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Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH 

Tên viết tắt: BERUB JSC 

Giấy CNĐKDN số: Giấy chứng nhận ĐKDN 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: 123.749.970.000 đồng 

Vốn đầu tư của 

chủ sở hữu: 

123.749.970.000 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: (028) 3790 7619 – 3 790 8068 

Số fax: (028) 3790 7461 

Website: www.berubco.com.vn 

Email: berubco@yahoo.com 

Mã cổ phiếu: BRC 

Logo:  

  

  

  THÔNG TIN KHÁI QUÁT 

  

http://www.berubco.com.vn/
mailto:berubco@yahoo.com
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Tiền thân là Xí 

nghiệp Cao su 

Giải Phóng 

trực thuộc Sở 

Công Nghiệp 

TP. HCM, tọa 

lạc trong nội 

thành Quận 11 

Đổi tên thành 

Công Ty Cao 

Su Bến Thành 

trực thuộc Sở 

Công Nghiệp 

TP.HCM. 

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. 

Đổi tên thành 

Công ty Cổ 

phần Cao su 

Bến Thành 

trực thuộc 

Tổng Công Ty 

Công Nghiệp 

Sài Gòn. 

 

 

1976 

 

 
1994 

 

 
1998 

 

 

2007 

 

 

2010 

 

Tăng vốn điều lệ 

lần đầu lên 

75.000.000.000 

đồng. 

  QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
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2011 

 

 

2012 

 

 

2013 

 

 
2015 

 

 

2016 

Cổ phiếu 

BERUBCO 

được chính thức 

giao dịch tại Sở 

giao dịch chứng 

khoán TP.HCM 

với mã chứng 

khoán BRC 

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 

Tăng vốn điều lệ 

lên 123,7 tỷ đồng 

Tập trung hoàn 

thiện nhà máy 

băng tải lõi thép, 

đưa vào sử dụng 

trong năm 2015 

 

Ổn định hoạt 

động kinh doanh 

2018 

Triển khai đầu tư 

và sản xuất thử 

nghiệm dự án 

Bánh xích cao su 

2017 
- 
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Năm Danh hiệu thi đua 

1994 Huân chương lao động Hạng 3 

2004 Huy chương vàng dây courroie, băng tải 

2006 Huy chương vàng Hội chợ công nghiệp Quốc tế 

2008 
Cúp vàng thương hiệu Công Nghiệp hàng đầu Việt Nam 

Huy chương vàng dây courroie, băng tải 

2009 Cờ và bằng khen của UBND TP.HCM 

2011 Huân chương lao động Hạng 3 

2016 Doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin 

  

Những thành tích đạt được trong quá trình hoạt động 
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`  

Ngành nghề kinh doanh 

– 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. 

  NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 
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Sản phẩm bida 

Sản phẩm  

Phao chắn dầu 

(Thị trường lớn thứ 3) 

Trung 

Quốc 

Malaysia 

Mỹ 

Sản phẩm băng tải, băng bida, 

cao su tấm 

(Thị trường xuất khẩu lớn nhất) 

Địa bàn kinh doanh 

Trong nước và xuất khẩu sang các nước như: Mỹ, Indonesia, Malaysia, Ai Cập, 

Trung Quốc, Nhật Bản. Cụ thể: 
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Ai 

Cập 

Trong 

nước 

Indonesia 
 

Nhật 

Bản 

Sản phẩm dây 

courroie 

Sản phẩm  

cao su kĩ thuật 

(Thị trường lớn thứ 2) 

Sản phẩm tấm 

lót sàn 

Độc quyền sản phẩm 

băng tải lõi thép 
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Sản phẩm tiêu biểu 

          Tấm chắn bùn xe tải    Sản phẩm cao su giao thông         Phụ tùng cao su 

–  

 
 

         Thanh đệm băng Billiard            Bánh xích cao su               Dây Courroie 

               Phốt nước                  Giảm chấn sàn rung     Băng tải kháng va đập 

http://www.berubco.com.vn/vi/san-pham/thanh-dem-bang-billiard
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BĂNG TẢI KHÁNG LỬA 

BĂNG TẢI KHÁNG DẦU 

BĂNG TẢI CHỊU NHIỆT 
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  TỔ CHỨC CƠ CẤU BỘ MÁY 

  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

P. TGĐ 

KINH DOANH 

 

P. KINH DOANH 

Văn 

phòng 

Hà Nội 

Kho 

Thành 

phẩm 

Kho  

Vật tư 

P. KẾ HOẠCH – 
VẬT TƯ 

P. NHÂN SỰ – 

HÀNH CHÍNH 

P. KẾ TOÁN – 

TÀI CHÍNH 
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BAN KIỂM SOÁT 

Các Công ty con, Công ty liên kết:  

Công ty con:  

Không có 

Công ty liên kết: 

Không có 

 

P. TGĐ 

KỸ THUẬT 

Cán 

luyện 

Courroie 

Cao su KT 

Băng 

tải 

XƯỞNG  

SẢN XUẤT 
P. KỸ THUẬT 

P. QC – KCS VÀ 

ISO 

Cơ 

điện 
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Các mục tiêu chủ yếu  

– 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. 

– Tăng năng suất 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.  

– 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, tuyển 

dụng mới nhằm phù hợp và tạo động 

lực để phát triển công ty. 

– 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. 

  ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
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Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

– Việt Nam đang trên con đường công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá, các khu công nghiệp đang 

đóng góp đáng kể cho sự phát triển công 

nghiệp nói riêng và toàn nền kinh tế 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 nghành 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.  

 Các mục tiêu đối với môi trường và xã hội 

Các mục tiêu đối với xã hội 

– Thực hiện các phong trào đền ơn đáp 

nghĩa, uống nước nhớ nguồn, phụng 

dưỡng bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia 

đình thương binh liệt sỹ, gia đình chính 

sách. 

Các mục tiêu với môi trường 

– Đào tạo nâng cao trình độ nhận thức cho 

cán bộ công nhân viên 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. 
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  RỦI RO 

  

 Rủi ro Tỷ giá 

Hoạt động sản xuất kinh doanh của BRC chịu ảnh hưởng bởi 

biến động tỷ giá hối đoái giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ 

khác, đặc biệt là đồng USD. BERUBCO phải nhập khẩu nguyên 

liệu và một số loại hóa chất trong quá trình sản xuất. Đặc biệt là 

cao su tổng hợp – nguyên vật liệu chính trong quá trình sản xuất 

băng tải cũng phải nhập khẩu do trong nước chưa sản xuất 

được. Vì vậy, biến động mạnh về tỷ giá sẽ ảnh hưởng trực tiếp 

đến doanh thu của công ty. 

 Rủi ro pháp luật 

Hoạt động của BRC chịu sự ảnh hưởng của Luật Doanh 

nghiệp, Luật Chứng khoán và các Nghị định thông tư có liên 

quan khác. Tuy nhiên, hiện nay, Hệ thống luật và các văn bản 

dưới luật của Việt Nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, 

bất kỳ sự thay đổi nào về các quy định liên quan và quy định 

đặc thù của ngành đều tác động trực tiếp đến hoạt động quản 

trị và kinh doanh của Công ty. Luật doanh nghiệp số 

68/2014/QH13 đã có hiệu lực từ năm 2015, các bộ luật liên 

quan khác cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng, đòi hỏi công ty 

phải có bước chuẩn bị nhằm điều chỉnh hoạt động của công ty 

sao cho không vi phạm các quy định được điều chỉnh. 

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. 
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 Rủi ro về kinh tế 

Kết thúc năm 2017, với sự phục hồi và tăng trưởng ổn định của nền kinh tế thế giới. Hoạt động 

thương mại và toàn cầu hóa diễn ra sôi động tác động tích cực tình hình kinh tế trong nước. 

Mặc dù vẫn còn tồn động nhiều vấn đề cần phải giải quyết trong thời gian tới, điển hình như 

năng suất lao động và sức cạnh tranh còn kém so với các nước trong khu vực, chất lượng tăng 

trưởng kinh tế chưa phản ánh chính xác tình hình kinh tế Việt Nam. Ngoài ra  thiên tai, bão lũ 

liên tiếp xảy ra trong thời gian qua là một thách thức rất lớn đối với mục tiêu tăng trưởng của cả 

nước 

Theo số liệu của Tổng cục thống kê thì tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2017 tăng 6,81% 

so với năm 2016. Mức tăng trưởng năm nay vượt mục tiêu đề ra 6,7% và cao hơn mức tăng 

trong khoảng 5 năm gần nhất. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2017 tăng 2,6% so với tháng 

12/2016, nằm trong hạn mức 5% Quốc hội đề ra. Tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 

16,96% cho thấy có sự cải thiện tích cực trong thu nhập lãi của các ngân hàng và doanh nghiệp 

có khả năng hấp thụ vốn tương đối tốt. Về cân đối ngân sách, Thu NSNN đạt cao hơn kế hoạch 

do các khoản thu chính đều vượt và bằng dự toán. Nợ công so với GDP giảm do tăng trưởng 

kinh tế khả quan cùng với các giải pháp đồng bộ về cơ cấu lại ngân sách, nợ công của Chính 

phủ. Theo đó, dư nợ và áp lực trả lãi của Chính phủ có xu hướng giảm. 

Hoạt động kinh doanh của BRC chịu ảnh hưởng chủ yếu của nền kinh tế trong nước, hơn 80% 

doanh thu của BERUBCO đến từ nội địa. Do đó, những biến động của nền kinh tế trong nước 

sẽ gây tác động lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp. 

 Rủi ro cạnh tranh 

Việc giá cao su biến đổi khó lường và có chiều hướng tăng khiến cho BRC phải có những chiến 

lược tăng giá thành sản phẩm để đảm bảo cân đối các chi phí đầu ra – đầu vào. Khi đó, các sản 

phẩm giá rẻ, chất lượng thấp từ Trung Quốc tràn sang thị trường Việt Nam khiến cho Công ty mất 

thị phần vốn có, ảnh hưởng lớn đến doanh thu và uy tính của BRC trên thị trường. Bên cạnh đó, 

hiện nay Việt Nam vẫn cho nhập khẩu loại băng tải cũ đã qua sử dụng của các nước với giá rất rẻ, 

điều này cũng phần nào gây sức ép đối với việc mở rộng thị trường của Công ty . 

Tuy nhiên, cùng với việc cải thiện chất lượng sản phẩm phù hợp và linh hoạt bám sát thị hiếu của 

khách hàng. BERUBCO kì vọng sẽ gia tăng sản lượng tiêu thụ và phát triển các dòng sản phẩm của 

mình ở những thị trường mới. Từ đó khẳng định được thương hiệu BERUBCO trong lòng người 

tiêu dùng. 
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 Rủi ro đặc thù nguyên vật liệu đầu vào 

Sự biến động giá nguyên vật liệu chủ yếu theo hướng 

tăng mạnh như cao su tổng hợp, cao su thiên nhiên 

(chiếm hơn 70%)… từ đầu năm 2017 là một thách 

thức lớn đối với BERUBCO. Chính sách tăng giá cân 

đối đầu ra – đầu vào có thể làm giảm sút sản lượng 

tiêu thụ các sản phẩm của BRC trên thị trường nếu 

Công ty không tính toán hợp lý về giá bán và trữ lượng 

nguyên liệu đầu vào cho phù hợp. 

Để quản trị tốt nguồn nguyên liệu đầu vào, 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, BERUBCO 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. 

 Rủi ro về môi trường 

Bên cạnh Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và 

các Nghị định thông tư có liên quan khác, BRC còn 

chịu sự chi phối của Luật Bảo vệ Môi trường. Điều 

này đòi hỏi Công ty cần phải đảm bảo những tiêu 

chuẩn theo Luật này khi thực hiện các hoạt động khai 

thác, sử dụng và quy hoạch dự án. Trong quá trình 

sản xuất, việc xử lý chất thải, khí thải, nước 

thải,….như thế nào để tránh gây ra ô nhiễm môi 

trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động 

cũng như cộng đồng xung quanh khu vực nhà máy là 

một vấn đề được đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó, 

nhằm thực hiện tăng trưởng phát triển đi đôi với bảo 

vệ môi trường và lợi ích xã hội, Công ty đặc biệt rất 

quan tâm đến những vấn đề về xử lý chất thải, tái sử 

dụng, sử dụng tiết kiệm các nguồn năng lượng,…      

 

 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. 

  RỦI RO 

  



 

 THÔNG TIN CHUNG 18 
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TRONG NĂM 
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 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

 Tổ chức và nhân sự 

 Tình hình đầu tư 

 Tình hình tài chính 

 Cơ cấu cổ đông 

 Báo cáo phát triển bền vững 
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  TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

  

Chỉ tiêu ĐVT 
TH 

2016 
TH 

2017 
KH 2017 

TH 2017 
/2016 

TH/KH 
2017 

Tổng doanh thu Triệu đồng 202.969 220.697 210.759 108,73% 104,72% 

Doanh thu thuần Triệu đồng 202.885 219.289 210.759 108,09% 104,05% 

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 26.133 19.204 18.024 73,49% 106,55% 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 21.692 15.314 14.420 70,60% 106,20% 

 

Nhìn chung, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty đang có những tiến triển khả quan. Tổng doanh 

thu năm 2017 đạt 220.067 tỷ đồng, tăng 8,73% so với cùng kỳ, đạt 104,72% so với kế hoạch đề ra. 

Doanh thu thuần đạt mức 219.289 tỷ đồng, đạt 104,05% so với kế hoạch, tăng 8,09% so với cùng kỳ 

năm trước. 

Lợi nhuận trước thuế năm 2017 là 19.204 tỷ đồng, đạt 73,49%  so với năm 2016 và vượt mục tiêu đề ra 

khi đạt 106,55%. 

Lợi nhuận sau thuế đạt 15.314 tỷ đồng, giảm 29,40% so với cùng kỳ năm trước, đạt 106,20% kế hoạch 

đề ra. 

Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017: 
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Sản lượng sản xuất năm 2017 

Chỉ tiêu ĐVT 
Thực hiện  

2016 
Kế hoạch 

2017 
Thực hiện 

2017 

% TH 
2017/TH 

2016 

% TH 
2017/KH 

2017 

Tình hình sản xuất 

Băng tải lõi vải m2        99.979  87.500  96.108  96,13% 109,84% 

Băng tải lõi thép m2          8.416  11.000  9.261 110,04% 84,19% 

Dây courroie inch 38.150.312  30.000.000  31.191.261  81,76% 103,97% 

Cao su kĩ thuật kg      601.077  700.000  771.193  128,30% 110,17% 

Tình hình tiêu thụ 

Băng tải lõi vải m2 98.157  89.000          91.676  93,40% 103,01% 

Băng tải lõi thép m2          8.178  11.000          12.127  148,29% 110,25% 

Dây courroie inch  40.584.943  30.000.000    30.161.569  74,32% 100,54% 

Cao su kĩ thuật kg       612.328  700.000        786.829  128,50% 112,40% 

 

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm nay của BRC tăng trưởng khá tốt. Hầu hết các sản 

phẩm đều vượt mức kỳ vọng mặc dù phải đối mặt với sự biến động của giá cao su năm qua. Đạt 

được sự tăng trưởng này do Công ty áp dụng chiến lược chi phí thấp nhưng đảm bảo chất lượng 

đầu ra. Chú trọng công tác phát triển thị trường và quảng bá thương hiệu. 

- Băng tải lõi vải: tiêu thụ được 91.664 m2, đạt 103,01% so với kế hoạch năm và 93,40% 

so với cùng kỳ.  

- Băng tải lõi thép: tiêu thụ đạt 12.127 m2, đạt 110,25% kế hoạch và 148,29% so với cùng 

kỳ. Với nhiều nỗ lực quảng bá sản phẩm đến khách hàng tiềm năng cũng như giữ chân 

khách hàng cũ của đội ngũ bán hàng BRC, dẫn đến sản lượng tiêu thụ tăng trưởng rất tốt 

năm vừa qua. 

- Dây courroie: Tiêu thụ được 30.161.569 inch, đạt 100,54 % so với kế hoạch và 74,32% 

so với cùng kỳ. Sản lượng dây courroie bán ra thấp hơn năm cũ nguyên nhân do công ty 

mất đơn hàng xuất khẩu của khách hàng Ai Cập (tình hình kinh tế Ai Cập năm 2017 chưa 

ổn định). Trong tháng quý 4 năm 2017 đơn vị đã ký hợp đồng cung cấp dây vải 2 lớp chất 

lượng cao với đối tác mới tại nội địa, nhờ đó sản lượng tiêu thụ đã đạt kế hoạch năm. 

- Cao su kỹ thuật: tiêu thụ 786.829 kg, đạt 112,40% kế hoạch năm và 128,50% so với cùng 

kỳ. 
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Cơ cấu doanh thu thuần 

Khoản mục ĐVT Năm 2016 Năm 2017 % tăng giảm 

Kinh doanh hàng hóa Tr. Đồng 1.964 4.309 119,40% 

Băng tải Tr. Đồng 145.280 151.232 4,10% 

Dây courroie Tr. Đồng 22.222 18.348 -17,43% 

Cao su kĩ thuật Tr. Đồng 26.885 37.393 39,08% 

Dịch vụ Tr. Đồng 6.533 8.007 18,38% 

Tổng cộng Tr. Đồng 202.885 219.289 7,95% 

 

  TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

  

1.964

145.280

22.222

26.885

6.533

Cơ cấu doanh thu bán hàng

Kinh doanh hàng hóa Băng tải Dây courroie Cao su kĩ thuật Dịch vụ

4.309

151.232

18.348

37.393

8.007

2016 2017 

Sản lượng, doanh thu tiêu thụ năm 2017 đều cao 

hơn so với cùng kỳ, tuy nhiên lợi nhuận sau 

thuế chỉ đạt 69% so với năm 2016. Nguyên nhân 

do lợi nhuận năm trước có bao gồm các khoản 

chuyển nhượng đầu tư, thanh lý tài sản. Nhìn 

chung tình hình kinh doanh năm 2017 đã có 

bước tăng trưởng so với năm trước, số liệu chi 

tiết như sau: 
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Cơ cấu lợi nhuận gộp 

Khoản mục ĐVT Năm 2016 Năm 2017 % tăng giảm 

Băng tải Tr. Đồng 38.493 32.817 -14,75% 

Kinh doanh hàng hóa Tr. Đồng 6.059 3.682 -39,23% 

Dây courroie Tr. Đồng 6.386 9.848 54,21% 

Cao su kĩ thuật Tr. Đồng 6.533 7.734 18,38% 

Dịch vụ Tr. Đồng 407 1.546 279,85% 

Tổng cộng Tr. Đồng 57.878 55.627 -3,89% 

 

38.493

6.059

6.386

6.533

407

Cơ cấu lợi nhuận gộp

Kinh doanh hàng hóa Băng tải Dây courroie Cao su kĩ thuật Dịch vụ

32.817

3.682

9.848

7.734

1.546

2016 2017 

– Băng tải là sản phẩm chiếm tỉ trọng cao nhất, nhưng mức tăng trưởng chỉ đạt 4,1% so với cùng kỳ, 

nguyên nhân chính là do giá vốn hàng bán biến động và tăng 12% so với năm trước. Chính điều 

này đã khiến doanh thu băng tải mặc dù tăng trưởng nhưng lợi nhuận gộp lại giảm đến 14,75%, dẫn 

đến lợi nhuận sau thuế không đạt như kỳ vọng khi chỉ đạt 15,31 tỷ đồng. 

– Là mặt hàng chiếm tỷ trọng thấp trong các sản phẩm, kinh doanh hàng hóa lại là lĩnh vực tăng trưởng 

cao nhất, tăng từ 1,96 tỷ đồng lên 4,31 tỷ đồng vượt 119,40%, lợi nhuận gộp tăng 279,85% từ 407 

triệu đồng lên 1,55 tỷ đồng. Lĩnh vực này bao gồm các mặt hàng nhập khẩu về bán trong năm. 

– Dây courroie năm nay giảm mạnh khi doanh thu giảm từ 22,22 tỷ đồng xuống 18,35 tỷ đồng 

giảm17,43% so với năm 2016. Doanh thu giảm từ việc mất đơn hàng từ đối tác Ai Cập khiến cho 

sản lượng tiêu thụ chỉ đạt 74% so với cùng kỳ. Đồng thời giá nguyên liệu lại tăng lên, dẫn đến lợi 

nhuận gộp giảm 39,23% từ 6,06 tỷ đồng xuống còn 3,68 tỷ đồng. 

– Lợi nhuận gộp của mặt hàng cao su kĩ thuật tăng 54,21% là do sản lượng tiêu thụ 2017 tăng 28,50% 

từ 612.328 kg đến 786.829 kg so với năm 2016. 
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  TỔ CHỨC NHÂN SỰ 

  

Danh sách Ban điều hành 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT 

2 Bà Lưu Thị Tố Như Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng 

Những thay đổi trong Ban điều hành 

Không có 
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Sơ yếu lý lịch Ban điều hành 

Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ – Tổng giám đốc 

Năm sinh  : 08/12/1967 

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư thiết kế máy 

Quá trình công tác   

- 1991 – 2002 : Quản đốc xưởng đế giày 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 cá nhân sở hữu : 16.698 CP chiếm 0,13% vốn điều lệ 

 

Bà Lưu Thị Tố Như – Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng 

Năm sinh  : 21/11/1980 

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 

- 2017 – đến nay  Phó Tổng giám đốc CTCP Cao su Bến Thành 

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu : 1.050 CP chiếm 0,0085% vốn điều lệ 
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Số lượng cán bộ, nhân viên (Đã ký Hợp đồng lao động) 

STT Chỉ tiêu 
Số lượng 
(người) 

Tỷ trọng (%) 

I Theo trình độ lao động 160 100% 

1 Trình độ Đại học và trên Đại học 30 19% 

2 Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp 17 11% 

3 Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật 27 17% 

4 Lao động phổ thông 86 53% 

II Theo đối tượng lao động 160 100% 

1 Lao động trực tiếp 106 66% 

2 Lao động gián tiếp 54 34% 

III Theo giới tính 160 100% 

1 Nam 134 84% 

2 Nữ 26 16% 

 

Chính sách nhân sự 

 

 

 

 

Chính sách lương - thưởng 

BRC xây dựng chính sách lương cán bộ công nhân viên phù hợp với năng lực công tác và vị trí 

phụ trách. Ngoài ra, Ban lãnh đạo Công ty thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu suất lao 

động của cán bộ công nhân viên; từ đó, có đánh giá và điều chỉnh mức lương phù hợp cho nhân 

viên trên toàn Công ty. 

Chính sách khen thưởng được áp dụng gắn liền với kết quả công việc, hiệu quả sản xuất kinh 

doanh nhằm tạo động lực làm việc tích cực cho cán bộ công nhân viên. Về cơ bản, tại Công ty có 

các chế độ thưởng như sau: 

- Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật. 

- Thưởng cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc. 

- Thưởng nhân các ngày Lễ, Tết. 

- Thưởng Kinh doanh theo quý, năm. 

- Thưởng đột xuất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong kỳ. 

- Thưởng người tốt việc tốt 

- Thưởng cho công trình sản phẩm mới 
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Thu nhập bình quân 

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 

Thu nhập bình quân Đồng/người/ tháng 6.700.000 7.350.000 8.113.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chính sách nhân sự 

 

6.700.000

7.350.000

8.113.000

2014 2015 2016

Thu nhập bình quân qua các năm

Chính sách phúc lợi 

Công ty luôn đánh giá chất lượng sống khu vực xung quanh để đưa ra mức lương tốt nhất, đảm bảo 

lợi ích cho cán bộ công nhân viên. Đồng thời các chính sách cho người lao động như bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, thất nghiệp cũng luôn được Công ty thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định 

pháp luật.  

Bên cạnh đó Công ty cũng tổ chức các buổi tọa đàm để lắng nghe các ý kiến, góp ý của cán bộ công 

nhân viên. Hằng năm tổ chức du lịch để tái tạo sức lao động, tăng tính đoàn kết, tạo động lực cho 

người lao động làm việc. 



29 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017  

  TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN DỰ ÁN 

  

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần cao su Bến Thành 

- Địa điểm đầu tư: Lô B3-1 KCN Tây Bắc, Củ Chi, TP HCM 

- Đặc điểm sản phẩm: 

 Bánh xích cao su được sử dụng trong máy gặt đập liên hợp, có công dụng chống 

lầy, lún, không làm hư tổn độ bằng phẳng của đồng ruộng nên tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc thu hoạch lúa tại các tỉnh đồng bằng miền Tây. 

 Qui cách sản phẩm: Khổ thông dụng 400mm x 90mm x 47 (bề rộng bánh xích x 

khoảng cách bước của các lõi thép x số lượng các lõi thép ăn khớp). 

 Các đơn vị cung cấp hiện nay: Dongil, sản phẩm nhập của Thái Lan, sản phẩm 

nhập của Trung Quốc 

 

 
DỰ ÁN: BÁNH XÍCH CAO SU 
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TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

  

GIAI ĐOẠN ĐẦU TƯ 

Để tiến hành xâm nhập thị trường bánh xích 

cao su dùng trong máy gặt đập liên hợp, 

Công ty sẽ đầu tư theo 2 giai đoạn: Giai 

đoạn 1 là mua sắm nhỏ, tận dụng các thiết 

bị sẵn có để sản xuất sản phẩm thăm dò và 

tạo lập thị trường. Giai đoạn 2, sau khi đã có 

được thị trường ổn định, Công ty sẽ tiếp tục 

đầu tư các thiết bị mới để hoàn thiện qui 

trình sản xuất bánh xích cao su. 

 

 

Giai đoạn 1 Công ty đã hoàn thành việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư, tổ chức 

chọn thầu theo đúng qui định, tiến hành 

ký hợp đồng mua bán trong năm 2017. 

Dự kiến thiết bị về Nhà máy và lắp đặt 

trong tháng 4 năm 2018, quý 2 sẽ tổ 

chức sản xuất thử nghiệm, và tung sản 

phẩm ra thị trường vào cuối quý 3/2018. 

c  

c  

c  

c  

c  

c  

c  

c  

  2018 
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Tình hình đầu tư trong năm 

ĐVT: Triệu đồng 

Hạng mục Giá kế hoạch Giá trị ký HĐ Đã giải ngân Tình hình thực hiện 

Xe nâng 2,5 tấn 500 495 495 Hoàn thành 

Máy ép 800 tấn 2.100 1.900 515 Thanh toán 30% 

Hệ thống làm mát  400 264 264 Hoàn thành 

– Trong quý 3 Công ty đã hoàn tất việc chọn gói thầu mua sắm máy ép thủy lực 800 tấn theo kế 

hoạch đầu tư năm 2017. Đã ký hợp đồng và thanh toán 30% giá trị. Giá trị máy theo kế hoạch : 

2,1 tỷ đồng, giá trị thực hiện 1,9 tỷ đồng (đã bao gồm VAT). 

– Đã đầu tư xong xe nâng 2.5 tấn theo đúng trình tự qui định. Giá trị thiết bị theo kế hoạch 500 

triệu đồng, giá trị thực hiện 495 triệu đồng. 

– Đã hoàn thành cải tạo nóc gió làm mát nhà xưởng trị giá 264 triệu đồng. 

Các khoản đầu tư lớn 

Chỉ tiêu Tên Công ty Tỷ lệ Giá trị 

Đầu tư góp vốn CTCP Chỉ sợi cao su V.R.G SADO 1,88% 6.000.000 VNĐ 

 

CTCP Chỉ sợi 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 2017, Sado lỗ 69,5 tỷ đồng, lũy kế lỗ từ khi hoạt động là 163 tỷ đồng, kế hoạch năm 2018 vẫn 

chưa có lãi. 

Tổng số trích lập giảm giá đầu tư tài chính là 3.048.200.467 đồng, dự kiến phải tiếp tục trích lập cho 

các năm tiếp theo. 

 

  TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN DỰ ÁN 
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  TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

  

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2016 Năm 2017 % tăng giảm 

Tổng giá trị tài sản Tỷ đồng 272.133 256.824 -5,62% 

Doanh thu thuần Tỷ đồng 202.885 219.289 8,08% 

Doanh thu hoạt động tài chính Tỷ đồng 9.968 1.408 -85,87% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Tỷ đồng 26.209 19.282 -26,42% 

Lợi nhuận khác Tỷ đồng (76) (78) 2,63% 

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 26.133 19.204 -26,51% 

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 21.692 15.355 -29,21% 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức Tỷ đồng 9% 9% 0% 

 

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 có dấu hiệu khả quan hơn, doanh thu thuần tăng 

hơn 8% so năm 2016, nguyên nhân do sản lượng, doanh số bán của phần lớn sản phẩm đều tăng 

trưởng so với cùng kỳ. 

Mặc dù doanh thu thuần tăng khá tốt nhưng khoản mục doanh thu từ hoạt động tài chính lại giảm 

85,87% từ 9,97 tỷ xuống 1,41 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm 30,99% (từ 21,69 tỷ năm 2016 

xuống còn 15,4 tỷ đồng năm 2017). Nguyên nhân do năm 2016 doanh thu tài chính có bao gồm khoản 

thanh lý hoạt động đầu tư tài chính 6,9 tỷ đồng. 
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Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 
2016 

Năm 
2017 

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

- Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 2,69 2,85 

- Hệ số thanh toán nhanh Lần 1,74 1,85 

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

- Hệ số nợ/ Tổng tài sản % 28,69 23,74 

- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu % 40,23 31,12 

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

- Vòng quay hàng tồn kho Vòng 3,32 3,39 

- Doanh thu thuần/Tổng tài sản Vòng 0,73 0,83 

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần % 10,69 7,00 

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu % 11,43 7,88 

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản % 7,83 5,81 

- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần % 12,92 8,79 
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  TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

  

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán  

Hệ số thanh toán ngắn hạn và thanh toán nhanh năm 

2017 tăng trưởng so với năm 2016 và lần lượt đạt các 

mức 2,85  lần và 1,85 lần. Cả hai khoản mục tài sản 

và nợ ngắn hạn đều giảm so với cùng kỳ nhưng tỷ lệ 

giảm của nợ ngắn hạn cao hơn, trong khi hàng tồn kho 

lại không có nhiều biến động. Dẫn đến cả hai tỷ số đều 

tăng. Nhóm hệ số này tăng chủ yếu do sự thay đổi của 

nợ ngắn hạn, cụ thể đến từ 2 khoản mục đó là phải trả 

người bán ngắn hạn và dự phòng phải trả ngắn hạn. 

Trong năm qua BRC không trích lập dự phòng phải trả 

người bán ngắn hạn nên khoản mục này đã giúp nợ 

ngắn hạn giảm 2,77 tỷ đồng. Các hệ số này ở mức 

khá so với các doanh nghiệp cùng ngành. Điều này 

thể hiện khả năng thanh toán trong năm qua của Công 

ty luôn được duy trì ổn định.  

 

 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

Với việc xâm nhập vào các thị trường mới thuộc các 

ngành nghề như ngành giấy, cát, thủy tinh, nhiệt 

điện,… đã giúp cho doanh thu thuần năm 2017 tăng 

8,09%. Điều đó làm hệ số vòng quay tổng tài sản tăng 

từ 0,73 lên 0,83 lần. Trong khi giá vốn hàng bán tăng 

12,68% từ 145,01 tỷ lên 163,76 tỷ đồng thì hàng tồn 

kho năm qua không nhiều biến động, dẫn đến hệ số 

vòng quay hàng tồn kho tăng nhẹ từ 3,32 lên 3,39 lần. 

 

 

2,69

1,74

2,85

1,85

Hệ số thanh toán ngắn hạn Hệ số thanh toán nhanh

KHẢ NĂNG THANH TOÁN

Năm 2016 Năm 2017

3,32

0,73

3,39

0,83

Vòng quay hàng tồn kho Vòng thu tổng tài sản

NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

Năm 2016 Năm 2017
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Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

Với việc thanh toán khoản nợ dài hạn đến hạn 

trả từ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam dẫn đến khoản nợ phải trả giảm 

21,92% từ 78,07 tỷ đồng xuống 60,96 tỷ đồng. 

Trong khi tổng tài sản và nguồn vốn chủ sở hữu 

không biến động đáng kể đã giúp tỷ lệ nợ trong 

cơ cấu vốn Công ty giảm, cụ thể: Hệ số nợ trên 

tổng tài sản đã giảm từ 28,69% xuống còn 

23,75%, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu đã giảm 

từ 40,23% xuống còn 31,15%. Có thể thấy cơ 

cấu vốn của Công ty khá an toàn, tỷ lệ sử dụng 

nợ khá thấp so với các Doanh nghiệp thuộc 

ngành sản xuất. 

 

 

 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

Các tỷ số về khả năng sinh lời năm nay đều 

giảm so với cùng kỳ do lợi nhuận sau thuế 2017 

chỉ đạt 65,99% so với năm 2016. Nguyên nhân 

do lợi nhuận năm trước có bao gồm các khoản 

chuyển nhượng đầu tư, thanh lý tài sản. Tỷ số 

lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân và 

lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân 

năm nay lần lượt đạt 5,81% và 7,88% giảm nhẹ 

so với tỷ lệ 8,40% và 13,69%. 

 

28,69%

40,23%

23,74%

31,12%

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

CƠ CẤU VỐN

Năm 2016 Năm 2017

10,69%
11,43%

7,83%

12,92%

7,00%
7,88%

5,81%

8,79%

Lợi nhuận sau 
thuế/ Doanh 

thu thuần

Lợi nhuận sau 
thuế/ Vốn chủ 

sở hữu

Lợi nhuận sau 
thuế/ Tổng tài 

sản

Lợi nhuận từ 
hoạt động kinh 
doanh/ Doanh 

thu thuần

KHẢ NĂNG SINH LỜI

Năm 2016 Năm 2017
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  CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU 

  

Cổ phần 

- 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 thường: 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 

Danh sách cổ đông lớn 

STT Tên tổ chức/cá nhân Số lượng cổ phần Tỷ lệ/VĐL 

1 Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn 2.457.578 19,86% 

2 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 6.045.658 48,85% 

3 CTCP Xi măng Hà Tiên 2.310.000 18,67% 

Tổng cộng 10.775.336 87,38% 

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:  

Vốn đầu tư của chủ sở hữu Công ty trong năm 2017 không có sự thay đổi so với năm 2016 

Giao dịch cổ phiếu quỹ:  

Không có giao dịch cổ phiếu quỹ 

Các chứng khoán khác:  

Không có 
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Cơ cấu cổ đông tại ngày 29/12/2017 

STT Đối tượng Số lượng cổ đông Số lượng cp nắm giữ Tỷ lệ năm giữ (%) 

1 Cổ đông trong nước 279 12.330.797 99,643% 

o - Nhà nước 1 2.457.578 19,859% 

  - Tổ Chức 6 8.477.133 68,502% 

  - Cá nhân 272 1.396.086 11,282% 

2 Cổ đông nước ngoài 8 44.200 0,357% 

  - Tổ chức  4 36.680 0,296% 

  - Cá nhân 4 7.520 0,061% 

Tổng cộng 287 12.374.997 100,000% 
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  BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

  

Quản lý nguồn nguyên vật liệu 

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

ĐVT: Đồng 

STT Nội dung chi phí TH 2016 KH 2017 
Cơ cấu 

năm 2017 

1 Chi phí NVL sản xuất băng tải lõi vải 59.617.152.767 65.417.949.839 62,86% 

2 Chi phí NVL sản xuất băng tải lõi thép 11.249.439.937 12.513.122.021 12,02% 

3 Chi phí NVL sản xuất courroie 10.446.454.523 10.421.596.079 10,01% 

4 Chi phí NVL sản xuất cao su kỹ thuật 11.211.456.964 15.721.797.523 15,11% 

 Cộng 92.524.504.191 104.074.465.462 100,00% 

 

Trong năm 2017, chi phí nguyên vật liệu sản xuất thường xuyên biến động, đặc biệt giá nguyên 

vật liệu cao su có thời gian tăng gấp 2 lần. Dẫn đến lợi nhuận gộp không đạt kế hoạch đề ra, mặc 

dù sản lượng sản xuất và tiêu thụ đều tăng trưởng. 

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 mặt hàng, chiếm gần 75% chi phí nguyên vật liệu năm 2017 và dự kiến không thay 

đổi nhiều trong năm 2018. 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 2017, cụ thể: dây courroie chiếm 10,01%, cao su kỹ thuật chiếm 

15,11% chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 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 năng lượng 

 ĐVT 2015 2016 2017 

Điện cho sản xuất Đồng 2.907.122.909 3.222.647.415 3.324.873.762 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bên cạnh đó BERUBCO còn sử dụng những nhiên liệu như: xăng, dầu, nhớt, than đá,…trong hoạt 

động sản xuất. Cụ thể như sau: 

Nhiên liệu ĐVT Năm 2017 

Nhớt các loại Đồng 555.823.545 

Xăng A92, Toluen Đồng 1.550.202.595 

Than đá Đồng 10.117.084.200 

 

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. 

 

Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, với hệ thống máy móc thiết bị có công suất lớn nên 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 2017 là 3.324.873.762 đồng tăng so với năm 2016 là 102.226.347đồng. 

Việc chi phí tiêu thụ điện sản xuất nhìn chung tăng qua các năm, là do công ty có kế hoạch mở rộng 

hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư hệ thống dây chuyền mới để phục vụ dự án sản phẩm mới 

nhằm đa dạng hóa sản phẩm và tăng nguồn thu cho mình. 

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, thay đổi giờ 

làm việc của nhà máy để hạn chế lượng điện tiêu thụ trong giờ cao điểm. Định kỳ bảo trì bảo dưỡng 

cũng như thay thế các phụ tùng cũ nhằm đảm bảo 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. 
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Tiêu thụ nước 

 ĐVT 2015 2016 2017 

Nước cho sản xuất Đồng 550.366.826 362.246.032 404.990.472 

 

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 2017, chi phí mà công ty phải trả cho lượng nước sử dụng trong sản xuất là 550.366.826 

đồng, tăng so với năm 2016 là 42.744.440 đồng. 

Chính sách liên quan đến người lao động 

– Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:  

 Số lượng cán bộ công nhân viên lao động: Tổng số lao động đến tháng 12/2017 là 160 người  

 Mức lương trung bình: 8.113.000 đồng/người/tháng. Việc trả lương gắn liền với từng vị trí chức 

danh, hiệu quả công việc và hiệu quả kinh doanh của công ty.  

– Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:  

 Công ty thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động như: khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên sâu 

phân loại bệnh nghề nghiệp cho Người lao động; các chức danh nghề thuộc nhóm nặng nhọc 

độc hại đều được phụ cấp theo quy định; trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân theo tính chất 

công việc ..v..v…  

 Tuân thủ, thực hiện đầy đủ các qui định, nội qui, qui trình thực hiện công tác ATVSLĐ nhất là 

công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC).  

 Trang bị bảo hộ lao động, thực hiện đo kiểm môi trường lao động. Thường xuyên tổ chức kiểm 

tra, tự kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp an toàn lao động tại đơn vị. Kết quả, trong năm 

2017, Công ty không để xảy ra tai nạn lao động.  

Hoạt động đào tạo Người lao động: Công tác đào tạo huấn luyện luôn là mục tiêu quan trọng của công 

ty. Trong năm 2017, Công ty đã tổ chức cho người lao động cập nhật nâng cao kiến thức nghiệp vụ và 

đảm bảo an toàn lao động; Bồi dưỡng kỹ năng nghề cho công nhân sản xuất và lao động phổ thông. 
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Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương 

 

Công ty luôn coi trọng hình ảnh và uy tín của mình trên thị trường, do đó tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường là một 

vấn đề quan trọng mà công ty quan tâm và đảm bảo thực hiện. Trong năm 2017 vừa qua, quá trình khai thác và sản xuất 

vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, không có trường hợp vi phạm pháp luật về môi trường và không có trường hợp khiếu nại 

về tiếng ồn, khói bụi hay đời sống sức khỏe,... trong phạm vi hoạt động. 
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Ngoài ra, Công ty hoàn toàn tuân thủ các chính sách an sinh xã hội của địa phương vùng hoạt động với 

mong muốn góp một phần lợi ích vào sự phát triển chung của xã hội. Đồng thời luôn quan tâm và tạo điều 

kiện để đóng góp vào các quỹ phát triển địa phương, các dự án xây dựng của địa phương; tham gia tích 

cực vào các hoạt động đoàn thể, các công tác giáo dục về pháp luật về kiến thức cần thiết cho người dân; 

vận động kế hoạch hóa gia đình, phòng chống bệnh và dịch bệnh; tổ chức và tham gia các phong trào 

xanh, sạch, vệ sinh của địa phương; cứu trợ, từ thiện ... đặc biệt trong địa bàn hoạt động của BRC. 
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BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
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 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

 Tình hình tài chính 

 Những cải tiến trong năm 

 Kế hoạch phát triển trong tương lai 

 Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội  



 

49 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017  

  

  
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  

SẢN XUẤT KINH DOANH 

  

Thuận lợi 

Trong năm 2017, kinh tế nước ta vẫn trong đà tăng trưởng nhanh hơn so với nền kinh tế toàn cầu, 

các xu hướng hội nhập quốc tế và việc Việt Nam ký kết các Hiệp ước thương mại tự do FTA đã 

mang lại những cơ hội cũng như thách thức đối với hoạt động sản xuất và kinh doanh của các doanh 

nghiệp nội địa. Bên cạnh đó, cũng trong năm nay, một số sự kiện chính trị và các biến động từ giá 

nguyên liệu trong nước lẫn ngoài nước đã tác động không nhỏ đến tình hình hoạt động của các 

doanh nghiệp nói chung và của BRC nói riêng. 

Tuy nhiên, với những chính sách, đường lối đổi mới của Nhà nước, nhất là trên lĩnh vực kinh tế đã 

phần nào hỗ trợ kịp thời và tạo điều kiện cho Công ty có cơ hội đầu tư mở rộng và đẩy mạnh hoạt 

động sản xuất kinh doanh, xây dựng và phát triển thương hiệu. Nhờ đó, các hoạt động sản xuất kinh 

doanh của BRC năm 2017 đã được duy trì và tăng trưởng so với năm 2016. 

 

– Ngành than là ngành tiêu thụ nhiều nhất sản phẩm của Công ty, năm 2017 ngành này đã hoàn 

thành kế hoạch đề ra và có sự tăng trưởng khả quan, doanh thu ngành đạt 107.000 tỷ đồng tăng 

6,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận đạt 2.000 tỷ đồng tăng 1.000 tỷ đồng so với cùng kỳ, kế hoạch sản 

xuất của năm là 36 triệu tấn cũng hoàn thành. 

– Ngành xi măng tình hình tiêu thụ nội địa và xuất khẩu đạt 50 triệu tấn tăng 6% so với năm 2016. 

Tiêu thụ tại thị trường trong nước đạt 62 triệu tấn, tăng 3% so với cùng kỳ, xuất khẩu khoảng 18 

triệu tấn tăng 26% so với cùng kỳ. 

– Ngành phân bón: do thời tiết có nhiều điều kiện thuận lợi cùng với sự tháo gỡ khó khăn cho doanh 

nghiệp từ chính sách thuế của Nhà nước, đến cuối kỳ ngành phân bón đã tăng trưởng 3%-5%. 

– Thuận lợi về con người: Có đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, có khả năng tạo mối quan hệ tốt, 

khả năng nắm bắt thị trường cũng như phán đoán xu hướng phát triển của khách hàng tốt, bên 

cạnh đó đội ngũ kỹ thuật luôn được đào tào có xu hướng phát triển theo chiều sâu, đáp ứng được 

công nghệ và đòi hỏi của khách hàng, cùng các bộ phận chức năng khác luôn nỗ lực vì mục tiêu 

chung của công ty. 

– Chất lượng sản phẩm cũng là điểm mạnh của Bến Thành: Thực tế so với chất lượng băng tải của 

Châu Âu, Nhật thì chất lượng của Bến Thành còn kém hơn nhưng so với hàng trong nước và các 

nước trong khu vực lân cận như Trung Quốc, Thái Lan thì băng tải của Bến Thành có chất lượng 

hơn hẳn so với cùng mặt bằng sản phẩm tại thị trường Việt Nam hiện nay. Nếu so sánh giá cả và 

chất lượng đi đôi thì sản phẩm Bến Thành là sự lựa chọn tốt, vừa phù hợp ngân sách, vừa đạt 

hiệu quả sử dụng. Vị thế này phản ánh đúng định hướng phát triển của công ty. 

– Đã có thương hiệu trên thị trường, có lượng khách hàng là các doanh nghiệp lớn mạnh trong nước, 

trong ngành than, xi măng, các đại lý dây courroie trải đều khắp cả nước. 

– Giá bán: giá bán luôn ổn định, tại một vài thời điểm thì có sự điều chỉnh nhẹ nhưng nhìn chung 

không có sự chênh lệch quá lớn nên tạo tâm lý ổn định, sự tin dùng của khách hàng. 

– Có thực hiện quản lý chất lượng dựa trên hệ thống ISO 9001: 2015. 
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Khó khăn 

– Giá nguyên vật liệu năm 2017 có nhiều biến động nhưng nhìn chung cao hơn năm trước, đặc biệt 

có thời điểm giá cao su tăng đột biến gần gấp đôi, làm cho việc tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, một 

số doanh nghiệp có nguồn vốn còn hạn hẹp nên suất đầu tư thấp, sử dụng nguồn vật tư thiết bị rẻ 

tiền để đáp ứng sản xuất trước mắt, thời gian thu hồi vốn nhanh, làm ảnh hưởng không nhỏ đến 

sức tiêu thụ của hàng chất lượng cao và tạo điều kiện cho hàng Trung Quốc chất lượng thấp cũng 

như hàng Secondhand vẫn tồn tại. 

– Giá bán: chịu sự cạnh tranh lớn từ sản phẩm ngoại nhập chất lượng thấp và một số nhà sản xuất 

trong nước. Hiện nay thuế nhập khẩu vải Polyester - là thành phần cấu thành băng tải tăng lên 

12%, trong khi nhập khẩu băng tải thì không chịu thuế đã gây bất lợi về giá bán cho sản phẩm nội 

địa đối với hàng nhập khẩu chất lượng thấp (giá nhập khẩu rất thấp, đặc biệt đối với băng tải cũ, 

giá nhập tương đương nhập phế liệu). Đây là yếu tố làm cho việc cạnh tranh giá bán cũng như mở 

rộng thị trường còn nhiều khó khăn. 
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  TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

  

Chỉ tiêu ĐVT 2016 2017 % tăng/giảm 

Tài sản ngắn hạn Tỷ đồng 138,81 135,95 -2,06% 

Tài sản dài hạn Tỷ đồng 133,32 120,87 -9,34 

Tổng tài sản Tỷ đồng 272,13 256,82 -5,63% 

Tổng tài sản của Công ty năm 2017 là 256,82 tỷ đồng, giảm 5,63% so với năm 2016 (272,13 tỷ đồng). 

Nguyên nhân chủ yếu là do sự sụt giảm của tài sản dài hạn từ 133,32 tỷ đồng xuống còn 120,87 tỷ 

đồng. Tài sản cố định hữu hình giảm từ 122,40 tỷ đồng xuống còn 113,98 tỷ đồng chủ yếu đến từ việc 

khấu hao tài sản. 

 

Năm 2016 Năm 2017

138,81 135,95

133,32 120,87

Cơ cấu tài sản 

Tài sản ngắn hạn

Tài sản dài hạn
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Chỉ tiêu ĐVT 2016 2017 % tăng/giảm 

Nợ ngắn hạn Tỷ  đồng 51,65 47,70 -7,73% 

Nợ dài hạn Tỷ  đồng 26,42 13,30 -49,67% 

Tổng nợ phải trả Tỷ đồng 78,07 60,96 -21,92% 

Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 195,06 195,86 0,93% 

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 giảm 49,67% so với năm 2016, 

từ 26,42 tỷ đồng còn 13,30 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn giảm từ 51,65 tỷ đồng còn 47,70 tỷ đồng, giảm 

7,65% chủ yếu đến từ khoản mục dự phòng phải trả ngắn hạn, năm 2017 giảm 2,77 tỷ đồng so với 

năm 2016, nguyên nhân do trong năm 2017 Công ty không thực hiện trích lập dự phòng bảo hành 

sản phẩm theo chủ trương của HĐQT. Chi phí bảo hành phát sinh sẽ được hạch toán vào chi phí bán 

hàng tại thời điểm phát sinh để có sự kiểm soát chặt chẽ hơn loại chi phí này. 

Năm 2016 Năm 2017

51,65 47,7

26,42

13,3

Cơ cấu nợ

Nợ ngắn hạn

Nợ dài hạn
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NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC,  

CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ 

  

Trong năm 2017 với sự ra đời của các nghị định, thông tư về việc quản trị Công ty, BRC 

vẫn đang trong quá trình hoàn thành Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ theo đúng quy 

định pháp luật. Và nhằm hoàn thiện và ổn định hoạt động của các phòng ban, bộ phận; 

phân chia rõ ràng mục đích, hiệu quả và chức năng của từng bộ phận theo đúng chuyên 

môn và nghiệp vụ.. 

Trong công tác quản lý nguồn nhân lực, lựa chọn những lao động chất lượng cao, thực 

hiện việc phân công đúng người đúng việc, không có tình trạng lao động nhàn rỗi dẫn 

đến tổn hao chi phí quản lý Công ty. Ngoài ra, để tạo động lực cho người lao động tích 

cực hoạt động sản xuất, cống hiến ngày càng nhiều cho công ty, BRC cũng đặt ra những 

tiêu chuẩn khen thưởng trong công việc, khen thưởng những cá nhân, tập thể có kết 

quả lao động xuất sắc, hiệu quả, sáng tạo; thêm vào đó, chú trọng mối quan hệ hợp 

tác, liên kết, đồng bộ giữa các phòng ban để nhanh chóng giải quyết các vấn đề phát 

sinh liên quan và tạo điều kiện gắn kết các nhân viên với nhau và với Công ty. 
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  KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 

  

 

Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 2017  Kế hoạch 

2018  
%KH2018/ 
%TH2017 

Kế hoạch Thực hiện 

(A) (B) (1) (2)  (3)  (4)=(3)/(2) 

I. Sản xuất kinh doanh           

1. Sản lượng sản xuất           

- Băng tải vải 
m2 

87.500          96.348         101.000  104,83 

- Băng tải thép 
m2 

11.000            9.021           14.000  155,19 

- Dây Courroie 
inch 

30.000.000   31.191.261    34.000.000  109,00 

- Cao su kỹ thuật 
kg 

700.000        771.193         870.000  112,81 

2. Sản lượng tiêu thụ           

- Băng tải vải 
m2 

89.000          91.664         101.000  110,19 

- Băng tải thép 
  

11.000          12.127           14.000  115,44 

- Dây Courroie 
inch 

30.000.000   30.161.569    34.000.000  112,73 

- Cao su kỹ thuật 
kg 

700.000        786.829         870.000  110,57 

3.Tổng doanh thu và thu nhập khác  Tr.đ  220.792        220.792         242.555  109,86 

4. Kết quả kinh doanh  Tr.đ  18.024          19.204           20.705  107,82 

5. Các khoản nộp ngân sách  Tr.đ  23.800          24.169           26.200  108,40 

II. Tình hình đầu tư           

1 Đầu tư XDCB  Tr.đ  3.300            2.659                300  11,28 

2. Đầu tư tài chính  Tr.đ                  -                    -                    -      

III. Xuất nhập khẩu           

1. Tổng kim ngạch nhập khẩu  1.000USD  2.100            2.393             2.500  104,47 

2. Tổng kim ngạch xuất khẩu  1.000USD  1.500            1.702             1.900  111,63 

IV. Chỉ tiêu khác           

1. Tổng số lao động bình quân  Người  180               172                180  104,65 

2. Thu nhập bình quân (ng/tháng)  1.000VND  7.500            8.100             8.200  101,23 
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- Trong quá trình sản xuất hàng hóa:  

 Vận dụng các thế mạnh sẵn có của các tổ chức đầu tư, ví dụ như các tổ 

chức đầu tư vào Công ty sẽ chọn tiêu thụ sản phẩm của Công ty, cung cấp 

nguồn nguyên liệu ổn định và tạo lập các mối quan hệ trong ngành khi cần 

thiết. 

 Thường xuyên áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, đẩy mạnh các 

chương trình hợp tác với các chuyên gia đầu ngành về công nghệ sản xuất 

hiệu quả. 

 Tăng cường công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, hạn chế đến mức thấp nhất 

tình trạng ngừng sản xuất do hư hỏng thiết bị, phấn đấu tiết giảm chi phí sửa 

chữa tại các phân xưởng sản xuất, góp phần giảm chi phí quản lý chung của 

Công ty. 

 Tiếp tục đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm tạo ra giá trị 

gia tăng trong sản phẩm, tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty. 

- Trong công tác bán hàng: củng cố và không ngừng phát triển hệ thống kênh phân 

phối và khách hàng trong nước. Chú trọng công tác quản lý công nợ không để 

phát sinh nợ khó đòi, gây ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty. 

- Tổ chức họp Hội đồng quản trị và họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng qui định 

để lấy ý kiến thực hiện các kế hoạch, dự án lớn của Công ty.  

- Minh bạch, công khai trong tất cả các hoạt động của Công ty Cổ phần. 
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH 

NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI 
 

  

Trong năm qua, Công ty đã thực hiện tốt các quy định về xử lý chất thải trong sản xuất ra môi trường; 

tiếp nhận, vận động các cán bộ công nhân viên thực hiện dọn vệ sinh nơi làm việc, tạo môi trường làm 

việc trong lành, làm nên một nếp sống văn minh trong mỗi cá nhân người lao động. Bên cạnh đó, Công 

ty còn thực hiện trồng cây xanh quanh nơi làm việc nhằm tạo thêm mảng xanh nơi làm việc, góp phần 

tạo tâm lý thoải mái cho người lao động. Các chất thải từ quá trình sản xuất luôn được kiểm soát và 

có biện pháp xử lý phù hợp để không gây ảnh hưởng đến con người cũng như môi trường xung quanh. 

Các hệ thống đã lắp đặt để giảm thiểu vấn đề môi trường và sức khỏe bao gồm: hệ thống hút bụi nhà 

xưởng, bảo trì hệ thống xử lý nước thải, ký hợp đồng xử lý chất thải rắn với đơn vị có chức năng… 

Tiết kiệm tối đa khi sử dụng các nguồn năng lượng, đặc biệt là nguồn nước. 
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BRC luôn đề cao giá trị con người trong sự phát triển bền vững của Công ty. Nhằm tạo cho người lao 

động một môi trường làm việc thân thiện, năng động, nơi mà người lao động có thể phát huy hết khả 

năng của mình và định hướng sẽ cống hiến toàn tâm toàn ý cho sự phát triển của Công ty, BRC luôn 

đảm bảo các chế độ và chính sách đối với người lao động; tạo điều kiện thăm khám và chăm sóc sức 

khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên; thực hiện đánh giá hàng năm để khen thưởng cho các cá 

nhân và phòng ban hoạt động tích cực, hiệu quả cũng như khuyến khích toàn bộ lực lượng lao động 

cống hiến hết mình, đoàn kết nội bộ để tạo ra sự vững bền cho Công ty. 

Công ty cũng thường xuyên tổ chức những buổi công tác xã hội, đền ơn đáp nghĩa nhằm đóng góp 

một phần vào sự phát triển của xã hội, chăm lo đời sống cho những mảnh đời bất hạnh, những người 

đã có công với đất nước trong các cuộc chiến tranh trên toàn đất nước; thể hiện thái độ tốt và trách 

nhiệm đối với cộng đồng địa phương mà công ty đang hoạt động kinh doanh, đặc biệt là khu vực cộng 

đồng gần nơi sản xuất. 
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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 Về các mặt hoạt động của Công ty 

 Về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 

 Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 
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  VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

  

HOẠT ĐỘNG CÔNG TY 

Trong năm 2017, mặc dù tình hình kinh tế 

năm vừa qua có tăng trưởng nhưng vẫn còn 

tồn tại những biến động từ tình hình chính trị 

và kinh tế thế giới, các bất ổn và khó khăn 

luôn có tác động đến kinh tế các nước mở 

cửa và hội nhập như Việt Nam. Tuy nhiên, 

các tác động này không ảnh hưởng quá nhiều 

đến Công ty do thị trường chính của BRC là 

nội địa; đối tượng tác động lớn nhất đến kế 

hoạch phát triển của Công ty đến từ việc 

nguồn nguyên vật liệu đầu vào biến động và 

sự cạnh tranh từ các sản phẩm giá rẻ từ 

Trung Quốc. Kết quả chung, BRC trong 2017 

lợi nhuận sau thuế đã hoàn thành kế hoạch, 

các giá trị về doanh thu và sản lượng tiêu thụ 

đều tăng trưởng so với năm trước. 
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HOẠT ĐỘNG CỦA 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện chỉ đạo và 

giám sát chặt chẽ đối với Ban Giám đốc, nhờ đó làm tăng hiệu quả 

hoạt động cũng như trách nhiệm làm việc của 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 Ban Tổng Giám đốc công ty. 

- Thường xuyên đánh giá hiệu quả hoạt động của Tổng Giám đốc 

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. 

- Ban Tổng Giám đốc có chủ động trong việc xây dựng và đề xuất 

các vấn đề trọng tâm lên HĐQT xem xét quyết định. 

- Ban Tổng Giám đốc công ty đã hoàn thành các bảng báo cáo tài 

chính 6 tháng, năm 2017 kịp thời, chính xác. 

- Thực hiện chi trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 9%. 

  VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
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 CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA  

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

  

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2018 cụ thể như sau: 

STT Chỉ tiêu  ĐVT  TH 2017 KH 2018  

% KH 

2018/ 

TH 2017 

1 
Tổng doanh thu và thu 

nhập khác 
Đồng 220.792.468.165     242.555.000.000  110% 

1.1 
Doanh thu sản phẩm và 

cung cấp dịch vụ 
Đồng 219.288.654.389     241.355.000.000  110% 

- Doanh thu xuất khẩu Đồng 37.814.655.690       40.824.000.000  108% 

1.2 
Doanh thu tài chính và thu 

nhập khác 
Đồng 1.503.813.776         1.200.000.000  68% 

2 Giá vốn hàng bán Đồng 163.757.135.790  178.274.000.000  109% 

3 Chi phí tài chính Đồng 2.877.188.621  3.000.000.000  94% 

4 Chi phí bán hàng Đồng 26.025.461.387  31.087.000.000  119% 

6 
Chi phí quản lý doanh 

nghiệp 
Đồng 8.755.542.061  9.489.000.000  103% 

7 Chi phí khác Đồng 173.304.827                             -    0% 

8 Lợi nhuận trước thuế Đồng 19.203.835.479  20.705.000.000  110% 
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Cơ sở xây dựng kế hoạch: từ những phân tích về thuận lợi 

và khó khăn trong năm vừa qua, công ty xác định được điểm 

mạnh và điểm yếu của mình cùng với những cơ hội về thị 

trường trong giai đoạn hiện nay, Ban điều hành cân nhắc xây 

dựng kế hoạch năm 2018 phù hợp với nội lực của công ty. Một 

số cơ hội về thị trường như sau: 

- Quan điểm của người sử dụng thay đổi dần từ sử dụng 

hàng giá rẻ chất lượng kém sang hàng có chất lượng 

cao giá cả phù hợp, đặc biệt là tâm lý ưa chuộng hàng 

Việt ngày càng nhiều. 

- Nhu cầu trong nước còn rất lớn, có thể tăng thị phần 

trong nước trong thời gian tới. 

- Thị trường xuất khẩu có tiềm năng lớn do chính sách 

hợp tác kinh tế với các nước trên thế giới ngày càng 

mở rộng. 

- Cơ giới hóa công nghiệp, nông nghiệp trong khai thác 

và sản xuất, chế biến từ thủ công, chủ yếu sử dụng 

sức người sang sử dụng băng chuyền tải để vận 

chuyển hiệu quả, tiết kiệm. 

- Tận dụng nguồn nguyên liệu cao su thiên nhiên trong 

nước. 

- Đa dạng hóa sản phẩm cao su trong lĩnh vực công 

nghiệp và nông nghiệp. 

- Chính sách thu hút đầu tư lớn từ Nhà nước, tạo điều 

kiện các công ty bên ngoài đầu tư vào Việt Nam. 

Mục tiêu chung: Phát triển vững 

chắc sản phẩm truyền thống, đa 

dạng hóa sản phẩm mới, lấy xuất 

khẩu làm nền tảng là chiến lược phát 

triển của Đơn vị. Trên định hướng 

đó, năm 2018 mở rộng thị trường 

băng tải, dây courroie, trong đó chú 

trọng phát triển dây courroie. Mở 

rộng sản phẩm mới bánh xích cao 

su. Vì vậy phải tăng cường hơn nữa 

công tác tiếp thị, quảng bá thương 

hiệu để sản phẩm và hình ảnh công 

ty được biết đến không những trong 

nước mà còn ở nước ngoài. Thông 

qua các trung tâm xúc tiến thương 

mại như ITPC, JETRO…, tham gia 

các buổi triển lãm, hội chợ trong và 

ngoài nước để quảng bá sản phẩm 

băng tải lõi thép, dây courroie, bánh 

xích cao su. 

Biện pháp hoàn thành kế hoạch: 
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QUẢN TRỊ CÔNG TY 
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 Hội đồng quản trị 

 Ban Kiểm soát 

 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích  
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  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

  

Thông tin thành viên Hội đồng quản trị 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 

1 Trần Công Kha Chủ tịch HĐQT 

2 Nguyễn Trần Nghiêm Vũ Thành viên HĐQT 

3 Phạm Đình Nhật Cường Thành viên HĐQT 

4 Vũ Quốc Vinh Thành viên HĐQT 

5 Nguyễn Hoàng Thái Thành viên HĐQT 

Lý lịch các thành viên Hội đồng quản trị 

Ông Trần Công Kha – Chủ tịch HĐQT 

Năm sinh 1974 

Trình độ chuyên môn Tiến sĩ Tài chính-ngân hàng 

Quá trình công tác  

2017 – đến nay: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công Nghiệp cao su VN 

Số cổ phiếu nắm giữ: 0 CP, 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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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  

 

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 Nguyễn Trần Nghiêm Vũ – (Đã trình bày ở phần lý lịch Ban Điều hành) 

 

Thông tin thành viên Hội đồng quản trị 
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  Các Nghị quyết/Quyết định 

STT 

Số Nghị 

quyết/ Quyết 

định 

Ngày 

 
Nội dung 

1 196/NQ-

HĐQT-2016 

30/12/2016 Nghị quyết HĐQT về chấp thuận giá trị tài sản liên doanh 

tại nông trường cao su Phước Minh, để làm cơ sở chuyển 

nhượng tài sản 

2 201/QĐ-

HĐQT-TL 

14/02/2017 Quyết định của HĐQT về phê duyệt quyết toán quỹ tiền 

lương 2016 ban điều hành 

3 203/QĐ-

HĐQT-TL 

20/02/2017 Quyết định của HĐQT về phê duyệt quyết toán quỹ tiền 

lương 2016 của công ty 

4 205/NQ-

HĐQT-2016 

03/03/2017 Nghị quyết HĐQT phiên thường kỳ quý 4/2016 

1/ Về kết quả thực hiện kế hoạch SX-KD và đầu tư XDCB 

năm 2016. 

2/ Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư 

XDCB năm 2017.  

3/ Về công nợ 

4/ Thống nhất với kết quả và báo cáo quý 4/2016 của Ban 

Kiểm soát. Đề nghị ban điều hành nghiên cứu các kiến 

nghị, đề xuất của Ban Kiểm soát, có giải trình, phân tích 

nguyên nhân và giải pháp thực hiện. 

5/ Một số vấn đề khác 

4 205/NQ-

HĐQT-2016 

03/03/2017 
6/ Về chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông. 

5 206/NQ-

HĐQT-TC 

06/03/2017 
Nghị quyết HĐQT về cơ cấu tổ chức mới của công ty 

6 208/NQ-

HĐQT-2017 

31/03/2017 Nghị quyết HĐQT phiên bất thường về công tác chuẩn bị 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 

7 210/NQ-

HĐQT-2017 

11/04/2017 Nghị quyết HĐQT về quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ lãnh 

đạo công ty 

8 212, 213/QĐ-

HĐQT-2017 

14/04/2017 Quyết định HĐQT về việc ban hành Quy chế Tài chính và 

Quy chế Hoa hồng 
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  Các Nghị quyết/Quyết định 

STT 

Số Nghị 

quyết/ Quyết 

định 

Ngày 

 
Nội dung 

9 216/NQ-

HĐQT-2017 

19/05/2017 Nghị quyêt HĐQT phiên thường kỳ quý 1/2017 

1/ Về kết quả thực hiện kế hoạch SX-KD quý 1/2017 và kế hoạch 

SX-KD quý 2 năm 2017. 

2/ Thống nhất với kết quả và báo cáo quý 1/2017 của Ban Kiểm soát. 

3/ Hội đồng quản trị nhất trí ngày chốt sổ cổ đông nhận cổ tức năm 

2016 là ngày 02/6/2017 và thời gian dự kiến chi trả cổ tức từ ngày 

26/6/2017. 

4/ Về chọn đơn vị kiểm toán: Hội đồng quản trị thống nhất chọn công 

ty TNHH Hãng kiểm toán AASC làm đơn vị kiểm toán năm tài chính 

2017 cho công ty cổ phần Cao su Bến Thành 

10 218/QĐ-

HĐQT 

19/05/2017 

Quyết định của HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 

11 219/QĐ-

HĐQT-KT 

07/06/2017 
Quyết định của HĐQT về việc khen thưởng ban điều hành công ty 

năm 2016 

12 220/QĐ-

HĐQT 

07/06/2017 
Quyết định của HĐQT phê duyệt Báo cáo sửa chữa thay thế và kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu, hạng mục tấm thớt nhiệt 

13 221/QĐ-

HĐQT 

07/06/2017 
Quyết định của HĐQT phê duyệt Báo cáo đầu tư và KH lựa chọn 

nhà thầu hạng mục máy ép thủy lực 800 tấn 

14 222/QĐ-

HĐQT 

27/06/2017 

Quyết định của HĐQT phê duyệt chủ trương hợp tác kinh doanh 

15 223/QĐ-

HĐQT-TL 

21/07/2017 
Quyết định của HĐQT phê duyệt đơn giá tiền lương của công ty năm 

2017 

16 224/QĐ-

HĐQT-TL 

21/07/2017 
Quyết định của HĐQT phê duyệt quỹ tiền lương của ban điều hành 

công ty năm 2017 

17 227/NQ-

HĐQT 

18/08/2017 
Nghị quyết HĐQT v/v liên quan đến các giao dịch tín dụng, bảo lãnh 

ngân hàng 

18 228/QĐ-

HĐQT 

08/09/2017 
Quyết định của HĐQT v/v phê duyệt báo cáo đầu tư và KH lựa chọn 

nhà thầu: xe nâng 2,5 tấn 

19 226/NQ-
HĐQT-2017 

04/08/2017 Nghị quyết HĐQT phiên thường kỳ quý 2/2017: 
1/ Về kết quả thực hiện kế hoạch SX-KD, đầu tư XDCB 6 tháng đầu 
năm 2017 và kế hoạch SX-KD, đầu tư XDCB 6 tháng cuối năm 2017. 
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Các Nghị quyết/Quyết định 

STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 

Ngày 

 
Nội dung 

19 226/NQ-HĐQT-

2017 

04/08/2017 2/ Thống nhất với kết quả và báo cáo quý 2/2017 của Ban 

Kiểm soát. 

21 231/NQ-HĐQT-

2017 

13/11/2017 Nghị quyết HĐQT phiên thường kỳ quý 3/2017: 

1/ Về kết quả thực hiện kế hoạch SX-KD quý 3/2017 và 9 

tháng đầu năm 2017. 

2/ Về kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2017 

21 231/NQ-HĐQT-

2017 

13/11/2017 3/ Thống nhất với kết quả và báo cáo quý 3/2017 của Ban 

Kiểm soát. 

 

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:  

Công ty không có tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị. 

 

 



 

 QUẢN TRỊ CÔNG TY 74 

   
Hoạt động của Hội đồng quản trị 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi 

họp HĐQT 
tham dự 

Tỷ lệ tham 
dự họp 

Lý do không 
tham dự họp 

1 Trần Công Kha 
Chủ tich 
HĐQT 

3 75% 
Mới được bầu vào 
HĐQT 21/4/2017 

2 Phạm Đình Nhật Cường TV HĐQT 3 75% Bận công tác 

3 Vũ Quốc Vinh TV HĐQT 4 100%  

4 Nguyễn Hoàng Thái TV HĐQT 4 100%  

5 Nguyễn Trần Nghiêm Vũ TV HĐQT 3 75% 
Mới được bầu vào 
HĐQT 21/4/2017 

 

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng 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 TGĐ 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, năm 2017 kịp thời, chính 

xác. 

- Thực hiện chi trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 9%. 
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  BAN KIỂM SOÁT 

  

Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:  

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 

1 Dương Hoài Trinh Trưởng BKS 

2 Phạm Thị Thu Hường Thành viên BKS 

3 Lương Thị Ánh Nguyệt Thành viên BKS 

4 Vy Thùy Vân Thành viên BKS 

 
Lý lịch của các thành viên Ban kiểm soát 

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 đến nay Làm việc tại Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành 

Số cổ phiếu nắm giữ 990 cổ phiếu, chiếm 0,0080% vốn điều lệ 
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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 đến 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, chiếm 0% vốn điều lệ 

 

Bà Vy Thùy Vân – Thành viên Ban Kiểm soát 

Năm sinh 30/06/1981 

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán 

Quá trình công tác 

- Tháng 8/2006 
Nhân viên Kế toán tổng hợp – Phòng Tài chính Kế toán – Công ty cổ 

phần Xi măng Hà Tiên 1 

- Tháng 11/2009 đến nay Phó phòng Tài chính Kế toán – Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 

Số cổ phiếu nắm giữ 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ 

 

Bà Lương Thị Ánh Nguyệt – Thành viên Ban Kiểm soát 

Năm sinh 01/07/1983 

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán 

Quá trình công tác 

Từ 2004 - 2014 
Công tác tại Trung tâm Công nghệ phần mềm Sài Gòn – Tổng Công ty 

Công nghiệp Sài Gòn 

Từ 04/2015 đến nay 
Công tác tại phòng Kế hoạch Kinh doanh – Tổng Công ty Công nghiệp 

Sài Gòn 

Số cổ phiếu nắm giữ 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ 
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Hoạt động của Ban kiểm soát 

STT 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 
01/01/2017 4 100%  

2 Phạm Thị Thu Hường 
Thành viên 

BKS 
01/01/2017 4 100%  

3 
Trương Thị Thu 
Hương 

Thành viên 
BKS 

21/04/2017 0 0% 

Miễn 
nhiệm 
ngày 

21/4/2017 

4 
Lương Thị Ánh 
Nguyệt 

Thành viên 
BKS 

01/01/2017 3 75% Thai sản 

5 Vy Thùy Vân 
Thành viên 

BKS 
21/04/2017 3 75% 

Bận công 
tác 

 

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát HĐQT, 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. 

- Thẩm định tính đầy đủ trung thực, hợp pháp của báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo 

cáo tài chính quý, 6 tháng, 1 năm. 

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ 

quản lý khác: 

- 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 HĐQT thường kỳ, và có nêu ý kiến, báo 

cáo với cuộc họp về việc kiểm tra giám sát của Ban. 

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích 

Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/ người/ tháng 

Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/ người/ tháng 

Thành viên BKS: 2.500.000 đồng/ người/ tháng 

 

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 

Không có 

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ 

Không có 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2018 

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

 

 

 

 

 

 

 




