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Thông điệp

Kính thưa

Quý cổ đông, khách hàng và đối tác

Lời đầu tiên, thay mặt Công ty Cổ phần Beton 6, tôi 

xin gởi đến toàn thể Quý vị cổ đông lời chúc sức 

khỏe, hạnh phúc và thành công.

Năm 2014, Kinh tế vĩ mô ổn định tốt hơn, lạm phát giảm. Nền kinh tế đã thoát đáy và đang vật vã đi lên 
nhưng tổng cầu vẫn yếu, nợ xấu không được giải quyết hiệu quả và đang có xu hướng tăng lên, tín dụng 
không đến được với nền kinh tế; tốc độ phục hồi chậm. Doanh nghiệp vẫn rất khó khăn. 

Dự báo năm 2015, kinh tế thế giới phục hồi mạnh hơn. Mặc dù vậy, tình hình vẫn còn nhiều bất ổn gây 
ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu.

Kinh tế Việt Nam năm 2015 có mức phục hồi cao hơn. Môi trường kinh doanh đang được cải thiện. Các 
Hiệp định mậu dịch tự do đang đàm phán sẽ được hoàn thành, tạo điều kiện thu hút đầu tư và mở rộng 
thị trường xuất khẩu, thúc đẩy tăng trưởng.

Môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho lĩnh vực kinh doanh và đầu tư. Hoạt động sản xuất kinh doanh, 
xây dựng và xuất khẩu đang được đẩy mạnh. Các dự án được cam kết nguồn vốn vay từ các tổ chức tín 
dụng. Ngành Xây dựng tại Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì sự tăng trưởng ổn định.

Và trong tình hình như thế, Beton 6 định hướng tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu sau:

 9 Hoạt động hiệu quả, an toàn.

 9 Đảm bảo chất lượng sản phẩm & dịch vụ

 9 Tài chính vững mạnh, minh bạch. Giảm nợ động, tồn kho. Tăng vòng quay vốn.

 9 Tăng tỷ trọng ứng dụng Công nghệ mới.

 9  Xây dựng các Hệ thống chuẩn, giúp phát triển bền vững.

 9 Xây dựng đội ngũ & tổ chức đủ năng lực, làm việc hiệu quả.

Hội đồng Quản trị và Ban Điều Hành cùng toàn thể cán bộ chủ chốt của Beton 6 cam kết trên dưới một 
lòng, vượt mọi rào cản, hợp tác hết mình, sáng tạo chia sẻ và quyết tâm thực hiện thành công các nhiệm 
vụ trọng yếu đề ra, không phụ niềm tin và kỳ vọng mà Quý vị cổ đông dành cho Beton 6.

Cuối cùng, chúng tôi xin chân thành cám ơn niềm tin của Quý cổ đông dành cho Beton 6 trong thời gian 
qua và chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiều hơn nữa của Quý vị trong thời gian tới.

        Xin cảm ơn và xin chào trân trọng!
               TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
            Trần Văn Cầu
           Chủ tịch HĐQT



Nền tảng của sự phát triển

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY BETON 6

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

 � Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6

 9 Tên giao dịch :  Beton 6 Corporation

 9 Tên viết tắt : BT6 Corp.

 9 Mã chứng khoán : BT6

 � Nhà máy Bình Dương:

 9 Địa chỉ :  Km 1877, Quốc lộ 1K, P. Bình An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

 9 Điện thoại  :  (84.650) 375.1617 

 9 Fax :  (84.650) 375.1628

 � Văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh: 

 9 Địa chỉ :  Tầng 6, Tòa nhà Hưng Bình, 406 Ung Văn Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

 9 Điện thoại :  (84.8) 6682.6555  

 9 Fax : (84.8) 3510.6222

 9 Email :  info@beton6.com    

 9 Website :  www.beton6.com

 � Sản xuất và lắp ghép cấu kiện bê tông đúc sẵn.

 � Sản xuất các loại vật liệu xây dựng.

 � Gia công và sửa chữa các dụng cụ máy móc thiết bị cơ khí.

 � Xây dựng các công trình giao thông (cầu, cống, đường bộ, bến cảng), nạo vét san lấp mặt bằng, đào đắp nền móng 

công trình, thi công bằng phương pháp khoan nổ mìn. 

 � Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng.

 � Xuất nhập khẩu vật tư nguyên liệu ngành giao thông, xây dựng.

 � Dịch vụ vận chuyển sản phẩm bê tông thường, bê tông tươi và bê tông siêu trường, siêu trọng.

Lịch sử
hình thành & phát triển
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Năm 1958: Tiền thân là Công trường đúc đà tiền áp Châu Thới thuộc Công ty RMK của Mỹ, chuyên sản xuất các loại cấu 

kiện BTCT tiền áp (Dầm cầu T12m50, T18m6, T24m70 và Cọc vuông 35cmx35cm) để xây dựng các cầu trên tuyến xa lộ 

Sài Gòn - Biên Hòa, quốc lộ và liên tỉnh lộ tại Miền Nam Việt Nam.

Năm 1975 - 1982: Bộ Giao thông Vận tải tiếp quản, củng cố hoạt động, chuyển thành Xí nghiệp Bê tông Châu Thới, nghiên 

cứu & sản xuất thành công sản phẩm mới là dầm BTCT tiền áp I.24m54, dầm I.33m.

Năm 1993: Đổi tên thành Công ty Bê Tông 620 Châu Thới, không ngừng phát triển thị phần, vừa sản xuất vừa thi công 

xây lắp.

Năm 2000: Cổ phần hoá và đổi tên thành Công ty Cổ phần Bê Tông 620 Châu Thới theo Quyết định của Thủ Tướng Chính 

Phủ số 41/2000/QĐ-TTG ngày 28/03/2000. 

Năm 2010: Đổi tên thành Công ty Cổ phần Beton 6 và công bố hệ thống thương hiệu mới. Sự thay đổi này đánh dấu cột 

mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Công ty. Với kinh nghiệm đúc kết qua nhiều năm cùng với việc liên tục cập nhật 

nhiều công nghệ sản xuất và thi công tiên tiến, Beton 6 đang dần nâng cao tầm nhìn chiến lược trong việc tham gia đấu 

thầu & quản lý thi công, nâng cao chất lượng sản phẩm, đầu tư sản phẩm mới, cung cấp giải pháp tài chính và thi công.

QUÁ TRìNH HìNH THÀNH VÀ PHÁT TRIểN



Nền tảng của sự phát triển

MỨC TĂNG TRƯỞNG VỐN ĐIỀU LỆ QUA CÁC NĂM

Biểu đồ tăng trưởng vốn điều lệ

 � Từ năm 2000 đến 2011 Beton 6 đã có 03 lần tăng vốn điều lệ.

 � Việc tăng vốn điều lệ nhằm tăng cường năng lực tài chính, phù hợp với tình hình phát triển của Công ty đảm bảo cho 

Beton 6 đủ điều kiện tham gia thi công đấu thầu và thi công các gói thầu lớn và đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Công ty.

 � Các đợt phát hành tăng vốn của Công ty thông qua hình thức: 

 9 Phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu (chào bán cho cổ đông hiện hữu).

 9 Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

 9 Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Đơn vị (Tỷ đồng)

Năm 2000 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2010

59

100 110

300

Can Tho Bridge

Quốc gia / Country

Vị trí / Location

Nhà thầu / Contractor

Chiều dài / Length

Rộng / Width

Khởi công / Start

Khánh thành / Finish

Tổng mức đầu tư / Capital

Chủ đầu tư / Client

Vietnam

Can Tho and Vinh Long

Taisei, Kajima, Nippon Steel

2,750 m

23.66 m

25 Sep. 2004

24 Apr. 2010

VND 4,832 bil.

Vietnam MOT
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Tầm nhìn - Sứ mệnh

TầM NHìN

SỨ MỆNH

 � Trở thành Doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam chuyên về lĩnh vực: sản xuất cấu kiện beton đúc sẵn, thi công hạ 

tầng và cung cấp giải pháp công nghệ Beton.

 � Cung cấp sản phẩm dịch vụ đa dạng; Cam kết chất lượng, mỹ thuật và giá bán tốt nhất cho khách hàng.

Rach Mieu Bridge

Quốc gia / Country

Vị trí / Location

Nhà thầu / Contractor

Chiều dài / Length

Rộng / Width

Khởi công / Start

Khánh thành / Finish

Tổng mức đầu tư / Capital

Chủ đầu tư / Client

Vietnam

Tien Giang and Ben Tre

Cienco 1-Cienco 5-Cienco 6 (Beton6) JV

2,860 m

12-15 m

30 Apr. 2002

19 Jan. 2009

VND 1,400 bil.

Rach Mieu BOT Company



Nền tảng của sự phát triển
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Tổ chức nhân sự
HộI ĐồNG QUảN TRị

Trách nhiệm, quyền lợi của Hội đồng Quản trị:

 � Trách nhiệm và quyền lợi của Hội đồng Quản trị theo quy định của pháp luật và quy định tại điều 20, chương VII Điều 

lệ Công ty.

 � Hội đồng quản trị tham gia điều hành, chịu trách nhiệm trước cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh do Đại 

hội đồng cổ đông giao; Tham gia quản lý điều hành và lên kế hoạch nhằm đảm bảo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh 

doanh và các kế hoạch khác đã đề ra của Đại hội đồng cổ đông.

 � Hội đồng quản trị được hưởng mức thù lao do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Tỉ lệ sở hữu và những thay đổi trong tỉ lệ nắm giữ cổ phần:

Chú thích nguồn: Danh sách cổ đông 06/2014.

Ông Trần Văn Cầu - Chủ Tịch

Sinh năm: 1970 tại Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Quản trị kinh doanh (MBA)

Tóm tắt quá trình công tác:

 � 1993 – 1997: Công ty Xây dựng số 4, Tổng Công ty XD Hà Nội, Kỹ sư công trường

 � 1997 – 2002: Phân Viện Khoa học CNXD, Viện KHCNXD, Phó giám đốc thường trực (phụ trách phía nam)

 � 2002 – 2012: Công ty Tư vấn XD, Địa kỹ thuật & Môi trường, Sáng lập viên; Thành viên Hội đồng thành viên

 � 2013 – nay: Công ty Tư vấn XD, Địa kỹ thuật & Môi trường, Giám đốc

 � 2013 – nay: Khmer D&C Consultant Co., Ltd (Campuchia), Giám đốc

 � 2013 – nay: Singapore D&C Investment Co., Sáng lập viên

 � 2013- nay: Myanmar D&C Engineering Co., Giám đốc

Các quyền lợi mâu thuẩn với lợi ích Công ty: Không
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Ông Nguyễn Hưng Quốc - Thành viên

Ông Nguyễn Ngọc Dũng  -  Thành viên

Sinh năm: 1961 tại Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Cao học, Kỹ sư nhiệt vật lý

Tóm tắt quá trình công tác:

 � Từ 11/2011 đến nay: HB Group, Thành viên HĐQT

 � Trong 2010 và 2011: Trường doanh nhân PACE, Thành viên Ban chuyên môn

 � 2005 – 2009: Công ty CP Tư vấn IMQ Consulting, GĐĐH

 � 2003 – 2004: Công ty Holcim VN, GĐ phát triên hoạt động

Các quyền lợi mâu thuẩn với lợi ích Công ty: Không

Sinh năm: 1970 tại Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí

Tóm tắt quá trình công tác:

 � 1993 – 1995: Nhà máy cơ khí thực phẩm Biên Hòa, Quản đốc phân xưởng

 � 1995 – 2009: Công ty cổ phần Vitaly, Phó TGĐ

 � 2010 – 2011: Guocera Tiles Industries, Trợ lý TGĐ

 � 2011 – 2012: Công ty TNHH Quản lý Đầu tư BTA, Giám đốc

 � 2012 – 2013: Công ty cổ phần Beton 6, Phó P.CU

 � 2013 – nay: Công ty cổ phần 3D, Tổng giám đốc

Các quyền lợi mâu thuẩn với lợi ích Công ty: Không
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Sinh năm: 1978 tại Tiền Giang

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, thạc sỹ quản lý

Tóm tắt quá trình công tác:

 � 2000 – 2002: Công ty COFICO, Kỹ sư công trình

 � 2003: Công Ty Investco, Kỹ sư công trình

 � 2004: Công Ty Quản Lý Dự Án AIC của Úc, Kỹ sư công trình

 � 2004 – 2005: Công Ty Quản Lý Dự Án Delta của Mỹ, Trưởng Phòng Tư Vấn Giám Sát

 � 2005 – 2006: Clifton Coney Group (CCG) của Úc, Quản lý dự án

 � 2007: Công ty Đầu Tư Vietnam Land SSG, Trợ lý Giám Đốc Xây Dựng

 � 2007 – 2011: Công Ty CP Bất Động Sản Bình Thiên An (BTA), Giám Đốc Dự Án

 � 2011 – 2012: Công Ty Đầu Tư PROMANA (thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát), Phó 

Tổng Giám Đốc

 � 2012 – 2013: Công Ty CP Bất Động Sản Bình Thiên An (BTA), Giám Đốc Dự Án

 � 2013 – nay: Công ty Cổ Phần Xây Dựng Công Nghiệp (Descon), Tổng Giám Đốc

Các quyền lợi mâu thuẩn với lợi ích Công ty: Không

Ông Châu Anh Tuấn - Thành viên

Ông Trịnh Thanh Huy - Ủy viên (độc lập không điều hành)

Sinh năm 1970 tại Thanh Hoá.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư 

Tóm tắt quá trình công tác:

 � Từ năm 1994 đến năm 2002: công tác tại tập đoàn Masan – Phó chủ tịch tại CH LB Nga.

 � Từ năm 2003 đến tháng 2005: Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Thực phẩm AS.

 � Từ 2005 đến nay: Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty Cổ phần Bất động sản Bình Thiên An.

 � Từ ngày 01/10/2009 đến nay: Thành viên HĐQT Cty Cổ phần Beton 6.

Các quyền lợi mâu thuẩn với lợi ích Công ty: Không
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BAN KIểM SOÁT

Trách nhiệm và quyền lợi của Ban Kiểm soát Công ty:

 � Trách nhiệm và quyền lợi của Ban kiểm sóat được quy định tại điều 31, chương X Điều lệ Công ty.

 � Ban Kiểm soát được quyền xem xét, kiểm tra, thẩm tra báo cáo tài chính và các hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty nhằm đảm bảo tính chính xác và trung thực về báo cáo hoạt động của Công ty, nhằm bảo vệ quyền lợi của 

cổ đông.

 � Ban kiểm soát thực hiện báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, hoạt động đầu tư của 

Công ty, đồng thời đưa ra những kiến nghị đối với Hội đồng Quản trị.

 � Ban kiểm soát được hưởng mức thù lao do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Tỉ lệ sở hữu và những thay đổi trong tỉ lệ nắm giữ cổ phần: Không có

Ông Nguyễn Văn Đua - Trưởng Ban kiểm soát

Sinh năm 1978 tại Kiên Giang

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán

Quá trình công tác:

 � Từ năm 1998 - 1999: Kế toán tổng hợp Công ty CP CN Kỹ nghệ Thương mại 

Việt Tiến.

 � Từ năm 1999 - 2003: Kế toán trưởng Công ty CP Công nghiệp Kỹ nghệ Thương 

mại Việt Tiến.

 � Từ năm 2003 - 2004: Kế toán trưởng Công ty Liên doanh Chế biến Thực phẩm 

VITECFOOD. 

 � Từ năm 2004 - 2006: Kế toán trưởng Công ty CP Bánh kẹo Biên Hòa (BIBICA).

 � Từ năm 2006 - nay: Kế toán trưởng Công ty CP Bất Động sản Bình Thiên An. 

 � Từ năm 2007 - 2009: Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư Thảo Điền.

 � Từ năm 2009 - nay: Kế toán trưởng Công ty BTA Development Investment 

(Vietnam).

 � Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Beton 6 kể từ ngày 16/4/2010.

Các quyền lợi mâu thuẩn với lợi ích Công ty: Không
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Ông Trần Thanh Dũng - Ủy viên

Sinh năm 1961 tại An Giang.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính, Cử nhân Luật.

Quá trình công tác:

 � Từ năm 1984 - 1991: Kế toán tổng hợp Nhà máy Cơ khí Giao thông 623.

 � Từ năm 1991 - 2004: Kế toán trưởng Cty Cơ khí Xây dựng Công trình 623.

 � Từ năm 2004 - 2008: Phụ trách BKS Tổng Cty XD Công trình Giao thông 6.

 � Từ năm 2008 đến nay: Trưởng Ban kiểm soát Tổng Cty XD Công trình Giao thông 6.

 � Chức vụ tại các tổ chức khác: UV. HĐQT Cty CP Tranimexco, Cty CP Đầu tư & Phát triển Hạ 

tầng, Trưởng BKS Cty Tư vấn XD Công trình 625.

 � Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Beton 6 kể từ ngày 16/4/2010.

Các quyền lợi mâu thuẩn với lợi ích Công ty: Không
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BAN ĐIỀU HÀNH

Trách nhiệm, quyền lợi của Ban điều hành:

Theo quy định của pháp luật và quy định tại điều 26 chương VIII Điều lệ Công ty: Hoạt động theo quy định của điều lệ, các 

quy chế của Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

Tỉ lệ sở hữu và những thay đổi trong tỉ lệ nắm giữ cổ phần: Không có

Danh sách Ban điều hành:

 9  Ông Nguyễn Ngọc Dũng / Tổng giám đốc

 9 Ông Nguyễn Hữu Thành / Giám đốc kinh doanh

 9 Ông Trương Chí Nhân / Giám đốc kinh doanh (TCXL)

 9 Ông Võ Minh Đức / Giám đốc Xây lắp

 9 Ông Nguyễn Tiến Khoa / Giám đốc Kỹ thuật

 9 Bà Hồ Thị Ngọc Tuyết / Kế toán trưởng

 9 Ông Trần Phương Bắc / Giám đốc (Nhà máy Bình Dương)

 9 Ông Nguyễn Văn Thắng / Giám đốc (Nhà máy Nhơn Trạch)

 9 Ông Phạm Tài Ty / Giám đốc (Nhà máy Long An)

Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí

Tóm tắt quá trình công tác:

 � 1993 – 1995: Nhà máy cơ khí thực phẩm Biên Hòa, Quản đốc phân xưởng

 � 1995 – 2009: Công ty cổ phần Vitaly, Phó TGĐ

 � 2010 – 2011: Guocera Tiles Industries, Trợ lý TGĐ

 � 2011 – 2012: Công ty TNHH Quản lý Đầu tư BTA, Giám đốc

 � 2012 – 2013: Công ty cổ phần Beton 6, Phó P.CU

 � 2013 – nay: Công ty cổ phần 3D, Tổng giám đốc
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TổNG QUAN TìNH HìNH NHâN Sự 2015

1. Lao động

Số lao động tính đến 31/12/2014 là: 736 người

Trong đó:

69.43%

21.33%

9.24%

43.88%
56.12%

57.20%

42.80%

29.84%

80.16%
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2. Thu nhập bình quân 2014

3. Các chính sách nhân sự 2014

 � Chuẩn hóa và triển khai hiệu quả hệ thống đánh giá thành tích.

 � Xây dựng & sử dụng hiệu quả hệ thống quản lý nguồn nhân lực.

 � Xây dựng văn hóa “Một Beton 6”.

 � Cải thiện tiện nghi cho nhân viên.

4. Các việc làm cụ thể

 � Xây dựng bảng phân quyền đến các cấp quản lý cấp trung

 � Hoàn thành bộ tiêu chuẩn năng lực chuyên môn các bộ phận và triển khai phân tích nhu cầu đào tạo cho các bộ phận.

 � Tổ chức chương trình đào tạo kỹ năng lãnh đạo cho 100% các trưởng bộ phận và cấp quản lý kế tiếp được đào tạo kỹ 

năng lãnh đạo và theo dõi sau đào tạo 6 tháng.

 � Đánh giá và cải tiến quy trình sử dụng hệ thống đánh giá cá nhân, áp dụng 100% từ quản lý cấp trung trở lên.

 � Đã ban hành các quy trình: Hướng dẫn nhân viên mới, Quy trình đào tạo, Quản lý thành tích cá nhân.

 � Tổ chức ngày Hội tuyển dụng sinh viên tại trường Đại học Bách Khoa TP. HCM.

 � Xây dựng chương trình “Đôi bạn cùng tiến”, “Experience workshop” giữa các Bộ phận Sản xuất, Dự án, Hạ tầng.

 � Tổ chức đào tạo giảng viên nội bộ.
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Cơ cấu cổ đông
Cơ CấU Cổ ĐÔNG ĐếN NGÀY ĐĂNG Ký CUỐI CùNG 27/05/2014

Tổng số cổ phiếu theo từng loại:

 � Tổng số cổ phiếu phát hành: 32.993.550 cp

 � Tổng số cổ phiếu niêm yết: 32.993.550 cp

 � Cổ phần phổ thông: 32.993.550 cp

Số cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ: Không

TìNH HìNH GIAO DịCH CỦA Cổ ĐÔNG LớN (sở hữu từ 5% vốn cổ phần trở lên)
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Báo cáo
kết quả kinh doanh 2014

KếT QUả HOạT ĐộNG 2014

780

101 147
23 6 50 13 48 7

Doanh thu

1,074
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Cơ CấU DOANH THU

Cơ CấU GIÁ VỐN

LỢI NHUẬN GộP



Nền tảng của sự phát triển

CÁC CHỉ SỐ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2014

14%

1%

0%

2%

 1.06

0.74

13%

6%

3%

9%

1.09

0.77

HOạT ĐộNG ĐầU TƯ (Liên quan đến các khoản đầu tư lớn trong năm)
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Các công ty con
& Công ty có liên quan

CÁC CÔNG TY CON

CÁC CÔNG TY LIÊN KếT

TÓM TắT HOạT ĐộNG KINH DOANH & TìNH HìNH TÀI CHÍNH CỦA CTY CON NĂM 2014
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Báo cáo
hoạt động Hội đồng Quản trị

HOạT ĐộNG CỦA HộI ĐồNG QUảN TRị

1. Tình hình họp của Hội đồng quản trị

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc

 � Định kỳ hàng tháng Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình kinh doanh, tài chính để nắm HĐQT xem xét và có những chỉ 

đạo kịp thời.

Saigon - Trung Luong Free Way

Quốc gia / Country

Chiều dài toàn tuyến / length

Vận tốc thiết kế / design Speed

Khởi công / Start

Khánh thành / Finish

Tổng mức đầu tư / Capital

Chủ đầu tư / Client

Vietnam

61.9 km

120 km/h

16 Dec. 2004

Feb. 2010

VND 9,884 bil.

Vietnam MOT
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3. Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành

 � Triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2014. Hiệu chỉnh định hướng kinh doanh theo hướng tập trung vào mảng kinh có 

mang lại lợi nhuận. Lấy hiệu quả kinh doanh làm trọng yếu.

 � Thực hiện tái cơ cấu tổ chức nhân sự để ổn định và phát triển.

 � Tích cực thu hồi nợ, giảm hàng tồn kho, tăng tốc độ luân chuyển và quản lý hiệu quả dòng tiền.

 � Cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Phát triển và áp dụng công nghệ mới, vật liệu mới (tập trung các sản phẩm 

bê tông lắp ghép - segment / swan - và đường BTDUL). Hợp tác phát triển với đối tác nước ngoài có năng lực. Tăng 

cường công tác R&D (segment, BIM, ERP, v.v. công nghệ kỹ thuật). Cải thiện nhận thức, năng lực / kỹ năng, phương 

pháp làm việc của đội ngũ quản lý. Tăng năng suất người lao động.

 �  Cơ giới hóa, tự động hóa hoạt động sản xuất tại nhà máy.

 � Duy trì môi trường làm việc an toàn.

 � Thoái vốn một số khoản đầu tư không hiệu quả để tập trung nguồn tài chính cho hoạt động kinh doanh chính.

 � Xây dựng lại hệ thống mạng lưới hoạt động của BT6 (Miền Trung, Miền Tây, v.v.). Biến đối thủ cạnh tranh thành đối tác.

 � Xây dựng Hệ thống quản lý và sự minh bạch trong hoạt động.

4.    Danh sách HĐQT – BKS – BĐH hiện nay:

 � Hội đồng Quản trị:

 9 Ông Trần Văn Cầu / Chủ tịch HĐQT

 9 Ông Nguyễn Ngọc Dũng / Thành viên HĐQT kiêm TGĐ

 9 Ông Trịnh Thanh Huy / Thành viên HĐQT

 9 Ông Nguyễn Hưng Quốc / Thành viên HĐQT

 9 Ông Châu Anh Tuấn / Thành viên HĐQT (bổ nhiệm 1/2/2015)

 � Ban kiểm soát:

 9 Ông Nguyễn Văn Đua / Trưởng BKS

 9 Ông Trần Thanh Dũng / Thành viên BKS

        (Ông Bùi Đăng Bảo / Thành viên BKS từ nhiệm 10/10/2014)

 � Ban Điều hành:

 9 Ông Nguyễn Ngọc Dũng / Tổng giám đốc

 9 Ông Nguyễn Hữu Thành / Giám đốc kinh doanh

 9 Ông Trương Chí Nhân / Giám đốc kinh doanh (TCXL)

 9 Ông Võ Minh Đức / Giám đốc Xây lắp

 9 Ông Nguyễn Tiến Khoa / Giám đốc Kỹ thuật

 9 Bà Hồ Thị Ngọc Tuyết / Kế toán trưởng

 9 Ông Trần Phương Bắc / Giám đốc (Nhà máy Bình Dương)

 9 Ông Nguyễn Văn Thắng / Giám đốc (Nhà máy Nhơn Trạch)

 9 Ông Phạm Tài Ty / Giám đốc (Nhà máy Long An)
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NGHị QUYếT / QUYếT ĐịNH CỦA HộI ĐồNG QUảN TRị NĂM 2014
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Báo cáo đánh giá 
của Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2014 những nội dung như sau:

 � Căn cứ số liệu báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Công ty Cổ phần Beton6 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm 

toán A&C, BKS ghi nhận số liệu báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động 

kinh doanh của Công ty; phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

 � Kết thúc năm tài chính 2014, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất của Công ty Beton6 như sau:

 9 Doanh thu của đạt 780 tỷ đồng.

 9 Lợi nhuận trước thuế năm 2014 đạt 50 tỷ đồng

 9 Lợi nhuận sau thuế đạt 48 tỷ đồng

1. Hoạt động kinh doanh: 

 � Năm 2014 Công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu so với kế hoạch được ĐHCĐ thông qua, cụ thể như sau:

 � So với kế hoạch được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, tổng doanh thu đạt 74.27%, tuy nhiên lợi nhuận trước thuế đạt 

191.87% so với kế hoạch (lợi nhuận kế hoạch được thông qua từ 2.5% đến 3% trên tổng doanh thu, số liệu tính toán là 

mức 2.5%). Mức lợi nhuận vượt kế hoạch chủ yếu đến từ hoạt động tài chính và thu nhập khác.

KếT QUả THẩM ĐịNH VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BKS VỀ TìNH HìNH HOạT ĐộNG CỦA CTY

780

274

421

85

50

1.050

450

600

-

26

TH/KH

74.27%

60.85%

70.16%

-

191.87%

KếT QUả THẩM ĐịNH VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BKS VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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 � Doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2014 so với năm 2013, chi tiết như sau:

 9 Năm 2014 do tình hình thị trường xây dựng vẫn còn khó khăn, doanh thu cả năm 2014 bằng 73% so với thực 

hiện năm 2013. 

 9 Khoản phải thu của khách hàng cuối năm 2014 giảm 3.84% so với cuối năm 2013, chi tiết như sau:

 9 Khoản phải thu khác tăng 40.15% từ 114 tỷ đầu năm tăng lên 160 tỷ cuối năm 2014.

 9 Tình hình tồn kho cuối năm 2014 tương đương cuối năm 2013 chỉ giảm 0.37%:
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 9 Tình hình nợ vay trong năm tăng 3.75% tuy nhiên chi phí tài chính giảm 15.43% so với năm 2013, như sau:

2. Hoạt động đầu tư:

 � Tình hình đầu tư TSCĐ: trong năm công ty mua sắm mới tài sản cố định phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh 

của công ty với giá trị 2.6 tỷ đồng. Đây là các khoản thiết thực nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh.

 � Tình hình đầu tư dự án – chi phí xây dựng cơ bản dở dang: giảm 15 tỷ đồng so với đầu năm chủ yếu giảm do Công ty 

thoái vốn từ các công ty con.

 � Tình hình đầu tư vào công ty con:

 � Khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết:

Tên công ty

1.150.000.000 60.00% 60.00%

33.000.000.000 99.85% 99.85%

52.503.000.000 - 57.57%

20.000.000.000 - 51.00%

20.000.000.000 74.00% 74.00%
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3. Tình hình cổ phiếu cổ tức:

 � Số lượng cổ phiếu lưu hành hiện tại là 33 triệu cổ phiếu. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2014 đạt 1,513 đồng/

cp.

 � Cổ tức: trong năm 2014 công ty không thực hiện thanh toán cổ tức cho các cổ đông.

4. Tình hình thực hiện các nghị quyết HĐQT:

Trong năm 2014, công ty thực hiện một số nghị quyết quan trong sau đây:

 � Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Cung ứng & Phân phối Vật liệu Sao Mai (chiếm 84,35% vốn điều lệ).

 � Thoái vốn các khoản đầu tư kém hiệu quả hoặc không phù hợp định hướng chiến lược của BT6, gồm:

 9 CTCP Bestcon

 9 CTCP Xây Dựng Giao Thông Beton 6

 9 CTCP Beton 6 Miền Trung

 9 CTCP BOT Cầu Phú Mỹ

 9 CTCP Xây Dựng 620 Bến Tre

 9 Công ty TNHH Thi Công Cơ Giới Châu Thới

 � Thoái vốn tại CTCP Cung ứng & Phân phối Vật liệu Sao Mai.

 � Đầu tư góp vốn vào Descon (max. 50 tỷ đồng).

 � Kết quả tái cơ cấu tổ chức BT6; Thay đổi nhân sự HĐQT-BĐH; Kế hoạch định hướng (Kể từ 1/1/15: Bổ nhiệm Ông Trần 

Văn Cầu làm Chủ tịch HĐQT thay Ông Trịnh Ngọc Hiến; Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Dũng làm TGĐ thay Ông Trịnh 

Ngọc Hiến; Ông Hà Thanh Mẫn từ nhiệm HĐQT-BĐH; Ông Nguyễn Hưng Quốc từ nhiệm P.TGĐ).

5. Kiến nghị của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát xét thấy có những điểm cần lưu ý Ban Điều hành Công ty như sau:

 � Tích cực tìm kiếm công ăn việc làm để tăng doanh thu.

 � ổn định và hoàn thiện bộ máy điều hành của Công ty.

 � Cần tiến hành quyết toán với chủ đầu tư về quyết toán gói thầu thuộc Gói 2 và Gói 3 thuộc công trình Đường cao tốc 

Long Thành - Dầu Giây.

 � Cần chú trọng công tác quản lý hàng tồn kho, công tác thu hồi công nợ. Đề ra các biện pháp để thu hồi công nợ, giảm 

bớt nợ vay ngân hàng nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho Công ty.

 � Tập trung công tác thu hồi các khoản đầu tư tại các công ty làm ăn không hiệu quả.

Kính trình Đại hội thông qua./.

  Thành viên BKS                Trưởng BKS

          (đã ký)                       (đã ký)   

  Trần Thanh Dũng              Nguyễn Văn Đua 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH
năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN
BETON 6

Xin vui lòng xem bản full BCTC tại website của Beton 6.
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BÁO CÁO CỦA HộI ĐồNG QUảN TRị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần beton  6 trình bày báo cáo của mình cùng với với Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm 

tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 đã được kiểm toán bao gồm Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần beton  

6 (Công ty mẹ) và các công ty con (gọi chung là Tập đoàn).

Khái quát về Tập đoàn

Công ty mẹ

Công ty cổ phần beton 6 (tiền thân là Công ty cổ phần bê tông 620 Châu Thới) là Doanh nghiệp được cổ phần hoá từ 

Doanh nghiệp nhà nước – Công ty bê tông 620 theo Quyết định số 41/2000/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2000 của Thủ 

tướng Chính phủ. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700364079 (số cũ 4603000013), 

đăng ký lần đầu ngày 05 tháng 01 năm 2001 và đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 20 tháng 01 năm 2015 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp. 

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 329.935.500.000 VND

Trong đó

Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh vào ngày 11 tháng 4 năm 2012 với 

mã chứng khoán là BT6.

Trụ sở hoạt động

 9 Địa chỉ : Km 1877 quốc lộ 1 K, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

 9 Điện thoại : (0650) 357.1617 - 375.0650

 9 Fax : (0650) 375.1628

 9 E-mail : info@beton6.com

 9 Mã số thuế : 3700364079

Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh

 9 Địa chỉ : Tầng 6, Tòa nhà Hưng Bình, 406 Ung Văn Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

 9 Điện thoại : (84.8) 6682.6555  

 9 Fax : (84.8) 3510.6222

Chi nhánh Công ty cổ phần Beton 6

 9 Địa chỉ : Lô C.01& C.02, KCN Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Việt Nam.



Nền tảng của sự phát triển

Hoạt động kinh doanh của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là: 

 � Sản xuất và lắp ghép cấu kiện bê tông đúc sẵn (dầm, cọc..); 

 � Sửa chữa máy móc thiết bị. Chi tiết: Gia công và sửa chữa các dụng cụ, máy móc thiết bị cơ khí dung cho ngành xây dựng;

 � Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. Chi tiết: Đầu tư thi công cầu cống, đường giao thông và các hạng mục liên 

quan đến công trình đường bộ, đường sắt;

 � Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;

 � Chuẩn bị mặt bằng. Chi tiết: Đào đắp, san lấp mặt bằng công trình.

 � Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. Chi tiết: Thi công ép cọc, khoan cọc nhồi, xử lý nền móng công trình.

 � Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Chi tiết: Dịch vụ vận chuyển sản phẩm bê tông thường, bê tông tươi và bê tông siêu 

tường (chỉ hoạt động khi đáp ứng các quy định pháp luật về vận tải)

 � Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: Thiết kế công trình xây dựng giao thông (cầu, đường bộ); 

Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; Thiết kế máy móc và thiết bị (trừ phương tiện vận tải);

 � Kiểm tra và phân tích kỹ thuật. Chi tiết: Kiểm tra thành phần và độ tinh khiết của khoáng chất; Kiểm tra thành phần vật lý 

và hiệu suất của vật liệu; Kiểm tra chất lượng và độ tin cậy. 

 � Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc cho thuê (thực hiện theo quy hoạch 

của tỉnh);

 � Công ty phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường 

và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. 

Các công ty con
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Các công ty liên kết

Những ảnh hưởng quan trọng đến tình hình hoạt động của Tập đoàn 

 � Trong năm, Công ty cổ phần beton 6 đã hủy việc phân phối lợi nhuận năm trước theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

ngày 28 tháng 4 năm 2014 với số tiền là 16.496.775.000 VND.

 � Doanh thu năm 2014 giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu là do khối lượng thi công công trình giảm.

 � Trong năm, Công ty cổ phần beton 6 đã đầu tư vào Công ty cổ phần cung ứng và phân phối vật liệu Sao Mai với giá trị đầu 

tư là 44.218.720.000 VND theo hình thức thanh toán bằng toàn bộ số cổ phần của Công ty cổ phần khoáng sản xây dựng 

Tân Uyên Fico mà Công ty cổ phần Beton 6 đang sở hữu. Ngoài ra, Công ty cổ phần Beton  6 cũng đã chuyển nhượng 

toàn bộ phần vốn góp của mình trong Công ty TNHH BOT Rạch Miễu với giá chuyển nhượng là 38.985.330.750 VND.

Tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh

 � Tình hình tài chính hợp nhất tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2014, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và lưu 

chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Tập đoàn được trình bày trong Báo cáo tài 

chính hợp nhất đính kèm báo cáo này (từ trang 09 đến trang 52).

 � Trong năm, Công ty cổ phần beton 6 đã trích quỹ đầu tư phát triển theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 

20 tháng 6 năm 2014 với số tiền là 553.101.504 VND (05% lợi nhuận sau thuế).

Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

 � Hội đồng quản trị Công ty cổ phần beton 6 khẳng định không có sự kiện nào khác phát sinh sau ngày 31 tháng 12 năm 

2014 cho đến thời điểm lập báo cáo này mà chưa được xem xét điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính 

hợp nhất.



Nền tảng của sự phát triển

Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý

 � Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý của Công ty cổ phần Beton 6 trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo 

này bao gồm:

Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

Ban Tổng Giám đốc
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Kiểm toán viên

 � Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 

tháng 12 năm 2014, A&C bày tỏ nguyện vọng tiếp tục được chỉ định là kiểm toán viên độc lập của Tập đoàn.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Beton 6

 � Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần beton  6 chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hợp nhất phản ánh trung thực và 

hợp lý tình hình tài chính hợp nhất, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Tập đoàn. 

Trong việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất này, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần beton 6 phải:

 9 Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;

 9 Thực hiện các phán đoán và các ước tính một cách thận trọng;

 9 Nêu rõ các Chuẩn mực kế toán áp dụng cho Tập đoàn có được tuân thủ hay không và tất cả những sai lệch trọng 

yếu so với những Chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích trong Báo cáo tài chính hợp nhất;

 9 Lập Báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định rằng Công ty cổ 

phần beton 6 sẽ tiếp tục hoạt động liên tục;

 9  Thiết lập và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu để đảm bảo việc lập và trình bày Báo cáo tài 

chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

 � Ban Tổng Giám đốc đảm bảo rằng, Công ty cổ phần beton  6 đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập Báo cáo tài chính 

hợp nhất các sổ kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phán ánh tại bất kỳ thời điểm nào, với mức độ chính xác hợp 

lý tình hình tài chính của Tập đoàn và Báo cáo tài chính hợp nhất được lập tuân thủ các Chuẩn mực kế toán và Chế độ 

kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ–BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như các Thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán của Bộ Tài chính.

 � Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần beton 6 cũng chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn tài sản của Tập đoàn và do đó đã thực 

hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác. 

Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất

 � Hội đồng quản trị phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm. Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực 

và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2014, cũng như kết quả hoạt 

động kinh doanh hợp nhất và các luồng lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với 

các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ–BTC 

ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như các Thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế 

độ kế toán của Bộ Tài chính.

          Thay mặt Hội đồng quản trị, 

         __________________________________ 

                      Trần Văn Cầu  

           Chủ tịch

          Ngày 13 tháng 4 năm 2015



Nền tảng của sự phát triển

BÁO CÁO KIểM TOÁN

Số: 0526/2015/BCTC-KTTV

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: QUÍ Cổ ĐÔNG, HộI ĐồNG QUảN TRị VÀ BAN TổNG GIÁM ĐỐC

               CÔNG TY Cổ PHầN BETON 6

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty cổ phần beton 6 bao gồm Báo cáo tài chính của 

Công ty cổ phần beton 6 và các công ty con (gọi chung là Tập đoàn) (Danh sách các công ty con được trình bày ở thuyết 

minh số I.5 của Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất), được lập ngày 28 tháng 3 năm 2015, từ trang 09 đến trang 52, 

bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc 

Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần beton 6 chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính 

hợp nhất của Tập đoàn theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên 

quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định 

là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc 

nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

 � Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi 

đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ Chuẩn 

mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý 

về việc liệu Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn có còn sai sót trọng yếu hay không.

 � Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết 

minh trên Báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao 

gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh 

giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Tập đoàn liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo 

tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không 

nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Tập đoàn. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh 

giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám 

đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính hợp nhất.

 � Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho 

ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi.
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Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Chúng tôi nhận thấy chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Gói 2, Gói 3 thuộc công trình 

Đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây là 137.508.066.408 VND (xem thuyết minh số V.7) đang được Công ty cổ phần Beton 

6 tiếp tục làm việc với chủ đầu tư để nghiệm thu bổ sung khối lượng đã thực hiện tương ứng với chí phí sản sản xuất, kinh 

doanh dở dang đã phát sinh. Tuy nhiên vào thời điểm hiện tại, Chúng tôi chưa có đầy đủ bằng chứng để đánh giá khả năng 

chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai của khoản chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang này.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo 

cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Tập 

đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp 

nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các 

quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

Báo cáo được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh có giá trị như nhau. Bản tiếng Việt là bản gốc khi cần đối chiếu. 

         Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

         TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2015

         Phó Tổng Giám đốc       Kiểm toán viên

     (đã ký)              (đã ký)      

            Lý Quốc Trung                      Huỳnh Hà Như Ngọc  

Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 0099-2013-008-1   Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 2108-2013-008-1

Hai Van Tunnel

Quốc gia / Country

Chiều dài toàn tuyến / length

Chiều rộng mặt đường

Khởi công / Start

Khánh thành / Finish

Tổng mức đầu tư / Capital

Chủ đầu tư / Client

Vietnam

6.3 km

8-14 lanes

27 Aug. 2000

05 Jun. 2005

127.357.000 USD.

Vietnam MOT



Nền tảng của sự phát triển

BảNG CâN ĐỐI Kế TOÁN HỢP NHấT tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND



41

Báo cáo thường niên 2014 www.beton6.com

BảNG CâN ĐỐI Kế TOÁN HỢP NHấT tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 (tt)

Đơn vị tính: VND



Nền tảng của sự phát triển

BảNG CâN ĐỐI Kế TOÁN HỢP NHấT tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 (tt)

Đơn vị tính: VND
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CÁC CHỉ TIÊU NGOÀI BảNG CâN ĐỐI Kế TOÁN

Phu My Bridge

Quốc gia / Country

Vị trí / Location

Nhà thầu / Contractor

Chiều dài / Length

Rộng / Width

Khởi công / Start

Khánh thành / Finish

Tổng mức đầu tư / Capital

Chủ đầu tư / Client

Vietnam

HCMC

Bilfinger Berger

2,031 m

27.5 m

09 Sep. 2005

02 Sep. 2009

VND 3,250 bil.

PMC Corporation

Đơn vị tính: VND

Bình Dương, ngày 28 tháng 3 năm 2015

      Người lập biểu  Giám đốc Tài chính    Tổng Giám đốc

              (đã ký)      (đã ký)             (đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Trâm Hồ Thị Ngọc Tuyết Nguyễn Ngọc Dũng



Nền tảng của sự phát triển

BÁO CÁO KếT QUả HOạT ĐộNG KINH DOANH HỢP NHấT NĂM 2014

Đơn vị tính: VND

Bình Dương, ngày 28 tháng 3 năm 2015

       Người lập biểu  Kế toán trưởng Tổng Giám đốc

              (đã ký)     (đã ký)             (đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Trâm Hồ Thị Ngọc Tuyết    Nguyễn Ngọc Dũng  
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BÁO CÁO LƯU CHUYểN TIỀN TỆ NĂM 2014 (theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính: VND



Nền tảng của sự phát triển

BÁO CÁO LƯU CHUYểN TIỀN TỆ NĂM 2014 (theo phương pháp gián tiếp) (tt)

Đơn vị tính: VND

Bình Dương, ngày 28 tháng 3 năm 2015

      Người lập biểu  Giám đốc Tài chính    Tổng Giám đốc

              (đã ký)      (đã ký)             (đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Trâm Hồ Thị Ngọc Tuyết Nguyễn Ngọc Dũng
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 � Doanh thu 1.500 tỷ đồng, EBITDA 150 tỷ đồng

 � Hoạt động hiệu quả. Phát triển nhanh đến hết tầm công suất; linh hoạt nắm bắt cơ hội thị trường.

 � Hoạt động với độ an toàn cao.

 � Đảm bảo chất lượng SP & dịch vụ tốt nhất.

 � Công tác Tài chính vững mạnh, minh bạch. Kiên quyết giảm nợ động, tồn kho. Nhanh chóng quay vòng vốn phục vụ 

SX-KD.

 � Tăng tỷ trọng ứng dụng Công nghệ mới.

 �  Xây dựng các Hệ thống chuẩn cần thiết cho việc phát triển bền vững.

 � Xây dựng đội ngũ & tổ chức làm việc hiệu quả, với những con người mới đa năng và các lãnh đạo xứng tầm.

Kế HOạCH 2015

Kế hoạch năm 2015



Nền tảng của sự phát triển

1. Tập trung cho việc phát triển để nhanh chóng vươn đến tầm cao nhất có thể: 

 � Phát huy tối đa năng lực SX của NMBD: > 90,000 m3/năm (2015); > 100,000 m3/năm (2016); @ 115,000 m3/năm (từ 

2017 trở đi)

 �  “Linh hoạt trong sản xuất “Mobile” hóa nhà máy, xưởng SX”

 � Phấn đấu tăng thêm 80-100% sản lượng thông qua các HĐ gia công tại các nhà máy/ địa điểm SX khác 

 � “Phát triển, chiếm lĩnh thị trường”: (tạo sự phát triển cả về chiều sâu và chiều rộng)

 9  Bắt rễ sâu ở miền Tây, 

 9  Bảo vệ vị thế ở vùng trọng điểm 6 tỉnh, 

 9 Lan dần về miền Đông (cần gắn kết với chiến lược Mobile hóa SX và chiến lược phát triển Logistics)

 9 Nắm bắt cơ hội ngon ăn tại các vùng miền khác, tập trung vào các dự án vốn ODA có quy mô lớn 

 � XD các HT Quản lý Hoạt động (OS) tiên tiến và một số HT Quản trị DN (MS) chuẩn 

2. XD và phát huy các năng lực cốt lõi để tạo dựng lợi thế cạnh tranh:

 �  “Chuyển dịch từ vai trò nhà thầu phụ sang vai trò nhà thầu chính”

 � “Đầu tư nghiên cứu SP mới và ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào ngành chế tạo cấu kiện beton”

 9  Áp dụng BIM; ERP trong lập kế hoạch và triển khai SX/ thi công. Công nghệ Segment

 9 Các SP mới: VL beton mới; beton nghệ thuật; beton lắp ghép; …Cải thiện, nâng cao chất lượng mỹ quan SP

3.  Xây dựng đội ngũ làm việc hiệu quả với những con người mới đa năng và các lãnh đạo xứng tầm:

 � “Nâng cao trình độ quản lý. Sử dụng các giải pháp và công cụ thiết kế, lập dự toán, quản lý mới để minh bạch tổ chức 

và tạo lợi nhuận tối đa cho khách hàng”

 � Tăng năng suất LĐ. Tăng hàm lượng công nghệ/thiết bị trong SX/thi công.

 4. Xây dựng Văn hóa DN mới: làm chủ tập thể và hợp tác toàn diện 

 � “Chuyển đổi mạnh mô hình quản lý từ tập trung sang giao quyền”

 � “Xây dựng mối quan hệ hợp tác toàn diện với mọi khách hàng, nhà cung cấp, nhà thầu phụ trên cơ sở đôi bên cùng có lợi”.

ĐịNH HƯớNG PHÁT TRIểN






