Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm An Giang
Địa chỉ: QL 91,Khóm An Thới,P.Mỹ Thới,TP.Long Xuyên,An Giang
Điện thoại: 0763931183-2210907
Fax: 0763931187
Email:btltag@vnn.vn
Website: http://www.aceco.com.vn hoặc http://www.betonglytam.com.vn
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN
BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

NĂM 2010

An giang, tháng 04 năm 2011
Trang 1

Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm An Giang
Địa chỉ: QL 91,Khóm An Thới,P.Mỹ Thới,TP.Long Xuyên,An Giang
Điện thoại: 0763931183-2210907
Fax: 0763931187
Email:btltag@vnn.vn
Website: http://www.aceco.com.vn hoặc http://www.betonglytam.com.vn
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

PHẦN I
LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
I.

NHỮNG SỰ KIỆN QUAN TRỌNG

1

Quá trình thành lập và sự kiện quan trọng

Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang tiền thân là doanh nghiệp nhà nước - Xí
nghiệp Bê Tông Ly Tâm An Giang - được thành lập vào tháng 04 năm 1982 theo
Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Điện lực, trực thuộc Công ty Xây lắp Điện 2.
Theo Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp từ ngày 12 tháng 07 năm 2000 Xí
nghiệp Bê tông Ly tâm An Giang thuộc Công ty Xây lắp Điện 2 chuyển thành Xí
nghiệp trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam ( VINAINCON).
Công ty cổ phần bê tông ly tâm An Giang được thành lập do thực hiện cổ phần hóa Xí
nghiệp Bê Tông Ly Tâm An Giang theo quyết định số 112 ngày 01/07/2003 của Bộ
Công Nghiệp với vốn điều lệ ban đầu là 15 tỷ đồng.Ngày 01/09/2003 Công ty cổ phần
bê tông ly tâm An Giang chính thức đi vào hoạt động theo giấy CNĐKKD số
5203000014 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư An Giang cấp ngày 01/09/2003.Sau 06 năm
hoạt động vốn điều lệ đã tăng lên 23 tỷ đồng và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh và đăng ký thuế số 1600669108 cấp ngày 23/04/2009.
Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG
Tên tiếng Anh: An Giang Centrifugal Concrete Joinstock Company (ACECO)
Trụ sở chính và nhà máy của Công ty đặt tại: Quốc lộ 91-Khóm An Thới-Phường Mỹ
Thới-Thành Phố Long Xuyên-Tỉnh An Giang.
Điện thoại: (84-76) 3931183-3931184
Fax: (84-76) 3931187
Email: btltag@vnn.vn
Website: www.aceco.com.vn hoặc www.betonglytam.com.vn
Biểu tượng của Công ty :
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Ngày 10/11/2009, Công ty đã đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên thị
trường UpCoM tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội với mã chứng khoán là: ACE
2

Quá trình phát triển

2.1

Ngành nghề kinh doanh:

Sản xuất và kinh doanh sản phẩm bê tông công nghiệp ( trụ điện,cọc, ống
cống,cấu kiện bê tông đúc sẳn,bê tông thương phẩm)
Xây lắp đường dây và trạm biến áp điện đến 110KV, điện dân dụng và công
nghiệp.
Thi công các công trình xây dựng công nghiệp,công cộng,cơ sở hạ tầng ,thuỷ
lợi và dân dụng.
Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm cơ khí ( thiết bị nâng,thiết bị chuyên
dùng sản xuất sản phẩm bê tông công nghiệp, kết cấu thép,sản phẩm phi tiêu chuẩn).
Mua bán vật liệu xây dựng,vật tư và thiết bị điện. Vận tải hàng hoá bằng đường
bộ, đường thuỷ.
Tư vấn đầu tư xây dựng, chuyển giao công nghệ sản xuất sản phẩm bê tông
công nghiệp.
sẳn.

Thiết kế sản phẩm bê tông ly tâm ứng lực trước,sản phẩm cấu kiện bê tông đúc

-

Nuôi trồng và chế biến thuỷ sản.

2.2

Tình hình hoạt động:

Là đơn vị hoạt động lâu năm trong ngành sản xuất sản phẩm bê tông công
nghiệp và thực hiện xây lắp đường dây, cùng với việc ứng dụng dây chuyền sản xuất
bê tông ly tâm dự ứng lực hiện đại của Hàn Quốc, Nhật Bản vào trong sản xuất nên
Công ty là một trong những đơn vị có ưu thế lớn trong ngành. Sản phẩm không ngừng
cải tiến, đa dạng hoá từ đó sản phẩm sản xuất được tiêu thụ khắp các tỉnh miền Nam
đến các tỉnh miền Trung và xuất khẩu sang Campuchia và đây cũng là thị trường tiềm
năng trong tương lai của Công ty. Công ty đã chuyển giao công nghệ sản xuất bê tông
ly tâm ứng lực trước và chế tạo thiết bị cho các khánh hàng như: Công ty cổ phần Bê
Tông Ly Tâm Dung Quất, Công ty cổ phần xây dựng điện VIENCO8,Công ty cổ phần
bê tông ly tâm Điện Lực Khánh Hòa. Đối tượng mà sản phẩm của ACECO có thể
phục vụ tương đối rộng, như cọc cừ có thể sử dụng cho các công trình xây dựng công
nghiệp và dân dụng, trụ điện có thể đáp ứng yêu cầu của các công trình điện cao thế,
trung và hạ thế trong ngành điện lực và viễn thông.
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Sản phẩm của Công ty hiện chiếm khoảng 60% thị phần trụ điện và 20% thị
phần cọc ở thị trường các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long.Tại thị trường
Campuchia,Công ty đã xuất khẩu trụ điện từ năm 2005 và đã khẳng định chất lượng
sản phẩm tại thị trường này.
3

Định hướng phát triển

3.1
Mục tiêu của Công ty: tối đa hoá lợi nhuận của cổ đông, lợi ích của CBCNV
Công ty, đồng thời thoả mãn ngày càng cao nhu cầu của khách hàng và xã hội.
3.2

Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

-

Duy trì ổn định vững chắc về lợi nhuận và doanh thu hàng năm.

Lấy sản xuất, kinh doanh bê tông công nghiệp làm trọng tâm. Đồng thời khai
thác tối đa các nguồn lực hiện có ,và cơ hội kinh doanh khác đem lại lợi nhuận cao để
hỗ trợ.
Tăng cường liên doanh,liên kết với các đối tác để giữ vững thị trường hiện tại
và mở rộng thị trường tiềm năng.
Từng bước vững chắc đa dạng hoá sản phẩm, đa dạng hoá ngành nghề, đồng
thời phải có chính sách nhân sự tốt để tuyển chọn và đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý
và công nhân kỹ thuật trình độ cao, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai
đoạn, từng ngành nghề.

PHẦN II
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trong năm 2010, HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ quản trị một cách trách nhiệm
trên cở sở nghị quyết ĐHCĐ và tình hình thực tế,nhằm đạt được hiệu quả và lợi ích
cao nhất cho Công ty và cổ đông.
I.

Những nét nổi bật của kết quả hoạt động năm 2010

-

Công ty đã được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất và Chủ
tịch HĐQT kiêm Giám đốc được tặng thưởng huân chương lao động hạng III do có
thành tích xuất sắc trong hoạt động SXKD. Công ty đã tổ chức lể đón nhận huân
chương lao đông hạng nhất kết hợp tổ chức hội nghị khách hàng vào ngày 26/08/2010.

-

Hoàn thành việc đầu tư thiết bị và thành lập phòng thử nghiệm vật liệu xây dựng để
thử nghiệm các sản phẩm của Công ty và khách hàng.Phòng thử nghiệm Công ty đã
được cấp chứng chỉ công nhận số 102/QĐ-CNCL ngày 03/03/2011 của Văn phòng
công nhận chất lượng –Bộ Khoa Học và Công Nghệ phù hợp theo yêu cầu ISO/ICE
17025: 2005 lĩnh vực vật liệu xây dựng-VILAS 463.
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-

Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu tài chính về doanh thu và lợi nhuận vượt kế hoạch do
ĐHĐ cổ đông thường niên 2010 quyết nghị,doanh thu vượt 45,54% ,lợi nhuận sau
thuế vượt 111,38% ,lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 6.891 đồng/cổ phiếu:
 Doanh thu thuần

: 189.204.828.093 đồng

 Lợi nhuận trước thuế

:

20.712.755.326 đồng

 Lợi nhuận sau thuế

:

15.848.794.708 đồng

 Cổ tức 2010 theo kế hoạch là 20% VĐL ,do lợi nhuận sau thuế tăng so kế
hoạch ,nên cổ tức 2010 HĐQT Công ty sẽ trình phương án để ĐHĐCĐ
thường niên 2011 quyết định.Công ty đã tạm ứng cổ tức 10% vốn cổ phần
vào ngày 16/09/2010.
-

Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2010 như sau:
 Tổng tài sản

: 103.942.252.891 đồng

• Tài sản ngắn hạn

:

88.931.653.127 đồng

• Tài sản dài hạn

:

15.010.599.764 đồng

: 103.942.252.891 đồng

 Tổng nguồn vốn

II.

• Nợ phãi trả

:

62.590.377.098 đồng

• Vốn chủ sở hữu

:

41.351.875.793 đồng

Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Chỉ tiêu

Đvt

Kế hoạch

Thực hiện

năm

năm

So với
KH 2010

2010

2010

(%)

Doanh thu thuần

1.000 đ

130.000.000

189.204.828

145,54

-Doanh thu sản phẩm bê
tông,vận chuyển, dịch vụ
khác

1.000 đ

118.700.000

173.543.673

146,20

-Doanh thu sp cơ khí

1.000 đ

9.300.000

15.230.293

163,77

-Doanh thu xây lắp điện

1.000 đ

2.000.000

430.862

21,54

Lợi nhuận trước thuế

1.000 đ

10.000.000

20.712.755

207,12

Lợi nhuận sau thuế

1.000 đ

7.500.000

15.848.617

211,31

Lãi cơ bản/cổ phiếu

đ/cp

3.260

6.891

211,38
Trang 5

Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm An Giang
Địa chỉ: QL 91,Khóm An Thới,P.Mỹ Thới,TP.Long Xuyên,An Giang
Điện thoại: 0763931183-2210907
Fax: 0763931187
Email:btltag@vnn.vn
Website: http://www.aceco.com.vn hoặc http://www.betonglytam.com.vn
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

III.

Những thay đổi chủ yếu trong năm 2010

1.

Về hoạt đầu tư tài chính

- Góp vốn bổ sung vào Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm Dung Quất: 176.000.000
đồng (tương ứng 17.600 cổ phần,mệnh giá 10.000 đ/cp ), mua 50.000 cổ phần,mệnh
giá 10.000 đ/cp,giá mua 10.900 đ/cp của Tổng Công ty XDCN Việt Nam với số tiền
545.000.000 đồng.Tổng cộng 721.000.000 đồng ngoài nghị quyết đại hội cổ đông
2010.
- Về đầu tư góp vốn tại Campuchia: do các bên góp vốn không thống nhất phương
án thực hiện dự án nên ACECO cùng với SEE thống nhất ngưng thực hiện việc góp
vốn liên doanh với đối tác Campuchia là ANCO Brothers.,Co Ltd và ngưng triển khai
dự án tại Campuchia.
2.

Về đầu tư XDCB,và mua sắm TSCĐ và thanh lý TSCĐ

2.2.1: Về Xưởng sản xuất tấm trần BTƯL giai đoạn 1: đã sản xuất thử nghiệm thành
công, tuy nhiên phía đối tác chưa triển khai thi công sử dụng sản phẩm nên chưa triển
khai dự án này.
2.2.2: Đường từ QL91 vào nhà máy : theo nghị quyết ĐH Đồng cổ đông thường niên
2010 tổng mức đầu tư là: 1.118.000.000 đồng ( lấy giá trị theo hồ sơ thiết kế số
11/TKKTTC/năm 2008 do Công ty TNHH Tư Vấn XDGT Phước Hiền lập-dài 255m
từ QL 91 đến đến ngã ba vào nhà máy).Theo thiết kế này thì mặt đường rộng 5m,đổ
tấm đan BTCT dày 24cm, tải trọng thiết kế :40 tấn,tốc độ tính toán 20km/h.
Trong quá trình tổ chức triển khai thi công, Chính quyền địa phương và Công ty thống
nhất thay đổi thiết kế sang mặt đường bê tông nhựa và chính quyền địa phương chịu
chi phí thi công hệ thống thoát nước và di dời đường dây trung thế. Do vậy,Công ty đã
thay đổi thiết kế mặt đường bê tông nhựa –dài 365m,rộng 5m từ QL 91 đến cổng nhà
máy) với tổng chi phí quyết toán là 842.588.182 đồng ( giảm 275.411.818 đồng so
với nghị quyết ĐHĐCĐ). Hạng mục này đã hoàn thành đưa vào sử dụng vào cuối
tháng 12/2010.
2.2.3: Về mua sắm phương tiện vận tải: đã ký hợp đồng đóng mới Sà lan tự hành có
cẩu 120 tấn có cẩu với giá trị trước thuế GTGT là 750 triệu đồng theo đúng nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010,tuy nhiện đơn vị chế tạo gặp khó khăn về
nhân sự nên chưa hoàn thành trong năm 2010.Công ty đã nhận Sà lan vào đầu tháng
02/2011.
2.3 Đầu tư mua quyền sử dụng đất , mua sắm máy móc, gia công thiết bị phục vụ sản
xuất và kinh doanh như sau:
-

Máy căng đơn 8 tấn :

30.000.000 đồng
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-

Bộ kích thủy lực 50 tấn:

42.000.000 đồng

-

Cân chính xác:

11.000.000 đồng

-

Mua 01 máy vi tính Notebook:

14.363.636 đồng

-

07 khuôn trụ điện 8,5m:

-

Khuôn ống cống phi 1000 L=1000:

-

Cải tạo 01 khuôn trụ BTLT 14m-16m: 19.973.653 đồng

-

Cải tạo 02 khuôn trụ BTLT 8m-10m:

39.558.044 đồng

-

Đất khu xưởng Mỹ Thới:

281.376.672 đồng

Tổng cộng:

708.343.034 đồng

259.359.980 đồng
10.711.049 đồng

2.4 Thanh lý TSCĐ:
Do Sà lan 48 tấn bao gồm máy nổ Mishubishi 6D14 sử dụng lâu năm, bị hư hỏng
không đáp ứng yêu cầu sử dụng.Công ty đã thanh lý,nhượng bán như sau:
-

Tổng nguyên giá là: 163.289.110 đồng

-

Giá trị còn lại đến ngày 31/03/10 là: 0 đồng

-

Giá trị thu được từ nhượng bán và thanh lý là: 170.000.000 đồng

3

Về khu đất nhà máy tại phường Bình Đức (7.650,7m2):

Đến thời điểm này,UBND Tỉnh An Giang vẩn chưa có quyết định chính thức về khu
đất trên .Hiện tại Công ty vẫn tiếp tục hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH TM-DV
Giang Long chế biến đông lạnh thủy sản đến ngày 01/12/2012 ,với lãi được chia là
276 triệu đồng/năm.
4

Về khu đất văn phòng tại phường Bình Đức (2.238m2):

Công ty đã cho Công ty TNHH SX-DV-TM Á Châu thuê thời hạn 01 năm kể từ ngày
01/09/2010 với giá : 100 triệu đồng/năm ( chưa bao gồm thuế GTGT).
5

Về khu đất tại đường Trần Quang Khải-phường Mỹ Thới (930m2):

Công ty đã mua từ năm 2005 dự kiến làm văn phòng Công ty ,tuy nhiên do tình hình
hoạt động đến nay vẩn chưa sử dụng.
IV.

Triển vọng và kế hoạch 2011

Trên cơ sở định hướng phát triển và mục tiêu của Công ty .Hội đồng quản trị
Công ty đã thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2011 như sau:
-

Giử vững ổn định sản xuất kinh doanh,đảm bảo cổ tức 20% vốn góp.
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Tăng cường công tác quảng bá,tiếp thị ,chính sách bán hàng linh hoạt để nâng
tỷ trọng từ 40% -50% sản phẩm cọc BTLT ứng lực trước trong doanh số sản phẩm bê
tông và giữ vững thị trường hiện tại.

PHẦN III
BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
I. Báo cáo tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2010:
1.Các chỉ số tài chính cơ bản:

Chỉ tiêu

ĐVT

Năm
2010

Năm
2009

Cơ cấu tài sản
- Tài sản dài hạn/Tổng Tài sản

%

14,44

21,15

- Tài sản ngắn hạn/Tổng Tài sản

%

85,56

78,85

- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn

%

60,22

65,55

- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn

%

39,78

34,45

- Khả năng thanh toán nhanh

0,88

0,93

- Khả năng thanh toán hiện hành

1,43

1,33

Cơ cấu nguồn vốn

Khả năng thanh toán

Tỷ suất lợi nhuận
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

%

15,90

12,26

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu

%

8,38

7,8

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn
chủ sở hữu
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu

%

42,72

33,7

%

10,95

9,88

Năm 2010 nền kinh tế của Việt Nam vẩn còn gặp nhiều khó khăn,diển biến phức tạp
.Sự bất ổn về tỷ giá và lạm phát tăng từ cuối quý 3/2010.Cuối năm tỷ giá tăng cao và
khan hiếm nguồn ngoại tệ gây khó khăn cho hoạt động nhập khẩu thép phục vụ sản xuất
của Công ty và trả nợ vay ngoại tệ cho ngân hàng. Mặt khác do tình hình lạm phát cuối
năm nên phần lớn các loại nguyên vật liệu chính phục vụ sản xuất tăng và lãi vay ngắn
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hạn đều tăng .Tuy nhiên, Công ty đã vượt kế hoạch doanh thu vượt 45,54% ,lợi nhuận sau
thuế vượt 111,31% .Các chỉ số tài chính về cơ cấu tài sản, khả năng thanh toán ,khả năng
sinh lời đều được cải thiện và tốt hơn năm 2009. Các chỉ số này phản ánh sự phát triển
ngày càng ổn định, bền vững của Công ty và đem lại nhiều lợi ích cho cổ đông.

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2010
Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2010:
§¬n vÞ tÝnh: ®ång
Tµi s¶n
1
A. Tµi s¶n ng¾n h¹n (100)=110+120+130+140+150
I.TiÒn vµ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn
1. TiÒn
2. C¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn
II.C¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh ng¾n h¹n
1. §Çu t tµi chÝnh ng¾n h¹n
2. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− ng¾n h¹n (*)
III.C¸c kho¶n ph¶I thu
1. Ph¶i thu kh¸ch hµng
2. Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n
3. Ph¶i thu néi bé
4. Ph¶i thu theo tiÕn ®é hîp ®ång x©y dùng
5. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c
6. Dù phßng ph¶I thu khã ®ßi(*)
IV.Hµng tån kho
1. Hµng tån kho
2. Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho(*)
V.Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c
1. Chi phÝ tr¶ tr−íc ng¾n h¹n
2. ThuÕ GTGT ®−îc khÊu trõ
3. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i thu Nhµ n−íc
4. Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c
B. Tµi s¶n dµi h¹n (200=210+220+240+250+260)
I.C¸c kho¶n ph¶i thu dµi h¹n
1. Ph¶i thu dµi h¹n cña kh¸ch hµng
2. Vèn kinh doanh ë ®¬n vÞ trùc thuéc
3. Ph¶i thu dµi h¹n néi bé
4. Ph¶i thu dµi h¹n kh¸c
5. Dù phßng ph¶I thu dµi h¹n khã ®ßi(*)
II.Tµi s¶n cè ®Þnh

Sè CUèI N¡M
4
88.931.653.127
5.534.825.555
5.534.825.555

Sè §ÇU N¡M

1.129.000.000
1.129.000.000

5
75.199.957.230
7.395.336.574
6.895.336.574
500.000.000
408.000.000
408.000.000

47.153.440.399
51.646.418.688
672.672.316

44.258.799.281
46.689.531.254
470.803.851

394.203.308
(5.559.853.913)
34.081.169.743
34.081.169.743

391.377.308
(3.292.913.132)
22.724.956.414
22.724.956.414

1.033.217.430

412.864.961

1.033.217.430
15.010.599.764

412.864.961
20.167.305.454

8.698.278.611

13.469.819.553
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1. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh
- Nguyªn gi¸
- Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*)
2. Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh
- Nguyªn gi¸
- Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*)
3. Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh
- Nguyªn gi¸
- Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*)
4. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang
III.BÊt ®éng s¶n ®Çu t−
- Nguyªn gi¸
- Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*)
IV.C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n
1. §Çu t− vµo c«ng ty con
2. §Çu t− vµo c«ng ty liªn kÕt,liªn doanh
3. §Çu t− dµi h¹n kh¸c
4. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n(*)
V.Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c
1. Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n
2. Tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i
3. Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c
TæNG Céng tµi s¶n (270=100+200)
nguån vèn
A- Nî ph¶I tr¶ (300=310+330)
I. Nî ng¾n h¹n
1. Vay vµ nî ng¾n h¹n
2. Ph¶i tr¶ ng−êi b¸n
3. Ngêi mua tr¶ tiÒn tr−íc
4. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n−íc
5. Ph¶i tr¶ ng−êi lao ®éng
6. Chi phÝ ph¶i tr¶
7. Ph¶i tr¶ néi bé
8. Ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång x©y
dùng
9. C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép ng¾n h¹n kh¸c
10. Dù phßng ph¶i tr¶ ng¾n h¹n
11. Quü khen th−ëng, phóc lîi
II. Nî dµi h¹n
1. Ph¶i tr¶ dµi h¹n ngêi b¸n
2. Ph¶i tr¶ dµi h¹n néi bé
3. Ph¶i tr¶ dµi h¹n kh¸c
4. Vay vµ nî dµi h¹n
5. ThuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶

7.443.473.924
52.178.691.987
(44.735.218.063)

12.395.952.858
51.915.014.735
(39.519.061.877)

1.254.804.687
2.470.584.655
(1.215.779.968)

1.073.866.695
2.189.207.983
(1.115.341.288)

3.900.000.000

3.900.000.000

3.900.000.000

3.900.000.000

2.412.321.153
842.588.182
1.569.732.971

2.797.485.901

103.942.252.891

95.367.262.684

62.590.554.482
62.118.016.398
24.655.185.286
11.016.593.070
5.963.958.430
1.624.223.147
3.630.140.333
5.864.147.133

62.517.345.129
56.610.556.328
26.129.323.314
9.098.176.152
710.247.600
3.438.621.601
4.473.423.335
4.763.842.691

2.343.435.796
5.069.124.221
1.951.208.982
472.538.084

1.876.933.181
4.263.710.111
1.856.278.343
5.906.788.801

2.797.485.901
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6. Dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm
7. Dù phßng ph¶i tr¶ dµi h¹n
8. Doanh thu ch−a thùc hiÖn
9. Quü ph¸t triÓn khoa häc & c«ng nghÖ
B- Vèn chñ së h÷u (400=410+430)
I. Vèn chñ së h÷u
1. Vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u
2. ThÆng d− vèn cæ phÇn
3. Vèn kh¸c cña chñ së h÷u
4. Cæ phiÕu ng©n quü (*)
5. Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n
6. Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i
7. Quü ®Çu t− ph¸t triÓn
8. Quü dù phßng tµi chÝnh
9. Quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u
10. Lîi nhuËn ch−a ph©n phèi
11. Nguån vèn ®Çu t− XDCB
II. Nguån kinh phÝ vµ quü kh¸c
1. Nguån kinh phÝ
2. Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§
Céng nguån vèn (440=300+400)

-

302.271.417

193.622.801

170.266.667

5.713.166.000

41.351.698.409
41.107.470.368
23.000.000.000
120.000.000

32.849.917.555
32.579.298.142
23.000.000.000
120.000.000

(29.578.049)
5.628.848.533
579.582.560

(808.415.951)
1.972.124.902
339.582.560

11.808.617.324

7.956.006.631

244.228.041
180.000.000
64.228.041
103.942.252.891

270.619.413
180.000.000
90.619.413
95.367.262.684

Những thay đổi về vốn cổ đông,vốn góp: không có

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại:
Cổ phiếu phổ thông: 2.300.000 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu).
Trong đó:
+ Cổ phiếu thường:

2.300.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại:
Cổ phiếu phổ thông: 2.300.000 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu ).
Trong đó:
+ Cổ phiếu thường:

2.300.000 cổ phiếu

+ Cổ tức chia cho các thành viên góp vốn:
Thực hiện nghị quyết ĐHĐ Cổ đông thường niên 2010, cổ tức năm 2009
bằng tiền trả cho các cổ đông là 20%/vốn góp (2.000 đ/cổ phần).Công ty đã thanh
toán làm 02 đợt ,đợt 1 10%/vốn góp ,đợt 2 10%/vốn góp thanh toán vào ngày
17/06/2010.
II- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010
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1-Bối cảnh kinh tế Việt Nam năm 2010
Năm 2010 kinh tế nước ta phát triển trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn và diển
biến phức tạp.Tỷ lệ lạm phát cả năm là là 11,75%, lãi suất vay ngắn hạn ngân hàng
với mức 12,5%/năm từ đầu năm và tăng cuối năm với mức 16,5%,tốc độ tăng GDP là
6,78%.Thị trường ,giá cả thế giới biến động phức tạp. Sự bất ổn về tỷ giá và lạm phát
tăng từ cuối quý 3/2010.Cuối năm tỷ giá tăng cao và khan hiếm nguồn ngoại tệ gây
khó khăn cho hoạt động nhập khẩu thép phục vụ sản xuất của Công ty và trả nợ vay
ngoại tệ cho ngân hàng. Mặt khác do tình hình lạm phát cuối năm nên phần lớn các
loại nguyên vật liệu chính phục vụ sản xuất tăng và lãi vay ngắn hạn đều tăng.Tỷ giá
đồng USD tăng 5,5%, tuy nhiên việc mua USD để trả nợ mua thép nhập khẩu từ các
ngân hàng gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn cung USD nên đã ảnh hưởng việc chủ
động trả nợ vay bằng đồng USD và ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.
2-Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010
Kết quả hoạt động SX-KD của năm 2010 đã vượt chỉ tiêu về doanh thu và lợi
nhuận theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 quyết nghị.Tổng doanh
thu thực hiện: 189.205 triệu đồng đạt 145,54% kế hoạch và bằng 126,18% so với năm
2009 , lợi nhuận sau thuế 15.849 triệu đồng đạt 211,32% kế hoạch và bằng 135,51%
so với năm 2009. Trong cơ cấu doanh thu năm 2010 thì doanh thu sản phẩm bê tông là
164.452 triệu đồng,chiếm 86,92% tổng doanh thu.Trong đó doanh thu sản phẩm cọc
BTLT và ống BTLT là 50.204 triệu đồng,chiếm 30,53% doanh thu sản phẩm bê tông
,việc tiêu thụ sản phẩm này đã tốt hơn năm 2009 ( chiếm 16,03%), và phát triển đúng
theo định hướng của HĐQT Công ty,tuy nhiên chưa đạt tỷ trọng mà HĐQT Công ty
mong muốn là từ 40%-50% tỷ trọng doanh thu sản phẩm bê tông. Chi tiết một số chỉ
tiêu cụ thể chủ yếu như sau:

STT

Chỉ tiêu

1. Doanh thu

Đvt

Thực hiện

Kế hoạch

Thực hiện

năm

năm

năm

2009

2010

2010

So với
KH
2010

So với
TH
2009

(%)

(%)

1.000 đ

149.953.404

130.000.000

189.204.828

145,54

126,18

1.000 đ

131.316.706

118.700.000

173.543.673

146,20

132,16

-Doanh thu sp cơ khí

1.000 đ

9.063.833

9.300.000

15.230.293

163,77

168,03

-Doanh thu xây lắp
điện

1.000 đ

9.572.865

2.000.000

430.862

21,54

4,50

1.000 đ

14.818.150

10.000.000

20.712.755

207,13

139,78

-Doanh thu sản phẩm
bê tông,vận chuyển,
dịch vụ khác

2. Lợi nhuận trước
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thuế
3. Lợi nhuận sau thuế

1.000 đ

4. Lao động bình quân
5. Thu nhập bình quân

11.696.006

7.500.000

15.848.795

211,32

135,51

người

420

420

400

95,24

95,24

Tr.đ/th

3,42

2,70

4,10

151,85

119,88

III- Những tiến bộ Công ty đã đạt được
Doanh thu và lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch rất cao, trong đó doanh thu sản
phẩm cọc bê tông ly tâm chiếm 30,53% doanh số sản phẩm bê tông, tăng so tỷ trọng
năm 2009 là 16,03%.
Công tác bảo trì máy móc thiết bị tốt đảm bảo chất lượng sản phẩm và công
suất tối đa của nhà máy.
tốt.

Công tác quản lý tài chính,an toàn lao động, chất lượng sản phẩm đạt kết quả

IV- Kế họach sản xuất kinh doanh năm 2011
1.

Đặc điểm tình hình và nhu cầu thị trường năm 2011

1.1. Thuận lợi:
Các chỉ tiêu kinh tế Việt Nam năm 2011 mà Quốc hội đã thông qua là: GDP
tăng 7-7,5% so với năm 2010, lạm phát không quá 7%. Ngày 24/02/2011 Chính phủ
đã ban hành nghị quyết số 11/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế
lạm phát,ổn định kinh tế vĩ mô,bảo đảm an sinh xã hội, tập trung vốn tín dụng phục vụ
phát triển SXKD,nông nghiệp ,nông thôn,xuất khẩu,công nghiệp hổ trợ,doanh nghiệp
vừa và nhỏ.Do đó thị trường tiêu thụ phục vụ cho lĩnh vực xây dựng nhà máy chế biến
nông sản,kho chứa,y tế,giáo dục sẽ được duy trì và phát triển.

Thương hiệu sản phẩm công ty đã được khách hàng ưa chuộng và biết đến rộng
rãi ở Vùng ĐBSCL và thị trường Campuchia.


Lợi thế về địa lý và chi phí nhân công

1.2. Khó khăn:

Năm 2011 lãi vay sẽ tăng cao hơn năm 2010 do chính sách thắt chặt tiền tệ để
chống lạm phát,mặt khác Công ty phãi vay vốn lớn để mua dự trữ vật tư để ổn định
chi phí đầu vào,nên chi phí lãi vay sẽ tăng cao.

Giá điện cho sản xuất tăng 15,28% từ 01/03/2011, giá nhiên liệu sẽ tiếp tục
tăng : xăng ,dầu,than đá,thép các loại, xi măng sẽ tiếp tục tăng ảnh hưởng đến lợi
nhuận.Mặt khác do cắt giảm đầu tư công,giảm cho vay vốn khu vực bất động sản nên
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thị trường tiêu thụ giảm dẩn đến cạnh tranh với nhiều đơn vị cùng ngành nên khó tăng
giá bán.

Giá thép PC nhập khẩu tăng và tỷ giá VNĐ/USD vẩn còn diễn biến phức tạp
theo hướng tăng do chính sách điều hành tỷ giá theo thị trường, dẫn đến tăng chi phí
tài chính do nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất, nên giảm hiệu quả sản xuất kinh
doanh.

Nhiều đơn vị cùng ngành nghề tham gia vào thị trường bê tông công nghiệp
ngoài Tỉnh nên việc cạnh tranh về thị phần và giá bán sẽ rất gay gắt.
2.

Kế hoạch SX-KD năm 2011

Trên cơ sở đảm bảo phát triển bền vững, với sự thống nhất cao, Ban giám đốc
Công ty đã trình HĐQT Công ty thông qua các chỉ tiêu chính cho kế hoạch sản xuất
kinh doanh năm 2011 để trình lên đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 như sau:
TT

CHỈ TIÊU

1

Tổng doanh thu

2
3
4
5

-Sản phẩm bê tông
,vận chuyển,dịch vụ
khác
-Cơ khí
-Xây lắp điện
Lợi nhuận sau thuế
Cổ tức
Lao động bình quân
Thu nhập bình quân

3.

ĐVT

KH 2011

Tr. đồng
Tr. đồng

170.000
162.006

Tr. đồng
Tr. đồng
Tr. đồng
%
Người
Tr.đ/ng/
Tháng

7.524
470
11.250
20
440
3,4

GHI CHÚ

Kế hoạch đầu tư

3.1. Xây dựng cơ bản:

Thành tiền
STT

Hạng mục công trình

1

Nhà máy sản xuất cọc BTLT ứng lực tại
Khu CN Bình Hòa-Châu Thành –An Giang
và các hạng mục bổ sung (kèm báo cáo chi
tiết )

ĐVT

( VNĐ)

27.000.000.000
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2

Nhà lò hơi đốt bằng trấu

645.000.000

Tổng cộng

27.645.000.000

3.2. Đầu tư về mua sắm máy móc thiết bị:
STT
1

Tên máy móc thiết bị

Số lượng

Giá trị (VNĐ)

Khuôn trụ và khuôn cọc

2.500.000.000

Tổng giá trị máy móc thiết bị

2.500.000.000

3.3. Đầu tư tài chính: góp vốn thành lập Công ty con trong lĩnh vực dịch tư vấn thử
nghiệm vật liệu xây dựng.
4.Về nguồn vốn kinh doanh:
* Tăng vốn điều lệ từ 23 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng tương ứng phát hành thêm 700.000 cổ
phần để bổ sung vốn cho hoạt động của Công ty ( kèm theo báo cáo phương án chi
tiết )

PHẦN IV
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của Luật kế toán đã
được đăng tải trên địa chỉ website Công ty: http://www.aceco.com.vn
PHẦN V
BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN
I-

Kiểm toán độc lập

1-

Đơn vị kiểm toán độc lập:
Tên Công ty kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học (
AISC).
Trụ sở chính: 142 Nguyễn Thị Minh Khai-Quận 3- Tp.HCM

2-

Ý kiến kiểm toán độc lập:

Theo quan điểm của chúng tôi, xét trên mọi phương diện trọng yếu, các báo
cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của CÔNG TY CỔ
PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG tại ngày 31 tháng 12 năm 2010, cũng
như kết quả sản xuất kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho niên
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độ kế toán kết thúc cùng ngày, phù hợp với chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và
tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan.

PHẦN VI
CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

I.

Tình hình đầu tư vào các Công ty có liên quan

NỘI DUNG

Công ty cổ phần
BTLT Điện Lực
Khánh Hòa

Công ty cổ phần
BTLT Dung Quất

Công ty cổ phần xây
lắp điện Bạc Liêu

1. Địa điểm

11 Lý Thánh Tôn- Khu kinh tế Dung Quất- 284 Trần Phú-P.7-TX
TP.Nha Trang-T.Khánh Xã Bình Thuận-H.Bình Bạc Liêu-Tỉnh Bạc Liêu
Hòa
Sơn-Tỉnh Quảng Ngãi

2.Lĩnh vực hoạt
động

Sản xuất bê tông công Sản xuất bê tông công Xây lắp điện,dân dụng,

3.Vốn điều lệ
4.Tỷ lệ góp vốn
của ACECO
5.Người đại diện

nghiệp ( trụ điện,ống nghiệp ( trụ điện,cọc công nghiệp ,cơ khí
cống,cọc BTLT ứng BTLT ứng lực trước,cọc
lực trước)
vuông )
15.000.000.000
26%

28.088.400.000
1,69%

6.000.000.000
1,67%

Lê Duy Cữu

phần vốn của
ACECO ( nếu có)
5.1 Vốn góp

6.Người đại diện
theo pháp luật
7.Doanh thu 2010
8.Lợi nhuận sau
thuế 2010

3.900.000.000 đồng

476.000.000 đồng

108.000.000 đồng

390.000 cổ phần

47.600 cổ phần

10.000 cổ phần

Nguyễn Phước Vĩnh

Trần Nguyên Vũ

Lê văn Dũng

Khải
30.432.968.157

75.500.000.000

36.748.000.000

4.588.255.790

1.907.621.052

1.801.000.000

Trang 16

Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm An Giang
Địa chỉ: QL 91,Khóm An Thới,P.Mỹ Thới,TP.Long Xuyên,An Giang
Điện thoại: 0763931183-2210907
Fax: 0763931187
Email:btltag@vnn.vn
Website: http://www.aceco.com.vn hoặc http://www.betonglytam.com.vn
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

9.Cổ tức dự kiến

16%

0

20%

PHẦN VII
TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
I

Cơ cấu tổ chức của Công ty



Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan
có thẩm quyền cao nhất của Công ty, có quyền quyết định tỷ lệ trả cổ tức hàng năm;
phê chuẩn báo cáo tài chính hàng năm; bầu và bãi miễn HĐQT, BKS; bổ sung và sửa
đổi điều lệ; quyết định loại và số lượng cổ phần phát hành; sáp nhập hoặc chuyển đổi
Công ty; tổ chức lại và giải thể Công ty,…
Hội đồng quản trị



HĐQT là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty giữa hai kỳ đại hội cổ đông, có
toàn quyền nhân danh ACECO để quyết định mọi vấn đề có liên quan đến mục đích,
quyền lợi của Công ty – trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ
đông, gồm có 05 thành viên.
Ban kiểm soát



Là cơ quan do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm
soát hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của ACECO. Ban kiểm soát hoạt động
độc lập với HĐQT và bộ máy điều hành của Ban Giám đốc ,gồm có 03 thành viên.
Ban Giám đốc



Ban Giám đốc Công ty gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc do HĐQT bổ
nhiệm và kế toán trưởng. Các thành viên HĐQT có thể kiêm nhiệm thành viên Ban
Giám đốc.Ban giám đốc gồm 04 thành viên:
-

Trần Phan Đức – Giám đốc

-

Nguyễn Thanh Gần Em- Phó giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng

-

Lê Duy Cửu- Phó giám đốc kinh doanh

-

Tăng Bá Vương-Phó giám đốc kỹ thuật


Các phòng ban chức năng: gồm 06 phòng :phòng KTTC,phòng kinh
doanh,Phòng Kỹ Thuật,Phòng ATCL,Phòng TCLĐ-HC,Phòng Thử Nghiệm.


Đơn vị trực thuộc: Xí nghiệp Xây Lắp Điện
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Bộ phận sản xuất:gồm 13 tổ trực tiếp sản xuất và phục vụ sản xuất ,01 Xưởng
gia công cơ khí.
SƠ ĐỒ CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY
ĐHĐCĐ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

GIÁM ĐỐC
CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC

PHÒNG KTTC

XN XÂY LẮP
ĐIỆN

II

PHÒNG KINH
DOANH

CÁC TỔ SẢN
XUẤT

PHÒNG KỸ
THUẬT

TỔ BẢO TRÌ

PHÒNG TCLĐHC

XƯỞNG CƠ KHÍ

PHÒNG AN
TOÀN – CL

PHÒNG THỬ
NGHIỆM

Tóm tắt lý lịch và quyền lợi của ban giám đốc:

1. Lý lịch cá nhân: theo phụ lục đính kèm báo cáo.
2. Quyền lợi của Ban giám đốc
2.1: Mức lương chức danh:
- Giám đốc :

12.500.000 đồng/tháng

- Phó giám đốc :

7.000.000 đồng/tháng

- Kế toán trưởng:

7.000.000 đồng/tháng

- Quyền lợi khác:

Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm nếu đảm nhiệm thêm chức danh khác.Hiện
nay các phó giám đốc kiêm nhiệm thêm chức danh trưởng phòng được hưởng thêm
phụ cấp 500.000 đồng/tháng.

Được hưởng thêm tiền lương nếu quỹ lương thực hiện quyết toán theo đơn giá
được duyệt còn dư.
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2.2: Thưởng từ lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch : Giám đốc và các phó giám đốc
được thưởng tương ứng theo chức danh từ lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch phân phối
theo nghị quyết ĐHĐ cổ đông thường niên và quy chế trả lương của Công ty.
2.3: Khen thưởng vượt kế hoạch: Giám đốc điều hành được thưởng 6% lợi nhuận sau
thuế vượt kế hoạch.Các phó giám đốc được thưởng tương ứng theo chức danh cùng
với CBCNV Công ty từ 30% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.
III

Số lượng cán bộ,nhân viên và chính sách đối với người lao động

1. Số lượng cán bộ,nhân viên:
Tổng số cán bộ ,nhân viên của Công ty tính đến ngày 31/03/2011 có 406 người.
-Phân theo trình độ:
-

Đại học và trên đại học:

40 người

-

Cao đẳng ,trung cấp:

15 người

-

Lao động có tay nghề:

200 người

-

Lao động phổ thông:

151 người

Tổng cộng:

406 người

2. Chính sách đối với người lao động:
Đảm bảo thực hiện việc ký hợp đồng lao động ,trích nộp
BHYT,BHXH,BHTN,khám bệnh định kỳ, mua bảo hiểm tai nạn và các quyền lợi
khác của người lao động theo đúng quy định Luật hiện hành.
Thực hiện đúng chế độ về lương,thưởng vào các dịp lể,tết theo thỏa ước lao
động và quy chế trả lương thưởng của Công ty. Đảm bảo thu nhập phù hợp với mặt
bằng chung và thị trường lao động tại địa phương.
Công ty rất chú trọng đến việc đào tạo nhân viên.Ban giám đốc luôn khuyến
khích tạo điều kiện nhân viên đăng ký học tập nâng cao trình độ chuyên môn ,nghiệp
vụ đảm bảo phục vụ công việc ngày càng tốt hơn. Trong năm Công ty đã tổ chức cho
các nhân viên từ trưởng phòng trở lên tham dự các khóa ngắn hạn về kỹ năng quản lý
và đào tạo cán bộ giám sát công trình để đáp ứng nhu cầu công việc hiện tại cũng như
tương lai.
PHẦN VIII
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
I.

Hội đồng quản trị và ban kiểm soát

1-

Thành viên và cơ cấu của HĐQT,Ban kiểm soát Công ty
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Hội đồng quản trị: có 05 thành viên ,trong đó 02 thành viên độc lập không
điều hành:
-

Trần Phan Đức – Chủ tịch

-

Nguyễn Xuân Bảng- Thành viên

-

Vương xuân Thực- Thành viên

-

Nguyễn Thanh Gần Em-Thành viên

-

Lê Duy Cửu - Thành viên

-

Ban kiểm soát: có 03 thành viên:

-

Hoàng Thế Hiển – Trưởng ban

-

Lê Thị Yến Tuyết- Thành viên

-

Trịnh Tấn Đệ- Thành viên

2-

Hoạt động của HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty họp định kỳ hàng quý.Trong năm 2010 đã tổ chức
14 cuộc họp ( gồm những cuộc họp trực tiếp và những cuộc họp qua điện thoại,fax) để
thảo luận và triển khai nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông quyết nghị ,đảm bảo thực
hiện nhiệm vụ,quyền hạn đúng điều lệ và quy định pháp luật,bao gồm:
Tổ chức thành lập phòng thử nghiệm Công ty,phê duyệt đơn giá tiền lương
2010 .
Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên
2010 và những việc phát sinh trong năm 2010 đạt hiệu quả cao ,vượt kế hoạch đề ra.
-

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 10%.

3-

Hoạt động của HĐQT độc lập không điều hành
Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành gồm có:

Ông Nguyễn Xuân Bảng : nguyên là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Công ty cổ phần XDCN ( DESCON) : tham mưu cho ban giám đốc Công ty những
vấn đề liên quan về thị trường, sản phẩm mới,định hướng đầu tư.
Ông Vương Xuân Thực: trước đây là phó giám đốc kiêm trưởng phòng TCLĐHC Công ty nay đã nghĩ hưu,tham mưu cho ban giám đốc Công ty những vấn đề liên
quan đến chính sách nhân sự, lương ,thưởng của CBCNV, chính sách tuyển dụng,đào
tạo,các quy chế ,quy định quản lý nội bộ của Công ty.
4-

Hoạt động của Ban kiểm soát
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Ban kiểm soát Công ty trong năm 2010 đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát
của mình,cụ thể:
-

Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm trước khi trình HĐQT chấp thuận.

Có ý kiến về Công ty kiểm toán và mức phí kiểm toán năm 2010 trước khi
HĐQT chấp thuận.
5-

Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị Công ty

Trong năm 2011, ban hành quy chế quản trị nội bộ Công ty;sữa đổi bổ sung
quy chế bán hàng.
Chỉ đạo ,tổ chức hoàn thiện bộ máy quản lý ,điều lệ Công ty theo mẩu quy định
để chuẩn bị niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội.
Chỉ đạo soạn thảo ban hành quy chế nâng lương, nâng bậc và quy chế xét khen
thưởng và phê duyệt đơn giá tiền lương ,lương chức danh cho cán bộ quản lý phù hợp
với tình hình hiện nay.
6Thù lao,các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HĐQT,Ban
kiểm soát
Trong năm 2010, tổng mức thù lao Công ty đã trả cho HĐQT và ban kiểm soát là:
192.000.000 đồng theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.
Chi tiết như sau:

STT

Chức danh

Số
Người

Kế hoạch 2010

Thực chi 2010

1

Chủ tịch HĐQT

1

36.000.000

36.000.000

2

Thành viên

4

96.000.000

96.000.000

3

Thư ký

1

12.000.000

12.000.000

Cộng HĐQT:

6

144.000.000

144.000.000

4

Trưởng BKS

1

24.000.000

24.000.000

5

Thành viên

2

24.000.000

24.000.000

Cộng BKS:

3

48.000.000

48.000.000

9

192.000.000

192.000.000

Tổng cộng:
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Lợi ích khác: HĐQT và Ban kiểm soát được khen thưởng khi Công ty vượt lợi
nhuận kế hoạch với tỷ lệ 4% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch trừ thành viên HĐQT
kiêm nhiệm giám đốc.
7Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của
thành viên HĐQT

STT

HỌ VÀ TÊN

1

Trần Phan Đức

2

CHỨC

CỔ PHẦN

TỶLỆ

GHI CHÚ

VỤ

SỞ HỮU

%

THAY ĐỔI

Chủ tịch

60.000

2,61

Nguyễn Xuân Bảng

Thành viên

2.500

0,11

3

Vương Xuân Thực

Thành viên

29.908

1,30

4

Nguyễn Thanh Gần Em

Thành viên

17.271

0,75

5

Lê Duy Cữu

Thành viên

17.706

0,77

8Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của các thành viên HĐQT,Ban giám
đốc ,Ban kiểm soát và những người liên quan
Bà Vương Thị Kim con Ông Vương Xuân Thực –Thành viên HĐQT Công ty
đã bán 7.000 cổ phần ,số cổ phiếu sau khi bán còn nắm giữ 47.070 cổ phần,Bà Phạm
Huỳnh Anh Thư vợ Ông Trịnh Tấn Đệ-Thành viên ban kiểm soát Công ty đã bán
5.000 cổ phần, số cổ phiếu sau khi bán còn năm giử 86 cổ phần.
II.

Các dữ liệu thống kê về cổ đông

1. Cơ cấu cổ đông:
Theo danh sách tổng hợp phân bổ quyền số 291/2011-ACE/VSD-ĐK ngày
24/03/2011 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam –Chi nhánh TP.HCM cung
cấp ,số lượng và cơ cấu vốn cổ đông của Công ty như sau:

STT

Loại hình cổ đông

I

Trong nước

1

Nhà nước

Số
Lượng

1

Số cổ phần
sở hữu (cp)

1.100.402

Tỷ lệ sở hữu
(%)

47,84
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1

Tổ chức trong nước

07

294.693

12,81

2

HĐQT, BKS, Ban GĐ, KTT

09

152.160

6,62

3

Cá nhân trong nước

135

742.600

32,29

3.1 Trong Công ty

40

116.215

5,05

3.2 Ngoài Công ty

95

626.385

27,24

02

10.145

0,44

2.300.000

100%

II Nước ngoài
1

Cá nhân
Tổng cộng:

-

Thông tin chi tiết về cổ đông lớn:
+ Cổ đông nhà nước:


Tên tổ chức :TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT
NAM


Địa chỉ: 05 Láng Hạ-Quận Ba Đình-TP.Hà Nội



Ngành nghề hoạt động:

-

Xây lắp điện : xây lắp đường dây và trạm biến áp đến 500KV

Xây lắp công nghiệp: xây dựng dân dụng,công nghiệp,giao thông,sân bay,bến
cảng,thủy lợi ,hạ tầng khu công nghiệp…
Sản xuất công nghiệp: sản xuất bê tông công nghiệp: cọc BTLT,trụ BTLT,cấu
kiện bê tông ly tâm đúc sẳn,bê tông thương phẩm, xi măng ,gạch,tấm lợp,đá ốp lát;chế
tạo và sữa chữa thiết bị nâng, xe máy thi công và phụ tùng thiết bị khác.
-

Khai thác và kinh doanh : cát ,đá,sỏi và các loại vậ liệu khác.



Số lượng cổ phần sở hữu trong Công ty: 1.100.402 cổ phần



Tỷ lệ sở hữu: 47,84%
+ Cổ đông nước ngoài:
1.Cá nhân: Jeon Jong Kyo -số ĐKSH: IA1507-Quốc tịch: Hàn Quốc
 Địa chỉ: Lầu 1-Khách sạn Majestic-01 Đồng Khởi-Quận 1-TP.HCM
 Số lượng cổ phần sở hữu trong Công ty: 145 cổ phần
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 Tỷ lệ sở hữu: 0,006%
2.Cá nhân: Chun Young Chul-số ĐKSH:IA2733- Quốc tịch: Hàn Quốc
 Địa chỉ: Lầu 1-Khách sạn Majestic-01 Đồng Khởi-Quận 1-TP.HCM
 Số lượng cổ phần sở hữu trong Công ty: 10.000 cổ phần
 Tỷ lệ sở hữu: 0,43%
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG
Chủ tịch HĐQT

TRẦN PHAN ĐỨC
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PHỤ LỤC
( Lý lịch các thành viên Ban giám đốc)

1.

Ông Trần Phan Đức – Giám đốc



Số CMND:

351680839



Giới tính:

Nam



Ngày tháng năm sinh:

08/01/1956



Nơi sinh:

An Giang



Quốc tịch:

Việt Nam



Dân tộc:

Kinh



Quê quán:

An Giang


Địa chỉ thường trú: 57/44 khóm Trung An, phường Mỹ Thới, TP.Long Xuyên,
tỉnh An Giang.


Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:

076.3931181



Trình độ văn hoá:

12/12



Trình độ chuyên môn:



Quá trình công tác:

-

Từ 1978 – 1980:

Kỹ sư Điện tự động / Cử nhân Kinh tế kế hoạch

Nhân viên Phòng kế hoạch Công ty Xây lắp Điện 2

Từ 1980 – 1981:
tông Ly tâm An Giang.

Trưởng Tiểu ban Kế hoạch kỹ thuật BQL Nhà máy Bê

Từ 1982 – 1985:
An Giang.

Phó Phòng Kế hoạch kỹ thuật Xí nghiệp Bê tông Ly tâm

Từ 1985 – 1994:
tâm An Giang.

Trưởng Phòng Kế hoạch kỹ thuật Xí nghiệp Bê tông Ly

-

Từ 1994 – 1996:

Phó Giám đốc Xí nghiệp Bê tông Ly tâm An Giang.

-

Từ 1996 – 2003:

Giám đốc Xí nghiệp Bê tông Ly tâm An Giang

-

Từ 2003 – nay:

Giám đốc Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang
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2.
Ông Nguyễn Thanh Gần Em – Phó giám đốc tài chính kiêm kế toán
trưởng


Số CMND:

351098820



Giới tính:

Nam



Ngày tháng năm sinh:

10/01/1976



Nơi sinh:

An Giang



Quốc tịch:

Việt Nam



Dân tộc:

Kinh



Quê quán:

An Giang


Địa chỉ thường trú: ấp An Thạnh, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An
Giang


Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:

076.3931183



Trình độ văn hoá:

12/12



Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế khoa Kế toán Kiểm toán



Quá trình công tác:
- Từ 1998 – 1999:

Nhân viên kế toán Xí nghiệp Bê tông Ly tâm An Giang.

- Từ 1999 – 2000:
tâm Kiên An.

Kế toán tổng hợp Công ty Liên doanh TNHH Bê tông ly

- Từ 2001 – 2003:
Kiên An.

Kế toán trưởng Công ty Liên doanh TNHH Bê tông ly tâm

- Từ 2003 – 2004:
Giang .

Phó phòng Kế toán Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An

- Từ 2004 – 2007:
Giang.

Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An

- Từ 2008 – nay:
Phó Giám đốc tài chính kiêm Trưởng phòng Kế toán Công
ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang .
3Ông Lê Duy Cửu – Phó giám đốc kinh doanh kiêm Trưởng phòng kinh
doanh


Số CMND:

361590767



Giới tính:

Nam



Ngày tháng năm sinh:

08/12/1976
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Nơi sinh:

Cần Thơ



Quốc tịch:

Việt Nam



Dân tộc:

Kinh



Quê quán:

Cần Thơ



Địa chỉ thường trú: ấp Thới Hòa, xã Thới Thuận, Thốt Nốt, Cần Thơ



Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:

076.3931184



Trình độ văn hoá:

12/12



Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế khoa Quản trị Kinh doanh



Quá trình công tác:

-

Từ 1999 – 2000:

Nhân viên Công ty Mía đường Cần Thơ

-

Từ 2001 – 2003:

Nhân viên Xí nghiệp Bê tông Ly tâm An Giang

Từ 2003 – 2005:
An Giang

Phó phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm

Từ 2005 – 2007:
tâm An Giang

Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Bê tông Ly

Từ 2008 - nay:
Phó Giám đốc kinh doanh kiêm Trưởng phòng Kinh
doanh Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang
4Ông Tăng Bá Vương – Phó Giám đốc kỹ thuật kiêm Trưởng phòng kỹ
thuật.


Số CMND:

351208455



Giới tính:

Nam



Ngày tháng năm sinh:

19/03/1978



Nơi sinh:

An Giang



Quốc tịch:

Việt Nam



Dân tộc:

Kinh



Quê quán:

An Giang


Địa chỉ thường trú: 54/114 khóm An Hưng, phường Mỹ Thới, TP Long
Xuyên, tỉnh An Giang


Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:

076.3931186



Trình độ văn hoá:

12/12
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Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cảng công trình biển



Quá trình công tác:

-

Từ 2001 – 2004: Nhân viên Công ty Cổ phần Bê tông Ly Tâm An Giang

Từ 2005 – 2007: Trưởng phòng kỹ thuật Công ty Cổ phần Bê tông Ly Tâm An
Giang.
Từ 2008-nay: Phó Giám đốc kỹ thuật kiêm Trưởng phòng kỹ thuật Công ty Cổ
phần Bê tông Ly Tâm An Giang.

Trang 28

