăng số lần in.
Nghiên cứu đơn pha chế
giảm giá thành 10% cho bán
thành phẩm lót sàn và tấm
chắn bùn đồng thời vẫn đảm
bảo chất lượng.
Dây courroie:
Cải tiến máy khuấy keo, quy
trình nhúng vải từ đó đã gia
tăng chất lượng bám dính
vải, tăng chất lượng dây
courroie.

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Giải pháp tài chính:
Trong năm qua, công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý tài chính tại đơn vị. Các chỉ tiêu về
tài sản, nguồn vốn được kiểm soát chặt chẽ, bên cạnh đó là việc kiểm tra nhắc nhở thường
xuyên của HĐQT, BKS nên tình hình tuân thủ các quy định về tài chính của công ty năm qua
khá tốt. Phối hợp các bộ phận để quản lý khoản phải thu, phải trả, hàng tồn kho hợp lý. Áp
dụng chính sách chiết khấu thanh toán để thúc đẩy thu hồi nợ.
Theo dõi, báo cáo lãnh đạo tất cả các vấn đề liên quan đến tài chính, để có giải pháp tức thời
hạn chế rủi ro gây ảnh hưởng đến tình hình công ty.

Giải pháp sản xuất:
Thường xuyên tổ chức hợp định kỳ và đột xuất với các bộ phận liên quan, kiểm tra công việc
thực tế. Tăng cường công tác quản lý và sử dụng phân công lao động có hiệu quả. Nâng cao
trách nhiệm của người quản lý. Vận động tuyên truyền người lao động thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí.
Duy trì chế độ đào tạo thường xuyên cho người lao động, chú trọng những nhân công mới
nhằm có thêm nguồn nhân lực có chuyên môn phù hợp công việc. Tình hình nối đầu liền
tròn băng tải tại công trường cho kết quả tốt đảm bảo thời gian sử dụng thỏa mãn nhu cầu
khách hàng. Điều này đã nói lên lên tay nghề, tính tuân thủ người lao động, cùng như chất
lượng keo bám dính đã dược nâng cao
Xây dựng kế hoạch bảo trì bảo dưỡng xen kẻ, thường xuyên để đảm bảo thiết bị luôn trong
tình trạng ổn định, sửa chữa thiết bị kịp thời, phục vụ tốt cho công tác sản xuất.
Tăng cường kiểm soát quá trình để phát hiện lỗi sản phẩm ngay trên dây chuyền để có
hướng xử lý sớm và tiết kiệm.
Sắp xếp đơn hàng hợp lý nhằm cung cấp hàng hóa kịp tiến độ của khách hàng.
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Giải pháp quản lý:
Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 trong các công tác của công ty,
trong đó chú trọng thực hiện mục tiêu năm của từng bộ phận.
Tiếp tục triển khai hệ thống đánh giá năng lực và hiệu quả công việc KPI trong xưởng sản
xuất, tuyên dương khen thưởng hàng tháng người lao động tiên tiến.
Quản lý chặt chẽ nguyên liệu vật tư, sữa chữa thiết bị nhằm giảm tối đa chi phí trong sản xuất.
Cắt giảm các chi phí không hợp lý, chi phí chưa cần thiết.
Quản lý tăng ca tại nhà máy, tăng ca nối đầu tại công trường để sản phẩm đạt chất lượng và
có chi phí hợp lý.
Cử cán bộ tham gia các lớp học chuyên đề phù hợp với thực tế công việc để góp phần mang
lại hiệu quả trong công tác.
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5. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội.

Ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường xung quanh, sử dụng
tiết kiệm nguồn năng lượng thiên nhiên không thể tái tạo nhằm góp phần giảm thiểu hiện
tượng hiệu ứng nhà kính. Quan tâm đầu tư vào công nghệ xử lý nước thải từ các nhà máy,
bảo đảm vệ sinh nơi làm việc và khu vực xung quanh nhà máy.
Xác định người lao động là một trong những nhân tố quyết định sự phát triển thành công
và bền vững cho BRC, ban lãnh đạo công ty không ngừng quan tâm, đưa ra các chính sách
phù hợp có liên quan đến người lao động, nhằm khuyến khích CBCNV tại BRC sáng tạo,
nâng cao năng suất người lao động, luôn được đảm bảo về đời sống vật chất lẫn tinh thần,
để CBNV luôn là người đồng hành cùng quá trình phát triển của Công ty.
Công ty có tổ chức Công đoàn, thường xuyên tổ chức các khóa học về tư tưởng tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức các phong trào, hoạt động hướng đến cộng đồng.
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ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Về các mặt hoạt động của Công ty
Về hoạt động của Ban Giám đốc
Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU BẾN THÀNH
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1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của
Công ty

Sau 4 năm liên tục lao dốc, thị trường cao su đang dần sôi động trở lại và có dấu hiệu khả
quan. Chiều hướng giá cao su thế giới đang dần phục hồi tạo điều kiện cho các doanh nghiệp
tăng trưởng trong lợi nhuận. Mặc dù nhu cầu cao su vẫn chưa tăng nhiều nhưng Công ty
BERUBCO với năng lực và kinh nghiệm sản xuất vẫn vượt kế hoạch đề ra, với lợi nhuận trước
thuế trên 27 tỷ đồng tăng 50,05% so với năm 2015. Bên cạnh đó, ngoài doanh thu đạt được
97,76% so với kế hoạch, doanh thu từ hoạt động tài chính của công ty tăng gấp 4,5 lần so
với năm trước.
Công ty luôn phấn đấu nhằm năng cao năng lực sản xuất, chủ động trong nguồn cung nguyên
liệu, thuận lợi cho việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Để đạt được những mục tiêu
đó BERUBCO đòi hỏi sự cải tiến, máy móc thiết bị sản xuất được đầu tư, duy trì mối quan hệ
với khách hàng cũ, tích cực hoạt động marketing,…
Ngoài ra BERUBCO còn quan tâm đến đời sống tinh thần và sức khỏe của người lao động,
duy trì các hoạt động mang tính chất thường niên, thường kỳ nhằm mang đến một môi
trường làm việc tốt, nơi người lao động có thể phát triển bản thân, cũng như đóng góp những
ý tưởng để xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám
đốc công ty

Hoạt động giám sát được các thành viên HĐQT
thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và
điều lệ công ty. Ban giám đốc với năng lực,
trình độ chuyên môn cao đã đưa ra những chỉ
đạo đúng đắn, xử lý các vướng mắc kịp thời.
Cùng với sự am hiểu về ngành và có kinh
nghiệm trong việc quản lý và điều hành, luôn
hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh
phù hợp với Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ
đông, nghị quyết và chỉ đạo của Hội đồng quản
trị.
Bằng việc chú trong vào công tác đạo tạo, phát
triển nguồn lực lao động có sẵn, Công ty đã sỡ
hữu được đội ngũ lãnh đạo giỏi chuyên môn,
cán bộ công nhân viên có tay nghề cao, linh
hoạt, chịu khó học hỏi những kỹ thuật mới
trong sản xuất. Đặc biệt là tinh thần chủ động
cống hiến, gắn bó lâu dài cùng công ty.
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3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Trong năm 2017, ngành cao su thế giới đang có xu hướng tăng trở lại, là cơ hội cho BERUBCO
phát triển mạnh trong các lĩnh vực về sản xuất, tiêu thụ và mở rộng thị trường. Bên cạnh đó
không tránh khỏi sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước ngày càng gay
gắt, quyết liệt.
Để đối đầu với những trở ngại đó, Hội đồng quản trị cần theo dõi sát sao các hoạt động sản
xuất của Công ty, duy trì các cuộc họp thường niên cũng như chủ động triệu tập các cuộc
họp đột xuất khi có vấn đề vướng mắc, cần giải quyết trong quá trình hoạt động của Công
ty. Thống nhất quản trị Công ty theo nguyên tắc công khai, minh bạch, và tuân thủ đúng quy
định pháp luật hiện hành.
HĐQT sẽ cùng phối hợp với Ban Giám đốc Công ty và tập thể cán bộ công nhân viên nỗ lực
phấn đấu trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành tốt kế
hoạch sản xuất kinh doanh, các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã đề ra.
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QUẢN TRỊ CÔNG TY
Hội đồng quản trị
Ban Kiểm soát
Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi
ích của Hội đồng quản trị, Ban giám
đốc và Ban kiểm soát
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1. Hội đồng quản trị
Thành viên Hội đồng quản trị
STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Huỳnh Trung Trực

Chủ tịch HĐQT

2

Lê Thi Phương Dung

Thành viên HĐQT

3

Phạm Đình Nhật Cường

Thành viên HĐQT

4

Nguyễn Hoàng Thái

Thành viên HĐQT

5

Vũ Quốc Vinh

Thành viên HĐQT

Thông tin chi tiết
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

Cán bộ, Phó Phòng, Trưởng Phòng, Phòng XDCB Cty Cao Su Phú
Riềng, Tổng Công ty Cao Su Việt Nam.

1996 đến nay

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 cổ phiếu chiếm 0,08% vốn điều lệ
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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 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ

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 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
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Ông Nguyễn Hoàng Thái – Thành viên HĐQT
Năm sinh

05/10/1970

Trình độ chuyên môn

Kỹ sư Cơ khí động lực

Quá trình công tác
1997 - 2001

Phó Giám đốc xí nghiệp Tam Hiệp – Công ty Công nghiệp cao su

2001- 2011

Chuyên viên Ban quản lý Kỹ thuật Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt
Nam

2011 - nay

Phó ban Công nghiệp Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Số cổ phiếu nắm giữ

0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ

Ông Vũ Quốc Vinh – Thành viên HĐQT
Năm sinh

14/04/1962

Trình độ chuyên môn

Kỹ sư Điện

Quá trình công tác
12/1985 - nay

Công tác tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH Một thành viên

Số cổ phiếu nắm giữ

0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
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Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
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.

Hoạt động của Hội đồng quản trị
STT

Thành viên

Chức vụ

Số buổi họp
tham dự

Tỷ lệ

Chủ tịch

04

100%

Lý do vắng

1

Huỳnh Trung Trực

2

Lê Thi Phương Dung

Thành Viên

04

100%

3

Phạm Đình Nhật Cường

Thành Viên

04

100%

4

Nguyễn Hoàng Thái

Thành Viên

02

50%

Mới được bầu
vào HĐQT

5

Vũ Quốc Vinh

Thành Viên

02

50%

Mới được bầu
vào HĐQT

Thành Viên

02

50%

Thành Viên

02

50%

Nguyễn Văn Thanh

6

(miễn nhiệm ngày 24/05/2016)
Nguyễn Bán

7

(miễn nhiệm ngày 24/05/2016)

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc
-

Hoạt động giám sát được các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng qui định và
điều lệ của Công ty.
Kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quản lý, điều hành
của Tổng Giám đốc công ty.
Thường xuyên đánh giá hiệu quả hoạt động của TGĐ về kết quả triển khai nhiệm
vụ được giao.
Ban điều hành Công ty triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phù
hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết và chỉ đạo của HĐQT.
Tổng Giám đốc có chủ động trong việc xây dựng và đề xuất các vấn đề trọng
tâm lên HĐQT xem xét quyết định.
Tổng Giám đốc Công ty đã hoàn thành các bảng báo cáo tài chính 6 tháng 2016
kịp thời, chính xác.
Thực hiện chi trả cổ tức 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 9%.
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Nội dung các cuộc họp
STT

Số Nghị quyết/ Quyết
định

Ngày ban
hành

Nội dung

1

153/NQ-HĐQT-2015

28/01/2016

Nghị quyết HĐQT phiên thường kỳ quý
4/2015.

2

154/QĐ-HĐQT-QTTL

01/02/2016

Quyết định phê duyệt quyết toán quỹ tiền
lương 2015 của Công ty.

3

155/QĐ-HĐQT-TL

01/02/2016

Quyết định phê duyệt quyết toán quỹ tiền
lương 2015 của Ban điều hành.

4

156,157/QĐ-HĐQT

01/02/2016

Quyết định chuyển xếp lương cũ sang lương
mới của Tổng giám đốc và Kế toán trưởng

5

159/QĐ-HĐQT

04/03/2016

Quyết định về việc chấp thuận từ chức TGĐ
điều hành của ông Nguyễn Bán.

6

160/QĐ-HĐQT

04/03/2016

Quyết định về việc bổ nhiệm Q. TGĐ điều
hành cho ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ.

7

162/QĐ-HĐQT

04/03/2016

Quyết định về việc thay đổi người đại diện
theo pháp luật của Công ty.

8

164/QĐ-HĐQT

09/03/2016

Quyết định xếp lương đối với TGĐ Công ty.

9

165/QĐ-HĐQT-TC

09/03/2016

Quyết định về việc cho ông Nguyễn Bán
được thôi việc.

10

167/NQ-HĐQT-2016

24/03/2016

Nghị quyết về việc thoái vốn tại Công ty CP
Bất động sản Động Dương.

11

168/NQ-HĐQT-2016

01/04/2016

Nghị quyết về mức giá chuyển nhượng góp
vốn.

12

169/NQ-HĐQT-2016

28/04/2016

Nghị quyết HĐQT phiên thường kỳ quý
1/2016.

13

171/NQ-ĐHĐCĐ

27/05/2016

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2016 về việc thay đổi toàn văn
Điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp
2014.

14

172/NQ-ĐHĐCĐ

27/05/2016

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2016 về việc ban hành Quy chế
hoạt động của Ban kiểm soát.

15

176/QĐ-HĐQT

13/06/2016

Quyết định về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
năm 2016.

16

177/QĐ-HĐQT

15/06/2016

Nghị quyết về việc liên quan đến các giao
dịch tín dụng và bảo lãnh tại Ngân hàng.

17

178/CV-HĐQT

08/07/2016

Chỉ đạo về hoạt động của Ban kiểm soát.

18

180/NQ-HĐQT

01/08/2016

Nghị quyết HĐQT phiên thường kỳ quý
2/2016.

19

181/QĐ-HĐQT

01/08/2016

Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương 2016
của Ban điều hành công ty.
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20

182/QĐ-HĐQT

02/08/2016

Quyết định v/v phê duyệt Báo cáo đầu tư và
KH lựa chọn nhà đầu tư, hạng mục mua sắm
thiết bị chuyên dung và xe đưa đó CB-NV.

21

183/BCQT-BT

29/07/2016

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng
đầu năm 2016.

22

184/NQ-HĐQT

03/08/2016

Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v bổ nhiệm
TGĐ Công ty.

23

185/QĐ-HĐQT-TL

11/08/2016

Quyết định phê duyệt đơn giá tiền lương
năm 2016.

24

186/QĐ-HĐQT

12/08/2016

Quyết định v/v xóa các khoản nợ phải thu
không có khả năng thu hồi.

25

192/NQ-HĐQT-2016

25/10/2016

Nghị quyết HĐQT phiên thường kỳ quý
3/2016.

26

193/QĐ-HĐQT

01/11/2016

Quyết định v/v bổ nhiệm TGĐ điều hảnh
Công ty.

27

194/QĐ-HĐQT

01/11/2016

Quyết định v/v bổ nhiệm lại Kế toán trưởng
Công ty.

28

196/NQ-HĐQT

30/12/2016

Nghị quyết HĐQQT v/v chấp thuận giá trị tài
sản liên doanh.
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2. Ban kiểm soát

STT

61

Thành viên
BKS

Chức vụ

Ngày bắt
đầu/ Không
còn là thành
viên BKS

Số buổi
họp BKS
tham dự

Tỷ lệ
tham
dự họp

Lý do không
tham dự họp

1

Dương Hoài
Trinh

Trưởng BKS

24/05/2016

02

50%

Mới được bầu
vào BKS ngày
24/05/2016

2

Phạm Thị Thu
Hường

Thành viên
BKS

01/01/2016

03

75%

Bận công tác
tỉnh

3

Trương Thị Thu
Hương

Thành viên
BKS

01/01/2016

02

50%

Nghỉ thai sản

4

Lương Thị Ánh
Nguyệt

Thành viên
BKS

24/05/2016

01

25%

Mới được bầu
vào BKS ngày
24/05/2016

5

Trần Thị Mỹ
Hạnh

Thành viên
BKS

24/05/2016

01

25%

Miễn nhiệm
24/05/2016

QUẢN TRỊ CÔNG TY
Thông tin chi tiết
Bà Dương Hoài Trinh – Trưởng Ban Kiểm soát
Năm sinh

30/12/1980

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán – Kiểm toán

Quá trình công tác
2002 – 2003

Làm việc tại Công ty TNHH Thương mại Xây Dựng Bảo Châu

2003 – 2004

Làm việc tại Công ty TNHH Thương Mại Đông Nam Phát

2004 – 2005

Làm việc tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa

2008 - nay

Làm việc tại Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành

Bà Phạm Thị Thu Hường – Thành viên Ban Kiểm soát
Năm sinh

20/10/1966

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Tài chính – Kế toán.

Quá trình công tác
1991 – 2007

Làm việc tại Công ty cao su Kontum.

2008 – Nay

Làm việc tại Ban Tài chính – Kế toán Tập đoàn Công nghiệp Cao su
Việt Nam.

08/05/2015 đến nay

Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Bến Thành.

Số cổ phiếu nắm giữ

0 cổ phiếu.
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Bà Trương Thị Thu Hương – Thành viên Ban Kiểm soát
Năm sinh

03/07/1980

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Tài chính Kế toán.

Quá trình công tác
2002 - 2004

Chuyên viên Kế toán tại CTCP Gỗ Đức Thành.

2004 - 2007

Chuyên viên Kế toán tại Công ty Vixumilk.

2008 đến nay

Chuyên viên Kế toán tại CTCP Xi măng Hà Tiên 1.

Số cổ phiếu nắm giữ

0 cổ phiếu.

Hoạt động của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ
đông.
-

Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, ban điều hành trong kỳ đã thực hiện đúng
nhiệm vụ được đại hội đồng cổ đông giao.

-

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành
hoạt động kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và
lập báo cáo tài chính.

-

Thẩm định tính đầy đủ trung thực, hợp pháp của báo cáo tài chính sản xuất kinh doanh, báo
cáo tài chính 6 tháng, 1 năm.

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Bam giám
đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

63

-

Ban kiểm soát hiện nay bao gồm 4 thành viên, trong đó có trưởng ban là chuyên trách tại Công
ty. Việc kiểm tra và yêu cầu các bộ phận phối hợp trong các kỳ kiểm tra định kỳ và đột xuất
diễn ra thường xuyên.

-

Ban kiểm soát đều được mời dự trong các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ, và có nêu ý
kiến, báo cáo với cuộc họp về việc kiểm tra giám sát của Ban.

06
06

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ý kiến kiểm toán
Báo cáo tài chính đã kiểm toán
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TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2017
XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
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