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CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Dự thảo: 
 
 
 

VĂN KIỆN BÁO CÁO 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 

NĂM 2015 
 
 

 
1. Chương trình đại hội. 
2. Báo cáo tổng kết năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2015. 
3. Báo cáo hoạt động HĐQT, Báo cáo hoạt động của BKS. 
4. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán. 
5. Phân phối trích lập các quỹ. 
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Chương trình 
 

Đại hội đồng cổ đông năm 2015 

(Nhiệm kỳ IV: 2012-2016) 
 

1. Tiếp đón đại biểu, làm thủ tục xác nhận cổ đông;  

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; 

4. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội; 

5. Thông qua nội quy đại hội;  
6. Thông qua chương trình đaị hội; 

7. Báo cáo tổng kết năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ SXKD 

năm 2015; 

8. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014, thông qua tờ trình 

phân phối trích lập các quỹ.  
9. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014; Báo cáo tài 

chính năm 2014 đã được kiểm toán; thông qua tờ trình lựa 

chọn công ty kiểm toán năm 2015; 

10. Bầu bổ sung TV HĐQT và Ban kiểm soát: Thông qua tờ trình 

miễm nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT - TV BKS, thông qua lý 

lịch nhân sự mới, bầu tổ kiểm phiếu, thông qua quy chế bầu 

cử, phát phiếu bầu cử.  

11. Giải lao; 

12. Các cổ đông đóng góp ý kiến;  

13. Chủ tịch đoàn ghi nhận và trả lời các ý kiến đóng góp; 

14. Công bố kết quả bầu cử; 

15. Thông qua Nghị quyết đại hội; 
16. Thông qua biên bản đại hội;  
17. Bế mạc. 

                     
Ban Tổ chức 
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                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                                                              Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

               
 

  Dĩ an, ngày 14 tháng 03  năm 2015 

(DỰ THẢO) 
 

BÁO CÁO TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN  
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 

 

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2014;  
Ban điều hành công ty xin trình bày trước Đại hội đồng Cổ đông bản báo cáo 

kết quả triển khai tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 
và các Nghị quyết của HĐQT trong năm như sau: 
I. Đặc điểm tình hình chung : 
1/Về khó khăn  

Ngành Gạch: Do ảnh hưởng của việc tồn kho lớn sản phẩm từ năm trước, việc 
chuyển đổi dần cơ cấu sản xuất làm hẹp mặt bằng phơi sấy, công nhân lớn tuổi 
sức khỏe giảm sút… là nguyên nhân làm cho năng suất nhà máy không tăng được, 
sản xuất trong năm tuy có hiệu quả nhưng không bù được lỗ sản phẩm tồn kho các 
năm trước. Địa phương Dĩ An đã lên thị xã Đô thị loại 3, ngành nghề SX gạch 
không còn phù hợp, địa điểm nhà máy đang có quy hoạch làm cụm cảng thủy nội 
địa kết hợp LOGISTIS, áp lực phải chuyển đổi cơ cấu sản xuất. 

Trong năm khi chưa ngưng ngành gạch, công ty phải vừa sản xuất vừa di dời 
nhà trại và thiết bị nên rất bị động trong điều hành. 

Khi chuyển đổi sang kinh doanh hàng hóa bến thủy nội địa: do bến thủy 
phải gia cố lại và làm các thủ tục gia hạn mất nhiều thời gian, ngành nghề mới mà 
lực lượng nhân sự chưa có kinh nghiệm, thiếu thiết bị, chưa có khách hàng... việc 
kinh doanh cát không phát triển được. 

Dự án cầu Đồng Nai chưa thi công xong đường dẫn vòng xe tải dưới chân cầu, 
trong khi hướng đi từ cầu Bà Khâm ra ngã 3 Tân Vạn về cầu Tân vạn bị ngăn lại, 
xe tải phảỉ vòng ra ngã tư Vũng Tàu, làm tăng đơn giá vận chuyển lên 65%, khách 
hàng đường sông không chấp thuận làm khâu kinh doanh đường sông giảm doanh 
số. 
2/Về thuận lợi 

Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của hội đồng quản trị công ty, sự hỗ trợ 
của công ty TNHH MTV VL&XD Bình Dương (M&C) và các đơn vị trong toàn 
hệ thống công ty M&C, đã luôn tạo điều kiện thuận lợi để tập thể CB-CNV lao 
động phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao. 

Việc kinh doanh ngành đá luôn được thuận lợi vì nhu cầu thị trường rất lớn. 
Được nhà cung cấp Công ty cổ phần đá Núi nhỏ hỗ trợ rất nhiều trong việc cấp đá 
nguyên liệu đầu vào, ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp cho hoạt động sản 
xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao. 

Công ty có mặt bằng bến thủy nội địa dài 168m, vị trí rất thuận lợi để lên 
xuống hàng hóa, hiện nguồn cát san lấp khan hiếm nhưng có được đá mi bù vào 
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nên phát triển kinh doanh mặt hàng này, tạo điều kiện cho kinh doanh bến thủy 
phát triển các năm tới. 
 Năm 2014 ngành nghề gạch ngói của công ty còn gặp nhiều khó khăn, phải 
ngưng nghỉ từ 15/8. Nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, với ý chí và sự 
đoàn kết thống nhất giữa ban điều hành và các tổ chức chính trị nên công ty đã 
lãnh đạo CB-CNV ra sức phấn đấu thực hiện hoàn thành nghị quyết và các chỉ tiêu 
kế hoạch cụ thể như sau: 
  
II/ KẾT QUẢ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2014: 
1/SỐ LIỆU SXKD: 
 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Kế hoạch 
năm 2014 

Thực hiện 
năm 2014 

Tỷ lệ 
TH /KH 

năm 
2014 

1 Sản xuất Gạch các loại viên 18,641,000 14,111,030 75.7% 

2 Sản xuất  Ngói các loại viên 448,000 97,353 21.7% 

3 Gạch qui đổi 8x18 viên 28,432,031 15,896,180 55.9% 

4 Nhập đá hộc chế biến đá XD m3 450,000 506,060 112.5% 

5 Kinh doanh cát đá san lấp m3   67,492   

6 Giá trị sản xuất hàng hóa 1.000đ 35,030,394 32,423,270 92.6% 

7 Tổng doanh thu 1.000đ 100,945,450 116,062,974 115.0% 

8 Tổng lợi nhuận 1.000đ 7,378,757 10,271,354 139.2% 

9 Nộp NSNN 1.000đ 3,341,302       4,663,534  139.6% 
 

Chỉ số tài chính Thực hiện 2014  
Tỷ lệ lãi trước thuế/ doanh thu 8.85% 

 
Tỷ lệ lãi trước thuế/ vốn kinh doanh 19.83% 

 
Tỷ lệ lãi sau thuế/ vốn điều lệ 26.69% 

 
Cổ tức/cổ phiếu  2.669đ/cp 

 
Trong năm, riêng ngành gạch ngói là không hoàn thành kế hoạch về sản lượng 

do ngưng sản xuất từ 15/8 và bị lỗ khoảng 146 triệu, còn lại tất cả các ngành khác 
đều đạt và vượt chỉ tiêu với tỷ lệ cao, tổng lãi vượt khoảng 39%. 
2/Các hoạt động kinh doanh chính: 
2.1.Ngành đá: 
 - Quản lý chặt chẽ đầu vào và đầu ra không để thiếu hụt sản phẩm, giám sát 
chất lượng gia công để tạo sản phẩm đẹp giúp tiêu thụ nhanh. Tích cực quan hệ 
phát triển thêm khách hàng mới. 
 - Công ty đã thuê được đất hơn 8.000m2 để trữ đá thành phẩm khi hàng bán 
không chạy, để chủ động đảm bảo sản xuất đá được liên tục. 
 - Sắp xếp hợp lý hóa lại thời gian làm việc máy xay thống nhất chung toàn hệ 
thống, tăng thời lượng xay trong ngày. Máy xay thường xuyên duy tu để tỷ lệ sản 
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phẩm vượt định mức, cung cách phục vụ khách hàng tận tụy, quan hệ đối tác gia 
công khá tốt. Từ đó năng suất được tăng lên cao, lợi nhuận ngành đá lớn. 
2.2. Ngành gạch: 
 - Tập trung giải quyết tiêu thụ hàng tồn kho để tiếp tục sản xuất trở lại ngay 
sau kỳ nghỉ tết, ổn định sản xuất về số lượng- chất lượng, làm khá tốt công tác tâm 
lý đối với người công nhân. Chất lượng sản phẩm luôn được nâng lên rõ nét, giá 
thành ngày càng hạ, giá bán nâng cao, từ đó sang quý 2 và 3 sản phẩm ngành này 
có lãi hơn 450 triệu, bù lại khoản lỗ quý I= 600 triệu, vẫn còn lỗ 146 triệu. 
 - Thực hiện các bước thủ tục pháp lý ngưng nghỉ sản xuất ngành gạch vào 
16/8/2014. 
2.3.Kinh doanh cát và đá mi san lấp: 
 - Đây là ngành nghề kinh doanh mới hoàn toàn. Bước đầu nhân viên và Cán 
bộ quản lý còn nhiều vấn đề rụt rè, kinh doanh cát không phát triển được do mới 
có mặt bằng từ tháng 10, thiếu thiết bị cạp, chưa có khách hàng. Tuy nhiên việc 
kinh doanh đá mi san lấp đã có hiệu quả khả quan. 
2.4.Hoạt động tài chính: 
 - Gửi ngân hàng các khoản tiền vốn chưa đầu tư với kỳ hạn 1 năm, đàm phán 
gửi với giá ưu đãi nhất, và một số gửi thời hạn 01 đến 03 tháng tháng. 
 - Công ty đã tiến hành tự doanh cổ phiếu từ giữa quý IV với vốn 2 tỷ đồng. 

 
III.CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ KHÁC: 
1- Trong năm đã thi công tiếp 68m bờ kè bến thủy, nạo vét luồn lạch, lập thủ tục 
mở rộng bến thủy nội địa thêm 68m (tổng cộng thành 168m). Tháo dỡ trại phơi 
sấy gần 2.000m2 để tạo điều kiện cho hoạt động bến thủy mở rộng. 
2- Tháo dỡ trại máy trại đất và hệ thống thiết bị tạo hình để có bãi kinh doanh cát+ 
đá mi. Di chuyển tất cả kho, vật tư thiết bị về nơi tập trung để phân loại và bảo 
quản.  
3- Thực hiện thanh lý nhà xưởng, vật tư từ ngành gạch: Thực hiện các bước thủ 
tục theo quy định để thanh lý kệ gạch ngói, nhà xưởng, hệ lò nung, vật tư tháo dỡ, 
các công cụ dụng cụ, máy móc thiết bị… 
4- Tiến hành nghiên cứu tiền khả thi dự án di dời nhà máy gạch, tham mưu hội 
đồng quản trị công tác tìm mặt bằng mới để chuyển nhà máy. Lập văn bản xin chủ 
trương UBND Tỉnh Bình Dương cho di dời nhà máy gạch lên huyện Bắc Tân 
uyên, tuy nhiên UB tỉnh chưa chấp thuận vị trí. Do xét thấy hiện nay nếu đầu tư di 
dời nhà máy sẽ không có hiệu quả nên hội đồng quản trị quyết định tạm ngưng 
việc triển khai di dời. 
5- Thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:1 để phục vụ sản xuất và đầu 
tư, tăng vốn điều lệ từ 15.207.710.000 đồng lên 30.415.420.000 đồng.  
6- Tìm vị trí mỏ sét gần nơi đầu tư nhà máy gạch: có vị trí 20ha trong khu vực quy 
hoạch mỏ và phát triển công nghiệp, tuy nhiên hiện đầu tư khó có hiệu quả do 
UBND tỉnh chủ trương ngưng các nhà máy gạch hoffman, nếu đầu tư mỏ sét hiện 
nay sẽ không hiệu quả (chi phí đầu tư lớn, đầu ra thấp). 
7- Đàm phán ký hợp đồng cho đối tác thuê 70% diện tích mặt bằng và 90m bến 
thủy nội địa (công ty giữ 77m để kinh doanh), thời hạn 1 năm, gia hạn 6 tháng 1 
lần, giá tiền 250 triệu đồng/tháng từ 15/3/2015. Trước đó hợp đồng phục vụ hoạt 
động cung cấp đá hỗn hợp về Trà Vinh từ tháng 5 đến hết tháng 10. 
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8- Phối hợp với toàn hệ thống công ty M&C tổ chức hội nghị khách hàng ở Vũng 
Tàu, phát thưởng cho các khách hàng đạt giải theo chính sách khuyến mãi của 
công ty, tặng quà tết cho các khách hàng có doanh số cao. Đây cũng là một trong 
những hoạt động góp phần phát triển khách hàng của công ty trong tương lai. 
IV.CHĂM LO ĐỜI SỐNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG: 
1. Thực hiện chăm lo đời sống và chế độ phúc lợi xã hội cho người lao động: 
 - Đầu năm, ngay vừa sau nghỉ tết nguyên đán, công ty đã tổ chức cho 117 CB-
CNV đi du lịch nghỉ mát tại Đà lạt thời gian 03 ngày, tổng kinh phí 214.668.000đ 
 - Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định 
của Nhà nước như: chế độ BHXH, BHYT, BHTN, các chế độ về ma chay cưới 
xin hoặc ốm đau thai sản…., trang cấp đủ đồ phòng hộ lao động, thực hiện các chế 
độ bồi dưỡng khâu làm việc nặng nhọc, môi trường làm việc độc hại. 
 - Làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, giải quyết đầy đủ chế độ chính sách cho 
người lao động ngành gạch… Việc ngưng nghỉ ngành gạch diễn ra thuận lợi (Giải 
quyết chế độ cho công nhân thôi việc theo luật định với số tiền hỗ trợ 2,1 tỷ đồng, 
chi hết quỹ phúc lợi tới thời điểm thôi việc cho công nhân tổng cộng 89.371.400 
đồng). Bố trí công ăn việc làm sắp xếp lại lực lượng lao động còn lại cho phù hợp. 
 - Tham mưu Hội đồng xét nâng lương cơ bản công ty xét điều chỉnh lương cơ 
bản tới hạn cho CB-CNV. 
2/- Các khoản thu nhập của CB-CNV (cho số còn lại của công ty): 
 - Tổng thu nhập bình quân hàng tháng (kể cả thưởng) là: 7.373.000 
đồng/người/ tháng. 

 
V- CÔNG TÁC BẢO VỆ TÀI SẢN, GIỮ GÌN ANTT, VSMT, PCCN, ATLĐ: 
 - Lãnh đạo và các kỹ thuật thường xuyên kiểm tra hệ thống điện đảm bảo an 
toàn, trang bị các phương tiện PCCN, kiểm tra kiểm soát các công cụ hỗ trợ, trong 
năm không có sự việc đáng tiếc nào xảy ra. 
 - Hợp đồng phối hợp tốt với lực lượng địa phương trong việc đảm bảo an ninh 
trật tự. 
 - Thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ và giữ gìn vệ sinh công cộng, 
trang trí lại cây cỏ để tạo mảng xanh trước cổng, tưới nước chống bụi, xịt nước 
rửa đường… cải thiện môi trường làm việc cho công nhân viên và dân cư xung 
quanh. 
 - Trong năm đã soạn thảo ban hành quy định về an toàn trong sản xuất và bán 
hàng của ngành đá, phối hợp các đối tác để công bố thông tin và tuyên truyền cho 
người lao động chấp hành đầy đủ quy định về ATLĐ và vận hành thiết bị. 
 
Kính thưa toàn thể Quý Cổ đông! 
 Qua một năm thực hiện nhiệm vụ có rất nhiều công việc làm được và tồn tại, 
thay mặt Ban điều hành chúng tôi chỉ báo cáo một số nội dung chính yếu, chắc 
chắn không thể tránh khỏi thiếu sót, rất mong Quý Cổ đông cho ý kiến để chúng 
tôi hoàn chỉnh báo cáo của mình. 
Kính thưa Quý Cổ Đông! 
 Xin thay mặt Ban điều hành chân thành cảm ơn quý cổ đông đã tin tưởng giao 
nhiệm vụ, Hội đồng quản trị tạo điều kiện thuận lợi và đồng hành trong mọi hoạt 
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động của công ty. Chân thành cảm ơn nhà cung cấp Công ty cổ phần đá Núi Nhỏ, 
đặc biệt là các đơn vị và cán bộ trong hệ thống Công ty M&C Bình Dương, đã hỗ 
trợ giúp đỡ công ty rất nhiều trong nổ lực vượt qua khó khăn đi đến hoàn thành 
nhiệm vụ trong năm. 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY. 
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(dự thảo) 
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 

 
Nhận định tình hình chung của Công ty trong năm 2015 có những mặt thuận 

lợi và khó khăn sau đây: 
I. Về thuận lợi:  
 Tiếp nối các thuận lợi năm 2014, năm nay dự đoán sẽ có thêm những thuận 
lợi như sau: 
 - Sang năm 2015 là năm chẵn để chuẩn bị kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của 
đất nước, các công trình lớn gấp rút hoàn thành cũng trùng dịp chào mừng đại 
hội Đảng toàn quốc các cấp. Do đó nhu cầu vật liệu xây dựng nhất là đá xây 
dựng các loại sẽ rất cao, 
 - Khu vực Tân Vạn được nhà đầu tư cụm cảng- Logistis tiếp tục thi công, nhu 
cầu vật liệu san lấp rất lớn, kinh doanh bến thủy nội địa của công ty sẽ phát triển 
tốt. 
 - Mặt bằng của công ty có vị trí rất thuận lợi để kinh doanh hàng hóa bến 
thủy nội địa, nhất là bốc dỡ xuống xà lan đá xây dựng các loại và cung cấp vật 
liệu san lấp. 
II. Về khó khăn:  
 - Nguồn cung vật liệu san lấp có hạn (chủ yếu là cát và đá mi), phải cạnh 
tranh mua với công trình lớn đầu tư ở thành phố Biên Hòa, giá vật liệu và chi phí 
vận chuyển đường thủy sẽ tăng và khó giữ ổn định do nhu cầu rất lớn. 
 - Mặt bằng của công ty hiện tại đã được UBND tỉnh quy hoạch và duyệt cho 
Tổng công ty Thanh lễ TNHH MTV đầu tư thành cảng thủy nội địa và kho Xăng 
dầu, do chưa biết thời gian phải chấp hành giải tỏa nên khó tính được phương án 
thu hồi vốn đầu tư thiết bị phục vụ bến thủy. 
 - Ngành đá: Công ty chỉ mua đá nguyên liệu và gia công để bán, do không có 
mỏ để khai thác nên phụ thuộc việc cung cấp đầu vào, trong khi đó mỏ đá của 
nhà cung cấp sắp hết hạn giấy phép khai thác. Trong năm phải tốn chi phí thuê 
bãi chứa nguyên liệu và chi phí vốn để dự trữ trước khi Công ty cổ phần Đá Núi 
Nhỏ đóng cửa mỏ. 
III. Những chỉ tiêu chính trong năm 2015: 
 Do những khó khăn khách quan và chủ quan nhiều như nêu trên, tuy nhiên với 
khả năng và năng lực hiện có, với thương hiệu và truyền thống của công ty, Ban 
điều hành công ty kính trình trước đại hội đồng cổ đông một số chỉ tiêu kế hoạch 
hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau: 

Stt Các chỉ tiêu ĐVT KH 2015 Ghi chú 

1 Nhập đá hộc chế biến đá XD m3 520,000 
 

2 Kinh doanh đá mi san lấp m3 60,000 
 

3 Giá trị SXHH 1.000đ 27,363,440 
 

4 Doanh thu 1.000đ 100,199,160 
 

5 Lợi Nhuận 1.000đ 11,835,384 
 

6 Nộp thuế Nhà Nước 1.000đ 3,950,079 
 

 



Trang 9 

 
Các chỉ số tài chính cơ bản : 
 
STT Các chỉ số tài chính cơ bản Năm 2015 Ghi chú 

1 Lợi nhuận trước thuế / Doanh Thu  11.8%   

2 Lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ 30.4%   
3 Cổ tức / Cổ phiếu  20%-40%  

 

Ban điều hành phấn đấu vượt các chỉ tiêu từ 5% trở lên. Để thực hiện được 
các chỉ tiêu kế hoạch nêu trên, Công ty có một số biện pháp và giải pháp trong 
năm 2015 như sau: 
1- Ngành kinh doanh bến thủy nội địa: 
 - Phối hợp tốt với đơn vị thuê bến bãi thực hiện an toàn trong hoạt động vận 
hành thiết bị và khai thác bến thủy. 
 - Kiểm tra chất lượng bến thủy, duy tu sửa chữa kịp thời các hỏng hóc không 
để xảy ra sự cố. Chấp hành quy định về ATGT bến thủy, gia hạn giấy phép và bổ 
sung thủ tục khác theo quy định. 
2- Đối với Ngành sản xuất đá: 
 - Quản lý chặt chẽ đầu vào và đầu ra không để thiếu hụt sản phẩm, giám sát 
chất lượng gia công để tạo sản phẩm đúng tiểu chuẩn chất lượng tạo thuận lợi 
trong tiêu thụ, linh hoạt giá bán từng thời điểm 
 - Thực hiện tuyệt đối an toàn lao động. 
 - Phát triển thêm khách hàng mới để cho ngành đá nhất là khách hàng đường 
sông. 
 - Xây dựng đơn giá gia công vận chuyển bốc dỡ sát theo giá xăng dầu. 
 - Tính toán trình Hội đồng quản trị duyệt phương án vốn trữ nguyên liệu 
ngành đá cho năm 2016 và thuê đất dự trữ đá nguyên liệu. 
3- Kinh doanh vật liệu san lấp: 
 - Tích cực tìm các nhà thầu, chủ đầu tư để xin thương thảo và ký kết hợp đồng 
cung cấp đá mi san lấp, tìm nhiều nguồn cung cấp đầu vào với giá hợp lý và sát 
nhất. Cung cấp giá sỉ cho các nhà xe vận chuyển mua số lượng lớn. Trong năm 
phấn đầu ngành này có lãi ít nhất 1 tỷ đồng. 
 - Tìm thêm nguồn sỏi phún cung cấp về miền tây. 
 - Thuê thêm thiết bị cạp đá gia công để tăng cường năng lực bốc dỡ bán hàng, 
khi có khối lượng bán gia tăng vượt năng lực bến thủy của công ty thì thuê các 
đơn vị lân cận để bốc dỡ hàng. 
4- Ngành gạch: 
 - Tiếp tục nhận tái bảo hộ độc quyền thương hiệu sản phẩm (đối với logo có 
thương hiệu NHI HIEP- đã đang ký đầu năm 2014). 
 - Thực hiện thanh lý tất cả vật tư- linh phụ kiện ngành gạch còn lại, giải phóng 
kho thu hồi vốn. 
5- Hoạt động tài chính: 
 - Thực hiện tự doanh chứng khoán với mức vốn 2 tỷ, phải đảm bảo có lãi hơn 
lãi xuất ngân hàng kỳ hạn 1 năm. 
6- Thực hiện chế độ phúc lợi xã hội cho người lao động: 
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 - Thực hiện đúng định mức kế hoạch tiền lương năm 2015 đã được duyệt, 
Đảm bảo lương tháng 13 và các chế độ thưởng nếu công ty hoàn thành 100% kế 
hoạch, nếu việc SXKD trong năm mang lại hiệu quả cao hơn kế hoạch từ 10% thì 
HĐQT quyết định xem xét chi trả bổ sung lương khoán cho CB CNV Công ty để 
thu nhập năm 2015 cao hơn năm 2014 từ 5% trở lên. 
 - Duy trì tốt các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của Nhà 
nước như: chế độ BHXH, BHYT, BHTN, trang cấp đủ đồ phòng hộ lao động, 
thực hiện các chế độ bồi dưỡng khâu làm việc nặng nhọc, môi trường làm việc 
độc hại. Thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ và giữ gìn vệ sinh công 
cộng, tạo môi trường làm việc xanh sạch đẹp. 
7- Sắp xếp lại lực lượng lao động khi thanh lý xong tài sản, đào tạo một số nhân 
viên về vi tính, lái xe…. chuyển một số sang kinh doanh, giải quyết chế độ thôi 
việc cho các CNV dôi dư. 
 
IV. Công tác nghiên cứu đầu tư phát triển : 
1- Nghiên cứu phương án và hiệu quả sản xuất hạt nhẹ làm nguyên liệu cho bê 
tông rỗng và gạch không nung, trình hội đồng quản trị xem xét quyết định cho thử 
nghiệm. 
2- Nghiên cứu xin hùn vốn bằng đất mặt bằng để đầu tư trong dự án của Tổng 
công ty Thanh Lễ TNHH MTV. 
3- Tìm vị trí phát triển thêm bến thủy nội địa. 
4- Cùng nghiên cứu và xin hùn vốn với các dự án trong hệ thống công ty M&C. 
 

Trên đây là dự thảo nội dung phương hướng năm 2015, Ban điều hành công 
ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét cho ý kiến chỉ đạo.  

 
Xin chân thành cảm ơn! 

 
GIÁM ĐỐC CÔNG TY 
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                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                                                                  Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

               
 
 

Dĩ An, ngày 14 tháng 3 năm 2015 

 
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014  

VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2015 
 

 Kính thưa quí cổ đông! 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại 
điều lệ Công ty.  

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. 
TM. Hội đồng Quản trị, tôi xin báo cáo trước đại hội về kết quả thực hiện 

nhiệm vụ và những định hướng kế hoạch năm 2015 cụ thể như sau: 
 

PHẦN 1: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2014 
 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2014. 
- Doanh thu:  116.062 triệu đồng, đạt 115% so với kế hoạch năm.    
- Lợi nhuận trước thuế:  10.271 triệu đồng, đạt 139,2% so với kế hoạch 

năm. 
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 2.669 đồng/cổ phiếu 
 

II. BÁO CÁO MỨC CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT NĂM 2014: 
- Đại hội cổ đông năm 2014 đã quyết định thông qua mức chi trả quỹ 

thưởng và quỹ thù lao HĐQT - Ban kiểm soát là 6% lợi nhuận sau thuế, tương 
ứng là  479.141.400 đồng. 

- Thực tế chi trả cho HĐQT trong năm 2014 là: 197.917.033 đồng. Số còn 
lại chi trả cho Ban kiểm soát, Ban điều hành và thư ký hội đồng và chuyển sang 
năm 2015.  
 
III/ KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO VÀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI BAN 
GIÁM ĐỐC CÔNG TY. 

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 13 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ 
SXKD, đã ban hành 13 Nghị quyết phục vụ công tác quản trị điều hành của Công 
ty. Các văn bản do HĐQT được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập 
trung dân chủ, đúng quy định, cụ thể các vấn đề chính sau: 

1. Chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị 
quyết ĐHCĐ đã giao cho. 

2. Chỉ đạo triển khai kế hoạch hàng quý và biện pháp thực hiện nhằm đảm 
bảo thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

3. Chỉ đạo ngưng hoạt động sản xuất kinh doanh ngành gạch. 

 

  



Trang 12 

4. Chỉ đạo tạm dừng mua đất tại huyện Bắc Tân Uyên để làm nhà máy mới 
do dự án đầu tư lớn và thời điểm đầu tư hiện nay chưa hiệu quả. 

5. Chỉ đạo tìm đối tác cho thuê mặt bằng nhà xưởng tại Nhị Hiệp. 
6. Chỉ đạo thanh lý tài sản là nhà cửa vật kiến trúc và máy móc thiết bị 

ngành gạch. 
7. Chỉ đạo thi công 68 mét bờ kè bến thủy, mở rộng bến thủy lên 168 mét. 
8. Chỉ đạo giải quyết chế độ chính sách cho người lao động theo hướng dẫn 

của Sở lao động tỉnh Bình Dương. 
9. Chỉ đạo kinh doanh thêm đá mi và cát xây dựng để tăng hiệu quả. 
10.  Chỉ đạo tự doanh chứng khoán 2 tỷ đồng. 
11.  Chỉ đạo quản lý tốt đá đầu lên nhằm tăng hiệu quả ngành đá. 
12.  Chỉ đạo Giám đốc kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý của Công ty nhằm 

phục vụ tốt nhất việc điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của Công ty. 
13.  Chỉ đạo phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:1 cho cổ đông. 
14.  Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt bộ kế hoạch và định mức kinh tế kỹ thuật 

năm 2015 của công ty. 
15.  Chọn lựa đơn vị kiểm toán độc lập là Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư 

Vấn Phía Nam AASCs tiến hành kiểm toán năm 2014. 
 
* Đánh giá chung 

Năm 2014 mặc dù công ty gặp nhiều khó khăn nhất là ngành gạch nhưng 
Hội đồng quản trị Công ty cơ bản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ 
đông tín nhiệm giao phó đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận. Có được kết quả này trước 
hết là sự đồng tâm hợp lực và trí tuệ của từng thành viên trong Hội đồng quản trị, 
sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể người lao động trong Công ty. 
 

PHẦN 2:  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015. 
 

Kinh tế năm 2015 được nhận định tốt hơn năm 2014 cụ thể: tăng trưởng 
toàn cầu về cơ bản đang trên đà phục hồi; nền kinh tế Việt Nam đã có những dấu 
hiệu tốt lên, lạm phát đang ở mức kiểm soát. Chính phủ đang thực hiện nhiều giải 
pháp để phát triển thị trường bất động sản, và hạ tầng giao thông từ đó sẽ tác động 
tích cực đến ngành vật liệu xây dựng nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh 
công ty nói riêng. Với những nhận định tình hình trên Hội đồng quản trị đã thống 
nhất cùng Ban điều hành xây dựng và trình Đại hội cổ đông kế hoạch năm 2015 
với các số liệu cụ thể như sau: 

 
Stt Chỉ tiêu Đvt KH 2015 
1 Đá các loại m3 520.000 
2 Giá trị SXHH 1.000đ 27.363.440 
3 Doanh thu  1.000đ 100.199.160 
4 Lợi nhuận trước thuế 1.000đ 11.835.384 
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* Các nhiệm vụ cơ bản. 
1. Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản 

trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm 
bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý điều 
hành.  

2. Yêu cầu Ban điều hành phải tập trung cao độ, kiên quyết hơn, bám sát hơn 
trong việc quản lý sản xuất, tìm mọi biện pháp để không ngừng nâng cao năng 
suất lao động thông qua việc áp dụng các tiến bộ khoa học, đầu tư nâng cao năng 
lực đội ngũ quản lý, trình độ chuyên môn cho cán bộ, công nhân kỹ thuật. 

3. Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất. Thường 
xuyên kiểm tra Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết quyết định của 
Hội đồng quản trị. 

4. Quản lý và sử dụng tốt các tài sản hiện có nhất là khai thác mặt bằng Nhị 
Hiệp hiện tại làm dịch vụ bến bãi và bốc dỡ hàng hóa. 

5. Thường xuyên phối hợp với tổ chức Đảng, các đoàn thể trong công tác 
quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần 
cho người lao động và thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng và 
công tác xã hội từ thiện. Duy trì sự đồng thuận cao trong công ty thông qua việc 
tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ. 

  
Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét quyết định./. 

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
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                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                                                              Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

               

           
  Số:  01/TTr-CTY                       Dĩ An, ngày 14 tháng 3 năm 2015 
                                                                                                                                                                                                                                                              

TỜ TRÌNH  
v/v phê duyệt các chỉ tiêu tài chính và tỷ lệ phân phối các quỹ 

 
Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông  

 
Căn cứ vào Điều lệ Công ty . 
Căn cứ Báo Cáo Tài chính năm 2014 đã được công ty kiểm toán tư vấn phía 

nam (AASCs) xác nhận. 
Hội đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu tài 

chính năm 2014 như sau:               ( đơn vị tính : VNĐ) 
  Tổng Doanh thu & thu nhập khác :    116.062.974.066 

Lợi nhuận trước thuế :      10.271.353.826 
Lợi nhuận sau thuế :        7.985.690.923 
Phân phối các quỹ như sau : 
Quỹ Đầu tư phát triển (10%) :           798.569.100 
Quỹ khen Thưởng – phúc lợi (10%) :           798.569.100 
Quỹ thù lao HĐQT & BKS (3%) :           239.570.700 
Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (3%) :           239.570.700 
Quỹ cổ tức (74%) :        5.909.411.323 
Quỹ cổ tức năm 2013 chuyển năm 2014 :           395.832.824 
Chi cổ tức đợt 1 (10%) :        1.520.771.000 
Dự kiến chia đợt 2 (13%) :        3.954.004.600 
Quỹ cổ tức  còn lại chuyển 2015(tiền mặt) :           830.468.547 
Mức chia cổ tức năm 2014 :   23% 

 
Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận 

trích quỹ và mức chia cổ tức năm 2015 như sau: 
1. Quỹ khen Thưởng – phúc lợi  : 10% 
2. Quỹ thù lao HĐQT & BKS  : 3 % 
3. Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành : 3 % 
4. Quỹ cổ tức  : 84% 
Mức chia cổ tức năm 2015 (tiền mặt) : từ 20% đến 40% 
 

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua. 
 

      TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY 

 

  



Trang 15 

                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                                                                       Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

               
 

  Dĩ an, ngày 14 tháng 3 năm 2015 

DỰ THẢO  
 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
NĂM 2014 

 

Kính thưa: Quý cổ đông 
Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát đã ghi 

trong Điều lệ .  
 

Đại diện Ban Kiểm soát công ty, tôi xin phép được báo cáo trước Đại hội đồng 
cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát công ty trong năm 2014 như sau: 
 
I/- THÀNH PHẦN BAN KIỂM SOÁT 
BKS gồm 3 thành viên đã được ĐHĐCĐ bầu chọn gồm: 

1. Ông Nguyễn Hồng Châu    – Trưởng Ban. 
2. Bà Phan T.Thuyên Hương  – Thành viên. 
3. Ông Nguyễn Thanh Dũng          – Thành viên. 

 
II/- VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

1- Trong nhiệm kỳ, chúng tôi đã tiến hành kiểm soát mặt hoạt động của Công 
ty trong phạm vi chức năng quyền hạn của mình như: 

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết 
HĐQT, Điều lệ và quy chế làm việc giữa Chủ tịch HĐQT với giám đốc, các văn 
bản ban hành nội bộ phục vụ quản lý điều hành doanh nghiệp. 

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch và các định mức kinh tế kỹ 
thuật của công ty. 

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh 
doanh; trong ghi chép sổ sách kế toán, các báo cáo tài chính của công ty; 

- Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo qui định của UBCK nhà 
nước. 

- Thảo luận với kiểm toán độc lập những vấn đề được nêu trong báo cáo tài 
chính. 

- Qua kết quả làm việc, Ban kiểm soát đã thông báo lại với HĐQT và Ban 
điều hành công ty những vấn đề còn thiếu sót, đồng thời đưa ra giải pháp để khắc 
phục và xử lý như: công tác quản lý đá đầu lên; thủ tục nghiệm thu thanh toán; 
hạch toán và định khoản kế toán; phân bổ và trích trước chi phí; giải quyết các chế 
độ về hưu trí, thôi việc, phúc lợi khác cho người lao động… Các đề xuất và kiến 
nghị xử lý đều được HĐQT, Ban điều hành xem xét giải quyết theo phạm vi 
quyền hạn của mình được quy định tại Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật có 
liên quan.  

2- Về Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ:  
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HĐQT đã thực hiện hoàn thành Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2014 đã giao 
cho như:  

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD mà ĐHĐCĐ đã giao 
phó như báo cáo đã trình bài;  

- Thực hiện phân phối trích quỹ đúng tỷ lệ theo Nghị quyết;  
- Đàm phán và ký hợp đồng với công ty kiểm toán AASCs để kiểm toán báo 

cáo tài chính công ty;  
- Thực hiện chia cổ tức và cổ phiếu thưởng kịp thời cho các cổ đông; 
- Chăm lo tốt đời sống CB-CNV công ty giúp đẩy nhanh việc hoàn thành các 

chỉ tiêu kế hoạch hàng năm do ĐHĐCĐ giao cho. 
*Vấn đề chưa thực được: 
- Dự trữ đá hộc: công ty chưa dự trữ do còn chờ giấy phép khai thác mỏ đá 

Núi Nhỏ, nếu dự trữ trước sẽ không hiệu quả nên hội đồng tạm ngưng dự trữ. 
3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

Giám và các cán bộ quản lý. 
- Ban kiểm soát không thấy có điều gì bất thường trong hoạt động của 

HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty. 
- Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh, phương án phân chia lợi nhuận và tình hình trích lập các quỹ của của công 
ty. 

- Ban kiểm soát đánh giá cao HĐQT đã mạnh dạng và sáng suốt trong điều 
hành hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tăng hiệu quả cho công ty như: 

• Dừng hoạt động nhà máy gạch ngói Nhị Hiệp để chuyển sang làm dịch 
vụ bến bãi, bốc dỡ hàng hóa. 

• Điều chỉnh kịp thời giá bán sản phẩm theo thị trường từ đó hàng hoá 
công ty tiêu thụ khá ổn định và tạo công ăn việc làm thường xuyên cho người lao 
động. 

• Có nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ động viên kịp thời cho CB-
CNV để công ty hoàn thành kế hoạch doanh thu là 115%, lợi nhuận hoàn thành 
vượt mức kế hoạch 139,2%, lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 2.669 đồng/cp...các chỉ 
tiêu này so với các doanh nghiệp khác cùng ngành là khá cao trong điều kiện sản 
xuất kinh doanh khó khăn như hiện nay. 
 
III/ TIỀN THÙ LAO VÀ QUỸ THƯỞNG HĐQT, BAN KIỂM SOÁT 

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 thì:  
- Đại hội cổ đông năm 2014 đã quyết định thông qua mức chi trả quỹ 

thưởng và quỹ thù lao HĐQT - Ban kiểm soát là 6% lợi nhuận sau thuế, tương 
ứng là 479.141.400 đồng. 

- Thực tế chi trả cho BKS trong năm 2014 là: 56.674.967 đồng. Số còn lại 
chi trả cho Hội đồng quản trị, thư ký hội đồng, ban quản lý điều hành và chuyển 
sang năm 2015.  
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IV/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 CỦA BKS 

1. Giám sát hoạt động của HĐQT, của Ban điều hành công ty, giám việc thực 
hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, giám xác thực hiện theo điều lệ công ty. 

2. Xây dựng lại điều lệ trình đại hội phê duyệt theo luật doanh nghiệp mới. 
3. Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản 

trị xem xét và phê duyệt. 
4. Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo qui định của UBCK nhà 

nước. 
5. Tăng cường công tác kiểm soát tại các phòng ban công ty. 
6. Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban 

quản lý công ty. 
7. Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả 

kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập 
muốn bàn bạc… 
 

Trên đây là báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát.  
 

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét. 
 

                       TM/ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY 
   TRƯỞNG BAN 

 
 
 
 
 NGUYỄN HỒNG CHÂU 
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COÂNG TY COÅ PHAÀN GAÏCH NGOÙI NHÒ HIEÄP Baùo caùo taøi chính 
So á 1 / 8 KP. Quye át Thaéng, P. B ình Tha éng,  TX.  Dó 
An,  Bình Döông 

Cho naêm  taøi chính k eát thuùc nga øy  31 /12/2014 

BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN 
Taïi nga øy 31/12/2014 

Ñôn vò tính: ñoàng 

TAØI SAÛN 
Maõ 
soá 

Thuyeát 
minh 

Soá cuoái naêm Soá ñaàu naêm 

(1) (2) (3) (4) (5) 

A . TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN 
(100=110+120+130+140+150) 

100 
 

40,243,313,430 40,919,174,611 

I. Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn 110 6.1 15,154,127,671 7,107,863,622 

1. T ieàn 1 11 
 

2 ,154,1 27,671 607 ,863,6 22 

2. Caùc khoaûn töông ñö ông tieàn 1 12 
 

13 ,00 0,000,000 6,500,000,000 

II. Caùc khoûan ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 120 6.2 22,367,982,761 23,659,494,350 

1 Ñaàu tö ngaén haïn 1 21 
 

22 ,41 9,885,349 23,742 ,270,380 

2. Dö ï phoøng giaûm g iaù ñaàu tö  ngaén haïn 1 29 
 

(51 ,902,5 88) (82 ,776,0 30) 

III. Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn 130 
 

894,046,601 3,332,411,495 

1. Ph aûi th u cuûa khaùch haøng 1 31 6.3 692,8 30,686 3,073,114,361 

2. Traû trö ôùc ch o ngöôøi baùn 1 32 6.4 7,0 00,000 77 ,237,500 

5. Caùc khoaûn phaûi thu kh aùc 1 35 6.5 219,2 15,915 207 ,059,6 34 

6. Dö ï phoøng ph aûi th u ngaén haïn  khoù ñoøi 1 39 6.6 (25 ,000,0 00) (25 ,000,0 00) 

IV. Haøng toàn kho 140 6.7 1,597,491,011 6,797,000,144 

1. Haøng toàn kho 1 41 
 

1 ,841,4 76,969 7,342,151,748 

2. Dö ï phoøng giaûm g iaù haøng t oàn kho 1 49 
 

(243 ,985,958) (545 ,15 1,604) 

V. Taøi saûn ngaén haïn khaùc 150 
 

229,665,386 22,405,000 

1. Ch i phí traû trö ôùc ngaén haïn  1 51 
 

5 7,566,386 - 

4. T aøi saûn n gaén haïn khaùc 1 58 6.8 172,0 99,000 22 ,405,000 

B. TAØI SAÛN DAØI HAÏN 
(200=210+220+240+250+260) 

200 
 

11,554,541,179 6,450,849,088 

II. Taøi saûn coá ñònh 220 
 

3,971,899,046 5,950,568,629 

1. T aøi saûn coá ñònh hö õu hình 2 21 6.9 3 ,280,5 89,964 3,388,606,645 

- Ng uyeân  giaù 2 22 
 

11 ,05 8,235,369 11,631 ,473,371 

- Giaù trò hao moøn luõy keá 2 23 
 

(7,777 ,64 5,405) (8,242 ,86 6,726) 

3. T aøi saûn coá ñònh voâ hình 2 27 6.10 691,3 09,082 2,358,314,914 

- Ng uyeân giaù 2 28 
 

860,4 70,113 2,859,654,747 
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- Giaù trò hao moøn luõy keá 2 29 
 

(169 ,161,031) (501 ,33 9,833) 

4. Ch i phí xaây d öïng cô baûn dôû dang 2 30 
 

- 203 ,647,0 70 

III. Baát ñoäng saûn ñaàu tö 240 6.11 1,606,162,112 - 

- Ng uyeân  giaù 2 41 
 

1 ,999,1 84,634 - 

- Giaù trò hao moøn luõy keá 2 42 
 

(393 ,022,522) - 

IV. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn 250 
 

5,000,000,000 - 

3. Ñaàu t ö daøi haïn khaùc 2 58 6.12 5 ,000,0 00,000 - 

V. Taøi saûn daøi haïn khaùc 260 
 

976,480,021 500,280,459 

1. Ch i phí traû trö ôùc d aøi haïn 2 61 6.13 976,4 80,021 500 ,280,4 59 

TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN (270 = 100 + 200) 270 
 

51,797,854,609 47,370,023,699 

NGUOÀN VOÁN 
Maõ 
soá 

Thuyeát 
minh 

Soá cuoái naêm Soá ñaàu naêm 

(1) (2) (3) (4) (5) 

A. NÔÏ PHAÛI TRAÛ ( 300 = 310 + 330 ) 300 
 

10,516,294,536 10,594,258,813 

I. Nôï ngaén haïn 310 
 

10,485,926,836 10,559,525,702 

2. Ph aûi traû cho ngöôøi baùn 3 12 6.14 6 ,409,2 18,289 6,962,190,347 

3. Ngö ôøi mua traû t ieàn trö ôùc 3 13 6.15 545,8 64,644 663 ,091,0 99 

4. Thueá vaø caùc khoaûn ph aûi noäp Nh aø nö ôùc 3 14 6.16 1 ,581,9 21,181 1,198,962,379 

5. Ph aûi traû ng öôøi lao ñoäng 3 15 
 

1 ,053,1 85,400 1,009,671,100 

6. Ch i phí phaûi traû 3 16 6.17 302,6 80,746 232 ,348,1 28 

9. Caùc khoaûn phaûi traû, ph aûi noäp ngaén haïn 
khaùc 

3 19 6.18 2 0,356,292 81 ,926,565 

11. Quyõ khen t höôûng, ph uùc lôïi 3 23 
 

572,7 00,284 411 ,336,0 84 

II. Nôï daøi haïn 330 
 

30,367,700 34,733,111 

5. Thueá t hu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû 3 35 6.19 3 0,367,700 34 ,733,111 

B. NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU ( 400 = 410 
+ 430 ) 

400 
 

41,281,560,073 36,775,764,886 

I. Voán chuû sôû höõu 410 6.20 41,281,560,073 36,775,764,886 

1. Voán ñaàu tö cuûa chuû sôõ höõu 4 11 
 

30 ,41 5,420,000 15,207 ,710,000 

2. Thaëng dö voán coå p haàn 4 12 
 

209,0 74,994 - 

4. Coå phieáu q uyõ 4 14 
 

- (1,245 ,57 7,870) 

7. Quyõ ñ aàu tö phaùt t rieån 4 17 
 

4 ,235,7 74,623 15,018 ,734,844 

8. Quyõ d öï ph oøng taøi chính 4 18 
 

- 3,638,015,179 

10. Lôïi nhuaän sau t hueá chöa ph aân p hoái 4 20 
 

6 ,421,2 90,456 4,156,882,733 

TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN (440=300+400) 440 
 

51,797,854,609 47,370,023,699 
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BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH 
Naêm 2014 

 Ñ ôn vò tính: ñoàng  

Chæ tieâu  Maõ soá 
Thuyeát 
minh 

Naêm nay  Naêm tröôùc  

1.  Doanh thu ba ùn ha øng vaø cung caáp 
dòc h v uï  

01 6.21 110,934,822,509 88, 625, 123,267 

2.  Caùc kho aûn gia ûm tröø do anh thu 02 
 

- - 

3.  Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø 
cung caáp dòch vuï 

10 
 

110,934,822,509 88,625,123,267 

4.  Giaù vo án ha øng ba ùn 11 6.22 92, 144, 352,650 76, 869, 481,073 

5.  Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø 
cung caáp dòch vuï 

20 
 

18,790,469,859 11,755,642,194 

6.  Doanh thu ho aït ñoäng t aøi c hính 21 6.23 2, 499, 979,287 2, 651, 563,974 

7.  Chi phí taøi chính 22 6.24 (7,029,538) (52, 859,426) 

Tro ng ñoù:  c hi phí la õi v a y 23 
 

- - 

8.  Chi phí baùn haøng 24 6.25 6, 372, 119,157 5, 022, 549,050 

9.  Chi phí quaûn lyù doa nh nghieäp 25 6.26 5, 398, 439,752 3, 366, 317,822 

10. Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng 
kinh doanh 

30 
 

9,526,919,775 6,071,198,722 

11.  Thu nhaäp khaùc 31 6.27 2, 628, 172,270 356,391,968 

12.  Chi phí khaùc 32 6.28 1, 883, 738,219 67, 118,370 

13. Lôïi nhuaän khaùc 40 
 

744,434,051 289,273,598 

14. Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá 50 
 

10,271,353,826 6,360,472,320 

15.  Chi phí thue á TNDN hieän haønh 51 6.30 2, 290, 028,314 1, 547, 446,136 

16.  Chi phí thue á TNDN ho õa n la ïi 52 
 

(4,365,411) 34, 733,111 

17. Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp 
doanh nghieäp 

60 
 

7,985,690,923 4,778,293,073 

18.  Laõi cô ba ûn treân co å phieáu  70 6.31 2,669 3,248 
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BAÙO CAÙO LÖU CHUYEÅN TIEÀN TEÄ 
(Theo phöông phaùp giaùn tieáp) 

Naêm 2014 
     Ñ ôn vò tính: 

ñoàng  
 Chæ tieâu  Maõ 

soá 
Thuyeát 
minh 

 Naêm nay   Naêm tröôùc  

I. Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng 
kinh doanh 

        

1. Lôïi nhuaän tröôùc thueá  01   10,271,353,826 6,360,472,320 

2. Ñieàu chænh cho caùc khoaûn         
- Khaáu  hao t aøi s aûn co á ñònh 02 6.9,10 1,176, 018, 672 619,380,321 

- Caùc  khoa ûn dö ï phoøng 03           
(332,039,088) 

            
(202,775,786) 

- La õi/ lo ã cheânh leäch ty û giaù ho ái ñoa ùi 
chöa thöïc hieän 

04                        
-    

                                  
-   

- La õi/ lo ã töø hoa ït ñoäng ñaàu tö 05        
(2,476,135,383) 

          
(2, 353,156,713) 

- Chi phí La õi va y 06                         
-    

                                  
-   

3. Lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng kinh 
doanh tröôùc thay ñoåi voán löu ñoäng  

08   8,639,198,027 4,423,920,142 

- Ta êng/giaûm Caùc khoaûn phaûi thu 09   2,537, 005, 894             
(706,512,384) 

- Ta êng/giaûm Ha øng t oàn kho 10   5,500, 674, 779 2, 231,264,500 

- Ta êng/giaûm Caùc khoaûn phaûi traû 
(khoâng ke å La õi v ay phaûi tra û,  thueá thu 
nha äp doanh nghieäp phaûi noäp) 

11           
(651,671,039) 

2, 551,181,436 

- Ta êng/giaûm Chi phí traû trö ôùc 12           
(533,765,948) 

33,097,434 

- Tieàn La õi va y ñaõ tra û 13                         
-    

                                  
-   

- Thueá thu nhaäp doanh nghieäp ñaõ 
noäp 

14         
(1,827,195,402) 

          
(1, 057,754,318) 

- Tieàn t hu kha ùc  töø hoaït ñoäng kinh 
doanh 

15   402,464,498 272,935,560 

- Tieàn c hi kha ùc tö ø hoaït ño äng k inh 
doanh 

16           
(862,006,511) 

            
(700,996,942) 

Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng 
kinh doanh 

20   13,204,704,298 7,047,135,428 

II. Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng 
ñaàu tö  
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1. Tieàn chi ñeå mua saém , xa ây döïng 
TSCÑ va ø c aùc t aøi s aûn daøi haïn khaùc 

21           
(639,764,679) 

            
(695,741,918) 

2. Tieàn thu t öø tha nh lyù,  nhöôïng ba ùn 
TSCÑ va ø c aùc t aøi s aûn daøi haïn khaùc   

22   535,389,662 42,762,531 

3. Tieàn chi cho va y, m ua  c aùc c oâng 
cuï nô ï cuûa  ñôn vò khaùc 

23       
(26,993, 596,020) 

        
(23, 500,000,000) 

4. Tieàn thu ho ài c ho vay , baùn laïi caùc  
coâng cuï nôï cuûa ñôn v ò k haùc  

24   23,315, 981,051 22, 039,562,000 

5. Tieàn chi ñaàu t ö goùp vo án v aøo ñô n 
vò khaùc 

25                         
-    

                                  
-   

6. Tieàn thu ho ài ña àu tö  go ùp voán va øo 
ñôn vò khaùc 

26                         
-    

                                  
-   

7. Tieàn thu laõi  cho v ay,  coå töùc va ø lô ïi 
nhuaän ñöôïc chia 

27   2,351, 318, 287 2, 480,876,197 

Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng 
ñaàu tö 

30        
(1,430,671,699) 

367,458,810 

 Chæ tieâu  Maõ 
soá 

Thuyeát 
minh 

 Naêm nay   Naêm tröôùc  

III. Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng 
taøi chính 

40       

1. Tieàn thu t öø phaùt ha ønh coá phieáu,  
nha än voán goùp c uûa c huû sô û höõu 

31                         
-    

                          
-    

2. Tieàn chi traû vo án go ùp  cho ca ùc chuû 
sôû hö õu, m ua laï i co å phieáu cuûa  doanh 
nghieäp ña õ pha ùt haønh 

32                         
-    

                          
-    

3. Tieàn vay  nga én haïn, daøi haïn nhaän 
ñöôïc 

33                         
-    

                          
-    

4. Tieàn chi traû nôï go ác  vay  34                         
-    

                          
-    

5. Tieàn chi traû nôï thueâ t aøi c hính  35                         
-    

                          
-    

6. Coå töùc , lôïi nhuaän ña õ t raû cho c huû 
sôû hö õu  

36         
(3,727,768,550) 

          
(3, 405,645,600) 

Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng 
taøi chính  

40        
(3,727,768,550) 

         
(3,405,645,600) 

Löu chuyeån tieàn thuaàn trong kyø 50   8,046,264,049 4,008,948,638 

Tieàn vaø töông ñöông tieàn ñaàu kyø 60 6.1 7,107,863,622 3,098,914,984 
AÛnh höô ûng cuûa  thay ño åi tyû gia ù hoái 
ñoaùi quy ño åi ngoaïi t eä 

61                         
-    

                          
-    

Tieàn vaø töông ñöông tieàn cuoái kyø 70 6.1 15,154,127,671 7,107,863,622 
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     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                                                              Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

               

       
Số:  02/TTr-CTY                       Dĩ An, ngày 14 tháng 3 năm 2015                                        

 
TỜ TRÌNH  

V/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán 

 
Kính gửi : Đại Hội Đồng Cổ Đông  
 

- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành. 
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và qui chế quản trị của Công ty CP Gạch Ngói Nhị 

Hiệp. 
 

Ban kiểm soát kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho 
HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập đã được Uỷ ban Chứng 
khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán các Công ty niêm yết năm 2015 để thực 
hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp. 

 
Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua. 

 
TM BAN KIỂM SOÁT 

              TRƯỞNG BAN 
 
 
 

          NGUYỄN HỒNG CHÂU 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

___________ 
 

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM  
CHỨC VỤ CHỦ TỊCH HĐQT 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP GN Nhị Hiệp 
 

 
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty CP Gạch Ngói Nhi Hiệp. 
 
Tôi tên: Mai Văn Chánh 
Số CMND: 280880610, cấp ngày 21/5/2010, nơi cấp: Công An Bình Dương. 
Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT công ty CP Gạch Ngói Nhi Hiệp 
Nay tôi làm đơn này kính gởi đến ĐHĐCĐ công ty chấp thuận cho tôi xin được từ 
nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT. 
Lý do: cá nhân 
Rất mong được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ công ty. 
 
Xin chân thành cảm ơn. 
 

                   Dĩ an, ngày 14 tháng 3 năm 2015 

Kính đơn 
 
 
 
 
 MAI VĂN CHÁNH 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

___________ 
 

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM  
CHỨC VỤ TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP GN Nhị Hiệp 
 
 
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty CP Gạch Ngói Nhi Hiệp. 
 
Tôi tên: Nguyễn Hồng Châu 
Số CMND: 280448585, cấp ngày 08/12/2005, nơi cấp: Công An Bình Dương. 
Chức vụ hiện tại: Trưởng ban kiểm soát công ty CP Gạch Ngói Nhi Hiệp 
Nay tôi làm đơn này kính gởi đến ĐHĐCĐ công ty chấp thuận cho tôi xin được từ 
nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát. 
Lý do: cá nhân 
Rất mong được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ công ty. 
 
Xin chân thành cảm ơn 
 

                     Dĩ an, ngày 14 tháng 3 năm 2015 

Kính đơn 
 
 
 

 
 NGUYỄN HỒNG CHÂU 
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               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                                                  Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 
   

 

           Số :03/ TTr-Cty                                      Dĩ An, ngày  14 tháng 3 năm 2015 

 

TỜ TRÌNH 
V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp 

 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; 

- Căn cứ đơn xin thôi làm thành viên HĐQT của ông Mai Văn Chánh và đơn xin 

thôi làm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Hồng Châu. 

 
 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp kính trình Đại hội 
đồng cổ đông xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản 
trị  và thành viên Ban kiểm soát như sau: 
 1/ Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. 

- Miễn nhiệm ông Mai Văn Chánh hiện là Chủ tịch HĐQT công ty do ông 
Chánh không có điều kiện tham gia công tác nên đã có đơn xin từ nhiệm, do vậy 
Đoàn chủ tịch kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt miễn nhiệm chức danh 
Chủ tịch HĐQT của Ông Mai Văn Chánh kể từ ngày sau kỳ họp Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2015. 

- Để đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ công ty quy 
định, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung 01 (một) thành viên 
Hội đồng quản trị mới. Dự kiến ông Nguyễn Hồng Châu (đính kèm lý lịch trích 
ngang). 
 2/ Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. 

- Miễn nhiệm ông Nguyễn Hồng Châu hiện là Trưởng ban kiểm soát công 
ty do ông Châu đã có đơn xin từ nhiệm, do vậy Đoàn chủ tịch kính trình Đại hội 
đồng cổ đông phê duyệt miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát của Ông 
Nguyễn Hồng Châu kể từ ngày sau kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2015. 

- Để đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát theo Điều lệ công ty quy định, 
kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung 01 (một) thành viên ban 
kiểm soát mới. Dự kiến ông Hồ Huyền Trang (đính kèm lý lịch trích ngang). 

Kính trình Đại hội quyết định. 
  
   HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

 


