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THÖ NGOÛ CUÛA CHUÛ TÒCH HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ 
Kính göûi :    Quyù Coå ñoâng, caùc nhaø ñaàu tö vaø nhöõng khaùch haøng 

    Coâng ty Coå Phaàn Xaây Döïng & Giao Thoâng Bình Döông 
Naêm 2008 tình hình kinh teá theá giôùi 

vaø trong nöôùc bieán ñoäng raát phöùc taïp, khoù 
löôøng; laïm phaùt vaø khuûng hoaûng taøi chính 
toaøn caàu ñaõ taùc ñoäng maïnh ñeán neàn kinh teá 
nöôùc ta. 

Trong laõnh vöïc xaây döïng tình hình 
giaù vaät tö nhö xi maêng, saét theùp, xaêng daàu .. 
giaù nhaân coâng taêng cao laøm cho chi phí ñaàu 
vaøo taêng cao, aûnh höôûng raát lôùn ñeán doanh 
thu vaø lôïi nhuaän cuûa nhieàu doanh nghieäp. 

Maëc duø naêm 2008 laø moät naêm ñaày 
khoù khaên cho ngaønh xaây döïng: giaù nguyeân 
vaät lieäu taêng, thò tröôøng baát ñoäng saûn ñoùng 
baêng, thò tröôøng chöùng khoaùn suy giaûm…, 
nhöng baèng söï noå löïc khoâng ngöøng cuûa 
toaøn theå CB.CNV, Coâng ty BCC ñaõ ñaït 
ñöôïc doanh thu 237.470.389.280 ñoàng, 
hoaøn thaønh 103.25% so vôùi  keá hoaïch naêm 
2008, taêng tröôûng  ñaït 105.09% so vôùi naêm 
2007; Lôïi nhuaän tröôùc thueá ñaït 
27.899.919.150 ñoàng, lôïi nhuaän sau thueá 
ñaït 20.919.021.919 ñoàng, laõi cô baûn treân 
moãi coå phieáu laø 2.119 ñoàng, noäp vaøo ngaân 
saùch nhaø nöôùc 15.324.070.266 ñoàng. 

Naên 2008, cuõng laø naêm Coâng ty 
BCC ñaàu tö thieát bò, maùy moùc hieän ñaïi ñeå 
böôùc vaøo laõnh vöïc xaây döïng nhaø cao taàng, 
môû roäng xöôûng gia coâng keát caáu theùp ñeå 
phuïc vuï cho vieäc xaây döïng nhaø xöôûng (laõnh 
vöïc truyeàn thoáng cuûa coâng ty)… 

Ñeå ñaït ñöôïc keát quaû neâu treân laø nhôø 
Coâng ty BCC coù moät taäp theå HÑQT, Ban 
TGÑÑH vaø CB.CNV ñoaøn keát, moät loøng 
phaán ñaáu vì söï phaùt trieån cuûa Coâng ty; coù 
söï uûng hoä giuùp ñôõ cuûa Coâng ty meï ( 
Becamex IDC); cuûa caùc coå ñoâng; cuûa caùc 
nhaø ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc; cuûa khaùch 
haøng… 

Naêm 2009, döï baùo khuûng hoaûng taøi 
chính vaø suy giaûm kinh teá toaøn caàu, gaây  

nhieàu khoù khaên thaùch thöùc cho neàn kinh teá 
nöôùc ta, tuy nhieân vaãn coù theå khai thaùc 
khoâng ít nhöõng thuaän lôïi, cô hoäi phaùt trieån:  

a) Tình hình thi coâng nhöõng coâng trình 
coøn nhieàu; 

b) Giaù vaät tö , nguyeân vaät lieäu , coâng 
ngheä vaø maùy moùc , thieát bò treân thò tröôøng 
ñang xuoáng thaáp trong khi nhu caàu ñaàu tö 
phaùt trieån laïi raát lôùn; 

c) Caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaãn coi 
Vieät Nam laø ñieåm ñeán an toaøn. 

HÑQT vaãn ñaët muïc tieâu cao veà hieäu 
quaû kinh doanh cuûa Coâng ty BCC, ñoåi môùi 
coâng taùc quaûn trò doanh nghieäp ñeå coâng ty 
tieáp tuïc phaùt trieån oån ñònh vôùi toác ñoä cao 
nhö nhöõng naêm qua, taäp trung maïnh vaøo 
laõnh vöïc xaây döïng nhaø cao taàng, xaây döïng 
nhaø xöôûng truyeàn thoáng vaø xaây döïng nhaø 
ñeå baùn. 

Thay maët HÑQT, toâi xin traân troïng 
caûm ôn söï tin töôûng vaø uûng hoä cuûa Quyù coå 
ñoâng, caùc khaùch haøng, caùc nhaø ñaàu tö trong 
vaø ngoaøi nöôùc, ñaët bieät laø Coâng ty meï 
(Coâng ty Ñaàu tö & Phaùt trieån Coâng nghieäp 
– Becamex IDC ), caûm ôn söï noå löïc cuûa 
Ban TGÑ vaø toaøn theå CB.CNV  Coâng ty 
nhöõng ngöôøi ñoùng goùp coâng lao raát lôùn cho 
söï thaønh coâng cuûa Coâng ty BCC hoâm nay. 

Kính mong Quyù coå ñoâng seõ tieáp tuïc 
uûng hoä, HÑQT, Ban TGÑ, giuùp cho Coâng 
ty BCC hoaøn thaønh thaéng lôïi muïc tieâu kinh 
doanh naêm 2009, naâng thöông hieäu BCC 
vöôn leân taàm cao môùi. 

   Traân troïng! 

               TM.HOÄI ÑOÀNGQUAÛN TRÒ 
                    CHUÛ TÒCH 
                       ( ñaõ kyù ) 
 

                                      ÑOÃ VAÊN MINH 



  

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

 (Mẫu CBTT 02 - Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng 

khoán) 

 

I.  GIÔÙI THIEÄU VEÀ COÂNG TY: 

COÂNG TY ÑAÏI CHUÙNG : CÔNG TY CỔ PHẦN XAÂY DÖÏNG & GIAO THOÂNG 
BÌNH DÖÔNG 

• Coâng ty Coå Phaàn Xaây Döïng vaø Giao Thoâng Bình Döông ñöôïc thaønh laäp 
theo giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh soá 4603000039 do Phoøng Ñaêng kyù kinh 
doanh thuoäc Sôû Keá Hoaïch & Ñaàu Tö caáp ngaøy 25/02/2002 vaø thay ñoåi giaáy pheùp 
laàn 5 ngaøy 27/06/2007. 

• Teân vieát taét : BCC 

• Teân tieáng Anh: Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company. 

• Logo  :  

 
 

• Trụ sở chính : Ñöôøng Leâ Thò Trung, KP4, Phuù Lôïi, TXTDM, Bình 
Döông 

• ðiện thoại : 06503.838203   Fax: 06503.838202 

• Email  : info@bccco.com.vn 

• Website  : www.bccco.com.vn & www.becamexbcc.com.vn  

• Năm báo cáo: Năm tài chính 2008 

 
   1. Ngaønh ngheà kinh doanh 

             - Xaây döïng daân duïng vaø coâng nghieäp; xaây döïng coâng trình giao thoâng. 

             - San laép maët baèng. 

             - Thi coâng ñieän daân duïng vaø ñieän coâng nghieäp. 

             - Saûn xuaát caáu kieän baèng theùp, beâtoâng coát theùp ñuùc saún. 

             - Laép ñaët caáu kieän baèng theùp, beâtoâng coát theùp ñuùc saün. 

             - Kinh doanh vaät lieäu xaây döïng vaø trang trí noäi thaát. 

             - Ñaàu tö xaây döïng vaø kinh doanh cô sôû haï taàng khu daân cö, khu coâng nghieäp. 

          - Cho thueâ nhaø xöôûng, nhaø ôû, nhaø vaên phoøng. 

             - Kinh doanh baát ñoäng saûn. 
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             - Thieát keá toång maët baèng xaây döïng, thieát keá quy hoaïch chi tieát, thieát keá caùc 
coâng trình daân duïng, coâng nghieäp, giao thoâng, ñieän trung haï theá vaø traïm bieán aùp töø 
35KV trôû xuoáng, heä thoáng chieáu saùng caùc coâng trình daân duïng vaø coâng nghieäp. 

             - Laäp döï aùn ñaàu tö. 

             - Saûn xuaát vaät lieäu xaây döïng. 

             - Ñaàu tö taøi chính. 

 
   2. Muïc tieâu hoaït ñoäng cuûa Coâng ty  
               Muïc tieâu hoaït ñoäng: 

- Huy ñoäng vaø söû duïng coù hieäu quaû nguoàn voán cho hoaït ñoäng ñaàu tö, kinh 
doanh nhaèm muïc tieâu mang laïi lôïi nhuaän toái ña, hôïp phaùp., 

- Taïo coâng aên vieäc laøm oån ñònh vaø töøng böôùc naâng cao cuoäc soáng cho ngöôøi 
lao ñoäng. 

- Taêng  coå töùc cho caùc coå ñoâng, baûo toàn vaø phaùt trieån nguoàn voán coå ñoâng. 

- Hoaøn thaønh caùc nhieäm vuï do Ñaïi Hoäi Ñoàng Coå Ñoâng ñeà ra. 

- Thöïc hieän nghóa vuï thueá vaø caùc nghóa vuï taøi chính khaùc theo quy ñònh cuûa 
phaùp luaät. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baùo caùo thöôøng nieân naêm 2008 Trang 2 



  

II. BAÙO CAÙO CUÛA HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ     

1. Nhöõng neùt noåi baät cuûa keát quaû hoaït ñoäng vaø tình hình thöïc hieän so vôùi keá 
hoaïch trong naêm 2008. 

a)  Doanh thu vaø lôïi nhuaän  

Vôùi toång doanh thu ñaït 237.470.389.280 ñoàng, Coâng ty BCC ñaõ hoaøn thaønh 
103.25%  keá hoaïch naêm 2008, taêng tröôûng  ñaït 105.09% so vôùi naêm 2007. 

Lôïi nhuaän tröôùc thueá ñaït 27.899.919.150 ñoàng, lôïi nhuaän sau thueá ñaït 
20.919.021.919 ñoàng, laõi cô baûn treân moãi coå phieáu laø 2.119 ñoàng. 

Trong năm 2008, do tình hình kinh tế trong vaø ngoaøi nöôùc gaëp raát nhieàu 
khoù khaên, khuûng hoaûng neàn kinh teá toaøn caàu gaây aûnh höôûng khoâng nhoû ñeán 
neàn kinh teá nöôùc ta. Do ñoù, trong naêm 2008 hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa 
Coâng ty gaëp khoâng ít khoù khaên, giaù caû vaät tö, chi phí nhaân coâng vaø chi phí vaän 
chuyeån taêng cao, vì theá doanh thu naêm 2008 coù cao hôn so vôùi naêm 2007 nhöng 
lôïi nhuaän naêm nay khoâng taêng baèng naêm tröôùc. 

        Doanh thu vaø lôïi nhuaän naêm 2008: 

Chæ tieâu TH 2007 KH 2008 TH 2008 TH/KH TH2008/2007 

Doanh thu 
thuaàn 

225.949.146.049 230.000.000.000 237.470.389.280 103.25% 105.09% 

Lôïi nhuaän 
tröôùc thueá 

33.441.138.284 25.880.000.000 27.899.919.150 107.80% 83.43% 

Lôïi nhuaän 
sau thueá 

24.245.619.564 18.600.000.000 20.919.021.919 112.47% 86.28% 

Laõi cô baûn 
treân coå phieáu 

4.359 1.860 2.119 113.92% 48.61% 

 
b)  Caùc hoaït ñoäng taøi chính khaùc. 

Trong naêm taøi chính 2008, Coâng ty ñöïôc chia coå töùc töø Coâng ty Coå  phaàn Ñaàu tö vaø 
Kinh Doanh Baát Ñoäng Saûn laø: 440.000.000 ñoàng với tổng soá voán goùp laø 
2.000.000.000 ñoàng.   

c)  Thöïc hieän nghóa vuï vôùi Ngaân saùch Nhaø nöôùc. 

     Trong naêm 2008, Coâng ty BCC ñaõ noäp vaøo Ngaân saùch Nhaø nöôùc vôùi soá 
tieàn : 15.324.070.266 ñoàng. 
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2. Keá hoaïch döï kieán trong naêm 2009 
Döï kieán moät soá coâng trình thöïc hieän trong naêm 2009: 

- Becamex Tower. 
- Horison ( Loâ H). 
- Sunrise.     
- Khaùch saïn 

- Toaøn caûnh döï aùn Becamex: 

 
 

-  Nhaø Xöôûng NSE ENGINEERING 
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Maëc duø neàn kinh teá trong naêm 2009 vaãn coøn gaëp nhieàu khoù khaên nhöng 
Coâng ty BCC vaãn luoân coá gaéng töøng böôùc naâng cao chaát löôïng uy tín, môû roäng 
maïng löôùi kinh doanh tieáp thò trong vaø ngoaøi nöôùc. 

Caên cöù vaøo tình hình kinh doanh hieän taïi vaø döï kieán tình hình thò tröôøng 
naêm 2009, Hoäi ñoàng quaûn trò  trình Ñaïi hoäi ñoàng Coå ñoâng thoâng qua keá hoaïch 
saûn xuaát kinh doanh naêm 2009 vôùi caùc chæ tieâu taøi chính nhö sau: 

 

3. Keát luaän 

Ñeå ñaït keá hoaïch kinh doanh neâu treân, Ban ñieàu haønh cuõng thöïc hieän ñoåi 
môùi quaûn trò ñeå naâng cao chaát löôïng vaø hieäu quaû ñieàu haønh, phaùt huy caùc keát 
quaû ñaït ñöôïc trong naêm 2008, töøng böôùc tieáp tuïc caét giaûm laõng phí trong moïi 
hoaït ñoäng cuûa Coâng ty. 

Coâng ty BCC raát mong muoán ñöôïc söï uûng hoä cuûa toaøn theå quyù coå ñoâng, 
caùn boä coâng nhaân vieân ñeå hoaøn thaønh vöôït möùc caùc muïc tieâu ñaõ ñeà ra cho naêm 
2009 vaø nhöõng naêm tieáp theo.        

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

                                                                          

          Chæ tieâu Thöïc hieän  
2008 

Keá hoaïch 
2009 

So KH/TH 

Doanh thu 237.470.389.280 240.000.000.000 101.06% 

Lôïi nhuaän tröôùc thueá 27.899.919.150 26.172.000.000 93.81% 

Lôïi nhuaän sau thueá 20.919.021.919 19.629.000.000 93.83% 

Laõi cô baûn treân coå phieáu  2.119 2.200 103.82% 
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III. BAÙO CAÙO CUÛA BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC . 
1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt ñộng trong năm 2008: 

 Doanh thu ñaït 237.470.389.280 ñoàng lôïi nhuaän tröôùc thueá ñaït 
27.899.919.150 ñoàng; Lôïi nhuaän sau thueá ñaït 20.919.021.919 ñoàng. Laõi cô baûn 
treân coå phieáu ñaït 2.119 ñoàng /coå phieáu. 

2. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh so với kế hoạch năm 2008: 

 Stt Chỉ tiêu Kế hoạch 2008  Thực hiện 2008 So TH/ KH 

1. Doanh thu thuần   230.000.000.000 237.470.389.280 103.25% 

2 Lợi nhuận trước thuế 25.880.000.000 27.899.919.150 107.80% 

3 Lợi nhuận sau thuế 18.600.000.000 20.919.021.919 112.48% 

4 Laõi cô baûn treân coå phieáu 1.860 2.119 113.92% 

    

  Bieåu ñoà taêng tröôûng doanh thu cuûa BCC töø naêm 2004 ñeán 2008    

0

50.000.000.000

100.000.000.000

150.000.000.000

200.000.000.000

250.000.000.000

DOANH THU 57.919.971.005 77.294.190.837 120.432.988.990 225.949.146.049 237.470.389.280

NĂM 2004 NĂM 2005 NĂM 2006 NĂM 2007 NĂM 2008

       

     Tuy trong naêm 2008, hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh gaëp raát nhieàu khoù khaên 
nhöng lôïi nhuaän cuûa Coâng ty khoâng giaûm ñaùng keå so vôùi naêm 2007 vaø ñaõ ñaït ñöôïc 
muïc tieâu keá hoaïch naêm 2008 ñeà ra. 

     Lôïi nhuaän tröôùc thueá ñaït 27.899.919.150 ñoàng giaûm 16.36% so vôùi naêm 
2007 vaø ñaït 107.80% keá hoaïch. 

     Lôïi nhuaän sau thueá ñaït 20.919.021.919 ñoàng giaûm 13.72% vôùi naêm 2007 vaø 
ñaït 124.52 % keá hoaïch. 
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     Bieåu ñoà taêng tröôûng lôïi nhuaän sau thueá cuûa BCC töø naêm 2004 ñeán 2008 

0

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

LỢI NHUẬN 3.975.178.135 5.767.282.179 6.931.145.980 24.245.619.564 20.919.021.919

NĂM 2004 NĂM 2005 NĂM 2006 NĂM 2007 NĂM 2008

   

3. Báo cáo tình hình tài chính 

3.1  Cô caáu taøi saûn vaø nguoàn voán, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán: 

 
Chỉ tiêu ðVT Năm 2008 Năm 2007 

I. Cô caáu taøi saûn vaø cô caáu nguoàn voán 
1. Cô caáu taøi saûn 
- Taøi saûn ngaén haïn/ Toång taøi saûn 
- Taøi saûn daøi haïn/ Toång taøi saûn 
2. Cô caáu nguoàn voán 
- Nôï phaûi traû/ Toång nguoàn voán 
- Nguoàn voán chuû sôû höõu/ Toång nguoàn voán 

 
 

% 
% 

 
% 
% 

 
 

82.72 
17.28 

 
30.77 
69.23 

 
 

91.66 
8.34 

 
37.10 
62.90 

II. Khả năng thanh toaùn 
- Khả năng thanh hieän haønh  
- Khaû naêng thanh toaùn nôï ngaén haïn 
- Khả năng thanh toaùn nhanh 
 

 
Lần 
Lần 
Laàn 

 
2.86 
2.69 
0.12 

 
3.84 
2.47 
1.18 

III. Khả năng sinh lời 
- Tỷ suất lợi nhuận treân doanh thu: 
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần  
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần   
- Tỷ suất lợi nhuận treân toång taøi saûn 
-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 
 

 
 

% 
% 

 
% 
% 
% 

 
 

11.75 
8.81 

 
16.40 
12.30 
17.76 

 

 
 

14.80 
10.73 

 
16.66 
12.08 
19.20 
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3.2 Giá trị sổ sách tại thời ñiểm 31/12/2008 : 112.409.846.736 ñồng. 

3.3 Những thay ñổi về vốn cổ ñông/vốn góp : 

Vốn chủ sở hữu ñầu năm 2008:  98.720.000.000 ñồng 

Vốn chủ sở hữu cuối năm 2008: 98.720.000.000 ñồng 

Baûng ñoái chieáu bieán ñoäng cuûa voán chuû sôû höõu 
ðơn vị tính: VND 

 

 
Vốn ñầu tư 
của chủ sở 

hữu 

Quỹ ñầu tư 
phát triển 

Quỹ dự 
phòng tài 

chính 

Quyõ khaùc 
thuoäc nguoàn 
voán CSH 

Lợi nhuận sau 
thuế chưa phân 

phối 
Cộng 

       

Số ñầu năm trước 

             

28.000.000.000   1.100.000.000 250.000.000 - 9.176.024.716 38.526.024.716 

Tăng vốn trong năm 

trước 

             

70.720.000.000   - 

                            

-     

                            

-     - 70.720.000 

Lợi nhuận trong năm 

trước 

                                  

-     

                            

-     

                            

-     

                            

-     24.245.619.564 24.245.619.564 

Trích laäp caùc quyõ 
trong naêm tröôùc 

                                  

-     

                              

250.000.000   

                     

100.000.000     

                            

-     (866.508.530) (516.508.530) 

Chia cổ tức năm 

trước 

                                  

-     

                              

-     

                            

-     

                            

-     (6.906.057.534) (6.906.057.534) 

Trích lập các quỹ 

                                  

-     

                              

-     

                            

(665.975)     

                            

-     - (665.975) 

             

Số dư cuối năm 
trước 

98.720.000.000 1.350.000.000 349.334.025 - 25.649.078.216 126.068.412.241 

       

Số dư ñầu năm nay 

             

98.720.000.000   

          

1.350.000.000   

            

349.334.025               -   25.649.078.216 126.068.412.241 

Lợi nhuận trong năm 

                                  

-     

                              

-     

          

-     

                            

-     20.919.021.919 20.919.021.919 

Trích laäp quyõ trong 
naêm                 -   

                              

1.212.280.978     

            

484.912.391   

            

1.212.280.978   (4.364.211.521) (1.454.737.174) 

Chia coå töùc naêm nay 
                                  

-     

                              

-     

 

-   

 

-   

 

(28.441.553.836) (28.441.553.836) 

Số dư cuối năm nay 98.720.000.000 2.562.280.978 834.246.416 1.212.280.978 13.762.334.778 117.091.143.150 

 

1.3  Tổng số cổ phiếu theo từng lọai :  

o Cổ phiếu thường  : 9.872.000 CP  

o Cổ phiếu ưu ñãi  :                   không có 

 

1.4  Số lượng cổ phiếu lưu hành : 9.872.000.000 CP  

1.5  Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ :  khoâng coù 

1.6  Cổ tức taïm öùng ñôït 1  cho các thành viên góp vốn : cổ tức 12% 
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4. Báo cáo kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh 

4.1 Bảng kết quả hoạt ñộng saûn xuaát kinh doanh 

ðVT: ñồng 

NĂM 2008 TỈ LỆ 
STT CHỈ TIÊU 

THỰC HIỆN 
2007 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TH 08/07 

TH08/ 
KH08 

1 2 3 4 5 6 =5/3 7=5/4 

01 Tổng doanh thu 228.953.307.071 230.000.000.000 243.656.935.592 106.42% 105.94% 

02 Doanh thu thuần 225.949.146.049  237.470.389.280 105.09%  

03 Giá vốn hàng bán 189.475.454.110  209.079.570.194 110.35%  

04 Lợi nhuận gộp 36.473.691.939  28.390.819.086 77.84%  

 Tỉ lệ /DT thuần 16.14%  11.95% 74.04%  

05 Thu nhập Tài chính 1.717.819.389  4.169.683.510 242.73%  

06 Chi phí Tài chính 46.822.727  136.977.679 292.55%  

07 Chi phí bán hàng      

 Tỉ lệ /DT thuần      

08 
Chi phí quản lý doanh 
nghiệp 

5.634.605.021  4.700.642.652 83.42%  

09 
Lợi nhuận từ hoạt 
ñộng kinh doanh 

32.510.083.580  27.722.882.265 85.27%  

 Tỉ lệ /DT thuần 14.39%  11.67% 81.10%  

10 Lợi nhuận khác 931.054.704  177.036.885 26.40%  

11 
Tổng lợi nhuận trước 
thuế 

33.441.138.284 25.880.000.000 27.899.919.150 83.64% 107.80% 

12 
Thuế thu nhập doanh 

nghiệp 
9.195.518.720  6.980.897.231 75.84%  

13 
Tổng lợi nhuận sau 
thuế 

24.245.619.564 16.800.000.000 20.919.021.919 86.28% 124.52% 

14 Phân phối lợi nhuận 21.037.244.535     

 Trích quỹ  4.364.211.521     

 Chia cổ tức (20%)  16.673.033.014     

15 Lợi nhuận giữ lại 3.208.375.029     

4.2  Nhận ñịnh về kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính. 

• Doanh thu: 

Toàn công ty ñạt 237.470 tỷ ñồng so kế hoạch là 230 tỉ ñồng, ñạt 103.25% kế 

hoạch năm và tăng trưởng 105.09% so với thực hiện 2007. Trong xây dựng chỉ tiêu kế 

hoạch có doanh thu của một số dự án mới ñưa vào hoạt ñộng kinh doanh nhưng thực 

tế là chậm hoặc chưa thực hiện làm ảnh hưởng ñến việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch. 

• Lợi nhuận gộp: 

Tỷ lệ lợi nhuận gộp ñều bảo ñảm kế hoạch ñề ra nhưng do aûnh höôûng cuûa neàn 

kinh teá suy thoaùi trong naêm, chi phí taêng cao neân aûnh höôûng ñeán tình hình kinh 

doanh cuûa doanh nghieäp dẫn ñến số tuyệt ñối của lợi nhuận gộp không ñạt .  
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• Chi phí: 

Hầu hết trong các hoạt ñộng Công ty ñều tiết giảm ñược chi phí và kiểm soát 

ñược, nhưng trong năm coù moät soá chi phí taêng cao nhö do tinh hình kinh teá khoù 
khaên, chi phí ñaàu vaøo taêng cao, giaù vaät lieäu xaây döïng, chi phí xaêng daàu trợ, cấp thôi 

việc, chi phí tuyển dụng ñào tạo, cải tạo sửa chữa mới, khấu hao,... 

• Lợi nhuận từ hoạt ñộng kinh doanh: 

Tổng lợi nhuận trước thuế là 27.899 tỷ ñồng, ñạt 107.80% so với kế hoạch năm . 

4.3  Những tiến bộ công ty ñã ñạt ñược:   

  Hoàn thiện cơ cấu tổ chức Công ty trên cơ sở ñịnh hướng chiến lược toàn Công 

ty năm 2008 – 2010 và xác ñịnh kế hoạch nâng cấp tính chuyên nghiêp về quản lý của 

Công ty 

   Trong naêm 2008, Coâng ty coù nhöõng böôùc chuyeån tieáp vöôït baäc, môû roâng 
maïng löôùi tieáp thò thu huùt nhieàu chuû ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc vôùi chaát löôïng vaø 
uy tín cao, beân caïnh ñoù luoân ñaøo taïo, naâng cao trình ñoä chuyeân moân caùc chuyeân 
vieân, kỹ sö coù naêng löïc. 
       
5. Ñoåi môùi trong coâng taùc quaûn trò Coâng ty 

   Trong naêm 2008, BCC ñaõ tieán haønh nhieàu hoaït ñoäng nhaèm taêng cöôøng chaát 
löôïng coâng taùc quaûn trò Coâng ty. Caùc phoøng ban cuûa Coâng ty ñöôïc ñaët döôùi söï ñieàu 
phoái cuûa moät Toång giaùm ñoác kieâm Phoù chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò vaø 02 Phoù toång 
giaùm ñoác, tröïc tieáp ñieàu haønh vaø chæ ñaïo saùt sao moïi coâng vieäc. 
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6. Moät soá coâng trình tieâu bieåu trong naêm 2008 : 

Công trình : Nhà xưởng SPG VINA 

- Diện tích : 30.667 m2  

- Vị trí : Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 3, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương  

- Chủ ñầu tư : Công ty TNHH SPG VINA 

- Giá trị hợp ñồng : 37.026.000.000 vnñ 
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Công trình : Nhà xưởng DJM  

- Diện tích : 13.309 m2  

- Vị trí : Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 3, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương  

- Chủ ñầu tư : Công ty TNHH DJM  

- Giá trị hợp ñồng : 13.707.962.400 vnñ 

 

 
 

Công trình : Nhà xưởng DJS  

- Diện tích : 13.309 m2  

- Vị trí : Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 3, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương  

- Chủ ñầu tư : Công ty TNHH DJS 

- Giá trị hợp ñồng : 13.266.339.900 vnñ 
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Công trình : Nhà xưởng DJV  

- Diện tích : 26.618 m2 

- Vị trí : Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 3, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương 

- Chủ ñầu tư : Công ty TNHH DJV  

- Giá trị hợp ñồng : 19.714.028.400 vnñ 

 
 

Công trình : Nhà xưởng Công ty TNHH SEEBERGER VIỆT NAM 

- Diện tích : 10.031,25 m2  

- Vị trí : Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 1, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương  

- Chủ ñầu tư : Công ty TNHH SEEBERGER Việt Nam 

- Giá trị hợp ñồng : 7.810.100.000 vnñ 
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Công trình : Nhà xưởng APPLIED TECHNOLOGY PRECISION  

 

- Diện tích : 10.000 m2  

- Vị trí : Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 3, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương  

- Chủ ñầu tư : Công ty TNHH Applied Technology Precision 

- Giá trị hợp ñồng : 7.809.698.351 vnñ 

 

 

 

 

Công trình : Văn Phòng Khu Liên Hợp 

- Diện tích : 680,4 m2  

- Vị trí : Khu Liên Hợp Tỉnh Bình Dương 

- Chủ ñầu tư : Công ty ðầu tư và phát triển Công Nghiệp BECAMEX IDC Corp.  

- Giá trị hợp ñồng : 7.810.100.000 vnñ 
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IV. Muïc tieâu naêm 2009. 

a) Doanh thu döï kieán ñaït                     :     240.000.000.000 VNÑ 

         Lôïi nhuaän tröôùc thueá döï kieán ñaït  :       26.172.000.000 VNÑ 

         Lôïi nhuaän sau thueá döï kieán ñaït     :       19.629.000.000 VNÑ 

b)     Thöïc hieän thi coâng moät soá döï aùn: 

        - Toaø nhaø chung cö: 

 
 

- Khaùch Saïn: 
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- New Horizon: 

 
 

- Nhaø phoá thöông maïi 
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- Vaên phoøng: 

 
- Sunrise: 
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- Nhaø Xöôûng NSE ENGINEERING 

 
 
 
 

V. BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH 

      ( Ñính keøm Baùo caùo taøi chính keát thuùc ngaøy 31/12/2008 do Coâng ty TNHH Kieåm 
Toaùn vaø Tö Vaán A&C kieåm toaùn). 

 
VI. GIAÛI TRÌNH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH VAØ BAÙO CAÙO KIEÅM TOAÙN 
1. Kieåm toaùn ñoäc laäp: 

        Ñôn vò kieåm toaùn ñoäc laäp : Coâng ty TNHH Kieåm Toaùn vaø Tö Vaán A&C. 

       YÙ kieán kieåm toaùn ñoäc laäp: Baùo caùo taøi chính ñeà caäp ñaõ phaûn aùnh trung thöïc vaø 
hôïp lyù treân caùc khía caïnh troïng yeáu tình hình taøi chính cuûa Coâng ty Coå Phaàn Xaây 
Döïng & Giao Thoâng Bình Döông taïi thôøi ñieåm ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2008, keát quaû 
hoaït ñoäng kinh doanh vaø löu chuyeån tieàn teä cho naêm taøi chính keát thuùc cuøng ngaøy, 
ñoàng thôøi phuø hôïp vôùi caùc Chuaån möïc, Cheá ñoä keá toaùn Doanh nghieäp Vieät Nam hieän 
haønh vaø caùc quy ñònh phaùp lyù coù lieân quan. 
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VII. CAÙC COÂNG TY COÙ LIEÂN QUAN 

1. Coâng ty naém giöõ treân 50% voán coå phaàn cuûa Coâng ty BCC  

            C.TY ÑAÀU TÖ & PHAÙT TRIEÅN COÂNG NGHIEÄP (BECAMEX IDC CORP) 

 Ñòa chæ 230 Ñaïi Loä Bình Döông, TXTDM, Bình Döông. 

 Voán phaùp ñònh 1.279.000.000.000 VNÑ. 

Giaáy chöùng nhaän ñaàu tö laø Coâng ty hoaït ñoäng theo Luaät Doanh nghieäp nhaø 
nöôùc; laø Coâng ty meï ñöôïc thaønh laäp theo quyeát ñònh 
soá 106/2006/QÑ-UBND ngaøy 28 thaùng 04 naêm 2006 
cuûa UBND tænh Bình Döông. 

Ngaønh ngheà kinh doanh Tö vaán, thieát keá, giaùm saùt, thi coâng xaây döïng caùc 
coâng trình daân duïng, coâng coäng, coâng nghieäp, giao 
thoâng, coâng trình kyõ thuaät haï taàng.; Khai thaùc, cheá 
bieán khoaùn saûn, saûn xuaát & kinh doanh vaät lieäu xaây 
döïng, caùc caáu kieän beâtoâng ñuùc saún; Ñaàu tö xaây döïng 
& kinh doanh cô sôû haï taàng khu coâng nghieäp, khu 
daân cö; Tö vaán vaø laäp keá hoaïch chi tieát , thieát keá kyõ 
thuaät, toång hôïp döï toaùn, laäp, thaåm ñònh döï aùn ñaàu tö 
caùc khu daân cö, khu ñoâ thò, khu coâng nghieäp, caùc 
coâng trình daân duïng, coâng nghieäp, giao thoâng; Thöïc 
hieän kinh doanh caùc döï aùn ñaàu tö xaây döïng theo 
phöông thöùc BOT; Thi coâng caùc coâng trình ñieän coâng 
nghieäp vaø ñieän daân duïng. Thieát keá, thaåm tra vaø giaùm 
saùt caùc coâng trình ñieän naêng töø 35KV trôû xuôùng; Saûn 
xuaát, cheá bieán, mua baùn löông thöïc, thöïc phaåm, haøng 
noâng, laâm, thuyû, haûi saûn. Haøng tieâu duøng; saûn xuaát, 
gia coâng, mua baùn caùc saûn phaåm deät vaø may maëc; 
Saûn xuaát, laép raùp, mua baùn haøng ñieän töû, maùy moùc, 
thieát bò, phuï tuøng phuïc vuï cho saûn xuaát coâng nghieäp 
vaø tieâu duøng; Saûn xuaát vaø mua baùn vaät tö, nguyeân 
lieäu vaø haøng hoaù phuïc vuï cho saûn xuaát vaø tieâu duøng; 
Saûn xuaát, kinh doanh döôïc phaåm, vaät tö, duïng cuï y 
teá vaø myõ phaåm; Dòch vuï vaän taûi, giao nhaän haøng hoaù 
vaø keâ khai haûi quan; Thöïc hieän caùc dòch vuï tieáp thò, 
nghieân cöùu thi tröôøng vaø tö vaán ñaàu tö; Ñaàu tö taøi 
chính vaøo caùc doanh nghieäp khaùc trong vaø ngoaøi 
nöôùc. 

 Tyû leä voán goùp vaøo Coâng ty  BCC laø 51,19% 

2. Coâng ty coù treân 50% voán coå phaàn do Coâng ty BCC naém giöõ : khoâng coù 
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VIII. TOÅ CHÖÙC VAØ NHAÂN SÖÏ 

1. Cô caáu toå chöùc Coâng ty 
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2. Toùm taét lyù lòch cuûa Ban ñieàu haønh Coâng ty 

1. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban ñiều hành: 

1.1 Tóm tắt lý lịch của Tổng Giám ñốc: oâng NGUYEÃN KIM TIEÂN 
Chức vụ hiện tại: Phoù Chủ tịch Hội ñồng quản trị kiêm Tổng Giám ñốc Công ty  

 - Giôùi tính: Nam 
 - Ngaøy sinh: 08/12/1967 
 - Nôi sinh: Bình Döông 
 - Quoác tòch: Vieät Nam 
 -Daân toäc: Kinh 
 - Toâng giaùo: Khoâng 
 - Ñòa chæ thöôøng truù: 502G AÁp Hoaø Thaïnh, Taân Phöôùc Khaùnh, Taân Uyeân, BD 
 - CMND soá: 280364934 caáp ngaøy 19/05/1982 
 - Trình ñoä chuyeân moân:  Kyõ sö xaây döïng 
 - Quaù trình laøm vieäc:  
       + 1992-1993 :  KSXD  Coâng ty Kinh Doanh nhaø Gia Ñònh 
  + 1993-1997:  KSXD Coâng ty Xaây Döïng Mieàn Ñoâng. 
  + 1997-2002: KSXD Coâng ty XNK Becamex 
  + 2002-nay: Toång giaùm ñoác coâng ty BCC 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không có 

Lợi ích liên quan với Công ty:  Không có 

Các khoản nợ ñối với Công ty:  Không có. 

1.2  Tóm tắt lý lịch của Phó Tổng Giám ñốc: Ông LEÂ PHAN MINH VUÕ 

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám ñốc  

 - Giôùi tính: Nam 
 - Ngaøy sinh: 08/06/1976 
 - Nôi sinh: Bình Döông 
 - Quoác tòch: Vieät Nam 
 -Daân toäc: Kinh 
 - Toâng giaùo: Khoâng 
 - Ñòa chæ thöôøng truù:  10A Phan Ñình Phuøng, TT Laùi Thieâu, Thuaän An, BD 
 - CMND soá:  280669588 caáp ngaøy 14/04/2006 taïi Bình Döông               
 - Trình ñoä chuyeân moân:  Kyõ sö xaây döïng 
 - Quaù trình laøm vieäc:  
       + 1997-2000 :  KSXD  Cty Xaây Döïng & trang Trí Noäi Thaát Hoaø Bình 
  + 2000-2002: Coâng Ty Becamex 
  + 2003-nay: Phoù Toång giaùm ñoác coâng ty BCC 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không có 

Lợi ích liên quan với Công ty:  Không có 

Các khoản nợ ñối với Công ty:  Không có. 
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1.3  Tóm tắt lý lịch của Phó Tổng Giám ñốc: Ông LYÙ TAÁN TRÍ 

 - Giôùi tính: Nam 
 - Ngaøy sinh: 16/08/1966 
 - Nôi sinh: Bình Döông 
 - Quoác tòch: Vieät Nam 
 -Daân toäc: Kinh 
 - Toâng giaùo: Khoâng 
 - Ñòa chæ thöôøng truù: 65/4d aáp Myõ Hoaø III, Phöôøng Taân Xuaân, Huyeän 

Hoùc Moân, TPHCM 
 - CMND soá: 023847339 caáp ngaøy 13/12/2000 do CA TPHCM caáp 
 - Trình ñoä chuyeân moân:  Kyõ sö xaây döïng 
 - Quaù trình laøm vieäc:  
       + 1992-2004 :  KSXD  taïi TPHCM 
  + 2004- nay:  Phoù TGÑ coâng ty BCC. 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không có 

Lợi ích liên quan với Công ty:  Không có 

Các khoản nợ ñối với Công ty:  Không có. 

- Thay ñổi Tổng Giám ñốc ñiều hành trong năm: không thay ñổi 

- Quyền lợi của Ban Giám ñốc: Tiền lương, thưởng của Ban giám ñốc và các 

quyền lợi khác của Ban giám ñốc: 

+ Tiền lương của Ban Tổng giám ñốc: 50.000.000 ñồng/tháng. Trong ñoù :  

Toång Giaùm Ñoác : 20.000.000 ñ/ thaùng. 

Phoù Toång Giaùm Ñoác phuï traùch kinh doanh : 15.000.000 ñ/thaùng. 

Phoù Toång Giaùm Ñoác phuï traùch kyû thuaät     : 15.000.000 ñ/thaùng. 

+ Tổng tiền lương Ban Tổng Giám ñốc cả năm 2008 là   891.704.040 ñồng.  

- Thay ñổi thành viên Hội ñồng quản trị/thành viên Hội ñồng thành viên/Chủ tịch, 

Ban Giám ñốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng: không thay ñổi. 

2. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách ñối với người lao ñộng: 

- Số lượng cán bộ, nhân viên bình quân năm 2008:  217   người . 

- Thu nhập bình quân: 4.500.000 ñồng/ người/ tháng . 
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IX. Thông tin cổ ñông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty 

1. Hội ñồng quản trị/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên: 

Stt Họ và tên Chức vụ 
ðiều hành 

Công ty 
Ghi chú 

1. Ñoã Vaên Minh Chủ tịch HðQT   

2 Nguyeãn Kim Tieân Phó chủ tịch HðQT Tổng Giám ñốc  

3. Leâ Tuaán Duõ Thành viên HðQT Không  

4. Hoà Minh Dieãm Thuyù Thành viên HðQT Không  

5. Leâ Thò Dieäu Thanh Thành viên HðQT Không  

6. Döông Thò Hoàng Tî Trưởng ban kiểm soát Không  

7. Quaûn Vaên Vieát Cöông Thành viên BKS Không  

8. Phaïm Vieát yeân Thành viên BKS Không  
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���� Hoạt ñộng của  Hội ñồng quản trị trong năm 2008: 

     Trong naêm 2008, Hoäi ñoàng quaûn trò ñaõ hoïp 4 phieân, một soá noäi dung chính ñöôïc 
thaûo luaän vaø quyeát ñònh nhö sau: 

 

Phieân hoïp 
 

Soá thaønh vieân 
 tham döï 

Noäi dung 

Phieân 1 
Ngaøy 18/04/2008 

 
5/5 

-  Thoâng qua Baùo caùo taøi chính Quyù I 
naêm 2008. 
- Thoâng qua keá hoaïch kinh doanh 
Quyù II naêm 2008 . 

Phieân 2 
Ngaøy 18/07/2008 

5/5 

- Thoâng qua Baùo caùo taøi chính Quyù II 
naêm 2008.  
- Thoâng qua Baùo caùo taøi chính 06 
thaùng ñaàu naêm 2008. 
      - Thoâng qua keá hoaïch kinh doanh 
Quyù III naêm 2008. 

Phieân 3 
Ngaøy 24/10/2008 

5/5 

- Thoâng qua Baùo caùo taøi chính Quyù 
III naêm 2008.  
- Thoâng qua Baùo caùo taøi chính 09 
thaùng ñaàu naêm 2008. 
- Thoâng qua keá hoaïch kinh doanh 
Quyù IV naêm 2008. 
      -Thoâng qua vieäc choïn coâng ty 
kieåm toaùn   baùo caùo taøi chính naêm 
2008. 

Phieân 4 
Ngaøy 03/04/2009 

5/5 

- Thoâng qua Baùo caùo taøi chính naêm 
2008 

- Thoâng  qua phöông aùn  phaân phoái 
lôïi nhuaän, möùc chia coå töùc naêm 2008 
ñeå trình ÑHÑCÑ 
- Thoâng qua keá hoaïch toå chöùc ÑHCÑ 
naêm 2009           
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 ���� Caùc nghò quyeát cuûa Hoäi Ñoàng Quaûn Trò naêm 2008: 

-  Nghò Quyeát soá 01/2008/NQ-HÑQT ngaøy 18/04/2008 veà vieäc: “Thoâng qua Baùo 
caùo taøi chính Quyù I naêm 2008; thoâng qua keá hoaïch kinh doanh Quyù II naêm 2008” . 
-  Nghò Quyeát soá 02/2008/NQ-HÑQT ngaøy 18/07/2008 veà vieäc : “Thoâng qua Baùo 
caùo taøi chính Quyù II naêm 2008; thoâng qua Baùo caùo taøi chính 06 thaùng ñaàu naêm 
2008; thoâng qua keá hoaïch kinh doanh Quyù III naêm 2008”. 
-  Nghò Quyeát soá 03/2008/NQ-HÑQT ngaøy 24/10/2008 veà vieäc: “ Thoâng qua Baùo 
caùo taøi chính Quyù III naêm 2008; thoâng qua Baùo caùo taøi chính 09 thaùng ñaàu naêm 
2008;  thoâng qua keá hoaïch kinh doanh Quyù IV naêm 2008; thoâng qua vieäc choïn 
coâng ty kieåm toaùn baùo caùo taøi chính naêm 2008”. 
-   Nghò Quyeát soá 04/2008/NQ-HÑQT ngaøy 03/04/2009 veà vieäc: “ Thoâng qua Baùo 
caùo taøi chính naêm 2008; thoâng  qua phöông aùn  phaân phoái lôïi nhuaän, möùc chia coå 
töùc naêm 2008 ñeå trình ÑHÑCÑ, thoâng qua keá hoaïch toå chöùc ÑHCÑ naêm 2009”.   
  

���� Hoạt ñộng của Ban kiểm soát: 
      Ban kieåm soaùt thöïc hieän nhieäm vuï giaùm saùt hoaït ñoäng quaûn trò vaø ñieàu 

haønh thoâng qua vieäc phoái hôïp hoaït ñoäng giöõa Ban kieåm soaùt vaø caùc thaønh vieân 
Hoäi ñoàng quaûn trò, thaønh vieân ban Toång giaùm ñoác trong caùc lónh vöïc kieåm soaùt, 
ñieàu haønh vaø giaùm saùt caùc hoaït ñoäng cuûa Coâng ty. 

Trong naêm 2008, Ban kieåm soaùt ñaõ thaåm ñònh Baùo caùo taøi chính naêm 2008, 
thaåm ñònh baùo caùo cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò veà vieäc ñaùnh giaù coâng taùc quaûn lyù kinh 
doanh naêm 2008 tröôùc khi trình Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng naêm 2009. 
 Kế hoạch ñể tăng cường hiệu quả trong hoạt ñộng quản trị công ty: triển khai 

chương trình cải tiến hệ thống quản trị Công ty theo kế hoạch chiến lược ñã ñược Hội 

ñồng quản trị thông qua. 

a. Phoái hôïp hoaït ñoäng giöõa Hoäi ñoàng quaûn trò, Ban kieåm soaùt vaø Ban Toång   
giaùm ñoác 

Hoäi ñoàng quaûn trò ñaõ toå chöùc caùc phieân hoïp thöôøng kyø nhaèm vaïch ra caùc chuû 
tröông ñuùng ñaén cho Coâng ty hoaït ñoäng ñuùng höôùng vaø coù hieäu quaû. Ban Toång 
giaùm ñoác ñaõ toå chöùc thöïc hieän toát nhöõng noäi dung cuûa Nghò quyeát, Quyeát ñònh cuûa 
Hoäi ñoàng quaûn trò ñeán töøng caùc Phoù Toång giaùm ñoác, Tröôûng – Phoù phoøng ban . 

Ban kieåm soaùt ñaõ phoái hôïp chaët cheõ vôùi Hoäi ñoàng quaûn trò, ban Toång giaùm 
ñoác treân tinh thaàn xaây döïng. Caùc nghò quyeát, quyeát ñònh cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò ñeàu 
ñöôïc chuyeån cho Ban kieåm soaùt ñeå theo doõi, giaùm soaùt vieäc thöïc hieän. 

Ban kieåm soaùt thöôøng xuyeân trao ñoåi cuøng Hoäi ñoàng quaûn trò vaø Ban Toång 
giaùm ñoác trong vieäc tuaân thuû caùc chính saùch cheá ñoä taøi chính cuõng nhö vieäc tuaân 
thuû Ñieàu leä, Quy cheá trong hoaït ñoäng cuûa Coâng ty. 

Thù lao của các thành viên HðQT vaø BKS: 1% Lôïi nhuaän sau thueá  
(209.190.219 ñ) 
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• Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay ñổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ 

phần/vốn góp của thành viên HðQT: 

Số CP sở hữu 

Stt Tên Chức vụ 
ðầu kỳ Cuối kỳ 

Lý do 

thay 

ñổi 

1. Ñoã Vaên Minh (*) Chủ tịch HðQT 5.119.000 5.119.000 

2 Nguyeãn Kim Tieân Phó chủ tịch HðQT 50.000 50.000 

3. Leâ Tuaán Duõ Thành viên HðQT 165.000 165.000 

4. Hoà Minh Dieãm Thuyù Thành viên HðQT 47.500 47.500 

5. Leâ Thò Dieäu Thanh Thành viên HðQT 292.500 292.500 

6. Döông Thò Hoàng Tî Trưởng ban kiểm soát 22.500 22.500 

7. Quaûn Vaên Vieát Cöông Thành viên BKS 22.500 22.500 

8. Phaïm Vieát yeân Thành viên BKS 26.000 26.000 

 

(*) Ñại diện số cố phần sở hữu nhà nước (CT Ñaàu Tö & Phaùt Trieån Coâng Nghieäp) 

2.  Các dữ liệu thống kê về cổ ñông góp vốn: 

2.1. Cổ ñông góp vốn trong nước: Thông tin chi tiết về cổ ñông lớn góp vốn  

Số CP sở hữu 

Stt Tên Số ðKKD ðịa chỉ 

Hình thức 
tổ chức 
của cổ 
ñông 

ðầu kỳ Cuối kỳ 

1. 
Coâng ty Ñaàu Tö 

& Phaùt Trieån 
Coâng Nghieäp 

33/2006/QÑ-
UBNDBD 

230 Ñaïi Loä 
Bình Döông, 

TXTDM, Bình 
Döông 

 

Coâng ty 
meï 5.119.000 5.119.000 

2. 
Coâng Ty Coå 
Phaàn Chöùng 

Khoaùn TpHCM 
413001573 

Taàng 2, Toaø 
nhaø Capital 
Place, Soá 6 
Thaùi Vaên 

Lung, P.Beán 
Ngheù, TPHCM 

Tổ chức 105.000 105.000 

3. 
Coâng Ty Coå 
Phaàn Chöùng 

Khoaùn Ñeä Nhaát 
 

QL 13, Phöôøng 
Phuù Thoï, 

TXTDM, Bình 
Döông 

Toå chöùc 43.875 43.875 
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2.2. Cổ ñông góp vốn nước ngoài: Thông tin chi tiết về cổ ñông lớn góp vốn 

Số CP sở hữu 
Stt Tên 

Số 
ðKNSH 

ðịa chỉ 
Quốc 
Tịch ðầu kỳ Cuối kỳ 

1. 

Coâng ty 
ASIAVANTAGE 

GLOBAL 
LIMITED 

10612126 

OMC 
Charmber, 

O.O.Box 3152, 
Road Town, 

Tortola, British 
Virtish Islands 

 

 388.500 388.500 

2. Caùc döõ lieäu thoáng keâ veà Coå ñoâng  

 Voán ñieàu leä cuûa Coâng ty laø 98.720.000.000 VNÑ chia thaønh 9.872.000 coå 
phaàn (Meänh giaù: 10.000 ñ/ Coå phieáu ). 

   Cô caáu voán ñieàu leä taïi thôøi ñieåm 31/12/2008 
                               Meänh giaù coå phaàn laø 10.000 ñoàng /coå phaàn. 
Thaønh phaàn sôû höõu Soá coå phaàn sôû höõu 
Coå ñoâng nhaø nöôùc 5.119.000 
Coå ñoâng trong nöôùc 4.364.500 
Coå ñoâng nöôùc ngoaøi 388.500 
Toång soá voán sôû höõu 9.872.000 
 
                                        Tyû leä coå phaàn sôû höõu theo thaønh phaàn 
Thaønh phaàn sôû höõu Soá coå phaàn sôû höõu 

Coå ñoâng nhaø nöôùc 51.85% 
Coå ñoâng trong nöôùc 44.21% 
Coå ñoâng nöôùc ngoaøi 3.94% 
        Toång coäng 100%  

Co å ño âng  nhaø nöô ùc

Co å ño âng  trong  nöô ùc

Co å ño âng  nöô ùc ngoaøi

    
                                                                            TM. HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ                                                                      

CHUÛ TÒCH                                       

                                                                                               (ñaõ kyù ) 

 

                                                                                                   ÑOÃ VAÊN MINH 
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