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NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

1. Rủi ro về kinh tế

Trong nền kinh tế nước ta, ngành than đóng vai trò là ngành kinh tế trọng điểm, cung cấp
nhiên liệu cho hoạt động của các ngành công nghiệp khác như: điện, giấy, xi măng,… Do đó,
tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế sẽ có những ảnh h ưởng nhất định đối với ngành than nói

chung và Công ty Cổ phần than Cọc Sáu nói r iêng.

Kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây đạt tốc độ phát triển cao: Năm 2003 đặt 7,3%,
năm 2004 đạt 7,7%, năm 2005 đạt 8,4%, năm 2006 đạt 8,17% v à ước tính năm 2007 đạt
8,2% (Nguồn: Tổng cục Thống kê – Bộ kế hoạch và đầu tư và Ngân hàng thế giới World Bank). Đây
chính là nhân tố thuận lợi tác động tích cực đến sự phát triển của ng ành than. Tốc độ tiêu thụ
các sản phẩm ngành than chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi tốc độ tăng tr ưởng kinh tế. Khi thu
nhập của người dân tăng lên, nhu cầu đối với các sản phẩm của các ngành tạo cầu cho ngành

than tăng trưởng nhanh chóng nên nhu cầu than và các sản phẩm công nghiệp than tăng l ên

tương ứng. Ngược lại, khi nền kinh tế lâm vào khủng hoảng, mức cầu của ngành than giảm
sút nên doanh thu và lợi nhuận của Công ty sẽ bị g iảm sút tương ứng.

Ngoài ra, định hướng và chiến lược phát triển chung của Tập đo àn Công nghiệp Than -

Khoáng sản Việt Nam cũng tạo thuận lợi hoặc gây khó khăn đối với sự phát triển của các
doanh nghiệp ngành Than.

2. Rủi ro về luật pháp

Là Công ty cổ phần nên hoạt động của Công ty chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp.
Khi đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Trung tâm Giao d ịch Chứng khoán Hà Nội thì hoạt động
của Công ty chịu sự điều chỉnh của Luật Chứng khoán, các Nghị định, Thông t ư hướng dẫn
mới ban hành. Tuy nhiên, hệ thống luật pháp đang trong giai đoạn ho àn thiện nên tính ổn
định còn chưa cao, các quy định còn mới.

Đặc biệt, Công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác t ài nguyên nên chịu sự chi phối của các
quy định của Nhà nước về bảo vệ tài nguyên môi trường. Ngoài ra, là một đơn vị thành viên

của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, các chính sách quản lý của Tập
đoàn cũng tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
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Để hạn chế rủi ro này, Công ty luôn chú trọng nghiên cứu, nắm bắt các quy định mới của
pháp luật, theo sát đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, quan điểm và chính sách

quản lý của Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam để từ đó xây dựng chiến
lược, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh ph ù hợp cho từng thời kỳ.

3. Rủi ro đặc thù

3.1. Rủi ro về môi trường tự nhiên

Nước ta nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, lượng mưa hàng năm rất lớn, mưa lớn tràn qua

các tầng khai thác trên cao, cuốn theo bùn đất và cả than trôi xuống đáy mỏ, mỗi năm đáy mỏ
phải hứng chịu hàng chục triệu mét khối nước, hàng trăm nghìn khối bùn. Đây là rủi ro đặc
thù ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công tác khai thác than lộ
thiên nói chung và của Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu – TKV nói riêng.

Ngoài ra, sự biến động về địa chất, quy hoạch khai thác v ùng chưa ổn định…cũng là một
trong các yếu tố tác động của môi trường tự nhiên đến hoạt động sản xuất kinh doanh, l àm

tăng rủi ro đặc thù ngành khai thác của Công ty.

Mặt khác, nguồn tài nguyên thiên nhiên là có hạn, do đó có rủi ro về cạn kiệt nguồn khai thác
và đòi hỏi Công ty phải tìm kiếm những nguồn khai thác mới.

3.2. Rủi ro đầu ra

Hiện nay Công ty khai thác và giao nộp sản phẩm cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng

sản Việt Nam thông qua hợp đồng giao thầu khai thá c, chế biến, kinh doanh than với Tập
đoàn. Do vậy, đầu ra của Công ty hoàn toàn phụ thuộc vào Tập đoàn Công nghiệp Than -

Khoáng sản Việt Nam.

3.3. Rủi ro an toàn lao động

Do đặc thù của Công ty là khai thác lộ thiên nên rủi ro về an toàn lao động vẫn có thể xảy ra
ngoài ý muốn chủ quan. Công ty thực hiện các biện pháp bảo đảm an to àn lao động cho
người lao động như: mua bảo hiểm, các công cụ dụng cụ đảm bảo an to àn trong quá trình lao

động, hướng dẫn người lao động thực hiện các biện pháp an to àn… nên rủi ro này được giảm
thiểu.

3.4. Rủi ro quản lý

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác , số lượng người lao động lớn nên quản
lý và nhân sự cũng là một trong những yếu tố tác động đến hoạt động của Công ty. Nếu Công
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ty có chính sách cho người lao động tốt, lương và  đãi ngộ tốt sẽ thu hút được cán bộ quản lý
giỏi, giữ được những công nhân lao động l ành nghề làm việc lâu dài, ngược lại, Công ty sẽ
gặp khó khăn và không đảm bảo sản lượng khai thác theo kế hoạch đề ra. Đây cũng l à rủi ro
tiềm ẩn nếu Công ty không có chính sách đúng đ ắn đối với người lao động.

4. Rủi ro khác

Các rủi ro bất thường không lường trước được và ít khi xảy ra nhưng khi xảy ra sẽ ảnh
hưởng đến hoạt động của Công ty nh ư bão lũ, cháy nổ, bệnh dịch, chiến tranh….
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II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN
CÁO BẠCH

1. Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu – TKV

Ông: NGUYỄN VĂN KIỆM Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Ông: PHẠM HỒNG TÀI Chức vụ: Giám đốc

Ông: LÊ VĂN GIÁP Chức vụ: Phó giám đốc

Ông: LÊ VĂN BÌNH Chức vụ: Kế toán trưởng

Ông: TRẦN HỮU LIÊN Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực
tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.

2. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An (TAS)

Đại diện theo pháp luật:

Ông: LÊ HỒ KHÔI Chức vụ: Tổng Giám đốc

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký niêm yết do Công ty Cổ phần Chứng khoán
Tràng An tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu –
TKV. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá v à lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo
bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số
liệu do Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu – TKV cung cấp.
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III. CÁC KHÁI NIỆM

UBCKNN : Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

TTGDCK : Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty : Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu – TKV

Tổ chức đăng ký niêm yết : Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu – TKV

Tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu – TKV

Tổ chức tư vấn : Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An

TKV : Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông

HĐQT : Hội đồng quản trị

BKS : Ban kiểm soát

KTT : Kế toán trưởng

Điều lệ : Điều lệ Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - TKV

TSCĐ : Tài sản cố định

CT : Công trường

PX : Phân xưởng

VT : Vận tải
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IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NI ÊM YẾT

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Vùng than Cọc Sáu trước ngày Chính phủ ta tiếp quản (25/04/1955) là một công trường khai
thác than thủ công thuộc mỏ than Cẩm Phả. Sau khi tiếp quản đ ược đặt tên là công trường
Cọc Sáu thuộc xí nghiệp than Cẩm Phả. Khai thác than chủ yếu bằng thủ công mai, cuốc, x à

beng…ở phía Tây và phía Bắc.

Công trường Cọc Sáu ngày tiếp quản có 02 công trường như công trường Tả Hữu Ngạn và

công trường Y.

Đến năm 1957 thành lập thêm công trường H

Đến năm 1958 thành lập tiếp công trường Bắc Phi (Bắc Cọc Sáu)

Đến năm 1959 thành lập công trường Thắng Lợi

Đến đầu năm 1960, công trường Cọc Sáu đã có tổng số 1811 người (1283 nam và 528 nữ),
trong đó có 442 người Hoa, 184 Đảng viên, 230 đoàn viên thanh niên.

Tháng 3 năm 1960, Chính phủ có quyết định giải thể xí nghiệp quốc doanh than Cẩm Phả,
thành lập Công ty Than Hòn Gai. Thực hiện quyết định số 707 BCN -KB2 của Thủ tướng
Chính phủ thành lập xí nghiệp Than Cọc Sáu từ ng ày 01/08/1960 (gọi tắt là mỏ Cọc Sáu), là
xí nghiệp khai thác than lộ thiên trực thuộc Công ty Than Hòn Gai, diện tích đất đai được
giao quản lý trên 16km2, lực lượng lao động lúc mới thành lập khoảng 2.000 người, trong đó
lực lượng nòng cốt gồm bộ đội và thanh niên xung phong chuyển ngành được bổ sung về xây
dựng khu mỏ.

Đến năm 1996, xí nghiệp Than Cọc Sáu trở th ành đơn vị thành viên hạch toán độc lập thuộc
Tổng Công ty Than Việt Nam theo quyết định số 2600/QĐ -TCCB ngày 17/09/1996 của Bộ
trưởng Bộ Công nghiệp Việt Nam.

Tháng 9/2001, xí nghiệp Than Cọc Sáu chính thức đổi t ên thành Công ty Than Cọc Sáu.

Theo quyết định số 487/QĐ-HĐQT ngày 19/12/2005 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công

nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch triển khai cổ phần hóa các
doanh nghiệp thành viên trong đó có Công ty Than C ọc Sáu. Công ty Than Cọc Sáu đ ã thực
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hiện triển khai đầy đủ các bước cổ phần hóa theo quy định của Nhà nước từ ngày 01/01/2006

và chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần kể từ ngày 02/01/2007 với tên

gọi mới là “Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu – TKV”.

2. Giới thiệu về Công ty

2.1. Thông tin về Công ty

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỌC SÁU – TKV

Tên giao dịch : VINACOMIN – COC SAU COAL JOINT STOCK
COMPANY

Tên viết tắt : VCSC

Trụ sở chính : Phường Cẩm Phú – Thị Xã Cẩm Phả - Tỉnh Quảng
Ninh

Điện thoại : 033 862062

Fax : 033 863936

Email : cocsautkv@gmail.com

Lô gô :

Vốn điều lệ : 100.000.000.000 (Một trăm tỷ đồng)

Vị trí địa lý:

- Cách trung tâm thị xã Cẩm Phả 6 km về phía Đông Bắc.

- Phía Nam nằm liền kề quốc lộ 18 và vịnh Bái Tử Long.

- Phía Bắc giáp Mỏ than Cao Sơn.

- Phía Tây Nam giáp Mỏ than Đèo Nai.

- Phía Đông Bắc giáp Công ty Đông Bắc.

Địa hình: Địa hình mỏ rất phức tạp, bờ mỏ nơi cao nhất (+330) so với mặt nước biển.

cocsautkv@gmail.com
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2.2. Ngành nghề kinh doanh

Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 22 03 000745  do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh
Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 02 tháng 01 năm 2007 th ì ngành, nghề kinh doanh của Công ty
là:

- Khai thác, chế biến kinh doanh than và các loại khoáng sản khác;
- Xây dựng các công trình mỏ, công nghiệp, dân dụng và san lấp mặt bằng;

- Chế tạo, sửa chữa, gia công các thiết bị mỏ, ph ương tiện vận tải, các sản phẩm cơ khí;
- Vận tải đường thủy, đường bộ, đường sắt;
-  Sản xuất các mặt hàng bằng cao su;
- Quản lý, khai thác cảng và bến thủy nội địa;
- Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng;
- Nuôi trồng thủy sản;
- Kinh doanh, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, ăn uống;
- Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, hàng hóa.

3. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty
Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng Cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ
đông có quyền bỏ phiếu hoặc người được cổ đông uỷ quyền. ĐHĐCĐ có các quyền sau:

- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

- Thông qua kế hoạch phát triển của Công ty, thông qua báo cáo tài chính hàng năm, các
báo cáo của BKS, của HĐQT và của các kiểm toán viên;

- Quyết định số lượng thành viên của HĐQT;
- Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS; phê chu ẩn việc HĐQT bổ nhiệm

Tổng Giám đốc điều hành;

- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

Hội đồng quản trị

Số thành viên HĐQT của Công ty gồm 05 thành viên có nhiệm kỳ 5 năm. HĐQT là cơ quan
có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty, trừ những thẩm quyền

thuộc ĐHĐCĐ. HĐQT có các quyền sau:

- Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công ty;

- Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển của Công ty trên cơ sở các mục đích chiến lược

do ĐHĐCĐ thông qua;
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- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ
quản lý Công ty;

- Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo cáo tình hình kinh doanh hàng n ăm, báo cáo tài

chính, quyết toán năm, phương án phân ph ối, sử dụng lợi nhuận và phương hướng phát

triển, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm c ủa Công ty trình

ĐHĐCĐ;
- Triệu tập, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và chương trình cho các cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty;

- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

Ban Kiểm soát

BKS do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 03 thành viên có nhiệm kỳ 5 năm, BKS thay mặt cổ đông để
kiểm soát mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. BKS chịu
trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật về những công việc thực hiện theo quyền và nghĩa
vụ của Ban:

- Kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của Công ty, kiểm tra tính hợp lý hợp

pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện

các nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời có quyền

trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động

kinh doanh, hoạt động của của HĐQT và Ban Giám đốc;

- Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp xét thấy cần thiết.

Ban Giám đốc

Ban Giám đốc gồm Giám đốc điều hành, Phó giám đốc Kỹ thuật khai thác, Phó giám đốc cơ
điện vận tải, Phó giám đốc sản xuất, Kế toán trưởng do HĐQT bổ nhiệm. Ban Giám đốc có

nhiệm vụ:

- Tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị
quyết, quyết định của HĐQT, nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty và  tuân thủ pháp

luật;

- Xây dựng và trình HĐQT các quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế hoạch sản xuất kinh

doanh và kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn của Công ty;

- Đề nghị HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng kỷ luật đối với Phó Giám

đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh;

- Ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật;
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- Báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm

trước HĐQT, ĐHĐCĐ và pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho Công ty;

- Thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu

tư của Công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua;

Các phòng ban nghiệp vụ

Trên  cơ sở phân công nhiệm vụ của Giám đốc điều hành cho từng phòng, các phòng ban

nghiệp vụ thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho các Phó giám đốc phụ trách, Kế
toán trưởng theo khối quy định, phối hợp cùng các đơn vị sản xuất, các phòng ban có liên

quan để giải quyết công việc theo chức năng quản lý.

Các phòng ban nghiệp vụ trong Công ty có chức năng cụ thể như sau:

Văn phòng Giám đốc (VPGĐ): Tham mưu, giúp việc Giám đốc Công ty trong công tác quản
lý văn phòng, hành chính, văn thư, lưu trữ, quản lý nội vụ và thực hiện nội quy  của cơ quan
văn phòng.

Phòng Tổ chức Đào tạo (Phòng TCĐT): Tham mưu, giúp việc Giám đốc Công ty trong

công tác tổ chức sản xuất, tổ chức cán bộ, công tác đ ào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ
chuyên môn Kỹ thuật - Nghiệp vụ và tay nghề cho CBCN trong toàn Công ty. Đưa ra các
sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và áp dụng khoa học công nghệ vào thực tế sản xuất kinh doanh
của Công ty.

Phòng Lao động Tiền lương (Phòng LĐTL): Tham mưu, giúp việc Giám đốc Công ty trong
các lĩnh vực:

- Tiền công, tiền lương trả cho người lao động;

- Tuyển chọn, sắp xếp, bố trí lao động trong to àn Công ty (Quản lý nhân sự, lực lượng công
nhân lao động trong Công ty);

- Công tác chế độ chính sách đối với người lao động và chính sách xã hội.

Phòng Kế hoạch Tiêu thụ (Phòng KHTT): Tham mưu giúp việc Giám đốc Công ty về các
lĩnh vực:

- Hoạch định kế hoạch sản xuất kinh doanh, kinh t ế xã hội ngắn hạn, dài hạn, trung hạn và

chiến lược phát triển dài hạn;

- Hoạch định cơ chế tiêu thụ sản phẩm; quản lý nghiệp vụ và các hoạt động liên quan đến
tiêu thụ than, sản phẩm khác ;
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- Công tác hoạch toán, quản trị chi phí đến từng Tổ đội, Công tr ường, Phân xưởng và Phòng

ban chuyên môn Kỹ thuật - Nghiệp vụ trong  toàn Công ty;

- Quản lý hệ thống tin học trong Công ty.

Phòng Kế toán Thống kê Tài chính (Phòng KTTKTC):  Tham mưu giúp việc Giám đốc
Công ty về công tác kế toán, tài chính, thống kê và việc sử dụng các nguồn vốn được huy
động vào sản xuất kinh doanh , các dịch vụ khác theo luật kế toán v à các quy định quản lý Tài

chính - Kế toán - Thống kê  của Nhà nước và Tập đoàn TKV.

Phòng Đầu tư Xây dựng (Phòng ĐTXD): Tham mưu giúp việc Giám đốc Công ty trong

công tác Đầu tư - Xây dựng cơ bản. Cụ thể:

- Công tác đầu tư: Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng năm, trung hạn và dài hạn
đã được Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Hội đồng quản trị Công ty
phê duyệt, khả năng tài nguyên, công nghệ sản xuất hiện có lập kế hoạch đầu t ư mua sắm
máy móc thiết bị, phương tiện  phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty .

- Công tác xây dựng cơ bản: Xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp các công tr ình  mỏ và công

trình kiến trúc phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Phòng Điều khiển sản xuất (Phòng ĐKSX): Tham mưu giúp việc Giám đốc Công ty tổ
chức điều hành sản xuất kinh doanh từng ca, kỳ tác nghiệp đảm bảo cân đối về nhịp  độ  sản
xuất giữa  các thiết bị như: Máy khoan, máy xúc, xe ô tô v à các thiết bị phù trợ khác...

Phòng Kỹ thuật Khai thác (Phòng KTKT): Tham mưu giúp việc Giám đốc Công ty trong
lĩnh vực kỹ thuật khai thác mỏ. Công tác bảo vệ môi tr ường và phòng chống mưa bão.

Phòng Trắc địa Địa chất (Phòng TĐĐC): Tham mưu giúp việc Giám đốc Công ty trong
lĩnh vực:

- Địa chất thăm dò, quản trị tài nguyên trong ranh giới mỏ;

- Công tác trắc địa: Đo  đạc, nghiệm thu khối l ượng mỏ.

Phòng Giám định chất lượng (Phòng GĐCL): Tham mưu giúp việc Giám đốc Công ty
trong lĩnh vực quản lý chất lượng, số lượng, chủng loại sản phẩm ở các khâu trong dây
chuyền sản xuất. Điều hành công tác chọn lọc, gia công chế biến v ào giao nhận sản phẩm
than.

Phòng Cơ điện (Phòng CĐ): Tham mưu giúp việc Giám đốc Công ty trong lĩnh vực quản lý
thiết bị Cơ điện trong toàn Công ty. Bao gồm:
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- Quản lý kỹ thuật các thiết bị chuyên ngành khai thác mỏ có sử dụng năng lượng điện như:
Máy khoan, Máy xúc, hệ thống bơm, hệ thống băng tải, sàng tuyển....;

- Quản lý hệ thống Trạm - Mạng điện  trong toàn Công ty;

- Quản lý các thiết bị chuyên ngành gia công cơ khí như: Máy khoan, máy ti ện, phay, bào,

cắt gọt kim loại, thiết bị nâng... v à các thiết bị khác có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao

động;

-  Hệ thống thông tin nội bộ trong to àn Công ty.

Phòng Kỹ thuật Vận tải (Phòng KTVT): Tham mưu giúp việc Giám đốc Công ty trong công
tác quản lý thiết bị vận tải bằng ô tô, xe gạt, thiết bị t hủy lực như: máy xúc thủy lực, máy

khoan thuỷ lực...

Phòng Quản lý Vật tư (Phòng QLVT): Tham mưu giúp việc Giám đốc Công ty trong công
tác quản lý, cung ứng vật tư phục vụ yêu cầu sản xuất kinh doanh trong to àn Công ty.

Phòng Cấp phát Vật tư (Phòng CPVT): Giúp việc Giám đốc Công ty trong công tác quản
lý, bảo quản và cấp phát vật tư  tới từng đơn vị sản xuất trong toàn Công ty.

Phòng Kỹ thuật An toàn (Phòng KTAT): Giúp việc Giám đốc Công ty triển khai thực hiện
công tác An toàn - Bảo hộ lao động cho người và thiết bị theo quy định của Nhà nước và Tập
đoàn TKV.

Phòng Kiểm toán Nội bộ (Phòng KTN): Tham mưu giúp việc Giám đốc Công ty trong công
tác kiểm toán nội bộ đảm bảo đúng các quy định  về t ài chính,  về quản lý của Nhà Nước,
của Tập doàn công nghiệp Than - Khoảng sản Việt Nam và quy chế tài chính của Công ty.

Phòng Bảo vệ Thanh tra (Phòng BVTT): Tham mưu giúp việc Giám đốc Công ty trong các
lĩnh vực:

- Công tác bảo vệ quân sự: Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế,  trật tự an to àn tài

sản, tài nguyên trong ranh giới mỏ; quân dự bị động viên; quản lý và tổ chức  triển khai
nhiệm vụ Phòng cháy chữa cháy trong toàn Công ty.

- Công tác thanh tra: Kiểm tra, giám sát đối với mọi tổ chức, cá nhân trong Công ty về việc
chấp hành, thực hiện các nội quy, quy chế, chế độ chính sách của Đảng v à Nhà nước, của
Tập đoàn TKV và của Công ty.

Phòng Thi đua Văn thể (Phòng TĐVT): Tham mưu giúp việc Giám đốc Công ty  trong lĩnh
vực:
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- Tổ chức các phong trào thi đua lao động sản sản xuất trong toàn Công ty như: giành năng
suất kỷ lục, xây dựng các cá nhân điển h ình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh... ;

- Công tác Văn hoá Văn nghệ Thể dục Thể thao;

- Công tác trang trí khánh tiết, tuyên truyền quảng báo thương hiệu của Công ty Cổ phần
Than Cọc Sáu - TKV  trên các phương tiện  thông tin đại chúng;

- Đề xuất các hình thức khen thưởng, động viên cho các Tập thể và cá nhân có nhiều thành

tích trong  các lĩnh vực lao động sản xuất, đời sống Văn hoá Xã hội ....;

-  Công tác thông tin nội bộ, quan hệ với báo chí Trung ương, địa phương...

Trạm Y tế Công ty: Tham mưu giúp việc Giám đốc Công ty trong công tác  tổ chức quản lý
Y tế, chăm sóc sức khoẻ đối với ng ười lao động trong toàn Công ty. Thực hiện quản lý công
tác an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi tr ường...

Các đơn vị sản xuất:

- Công ty có 10 phân xưởng vận tải, 13 công trường. Đây là bộ phận trực tiếp sản xuất của

Công ty.

- Các đơn vị sản xuất thực hiện sản xuất kinh doanh theo kế hoạch giao khoán sản lượng và

quản lý chi phí theo quy định của Công ty; kết hợp cùng các phòng ban liên quan gi ải quyết

công việc theo chức năng và nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trước các phó giám đốc

Công ty về tình hình thực hiện kế hoạch được giao.
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Sơ đồ: Bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
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4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông
sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông của Công ty

4.1. Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ theo giấy  chứng nhận đăng ký
kinh doanh lần thứ nhất ngày 02/01/2007

STT Cổ đông Địa chỉ Số lượng cổ
phần

Số giấy CMND,
ĐKKD

1

Tập đoàn Công
nghiệp Than –
Khoáng sản Việt
nam

Đại diện: Ông
Nguyễn Văn Kiệm

226 Lê Duẩn - Quận
Đống Đa – TP Hà Nội

5.100.000 0106000574

2
Nguyễn Duy
Thuyết

Tổ 45 - Phường Cẩm
Đông – Thị xã Cẩm Phả
- Tỉnh Quảng Ninh

1.143 100765578

3 Phạm Hồng Tài
Tổ 118 - Phường Cẩm
Phú – Thị xã Cẩm Phả -
Tỉnh Quảng Ninh

751 100999318

4 Phạm Văn Nhỏ
Tổ 6 - Phường Cẩm
Thịnh – Thị xã Cẩm Phả
- Tỉnh Quảng Ninh

1.143 100074210

5 Lê Văn Bình
Tổ 12 - Phường Cẩm
Phú – TX Cẩm Phả -
Tỉnh Quảng Ninh

1.214 100085112

6 Các cổ đông khác 49.099

Tổng cộng 5.153.350

Danh sách các cổ đông sáng lập khác và số lượng cổ phần nắm giữ:

TT Mã sổ
cổ đông Họ và tên Số CMND Số lượng cổ phiếu

nắm giữ
1 1134 Nguyễn Văn Nhất 100082253 1.000

2 1066 Trần Duy Quy 100387108 1.107

3 1678 Lê Quang Trung 100837767 1.178

4 1136 Khổng Văn Long 100362439 1.178

5 1098 Nguyễn Thanh Dương 100083816 1.036

6 143 Bùi Đức Hòa 100365682 1.071

7 1261 Trịnh Văn Ngọc 100567257 928
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8 1298 Nguyễn Danh Chuẩn 100082129 1.036

9 1330 Hoàng Quang Cường 100074221 1.071

10 2839 Nguyễn Thế Phiệt 100798121 679

11 2306 Nguyễn Văn Hùng 100075544 1.071

12 1845 Đặng Tiến Cường 100615207 607

13 863 Nguyễn Ngọc Bùi 100999208 714

14 687 Triệu Việt Thọ 100701909 857

15 077 Phạm Văn Hoà 100386608 1.214

16 079 Trần Văn Hương 100231750 1.214

17 2290 Phạm Thị Quỳnh 100085675 1.000

18 901 Lê Ngọc Doanh 100567249 679

19 2300 Vũ Đình Thành 100368118 928

20 2841 Nguyễn Xuân Chiến 100085144 1.214

21 2607 Đặng Đình Viên 100085163 1.178

22 2916 Trần Sơn Hà 100449595 464

23 1692 Nguyễn Xuân Quý 100598047 964

24 2274 Trần Thị Minh Hồng 100572787 464

25 2518 Võ Quang Vinh 100365081 1.107

26 2786 Lê Văn Hải 100323783 1.286

27 640 Phạm Văn Nghĩa 100399288 857

28 580 Lê Văn Giáp 100364156 928

29 2790 Đỗ Thị Nhung 100415188 571

30 1639 Trần Thị Hiền 100533845 964

31 1661 Nguyễn Tấn Long 100544976 750

32 1665 Lê Văn Nghiên 100074 315 1.143

33 089 Mã Văn Thứ 100364155 1.143

34 1000 Trần Công Cây 100074584 1.428

35 761 Vũ Thị Thanh 100496324 821

36 2830 Nguyễn Phi Huy 100263977 893

37 611 Trần Văn Phong 100300565 893

38 1646 Vũ Văn Hùng 100710815 857

39 678 Nguyễn Văn Tu 100999195 857

40 090 Phạm Tiến Pha 100231984 1.143

41 1635 Vũ Như Nhật 100082889 1.464

42 1542 Trần Đức Kha 100444994 821

43 2294 Lê Thị Hanh 100085128 1.000
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44 1624 Trương Tiến Dung 100948739 857

45 1627 Đặng Văn Minh 100362574 964

46 1629 Nguyễn Hồng Thanh 100083764 1.214

47 588 Đoàn Thị Kim Phượng 100832425 964

48 062 Vũ Ngọc Thấn 100399291 1.286

49 1937 Vũ Văn Khẩn 100999239 536

50 2519 Nguyễn Văn Ánh 100999321 643

51 1623 Nguyễn Kim Phú 100 999248 857

Tổng số 49.099

Ghi chú:

* Ông Phạm Văn Nhỏ là cổ đông sáng lập của Công ty và đã mất ngày 06/09/2007. Được sự
đồng ý của các thành viên sáng lập khác, cổ phần do ông Nhỏ nắm giữ đ ược thừa kế lại cho
con trai là Phạm Thành Danh:

- Sinh ngày: 15/04/1982

- Số chứng minh thư nhân dân: 100735738 cấp ngày 20/10/2007 tại Quảng Ninh

- Địa chỉ: Tổ 6 - Khu I – Cẩm Thịnh – Cẩm Phả - Quảng Ninh

- Số điện thoại: 033.865 556

- Số cổ phần thừa kế: 1.143 cổ phần, số cổ phần này cũng bị hạn chế chuyển nhượng giống
các cổ đông sáng lập khác.

* Theo điều 84 khoản 5 Luật doanh nghiệp quy định: Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày

Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự do

chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ được
chuyển nhượng cổ phần của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập khác nếu được

sự chấp thuận của ĐHĐCĐ.

Sau thời hạn 03 năm kể từ ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các

hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập đều được bãi bỏ.

Ngày 02/01/2007, Công ty nhận Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh chuyển đổi từ Doanh

nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần. Như vậy đến ngày 02/01/2010, các hạn chế chuyển

nhượng cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được bãi bỏ.

4.2. Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 15/11/2007
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STT
Loại

cổ đông
Số lượng
cổ phần

Tỷ lệ
nắm giữ (%)

1 Nhà nước (Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng
sản Việt Nam)

Đại diện:
- Ông: Nguyễn Văn Kiệm

5.100.000 51

2 Cổ đông trong Công ty 2.643.134 26,43

3 Cổ đông ngoài Công ty

- Pháp nhân

+ VietNam Emerging Equity FundLimited

+  VOF Investment Limited

+ VietNam Invesment Limited

+ VietNam Ventures Limited

+ ASIA Value Investment Limited

+ Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Đông Nam Á
- Thể nhân

2.256.866

1.923.693

267.000

500.000

203.346

500.000

203.347

250.000

333.173

22,57

19,24

2,67

5

2,03

5

2,03

2,5

3,33

Tổng 10.000.000 100

STT
Loại

cổ đông
Số lượng
cổ phần

Tỷ lệ
nắm giữ (%)

1 Cổ đông trong nước 8.326.307 83,26

2 Cổ đông nước ngoài 1.673.693 16,74

Tổng 10.000.000 100
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4.3. Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm
15/11/2007

STT Cổ đông Địa chỉ Số lượng
cổ phần

Giá trị
(Triệu đồng)

Tỷ lệ
(%)

1

Tập đoàn Công
nghiệp Than -
Khoáng sản Việt
Nam

226 Lê Duẩn – Hà
Nội 5.100.000 51.000 51

2 VOF Investment
Limited

115 Nguyễn Huệ -
Tầng 17 - Toà nhà
Sun Wah – Quận 1
– TP Hồ Chí Minh

500.000 5.000 5

3
VietNam Ventures
Limited

Phòng 317-320 Nhà
E1 – Khu ngoại giao
đoàn Trung Tự - số
6 – Đặng Văn Ngữ -
Hà Nội

500.000 5.000 5

5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký niêm yết, những
công ty mà tổ chức đăng ký niêm yết đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi
phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đố i với tổ chức đăng
ký niêm yết

5.1. Công ty mẹ -  nắm cổ phần chi phối đối với Tổ chức đăng ký niêm yết

Tên doanh nghiệp: TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM



BẢN CÁO BẠCH

24

TỔ CHỨC NIÊM YẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỌC SÁU – TKV

TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÀNG AN

Tên giao dịch: VIETNAM NATIONAL COAL, MINERAL INDUSTRIES GROUP

Tên viết tắt: VINACOMIN

Địa chỉ trụ sở chính: Số 226 Lê Duẩn - Phường Trung Phụng - Quận Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại: 04.8510780 - Fax: 04.8510724

Email: vanphong@vinacoal.com.vn

Website: www.vinacoal.com.vn , www.vinacomin.com.vn

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu:

5.100.000 cổ phần (tương đương 51% Vốn điều lệ).

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (trước kia là Tổng Công ty Than V iệt
Nam) là một trong số những Tổng Công ty 90 – 91 hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ -

Con, được thành lập theo Quyết định thành lập doanh nghiệp nhà nước số: 653/TTg ngày

10/10/1994 của Thủ tướng Chính phủ và số 345/2005/QĐ-TTg ngày 26/12/2005 của Thủ
tướng chính phủ về việc Thành lập Tập Đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Ngành nghề Kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam:

 Công nghiệp than: khảo sát, thăm dò, đầu tư xây dựng, khai thác, sàng tuyển, chế biến,
vận tải, mua, bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm than, khí mỏ, n ước ngầm và khoáng sản
khác đi cùng với than;

 Công nghiệp khoáng sản (bao gồm công nghiệp bô xít - alumin - nhôm và các khoáng sản
khác): khảo sát, thăm dò, đầu tư xây dựng, khai thác, làm giàu quặng, gia công, chế tác,
vận tải, mua, bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm alumin, nhôm, đồng, ch ì, kẽm, crôm,
thiếc, đá quý, vàng, các kim loại đen, kim loại mầu khác và khoáng sản khác;

 Công nghiệp điện: đầu tư xây dựng, khai thác vận hành các nhà máy nhiệt điện, các nhà

máy thuỷ điện; bán điện cho các hộ kinh doanh v à tiêu dùng theo quy định của pháp luật;

 Cơ khí: đúc, cán thép , sửa chữa, lắp ráp, chế tạo các sản phẩm c ơ khí, xe vận tải, xe
chuyên dùng, phương tiện vận tải đường sông, đường biển, thiết bị mỏ, thiết  bị điện, thiết
bị chịu áp lực và các thiết bị công nghiệp khác ;

 Vật liệu nổ công nghiệp: đầu tư xây dựng, sản xuất, mua bán, dự trữ, xuất nhập khẩu các
loại vật liệu nổ công nghiệp , cung ứng dịch vụ khoan nổ m ìn, sử dụng vật liệu nổ công
nghiệp;

 Quản lý, khai thác cảng biển, bến thuỷ nội địa và vận tải đường bộ, đường sắt, đường
thuỷ chuyên dùng, xếp dỡ, chuyển tải hàng hóa;

 Vật liệu xây dựng: khai thác đá, sét, cát, sỏi, các loại phụ gia , sản xuất xi măng, gạch
ngói và các loại vật liệu xây dựng khác ;

vanphong@vinacoal.com.vn
www.vinacoal.com.vn
www.vinacomin.com.vn
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 Xây lắp đường dây và trạm điện, xây dựng các công trình công nghiệp, luyện kim, nông
nghiệp, giao thông và dân dụng;

 Đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng và bất động sản;

 Cấp nước, xử lý chất thải, trồng rừng v à sản xuất, dịch vụ trong lĩnh vực bảo vệ môi
trường;

 Sản xuất kinh doanh dầu mỡ bôi tr ơn, nitơ, ôxy, đất đèn, hàng tiêu dùng, cung ứng vật tư,
thiết bị;

 Các dịch vụ: đo đạc, bản đồ, thăm dò địa chất; tư vấn đầu tư, thiết kế, khoa học công
nghệ, tin học, kiểm định, giám định h àng hóa, in ấn, xuất bản, đào tạo, y tế, điều trị bệnh
nghề nghiệp và phục hồi chức năng; thương mại, khách sạn, du lịch , hàng hải, xuất khẩu
lao động, bảo hiểm, tài chính;

 Các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam gồm 11 đơn vị trực thuộc, 40
Công ty cổ phần, 06 Công ty con do Tập đo àn nắm giữ 100% vốn điều lệ, 04 Công ty li ên

kết và 03 trường đào tạo nghề.

Về tình hình khai thác than, hiện tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
hiện khoảng 30 mỏ và các điểm được khai thác bằng phương pháp lộ thiên và hầm lò, trong

đó có 5 mỏ lộ thiên có công suất khai thác từ 1.000.000 – trên 3.000.000 tấn/năm.

Ngoài ra, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam có khoảng 20 mỏ khai thác
hầm lò, trong đó có 7 hầm lò có công suất từ 1.000.000 tấn than trở lên gồm các mỏ Mạo
Khê, Vàng Danh, Nam Mẫu, Hà Lầm, Mông Dương, Khe Chàm, Dương Huy. H ầu hết các
mỏ còn lại đã được cải tạo công suất để đạt mức 300.000 tấn – 1.000.000 tấn/năm.

5.2. Công ty con, công ty mà tổ chức đăng ký niêm yết đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc
cổ phần chi phối

Không có

6. Hoạt động kinh doanh

6.1. Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ qua các năm

a. Các sản phẩm và dịch vụ

Sản phẩm chủ yếu của Công ty l à than. Việc sản xuất than theo từng chủng loại đ ược thực
hiện dựa trên nhu cầu than của khách hàng.



BẢN CÁO BẠCH

26

TỔ CHỨC NIÊM YẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỌC SÁU – TKV

TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÀNG AN

Than nguyên khai được khai thác từ vỉa sẽ được chở về các máy sàng để sàng tuyển thành

than sạch. Sau đó, than sạch được vận chuyển đến cảng và xuất theo nhu cầu của khách hàng.

Đối với các loại than chưa sẵn có, Công ty phải thực hiện pha trộn, chế biến để đáp ứng nhu
cầu. Vì vậy, than được cung cấp theo nhiều chủng loại khác nhau nh ư: các loại than cám (từ
cám 3 đến cám 7), than cục xô.

Than sạch  theo tỷ lệ AK và độ tro của Công ty được phân ra thành than tiêu chuẩn chất
lượng của Việt Nam và tiêu chuẩn than cơ sở.

Trong đó

 Than đạt tiêu chuẩn Việt Nam (than cục và than từ cám 2 đến cám 6): Qua thực hiện
các kết quả phân tích cho thấy than của Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu – TKV thuộc
loại than có nhiệt lượng cao, là loại than antraxit. Công ty đã, đang và sẵn sàng đáp ứng
mọi nhu cầu xuất khẩu, tiêu thụ than trong và ngoài nước.

 Than đạt tiêu chuẩn ngành (Cám 7A, 7B, 7C): Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại
than cục, cám thương phẩm của vùng Hòn Gai - Cẩm Phả của Tập đoàn Công nghiệp
Than - Khoáng Sản Việt Nam ngoài các loại than của Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.

- Cơ cấu chi tiết doanh thu của Công ty năm 2005,  2006 và 9 tháng đầu năm 2007 như sau:

(Nguồn:  Do Công ty cung cấp)

Doanh thu của Công ty qua các năm chủ yếu từ khai thác, sản xuất và kinh doanh than, năm
2005 chiếm 99,77% tổng doanh thu, năm 2006 chiếm 98,34% tổng doanh thu. Tuy nhi ên,

Công ty phát triển các sản phẩm và dịch vụ khác từ than nên tỷ lệ doanh thu của các sản
phẩm, dịch vụ khác cũng dần tăng lên.

b. Thị trường

Năm 2005 Năm 2006 9 tháng đầu năm 2007

STT Chi tiết doanh thu
Giá trị (đồng)

Tỷ
trọng
(%)

Giá trị (đồng)
Tỷ

trọng
(%)

Giá trị (đồng)
Tỷ

trọng
(%)

1
 Than

883.325.752.409 99,77 1.108.389.407.546 98,34 915.119.287.204 94,78

2
 Vật liệu xây dựng

94.271.689 0,01 121.877.970 0,01 66.806.778 0,01

3
 Xây dựng cơ bản tự
làm 1.985.517.350 0,22 18.593.504.475 1,65 1.047.223.044 0,11

4  Kinh doanh khác - - - - 49.285.337.505 5,10

Tổng doanh thu thuần 885.405.541.448 100 1.127.104.789.991 100 965.518.654.531 100
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Hiện nay, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giao tài nguyên, trữ lượng,
ranh giới mỏ mà Tập đoàn là đại diện chủ sở hữu cho Công ty quản lý để khai thác v à giao

nộp sản phẩm cho Tập đoàn thông qua hợp đồng giao nhận thầu khai thác.

6.2. Nguyên vật liệu

a) Nguồn nguyên nhiên vật liệu

Nguyên nhiên vật liệu đầu vào phục vụ cho hoạt động sản xất kinh doanh bao gồm:

- Nguyên nhiên vật liệu phục vụ chế biến than đất:

+ Nhóm nguyên nhiên vật liệu phục vụ chế biến  trực tiếp: Kim loại đen, kim loại màu, tiểu
ngũ kim; Tạp liệu, hóa chất, dầu mỡ, vật liệu xây dựng;

+ Nhóm nguyên vật liệu phụ trợ: Bảo hộ lao động; Văn phòng phẩm.

- Nguyên liệu phục vụ cho bốc xúc, vận tải: Phụ tùng phục vụ cho sửa chữa, bảo tr ì các

thiết bị hiện có: hàng điện, hàng xúc, hàng khoan, hàng gạt, hàng bơm, băng - sàng cào,

vòng bi, dây cu roa, ống cao su, săm lốp ô tô, keo dán băng, gio ăng phớt, cụm động cơ
trung tu….

- Nhiên liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (điện năng) : Công ty sử dụng mạng
điện quốc gia phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

b) Sự ổn định của các nguồn cung cấp

Công ty mua các nguyên nhiên vật liệu đầu vào phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh từ
các nhà cung cấp trong nước, chủ yếu là các công ty trong Tập đoàn Công nghiệp Than -

Khoáng sản Việt Nam. Nguồn cung cấp của Công ty khá dồi d ào và ổn định về sản lượng
cũng như giá cả:

STT Nhà cung cấp Quốc tịch Nguyên liệu cung cấp

1 Công ty vật tư vận tải xếp dỡ - TKV Việt Nam Toàn bộ nhiên liệu, dầu
mỡ

2

Các công ty thương mại của tập đoàn
– TKV & Công ty Komatsu Việt Nam,
Đông Nam Á, Công ty Vitrac và m ột
số Công ty thương mại khác ngoài tập
đoàn – TKV

Việt Nam
Toàn bộ vật tư, phụ tùng
cho các thiết bị khai
thác, vận tải

3 Sở điện lực Quảng Ninh Việt Nam Điện 110KV
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c) Ảnh hưởng của giá cả nguyên nhiên vật liệu tới doanh thu, lợi nhuận

Trong vài năm gần đây, giá xăng dầu trên thế giới có nhiều biến động. Sự biến động n ày

khiến hầu như tất cả các loại hàng hóa khác cũng biến động tăng theo v ì chi phí đầu vào

tăng. Trong những năm này, giá điện cũng có sự điều chỉnh tăng l ên, đặc biệt là giá điện
dùng cho sản xuất kinh doanh tăng cao . Cũng như các doanh nghiệp ngành khác, Công ty có

các đội vận tải phục vụ chuyên chở than, sử dụng nguồn điện năng lớn trong quá trình khai

khác, do đó hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu – TKV bị ảnh hưởng
không nhỏ bởi các chi phí đầu vào. Tuy nhiên, Công ty có bề dày hoạt động trong lĩnh vực
khai thác than, ban lãnh đạo có nhiều kinh nghiệm trong quản trị công ty, quy tr ình quản lý
chí phí chặt chẽ, cùng với sự chỉ đạo đúng đắn của Tập đo àn Công nghiệp Than - Khoáng

sản Việt Nam nên sự tác động của giá cả nguyên nhiên vật liệu đầu vào đến kết quả hoạt
động sản xuất kinh doanh được giảm thiểu.

6.3. Chi phí sản xuất

Các yếu tố chi phí của Công ty được thể hiện trên bảng sau:

Năm 2005 Năm 2006 9 tháng đầu năm 2007
S
T
T

Yếu tố chi phí
Giá trị (đồng)

%
Doanh

thu
thuần

Giá trị (đồng)

%
Doanh

thu
thuần

Giá trị (đồng)

%
Doanh

thu
thuần

1 Giá vốn hàng bán 770.562.229.016 87,03 966.900.553.219 85,79 839.514.984.724 86,95

2 Chi phí tài chính 13.574.111.549 1,53 16.312.512.083 1,45 22.628.428.579 2,34

3 Chi phí bán hàng 38.342.856.831 4,33 54.956.234.695 4,88 36.815.833.193 3,81

4 Chi phí QLDN 41.964.884.976 4,74 55.796.875.165 4,95 38.953.147.634 4,03

5 Chi phí khác 14.646.689.639 1,65 28.388.771.740 2,52 14.297.311.375 1,48

Tổng 879.090.772.011 99,29 1.122.354.946.902 99,58 952.209.705.505 98,62

(Nguồn: Báo cáo tài chính 2006 đã được kiểm toán và báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2007)

6.4. Trình độ công nghệ

Các thiết bị thi công phục vụ cho hoạt động sản xuất  kinh doanh của Công ty được nhập
khẩu từ các nước như: Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Liên Xô.... với công nghệ tiên tiến, hiện
đại, đảm bảo an toàn và phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam.

Cụ thể như sau:

Tên thiết bị Số
lượng

Năm SX Số thiết bị Công suất
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Thuộc
SH

Đi thuê

I- Máy móc thiết bị động lực 65 1979-2007 65

 1- Máy phát điện các loại 08 2004-2007 08 220V-9,5Kw

 2- Tủ điện các loại 34 1979-2007 34 6-7,2KV - 630W

 3- Máy biến áp các loại 18 1979-2007 18 6/0,4-35/6Kv

 4- Hệ thống biến tần 02 2006-2007 02 15Kw - 75Kw

 5- Trạm biến áp 03 2006 03 6/0,4Kv – 35/6Kv

II- Máy móc thiết bị khai

thác

121 1959-2007 118 03

 1- Máy xúc điện 21 1959-1985 19 02 4,6m3 - 10 m3

 2- Máy xúc thuỷ lực 5 1995-2007 5 1,6m3 - 4,7m3

 3- Máy xúc lật 4 2002-2004 4 3,2m3 - 4,2m3

 4- Máy khoan 9 1983-2007 8 01 380V-353Kw

 5- Máy gạt xích 24 1983-2007 24 210Hp-230Hp

 6- Máy gạt lốp 05 1997-2007 05 210Hp-220Hp

 7- Máy lu rung 01 2002 01 118Kw

 8- Máy công cụ 26 1964-2005 26 4,5Kw-22Kw

 9- Máy ép hơi 08 1996-2007 08 3,5at - 12at

10- Hệ thống bơm nước
moong

05 1986-2006 05 500-2000m3/h

11- Hệ thống băng sàng 04 1979-2003 04 800-2500T/h

12- Hệ thống cầu trục 04 2006-2007 04 3 tấn-5 tấn
13- Thiết bị chuyên dụng
khác

06 1991-2006 06

III- Phương tiện vận tải 248 1979-2007 225 23

 1- Xe điều hành Sản xuất 22 1986-2007 22 4 chỗ-45 chỗ
 2- Xe chuyên dụng khác 24 2001-2007 24

 3- Cần cẩu + xe nâng hàng 06 1979-2005 06 3,5-30 tấn
 4- Xe trung xa các loại 30 1979-2007 30 8 tấn - 15 tấn
 5- Xe Daewoo 10 2004 10 32,35 tấn
 6- Xe HD. Komatsu 82 1985-2007 59 23 32 tấn - 58,5 tấn

 7- Xe Benla3 các loại 38 1985-2002 38 27 tấn - 42  tấn
 8- Xe CAT các loại 36 1995-2007 36 35 tấn - 58,5 tấn

IV- Thiết bị truyền dẫn 05 1975-2007 05 6Kv – 35Kv

V- Dụng cụ đo kiểm thí
nghiệm

05 1979-2004 05

VI- Dụng cụ quản lý 23 1995-2006 23
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Số thiết bị
Tên thiết bị Số

lượng Năm SX Thuộc
SH

Đi thuê Công suất

VII- Nhà cửa 53 1960-2007 53 12m2 – 920m2

VIII- Vật kiến trúc 26 1953-2007 26

 1- Các tuyến đường 04 1987-2007 04 1Km - 5Km

 2- Hệ thống lò thoát nước 02 1953-1975 02 300m - 500m

 3- Hệ thống Mương + đập 05 1997-2007 05 150m - 3000m

 4- Vật kiến trúc khác 15 1996-2007 15

(Nguồn: Do Công ty cung cấp)

Hình ảnh một số máy móc  thiết bị và dây chuyền Công ty đang sử dụng:

Thiết bị bốc xúc đất, đá mỏ vỉa than Hệ thống bơm nước moong

Hệ thống bơm mước moong trong mùa

mưa
Khoan nổ bốc xúc đất đá

Máy ép 10m3 Hệ thống sàng tuyển tại mỏ
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Xúc than từ vỉa Pha trộn chỉ tiêu nâng cao chất lượng than

Phân xưởng sửa chữa thiết bị - máy móc Sửa chữa, trùng tu xe cỡ lớn

(Nguồn: Do Công ty cung cấp)

6.5. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới

Công ty luôn nghiên cứu đưa ra các phương pháp pha trộn than, từ đó tạo ra sản phẩm than
mới, chất lượng tốt hơn nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Là doanh nghiệp hoạt động lâu năm trong lĩnh vực khai thác năng l ượng, Công ty có nhiều
kinh nghiệm trong hoạt động khai thác . Trang thiết bị khai thác hiện đại, đảm bảo an to àn là

cơ sở cho Công ty triển khai nghiên cứu khai thác sản phẩm mới. Hiện tại, Công ty đ ã mở
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rộng nghiên cứu khai thác sản phẩm mới là quặng sắt. Mỏ sắt Thạch Khê – Hà Tĩnh là một
trong những dự án gần đây của Công ty đ ã được đưa vào hoạt động. Trong tương lai, Công

ty sẽ tiếp tục nghiên cứu đẩy mạnh hoạt động khai thác các sản phẩm mới khác.

6.6. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ

a) Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty

Tổ chức hoạt động Giám định chất l ượng (GĐCL) sản phẩm trong Công ty đ ược chỉ đạo từ
Giám đốc và sự phối kết hợp của các phòng kỹ thuật, nghiệp vụ cùng với các Trạm kiểm

nghiệm (KN) kiểm tra chất lượng, tạo thành một hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm trong
Công ty:

 SƠ ĐỒ HỆ THỐNG QUẢN LÝ, KIỂM TRA CHẤT L ƯỢNG
 SẢN PHẨM HÀNG HOÁ TRONG SẢN XUẤT TIÊU THỤ

- Phòng Giám định chất lượng (GĐCL) giữ vị trí trung tâm trong Hệ thống quản lý chất l ượng,
thực hiện chức năng tham mưu và quản lý chuyên môn cụ thể là:

+ Trực tiếp tham mưu cho Giám đốc chỉ đạo hệ thống quản lý chất l ượng, quản lý công nghệ
chế biến sàng tuyển, đảm bảo chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn chất lượng hiện hành.

Trạm Kiểm nghiệm Cảng
tiêu thụ sản phẩm

BAN GIÁM ĐỐC

Phòng Tổ
chức- Đào tạo

PHÒNG GĐCL

Quản lý hướng dẫn đảm
bảo CLSP

Trạm Kiểm nghiệm
chính Trung tâm

CL than
nguyên vỉa

(Tài
nguyên)

CL than
Khai thác

CL than đưa
vào chế biến
sàng tuyển

CL than  sản
xuất đáp ứng
theo yêu cầu

tiêu thụ

CL  than
than cung

cấp đến nơi
tiêu thụ

CL  than tiêu
thụ thực tế

CL than
than tồn

kho

Phòng
KTTK

TC

Phòng
KH
tiêu
thụ

Phòng
KTKT

Phòng
LĐTL

Phòng
ĐKSX

Đốc công
Trạm  KN
Cảng tiêu
thụ 3 ca
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+ Căn cứ vào các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của các phòng quản lý kỹ thuật nghiệp vụ đã xây

dựng, tham mưu cho Giám đốc Công ty về hoạch định các chính sách chất l ượng, phục vụ
các yêu cầu sản xuất, kinh doanh của Công ty.

+ Thực hiện quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hoá, về thiết bị đo lường Kiểm nghiệm
chính xác đạt tiêu chuẩn; quản lý tiêu chuẩn, hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn chất lượng
than.

+ Xây dựng kế hoạch chất lượng đáp ứng yêu cầu sản xuất tiêu thụ hàng tháng, quý, năm.

+ Trực tiếp quản lý, vận hành 2 Trạm KN: Trạm KN chính trung tâm v à Trạm KN Cảng:

Là công cụ để Phòng GĐCL thực hiện chức năng Giám định kiểm tra, đối chứng, đối chiếu
liên phòng; phục vụ việc điều hoà chế biến, sàng tuyển các loại than, kiểm soát chất l ượng
than sản xuất và chất lượng các lô hàng của các đơn vị sản xuất trước khi tiêu thụ.

+ Trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo các Phân xưởng Sàng, Tuyển, chế biến thực hiện các nhiệm
vụ theo yêu cầu của Công ty.

+ Giám định chất lượng than nguyên vỉa phục vụ cho việc lập kế hoạch sản xuất v à kế hoạch
điều hoà chất lượng hàng tháng.

+ Kiểm tra chất lượng nguồn cấp liệu và các sản phẩm sau chế biến, sàng tuyển, xử lý điều
hoà sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng.

+ Giám định chất lượng chuẩn bị các nguồn hàng cung cấp đến nơi tiêu thụ, giám định chất
lượng than tồn kho, cùng Công ty Cổ phần Giám định TKV giám định chất l ượng than sạch
tiêu thụ tại các phương tiện mua than.

Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Ph òng GĐCL kiểm tra giám sát toàn bộ mọi hoạt động trên

theo ngành dọc, tạo thành một Hệ thống quản lý chất lựợng thống nhất trong toàn Công ty,

khép kín quy trình GĐCL, đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng từng chủng loại than, đáp ứng
yêu cầu sản xuất tiêu thụ.

Các chủng loại than sản xuất, tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - TKV áp dụng các
Tiêu chuẩn chất lượng than thương phẩm vùng Hòn Gai Cẩm Phả: Tiêu chuẩn Việt Nam
TCVN 1790 - 1999 và Tiêu chuẩn cơ sở TC 01: 2006/TKV.

Các chỉ tiêu kỹ thuật than theo TCVN (1790 -1999)

Cỡ hạt Độ tro (AK%) Độ ẩm
TB

Chất bốc
TB

Lưu
huỳnh Nhiệt nặng

TT Loại
than

mm Trung
bình Giới hạn Wlv

TB% VK
TB% SK

TB% QKmin(Cal/g)

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
I - Than cục

1 Cục 2a 50-100 7.00 6.00-8.00 3 6 0.6 7800
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2 ' 25-60 7.00 6.00-8.00 3 6 0.6 7800
3 Cục 2b 50-100 9.00 8.01-10.0 3.5 6 0.6 7650
4 ' 25-200 9.00 8.01-10.0 3.5 6 0.6 7650
5 Cục 3a 35-50 4.00 3.01-5.00 3 6 0.6 8100
6 Cục 4a 15-35 5.00 4.01-6.00 3.5 6 0.6 8000
7 Cục 4b 15-35 9.00 6.01-12.0 3.5 6 0.6 7450
8 Cục 5a 6-18 6.00 5.00-7.00 3.5 6 0.6 7900
9 Cục 5b 6-18 7.00 6.00-8.00 4 6 0.6 7450

II - Than cám
1 Cám 1 0-15 7.00 6.00-8.00 8 6.5 0.6 7800
2 Cám 2 0-15 9.00 8.01-10.0 8 6.5 0.6 7600
3 Cám 2 1-10 8.50 8.01-10.0 8 6.5 0.6 7600
4 Cám 2 1-6 8.50 8.01-10.0 8 6.5 0.6 7600
5 Cám 2 1-5 9.00 8.01-10.0 8 6.5 0.6 7600
6 Cám 2 1-15 9.00 8.01-10.0 8 6.5 0.6 7600
7 Cám 3a 1-15 11.50 10.01-13 8 6.5 0.6 7350
8 Cám 3b 1-15 14.00 13.01-15 8 6.5 0.6 7050
9 Cám 3c 1-15 16.50 15.01-18 8 6.5 0.6 6850

10 Cám 4a 1-15 20.00 18.01-22 8 6.5 0.6 6500
11 Cám 4b 1-15 24.00 22.01-26 8 6.5 0.6 6050
12 Cám 5 1-15 30.00 26.01-33 8 6.5 0.6 5500
13 Cám 6a 1-15 36.00 33.01-40 8 6.5 0.6 4850
14 Cám 6b 1-15 42.00 40.01-45 8 6.5 0.6 4400

*Ghi chú:Các loại than trên đều có trong kho và có thể điều chỉnh các chỉ tiêu kỹ thật theo yêu
cầu thoả thuận với khách hàng (trong phạm vi quy định)

(Nguồn: www.camphaport.com.vn)

TC 01: 2006/TKV

Độ tro khô Ak
%

Độ ẩm toàn
phần Wtp

%

Chất
bốc
khô
(Vk
%)

Lưu huỳnh chung
khô (Skc

%)Loại
than

Mã sản
phẩm

Cỡ
hạt
mm

Tỷ lệ
dưới cỡ
khi giao

nhận
ban đầu
không

lớn hơn
%

Trung
bình Giới hạn trung

bình

không
lớn
hơn

trung
bình

trung
bình

không lớn
hơn

Trị số toả
nhiệt toàn
phần khô

(Qkgr
Cal/g)

không nhỏ
hơn

1. Than cục xô

Cục xô
1A

MVX
01A

25-
250 20 10.50 8.01-13.00 4.50 6.00 6.00 0.600 0.80 7.200

Cục xô
1B

MVX
01B

25-
250 20 15.00 13.01-17.00 4.50 6.00 6.00 0.600 0.80 6.800

cục xô
1C

MVX
01C

25-
250 20 19.50 17.01-20.00 4.50 6.00 6.00 0.600 0.80 6.600

2. Than cục don

Cục don
6A

MVD
02A 15-50 15 18.00 16.01-20.00 5.50 7.00 6.00 0.600 0.80 6.600

cục don
6B

MVD
02B 15-50 15 23.00 20.01-26.00 5.50 7.00 6.00 0.600 0.80 5.900

cục don
6C

MVD
02C 15-50 15 29.00 26.01-33.00 5.50 7.00 6.00 0.600 0.80 5.400

Cục don
7A

MVD
03A

15-
100 20 36.00 33.01-40.00 6.00 8.00 6.00 0.600 0.80 4.700
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cục don
7B

MVD
03B

15-
100 20 41.50 40.01-45.00 6.00 8.00 6.00 0.600 0.80 4.200

cục don
7C

MVD
03C

15-
100 20 47.50 45.01-50.00 6.00 8.00 6.00 0.600 0.80 3.800

Cục don
8A

MVD
04A

15-
100 20 52.50 50.01-55.00 6.00 8.00 6.00 0.600 0.80 3.100

Cục don
8B

MVD
04B

15-
100 20 57.50 55.01-60.00 6.00 8.00 6.00 0.600 0.80 2.650

3. Than cám

Cám 7A MV 05A 0-20 - 47.50 45.01-50.00 9.00 13.00 6.50 0.600 0.80 3.800
Cám 7B MV 05B 0-20 - 52.50 50.01-55.00 9.00 13.00 6.50 0.600 0.80 3.100
Cám 7C MV 05C 0-20 - 57.50 55.01-60.00 9.00 13.00 6.50 0.600 0.80 2.650

(Nguồn: Do Công ty cung cấp)

Toàn bộ các sản phẩm tiêu thụ của Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - TKV được Công ty Cổ
phần Giám định - TKV kiểm soát, đánh giá, cấp Chứng th ư chất lượng trên cơ sở hệ thống
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000.

b) Bộ phận kiểm tra chất lượng của công ty

Bộ phận kiểm tra chất lượng của Công ty: Công ty thành lập riêng 01 phòng Giám định Chất
lượng sản phẩm với tổng số CBCNV tại thời điểm hiện tại l à 10 người:

Trong đó:

Thành viên:

Trưởng phòng: 01

Phó trưởng phòng:     02

Chuyên viên: 02

Kỹ thuật viên: 01

Đốc công: 04

Trình độ:

- Kỹ sư:  09

- Trung cấp: 01

+ Trưởng phòng:

 Chỉ đạo toàn bộ việc thực hiện công tác quản lý chất l ượng của Công ty;

 Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng sản phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ;

 Quản lý các thiết bị Kiểm nghiệm.

+ 01 Phó trưởng phòng:

 Quản lý chất lượng than khai thác, tiêu thụ.

 Trực tiếp lập kế hoạch phẩm cấp than, kế hoạch điều ho à chất lượng than cho các kỳ
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ngắn hạn và dài hạn; theo dõi việc thực hiện kế hoạch.

 Phụ trách việc tổng hợp chất lượng, quản lý theo dõi sổ tay chất lượng.

+ 01 Phó trưởng phòng:

 Quản lý trạm Kiểm nghiệm Trung tâm

 Theo dõi, giám sát hệ thống công nghệ Sàng Tuyển tại Công ty.

 Phụ trách màng lưới an toàn

 Theo dõi các thiết bị kiểm nghiệm.

+ 01 Chuyên viên:

 Tổng hợp theo dõi chất lượng than khai thác, chế biến Sàng Tuyển

 Lưu trữ hồ sơ chất lượng khai thác, chế biến, sàng tuyển.

+ 01 Chuyên viên:

 Tổng hợp theo dõi chất lượng than tiêu thụ, các kết quả khảo sát thí nghiệm. L ưu trữ
hồ sơ chất lượng than tiêu thụ.

+ 01 Đốc Công trực tiếp theo dõi việc thực hiện phương hướng, chất lượng than khai thác,

phụ trách các nhóm kiểm tra chất l ượng than khai thác 3 ca.

+ 01 Kỹ thuật viên và 02 đốc công: Phụ trách các nhóm giám định chất l ượng than sản xuất,
tiêu thụ Ca A, Ca B, Ca C; giáp mối triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất, chế biến, s àng

tuyển, điều hoà chất lượng sản phẩm đảm bảo chất lượng 3 ca.

+ 01 Đốc công: Quản lý trạm kiểm nghiệm Cảng, phụ trách các nhóm Giám định kiểm tra
chất lượng than tiêu thụ tại các cảng.

- Công ty tổ chức hoạt động công tác giám định chất l ượng than phục vụ sản xuấ t, tiêu thụ
gồm 02 Trạm KN, mỗi trạm được giao những nhiệm vụ cụ thể:
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH CHẤT L ƯỢNG

Trạm kiểm nghiệm Trung tâm

Thực hiện công tác Giám định kiểm tra, làm các mẫu thí nghiệm, đối chứng, đối chiếu li ên

phòng, kiểm soát toàn bộ mọi hoạt động của các Trạm KN trong hệ thống quản lý chất l ượng
của Công ty.

Kiểm tra đánh giá chất lượng nguồn than khai thác phục vụ cho việc xây dựng các phương
án sản xuất, kế hoạch chất lượng. Làm các mẫu thí nghiệm, t ìm kiếm các giải pháp công
nghệ.

- Kiểm nghiệm công bố kết quả nguồn cấp liệu, phục vụ chế biến, điều ho à chất lượng than
vào Hệ thống Sàng, Tuyển tại Công ty.

- Điều hoà chất lượng than, tổ chức rót than đảm bảo chất lượng than giao Nhà máy tuyển
theo quy định.

- Tổ chức làm các mẫu khảo sát chất lượng so sánh với chất lượng than tiêu thụ thực tế. Phân
tích chất lượng, đối chiếu kết quả với bộ phận điều ho à pha trộn.

- Giám định chất lượng than nguyên khai giao Nhà máy tuyển.
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- Thực hiện điều hoà, pha trộn các chủng loại than theo yêu cầu sản xuất, tiêu thụ của Công
ty. Giám định chất lượng, công bố kết quả chất lượng các sản phẩm than sàng sạch tại mỏ.

- Kiểm nghiệm đánh giá chất lượng các sản phẩm trung gian sau sàng, bã thải phục vụ cho
công tác chỉ đạo đổ thải, nghiệm thu, lập kế hoạch điều ho à chất lượng.

- KN xác định chất lượng, công bố kết quả các sản phẩm đánh đống nhập kho dự trữ, chuẩn
bị nguồn hàng, hoặc đưa đi tiêu thụ tại các cảng.

Trạm kiểm nghiệm Cảng

- Thực hiện chức năng Giám định; th ường trực kiểm tra giám sát chất l ượng than thương
phẩm, vận chuyển nhập các kho Cảng nội địa.

- Kiểm tra đối chứng, chất lượng than xuất cho khách hàng tại các Cảng.

- Phối hợp cùng Công ty Cổ phần Giám định - TKV, tổ chức Giám định, đối chứng đối chiếu
chất lựợng than tiêu thụ tại các Cảng cho khách hàng.

KCS Công ty thực hiện kiểm tra chất lượng từ than nguyên khai đến than thành phẩm. Giám
định thông báo kết quả chất lượng, các chủng loại than đạt tiêu chuẩn than thương phẩm.

Các loại than thương phẩm tiêu thụ do Công ty Cổ phần Giám định - TKV trực tiếp chịu
trách nhiệm giám định về khối lượng, chất lượng, cấp Chứng thư chất lượng cho khách hàng.

6.7.  Hoạt động Marketing

Để đảm bảo hoạt động kinh doan h có hiệu quả cao, Công ty luôn chú trọng đến công tác
Marketing. Hoạt động Marketing của Công ty thực hiện chủ yếu thông qua 02 bộ phận l à bộ
phận Thị trường và bộ phận Chăm sóc khách hàng thuộc Phòng kế hoạch tiêu thụ.

Bộ phận Thị trường có nhiệm vụ: ngh iên cứu thông tin về thị trường; xây dựng chiến lược
kinh doanh cho từng giai đoạn phát triển; t ìm kiếm khách hàng và đối tác.

Bộ phận Chăm sóc khách hàng có nhiệm vụ: liên hệ với các ban ngành hữu quan trong hoạt
động sản xuất kinh doanh của Công ty; tiếp  nhận những thông tin phản hồi từ khách h àng;

tập hợp nghiên cứu và giải quyết các vấn đề của khách h àng; liên hệ với các phòng ban liên

quan để giải quyết các vấn đề chính đáng của khách h àng; bảo vệ quyền lợi của khách hàng

sau khi hợp đồng kết thúc.

6.8. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế v à bản quyền

a. Nhãn hiệu thương mại

Công ty sử dụng nhãn hiệu TKV cho tất cả các sản phẩm
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b. Đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền

Chưa có

6.9. Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết năm 2007

Giá trị hợp đồng
(Triệu Đồng)

Tên hợp đồng
Tổng số

Phần
đã thực

hiện

Phần
còn lại

Tên cơ quan
ký hợp đồng

Dự kiến
hoàn
thành

Hợp đồng giao thầu khai thác, chế
biến, kinh doanh than với Tập
đoàn Công nghiệp Than -Khoáng
sản Việt Nam (TKV)

1.200.000 977.595 222.405 TKV Năm 2007

Giao nhận thầu khai thác thử
nghiệm Mỏ sắt Thạch Khê – Hà
Tĩnh với Công ty Cổ phần sắt
Thạch Khê - TKV

46.000 0 46.000
Công ty Cổ

phần sắt Thạch
Khê - TKV

Năm 2007

Tổng số 1.246.000 977.595 268.405

(Nguồn: Do Công ty cung cấp)

7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

7.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 2 năm
gần nhất

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006

% tăng

trưởng năm

2006 so với

năm 2005

9 tháng đầu năm

2007

Tổng giá trị tài sản 427.543.679.465 526.061.792.838 23,04 573.554.570.073

Doanh thu thuần 885.405.541.448 1.127.104.789.991 27,3 965.518.654.531

Giá vốn hàng bán 770.562.229.016 966.900.553.219 25,48 839.514.984.724

Lợi nhuận thuần từ

hoạt động kinh

doanh

22.306.513.987 33.745.848.391 51,28

28.033.409.977

Lợi nhuận khác 2.749.586.064 378.959.424 -86,22 (2.647.920.666)

Lợi nhuận trước

thuế
25.056.100.051 34.124.807.815 36,19 25.385.489.311
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Lợi nhuận sau thuế 18.040.392.037 23.862.055.043 32,27 25.385.489.311

Tỷ lệ lợi nhuận trả

cổ tức
- - - -

Tỷ lệ trả cổ tức - - - -

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2006 và báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2007)

Ghi chú:

- Công ty cho các Công ty khai thác m ỏ khác trong vùng thuê đường mỏ với mức phí 500.000
đồng/tấn/km. 9 tháng đầu năm  2007, Công ty tiến hành sửa chữa, nâng cấp đường mỏ với
mục đích vừa phục vụ tốt hơn hoạt động khai thác, sản xuất kinh doanh  của Công ty, đồng
thời nâng cao chất lượng đường mỏ cho thuê. Trước mắt, công tác sửa chữa, nâng cấp này

có chi phí lớn hơn doanh thu từ hoạt động cho thuê đường nên lợi nhuận khác 9 tháng đầu
năm 2007 của Công ty âm 2.647.920.666 đồng.

- Công ty chính thức chuyển thành công ty cổ phần từ tháng 01/2007. Tính đến thời điểm
30/11/2007, Công ty chưa thực hiện chi trả cổ tức năm 2007 cho cổ đông.

7.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong
năm báo cáo

Chính sách quản lý tài chính của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam:

Công ty thực hiện sản xuất theo kế hoạch của Tập đo àn, hạch toán theo giá bán than do Tập
đoàn quy định, vì vậy các chính sách của Tập đoàn về giao khoán chi phí và giá cả ảnh
hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của Công ty.

Căn cứ tình hình tài nguyên: Giá bán than phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng, phẩm cấp
than. Với đặc thù của tài nguyên than, càng khai thác xuống sâu, chất lượng than càng tốt.
Do đó, trong những năm sau, than của Công ty có chất lượng tốt hơn và tương đối ổn định,
góp phần làm tăng doanh thu và lợi nhuận.

Sản lượng than khai thác: Năm 2006 sản lượng Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu – TKV đạt
3,047 triệu tấn và 9 tháng đầu năm 2007 đạt 2,588 triệu tấn . Sản lượng khai thác tăng do các
nguyên nhân sau:

 Nhu cầu tiêu thụ than tăng nhanh;

 Năng lực sản xuất của Công ty tăng cao thông qua việc thu ê thêm các nhà thầu chuyên

thực hiện công tác bốc xúc, vận chuyển đất ;

 Năng lực đầu tư được cải thiện đáng kể với mức đầu t ư khoảng 124 tỷ đồng, chủ yếu bổ
sung máy ép hơi B6000/270 FT, cột cầu bơm điện, nâng cấp máy khoan, máy xúc
EKG, cầu trục Conson, hệ thống bơm moong, hệ thống tuyển huyền phù, máy xúc EKG
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dung tích gầu 10m3, cụm động cơ Cumins N14, xe Kamaz ben, c ụm động cơ
SA6D140, các động cơ CAT; Công ty đã đầu tư nâng cấp nhà cửa, vật kiến trúc và

công cụ dụng cụ quản lý, nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.

8. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong c ùng ngành

a) Vị thế của công ty trong ngành

Khác với các ngành khác, trong ngành than, với sự quản lý và điều tiết của TKV, không có

sự cạnh tranh về sản phẩm và thị trường giữa các Công ty khai thác than.

Tài nguyên, trữ lượng than do Công ty đang khai thác l à tài sản thuộc sở hữu Nhà nước giao
cho Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam là đại diện chủ sở hữu Nhà nước
thống nhất quản lý và không tính vào giá tr ị tài sản của Công ty. Tập đoàn Công nghiệp Than
– Khoáng sản Việt Nam giao cho Công ty quản lý t ài nguyên, trữ lượng này và hàng năm
Công ty khai thác than cho Tập đoàn theo hợp đồng giao nhận thầu khai thác, s àng

tuyển than. (Nguồn: Do Công ty cung cấp). Vì vậy, đối với các công ty khai thác than, thị phần
tiêu thụ sẽ không được xác định.

Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu – TKV có:

Trữ lượng than:

- Vỉa dày 2: Tổng số: 29.674.000 tấn

Trong đó: Cấp A + B = 13.926.000 tấn

Cấp C1 = 15.748.000 tấn

Chiều dày trung bình tổng quát: 48,38m

Chiều dày riêng than: 30,13m

Chiều dày than T1: 28,13m

Chiều dày than T2: 28,13m

Tổng chiều dày đá kẹp trung bình: 17,78m

Tổng số lớp kẹp trung bình: 12,5 lớp

Hệ số chứa than trung b ình: 63%

- Vỉa G4: Tổng số 3.376.000 tấn

Trong đó: Cấp A + B = 1.905.000 tấn

Cấp C1 = 1.471.000 tấn

Chiều dày trung bình tổng quát: 20,24m
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Chiều dày riêng than: 17,49m

Chiều dày than T1: 15,81m

Chiều dày than T2: 2,75m

Tổng chiều dày đá kẹp trung bình: 2,75m

Tổng số lớp kẹp trung b ình: 2,4 lớp

b) Triển vọng phát triển của ngành

Ngành Than là ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng, có nhiều đóng góp lớn trong sự phát triển
của đất nước. Trong 10 năm gần đây, ng ành Than đã có sự phát triển vượt bậc. Ngành Than

đã sản xuất hơn gần 30 triệu tấn than hàng năm, nâng con số xuất khẩu lên hơn 10 triệu tấn,

mang lại nhiều ngoại tệ cho đất nước. Trên nền tảng sản xuất than, ngành Than đã tạo điều
kiện thuận lợi cho sự phát triển của ngành điện, xi măng, vật liệu nổ công nghiệp, sản xuất c ơ
khí, vật liệu xây dựng và nhiều ngành nghề khác.

Quảng Ninh là bể than lớn nhất, có diện tích kéo dài từ Phả Lại đến Vạn Hoa 130km với
chiều rộng từ 10 – 30km, tập trung khoảng 67% trữ lượng than toàn quốc và có khả năng
khai thác lớn nhất cả nước. Sản lượng than chủ yếu là antraxít, sản lượng than mỡ rất thấp -

khoảng 200 ngàn tấn/năm. Bể than Quảng Ninh có vị trí v à các điều kiện địa lý tự nhiên, địa
lý kinh tế rất thuận lợi cho phát triển công  nghiệp khai thác và xuất khẩu than.

Hiện nay, Quảng Ninh có 5 mỏ lộ thiên lớn sản xuất với công suất tr ên dưới 2 triệu tấn than
nguyên khai/năm là: Cọc Sáu, Cao Sơn, Hà Tu, Đèo Nai, Núi Béo ; chiếm hơn 40% tổng sản
lượng khai thác than của toàn Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản  Việt Nam.

Vùng Q uảng
Ninh,

4,049.60

Vùng Bình
M inh - Khoái
Châu (Đồng
bằng sông

Hồng),
1,581.00

Các vùng
khác, 437.9

T RỮ LƯỢNG T HAN PHÂN T HEO VÙNG
Đơn vị: triệu tấn

(Nguồn: TKV)

Tình hình sản xuất và tiêu thụ của ngành than
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Những năm gần đây, ngành Than đã tăng mạnh tốc độ khai thác than ở v ùng mỏ Quảng
Ninh. Theo thống kê về sản lượng khai thác than của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng

sản Việt Nam (TKV)  từ năm 2001 đến năm 2006 được thể hiện tại bảng và sơ đồ sau:

TT Chỉ tiêu Đơn vị 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1 Than nguyên khai Triệu tấn 14,6 17,1 20 27,6 34,9 40,75

Tăng trưởng % 19,67 17,12 16,96 38,00 26,45 16,76

2 Than sạch sản xuất Triệu tấn 12,85 15,44 18,5 25,46 31,32 37,01

Tăng trưởng % 11,55 20,16 19,82 37,62 23,02 18,17

3 Than sạch tiêu thụ Triệu tấn 13,05 14,83 18,82 24,99 30,19 37,67

Tăng trưởng % 13,48 13,64 26,90 32,78 20,81 24,78

(Nguồn: TKV)
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(Nguồn: TKV)

Sang năm 2007, nhu cầu về năng lượng của thị trường trong nước và thế giới tăng cao, ngành

than sẽ tiếp tục tăng tốc độ sản xuất và xuất khẩu than với cấp độ lớn. Theo kế hoạch điều
hành của TKV, năm nay sẽ khai thác 42 triệu tấn than nguyên khai, xuất khẩu 19,5 triệu tấn
than thương phẩm; 8 tháng đầu năm nay TKV khai thác 29,7 triệu tấn than, ti êu thụ 26,9
triệu tấn than, bóc xúc 133 triệu m 3 đất đá, đào 176.000 mét lò; sản xuất 29.000 tấn tinh
quặng đồng… tổng doanh thu đạt 21.900 tỷ đồng (trong đó doanh thu từ than là 14.000 tỷ
đồng).

Về tiêu thụ, nhu cầu than trong nước trong thời gian tới sẽ tăng rất nhanh, từ 15,0 triệu tấn
năm 2005 lên 112 – 118 triệu tấn năm 2025; trong đó nhu cầu than cho nhiệt điện tăng từ gần
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5 triệu tấn lên 76 – 78 triệu tấn, cho sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng tăng từ 3 triệu tấn
lên 15 triệu tấn, cho luyện kim tăng từ 0,25 triệu tấn lên 8 – 9 triệu tấn.

(Nguồn: TKV)

Trên thị trường nội địa, ngành điện là khách hàng tiêu thụ than lớn nhất (trung bình 17%

tổng cầu). Theo quy hoạch phát triển của ng ành điện, trong năm năm tới, Việt Nam sẽ phát
triển thêm 3000 MW nguồn nhiệt điện than và tối thiểu 4500-5500 MW nguồn nhiệt điện
trong 5 năm tiếp theo. Với tiềm năng hạn chế về thủy điện v à nguồn khí đốt tại Việt Nam,
vai trò của nhiệt điện chạy bằng than tăng, kéo theo nhu cầu ti êu thụ than ngày càng lớn. Nhu
cầu về than gia tăng cùng với yêu cầu phát triển các ngành công nghiệp chủ chốt, thể hiện
tiềm năng phát triển mạnh của ng ành than.

Ngoài ra, các ngành tiêu thụ than khác như xi măng, giấy, hóa chất… cũng đang có tốc độ
tăng trưởng cao. Điều này hứa hẹn sức cầu “khổng lồ” về than trong thập kỷ tới.

Tiềm năng thị trường và lĩnh vực khai thác than

TKV đã phát triển được nhiều ngành công nghiệp mới liên quan đến sản xuất than như: xây

dựng các nhà máy nhiệt điện, sản xuất vật liệu xây dựng, li ên doanh lắp ráp xe tải, máy xúc
EKG, máy đào lò, kinh doanh du lịch… đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chính sách
về pháp luật lao động, giải quyết công văn việc làm và một số chính sách xã hội khác.

Trong số các mỏ đang hoạt động (không kể các mỏ than địa ph ương và than bùn) có 32 mỏ
đã được thăm dò tỉ mỉ, 14 mỏ đã được thăm dò sơ bộ, chỉ còn 5 mỏ là đang ở giai đoạn tìm
kiếm tỉ mỉ. Ngoài ra, để chuẩn bị tài nguyên cho tương lai, TKV đ ã được Chính phủ cho
phép hợp tác với NEDO (Nhật Bản) tiến h ành thăm dò đánh giá tài nguyên bể than Đồng
bằng sông Hồng, thăm dò đánh giá than dưới mức - 300m đến đáy tầng chứa than bể than
Quảng Ninh.
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c) Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty với định h ướng của ngành,

chính sách của Nhà nước, và xu thế chung trên thế giới

Định hướng phát triển của Công ty

Phương hướng và mục tiêu

Trong những năm tới, Công ty sẽ mở rộng sản xuất kinh doanh, bảo to àn và phát triển vốn,
đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Sản xuất kinh doanh than

-  Mục tiêu kế hoạch Công ty đặt ra là: Duy trì sản lượng than khai thác ổn định tr ên cơ sở
đầu tư nâng cấp các hệ thống sàng tuyển, nâng cấp chất lượng than để nâng cao giá trị sản
xuất.

- Đầu tư đổi mới công nghệ bốc xúc , vận chuyển tiên tiến, phù hợp với điều kiện sản xuất
của Công ty, nhằm giảm chi phí tiêu hao vật tư - dầu mỡ, giảm hao phí lao động /1 tấn than
sản xuất.

- Tập trung xử lý vấn đề môi trường, công nghệ khai thác Mỏ (đổ bãi thải thấp, trồng cây tạo
các thảm thực vật phủ bề mặt bãi thải đã kết thúc đổ thải, xử lý nước thải trong quá tr ình khai

thác).

- Tập trung đào tạo lực lượng lao động kỹ thuật để đáp ứng y êu cầu vận hành - sửa chữa các
thiết bị công nghệ cao.

Sản xuất kinh doanh khác

- Năm 2007 Công ty đã thắng thầu dự án bóc xúc đất đá thử nghiệm tại Mỏ sắt Thạch Kh ê -

Hà Tĩnh. Dự kiến doanh thu  từ hoạt động này năm 2008 đạt 45.634 triệu đồng; năm 2009 dự
kiến doanh thu đạt 88 .887 triệu đồng. Khi giai đoạn thử nghiệm thành công, Công ty sẽ là
tổng thầu bóc xúc đất đá khai thác quặng tại Mỏ sắt Thạch Kh ê - Hà Tĩnh, thực hiện bóc, xúc

đất đá cho các năm tiếp sau với doanh số dự kiến từ năm 2010 đến 2015 khoảng 700 tỷ
đồng/năm.

Thắng thầu dự án  khai thác thử nghiệm tại Mỏ sắt Thạch Khê - Hà Tĩnh là điều kiện rất
thuận lợi cho Công ty trong giai đoạn đầu t ư đổi mới công nghệ khai thác than tại Mỏ Than
Cọc Sáu, tạo thêm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

- Trong điều kiện ứng dụng công nghệ sàng tuyển mới Công ty tập trung tận thu to àn bộ
nguồn than xấu, bã thải có từ trước năm 1996 sàng tuyển nâng cấp để tiêu thụ.

- Tham gia đấu thầu các dự án hoàn nguyên môi trường khai thác than trong Tập đo àn.
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Đánh giá sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty với định hướng của ngành, chính

sách của Nhà nước và xu hướng chung trên thế giới

Với định hướng phát triển của ngành, chính sách của Nhà nước và xu hướng chung trên thế
giới, định hướng phát triển doanh nghiệp cho những năm tới của Công ty là hoàn toàn phù

hợp và hứa hẹn sự thành công.

9. Chính sách đối với người lao động

a) Số lượng người lao động trong công ty

- Cơ cấu người lao động trong Công ty  tại thời điểm 31/12/2006

Năm 2005 Năm 2006
Tên bộ phận

Nam Nữ Nam Nữ
1- Đảng uỷ 4 1 3 1
2- Đoàn thanh niên 1 1 1 1
3- Ban giám đốc 6 - 5 -
4- Công đoàn 3 2 2 2
5- Cảng Đá bàn 53 30 20 9
6- Công trường 10/10 126 160 125 142
7- Công trường Băng chuyền 122 214 102 168
8- Công trường Băng tải 46 88 46 74
9- Công trường Gạt làm đường 176 36 183 16
10- Công trường Khoan 138 7 130 6
11- Công trường Than 2 47 41 16 18
12- Công trường xúc Thắng lợi 172 7 168 5
13- Công trường xúc Tả ngạn 222 36 197 30
14- Phòng Kế toán 12 99 13 84
15- Phòng ĐKSX 37 1 31 1
16- Phòng Đầu tư xây dựng 9 3 7 2
17- Phòng Bảo vệ thanh tra 121 5 116 5
18- Phòng Cơ điện 11 1 11 -
19- Phòng Cấp phát 20 64 18 65
20- Phòng Giám định chất lượng 8 19 21 29
21- Phòng Kế hoạch 9 5 9 4
22- Phòng Kỹ thuật an toàn 10 0 8 1
23- Phòng Kỹ thuật khai thác 7 1 8 1
24- Phòng Kiểm toán nội bộ - 3 - 3
25- Phòng Kỹ thuật vận tải 13 2 11 2
26- Phòng Lao động tiền lương 10 7 7 5
27- Phòng Quản lý vật tư 10 4 8 4
28- Phòng Trắc địa địa chất 14 3 12 3
29- Phòng Tổ chức đào tạo 4 1 6 2
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30- PX Cơ điện 138 34 125 24
31- PX Chế biến 16 147 17 126
32- PX Phục vụ 69 81 47 52
33- PX Sửa chữa 330 104 304 83
34- PX Trạm mạng 83 42 76 35
35- PXVT Phục vụ 45 2 40 2
36- PXVT số 1 97 6 91 4
37- PXVT số 2 99 6 85 5
38- PXVT số 3 99 7 92 4
39- PXVT số 4 102 6 91 6
40- PXVT số 5 92 5 89 5
41- PXVT số 6 106 6 91 6
42- PXVT số 7 81 7 79 6
43- PXVT số 8 89 8 75 7
44- PXVT số 9 72 4 68 4
45- Trạm y tế 11 15 11 10
46- Văn phòng giám đốc 13 16 3 10
47- Phòng T ĐVT - - 7 5

2953 1337 2675 1077
Tổng

4290 3752

(Nguồn:  Do Công ty cung cấp)

2953

1337

2675

1077

2005 2006

NĂM

SỐ LƯỢNG NGƯỜI LAO ĐỘNG

Nam Nữ

- Trình độ người lao động trong Công ty  tại thời điểm 31/12/2006

Trình độ Số lượng (Người) Tỷ lệ (%)
Trên đại học 0 0

Đại học 388 10,3

Cao đẳng 92 2,5

Trung cấp 163 4,3
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Công nhân 840 22,4

Trình độ khác 2.269 60,5

Tổng cộng 3.752 100
(Nguồn: Do Công ty cung cấp)

b) Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp

Thu nhập bình quân của người lao động trong Công ty có những tiến bộ rõ rệt theo từng năm.

Người lao động trong Công ty ngo ài tiền lương được hưởng theo hệ số còn được trả lương
căn cứ theo trình độ, năng lực và hiệu quả công việc được giao. Công ty thường xuyên kiểm
tra việc thực hiện các chế độ chính sách về tiền l ương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho
các cán bộ công nhân viên, nâng bậc lương hàng năm theo kỳ cho cán bộ công nhân viên.

Trong công tác đào tạo, Công ty đã chú trọng đến công tác tự đào tạo và đào tạo tại chỗ và

đã dành sự quan tâm thiết thực đến khuyến khích các cán bộ trẻ nâng cao tr ình độ chuyên

môn.

Ngoài những quyền lợi được quy định trong Bộ Luật Lao động, người lao động trong công ty
còn được hưởng nhiều đãi ngộ dưới các hình thức như du lịch, nghỉ mát, trợ cấp khi thai sản
và ốm đau, trợ cấp khó khăn…

Với lực lượng lao động đông đảo, Công ty th ường xuyên tổ chức các hoạt động thi đua v ăn
thể (thể thao, văn nghệ) nhằm nâng cao tinh thần đo àn kết, sự gắn bó với Công ty, thể hiện
sự quan tâm của ban lãnh đạo Công ty đến đời sống của ng ười lao động.
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Hoạt động thể thao Hoạt động văn nghệ

Công ty có chính sách khen thư ởng xứng đáng với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất
sắc, có đóng góp sáng kiến về giải pháp kỹ thuật giúp đem lại hiệu quả kinh doanh cao, đồng
thời áp dụng các biện pháp, quy định xử phạt đối với các cán bộ có h ành vi gây ảnh hưởng
xấu đến hoạt động, hình ảnh của Công ty.

Tiền lương bình quân của người lao động

Đơn vị:  Đồng
Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006

Tổng quỹ lương 194.211.000.000 206.873.000.000

Các khoản tiền thưởng 2.118.080.000 5.266.711.372

Tổng thu nhập 196.329.080.000 212.139.711.372

Tiền lương bình quân người/tháng 3.698.000 4.204.000

Thu nhập bình quân người/tháng 3.730.000 4.311.000
(Nguồn: Do Công ty cung cấp)

10. Chính sách cổ tức

Công ty thực hiện chi trả cổ tức theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định về
chi trả cổ tức trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. HĐQT có trách nhiệm xây
dựng phương án phân phối lợi nhuận và kiến nghị mức cổ tức được trả để trình ĐHĐCĐ
quyết định.

Tỷ lệ cổ tức dự kiến trả cho các cổ đông trong các năm tiếp theo l à 12%/năm và tăng dần
cùng tốc độ tăng trưởng của Công ty. Mức  trả cổ tức n ày được đánh giá là trung bình
khá so với các doanh nghiệp cùng ngành. Công ty duy trì chính sách cổ tức ở mức trung
bình đều đặn qua các năm nhằm đem lại thu nhập ổn định cho các cổ đông. Đồng thời chính
sách chi trả cổ tức này tạo điều kiện cho Công ty có thêm nguồn vốn phát triển sản xuất kinh
doanh, phục vụ sự phát triển lâu dài, bền vững.
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11. Tình hình hoạt động tài chính

11.1. Các chỉ tiêu cơ bản

a) Trích khấu hao TSCĐ

Khấu  hao tài sản cố định được trích theo phương pháp đường thẳng theo Quyết định số
206/QDD-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính. Thời gian khấu hao của các nhóm t ài sản
cố định được ước tính như sau:

Nhóm TSCĐ Số năm

Nhà cửa, vật kiến trúc 4 – 20

Máy móc, thiết bị 14 – 25

Phương tiện vận tải 14 – 25

Thiết bị văn phòng 3 – 8

Các tài sản khác 3 – 6

Phần mềm quản lý 3 – 5

(Nguồn: Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2006 đã được kiểm toán)

Giá trị trích khấu hao trong năm 2006 như sau:

Đơn vị: Đồng

Nhóm TSCĐ Số tiền

Tài sản cố định hữu hình

Nhà cửa, vật kiến trúc 5.160.892.717

Máy móc, thiết bị 21.793.347.503

Phương tiện vận tải truyền dẫn 54.717.450.077

Thiết bị dụng cụ quản lý 474.537.374

Tài sản cố định khác 22.080.073

Tổng 82.168.307.744

Tài sản cố định thuê tài chính

Máy móc, thiết bị 947.243.638

Phương tiện vận tải truyền dẫn 20.678.512.406

Thiết bị dụng cụ quản lý -

Tài sản cố định khác -

Tổng 21.625.756.044

Tài sản cố định vô hình
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Quyền sử dụng đất -

Bản quyền, bằng sáng chế -

Nhãn hiệu hàng hóa -

Phần mềm máy vi tính 90.678.874

Tài sản cố định vô hình khác (lợi thế kinh doanh) 2.782.357.565

Tổng 2.873.036.439

Tổng cộng 106.667.100.227

(Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính 2006 đã được kiểm toán)

b) Mức lương bình quân

Thu nhập bình quân người/tháng của Công ty năm 2005 l à 3,753 triệu đồng/người, năm 2006
là 4,311 triệu đồng/người. So với các doanh nghiệp khác c ùng địa bàn tỉnh Quảng Ninh, mức
lương người lao động của Công ty khá cao, ổn định v à mang tính cạnh tranh cao. Công ty
tiếp tục duy trì mức lương hiện có cho người lao động và tăng lương khi Công ty hoạt động
có hiệu quả.

c) Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Công ty thanh toán các khoản nợ đến hạn đúng hạn và đầy đủ.

d) Các khoản phải nộp theo luật định

Công ty thực hiện hạch toán và nộp đầy đủ các khoản thuế theo luật đ ịnh.

Chi tiết thuế và các khoản phải nộp nhà nước trong năm 2006 như sau:

Đơn vị: Đồng

Nhóm thuế Số tiền phải nộp trong năm

Thuế Giá trị gia tăng (628.573)

Thuế Tiêu thụ đặc biệt -

Thuế xuất, nhập khẩu -

Thuế Thu nhập doanh nghiệp 3.854.727.147

Thuế tài nguyên 3.807.823.788

Thuế nhà đất -

Tiền thuê đất -

Các loại thuế khác -

Các khoản phí, lệ phí 4.494.996.000

Các khoản phải nộp khác 283.950.922
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Điều chỉnh thuế TNDN sau xác định giá trị DN 188.143.721

Tổng 12.629.013.005
(Nguồn: Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2006 đã được kiểm toán)

e) Trích lập các quỹ theo luật định

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đ ược phân phối theo quy định tại Công văn số
9927/CV-KTT ngày 20/12/2006 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam
“V/v hướng dẫn lập báo cáo quyết toán tài chính năm 2006 cho các đơn v ị thành viên”.

Số dư cuối năm của các quỹ năm 2005 và 2006 như sau:

Đơn vị: Đồng

Các quỹ Năm 2005 Năm 2006

Quỹ dự phòng tài chính - 2.386.205.504

Quỹ đầu tư phát triển 7.306.171.831 4.296.594.994

Quỹ khen thưởng, phúc lợi 12.273.214.375 10.628.915.385

Tổng cộng 19.579.386.206 17.311.715.883

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2006)

* Ghi chú:

- Quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tư phát triển năm 2006 Công ty phải trả lại Tập đoàn

Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Năm 2007 Công ty hạch toán sang khoản phải
trả phải nộp khác.

- Việc trích lập quỹ của Công ty được thực hiện theo Nghị định 199/2004 ng ày 03/12/2004

của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý tài chính của Công ty nhà nước và quản lý
vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.

f) Các khoản nợ vay của Công ty

Tại thời điểm 31/12/2006

Diễn giải Số tiền vay (đồng)

Vay và nợ ngắn hạn 104.987.150.205

Vay ngắn hạn 63.000.000.000
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Vay ngắn hạn Ngân hàng Công thương Cẩm Phả 23.000.000.000

Vay ngắn hạn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Cẩm Phả 20.000.000.000

Vay ngắn hạn Ngân hàng TMCP Quốc tế - CN Cẩm Phả 20.000.000.000

Vay dài hạn đến hạn trả 24.535.750.000

Ngân hàng Công thương Cẩm Phả 14.579.750.000

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Cẩm Phả 5.756.000.000

Ngân hàng TMCP Hàng hải Quảng Ninh 4.200.000.000

Nợ dài hạn đến hạn trả -

Ngân hàng ANZ -

Ngân hàng Công thương Việt Nam -

Nợ thuê tài chính đến hạn trả 17.451.400.205

Tiền thuê tài chính của 05 xe HD 465-5 3.084.841.284

Tiền thuê tài chính của 02 xe HD 465-7 (Ngân hàng ANZ) 3.759.482.851

Tiền thuê tài chính của 03 xe HD 465-7 (Ngân hàng ANZ) 3.050.826.070

Tiền thuê tài chính của 03 xe HD 465-7 (Ngân hàng Công
thương Cẩm Phả)

2.756.250.000

Tiền thuê tài chính của 04 xe HD 465-7 (Ngân hàng Công
thương Cẩm Phả)

4.800.000.000

Vay và nợ dài hạn 56.849.122.369

Vay dài hạn ngân hàng 30.936.290.000

Ngân hàng Công thương Cẩm Phả 26.960.290.000

Ngân hàng đầu tư và phát triển Cẩm Phả 3.976.000.000

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Quảng Ninh -

Vay đối tượng khác 192.827.066

Vay cán bộ công nhân viên (đất 10-10) 134.272.066

Vay Quỹ tương trợ 58.555.000
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Nợ dài hạn (Thuê tài chính) 25.720.005.303

TSCĐ thuê tài chính của 05 xe HD 465-5 (Ngân hàng ANZ) -

TSCĐ thuê tài chính của 02 xe HD 465-7 (Ngân hàng ANZ) 3.442.903.981

TSCĐ thuê tài chính của 03 xe HD 465-7 (Ngân hàng Công
thương Việt Nam)

4.695.600.981

TSCĐ thuê tài chính của 03 xe HD 465-7(Ngân hàng Công
thương Việt Nam)

11.976.033.206

TSCĐ thuê tài chính của 03 xe HD 465-7 (Ngân hàng ANZ) 5.605.467.135

Tổng 161.836.272.574

(Nguồn: Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2006 đã được kiểm toán)

Tại thời điểm 30/09/2007

Diễn giải Số tiền vay (đồng)

Vay và nợ ngắn hạn 39.241.087.082

Vay ngắn hạn 32.000.000.000

Nợ dài hạn đến hạn trả 7.241.087.082

Vay và nợ dài hạn 136.419.515.408

Vay dài hạn ngân hàng 125.198.310.000

Vay dài hạn đối tượng khác 192.827.066

Nợ dài hạn (Thuê tài chính) 11.028.378.342

Tổng 175.660.602.490

(Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2007)

g) Tình hình công nợ hiện nay
Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 9 tháng đầu
năm 2007

1. Các khoản phải thu 43.400.292.758 41.132.907.578 50.627.275.192

1.1. Các khoản phải thu ngắn hạn 43.400.292.758 41.132.907.578 50.627.275.192

- Phải thu khách hàng 40.881.048.776 30.102.410.441 40.536.025.072

- Trả trước cho người bán 49.641.936 8.226.827.885 8.277.665.395
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- Phải thu nội bộ ngắn hạn - - -

- Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp
đồng xây dựng

- - -

- Phải thu khác 2.469.602.046 2.980.350.023 1.990.265.496

- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (176.680.771) (176.680.771)

1.2. Các khoản phải thu dài hạn - - -

- Phải thu dài hạn của khách hàng - - -

- Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc - - -

- Phải thu dài hạn khác - - -

2. Các khoản phải trả 252.143.952.400 401.596.210.730 437.843.149.877

2.1. Nợ ngắn hạn 134.885.724.823 224.804.850.111 217.920.158.469

- Vay và nợ ngắn hạn 34.270.521.848 104.987.150.205 39.241.087.082

- Phải trả người bán 33.503.204.840 81.795.537.334 84.548.083.523

- Người mua trả tiền trước 2.231.950 3.837.850 930.990.049

- Phải trả người lao động 51.054.295.465 17.079.767.939 26.950.635.158

- Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 2.138.291.113 12.629.013.005 2.963.629.110

- Chi phí phải trả 4.363.120.173 214.515.580 34.635.548.382

- Phải trả nội bộ 5.983.416.740 3.752.585.505 6.227.982.600

- Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng
xây dựng

- - -

- Các khoản phải trả khác 3.570.642.694 4.342.442.693 22.422.202.565

- Dự phòng phải trả ngắn hạn - - -

2.2. Nợ dài hạn 117.258.227.577 176.791.360.619 219.922.991.408

- Vay và nợ dài hạn 52.964.477.577 56.849.122.369 136.419.515.408

- Phải trả dài hạn nội bộ 64.293.750.000 119.942.238.250 83.503.476.000

(Nguồn : Báo cáo Tài chính năm 2006 đ ã được kiểm toán và Báo cáo quyết toán 9 tháng đầu
năm 2007)

h. Giải thích một số khoản mục trong báo cáo t ài chính

Báo cáo tài chính năm 2006:
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- Phải trả người bán: Tăng từ 33.503.204.840 đồng năm 2005 l ên 81.795.150.334 đồng năm
2006 là do trong năm 2006, Công ty đ ã đầu tư, mua sắm các máy móc, thiết bị, nguy ên nhiên

vật liệu (chủ yếu của các Công ty thuộc Tập đo àn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam
và một số Công ty ngoài tập đoàn) phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, nh ưng đến cuối
năm chưa quyết toán cho người bán.

- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước: Năm 2006, Công ty thực hiện cổ phần hóa, xác
định lại số thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên, các khoản phí, lệ phí khác và điều
chỉnh tăng thuế thu nhập doanh nghiệp, tuy nhiên cuối năm Công ty chưa thực hiện nên số
dư cuối kỳ tăng cao. Sang năm 2007, Công ty đ ã hoàn thành nghĩa vụ thuế các các khoản
phải nộp nhà nước khác.

- Phải trả dài hạn nội bộ: Trong giai đoạn cổ phần hóa, Công ty cũng đồng thời đẩy mạnh
hoạt động khai thác, sản xuất kinh doanh n ên đã đầu tư xe Catepilar bằng nguồn vốn vay Tập
đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Khoản tiền vay n ày được hạch toán vào

phải trả dài hạn nội bộ, do đó, số dư cuối kỳ của khoản mục này của năm 2006 tăng cao.

- Đầu tư dài hạn khác: Công ty sử dụng phần lớn năng lượng phục vụ hoạt động sản xuất
kinh doanh là điện năng. Giá điện  phục vụ hoạt động kinh doanh ng ày càng tăng, nhu cầu sử
dụng điện của Công ty tăng cùng tốc độ phát triển, do đó, năm 2006 Công ty đ ã đầu tư vào
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả với số tiền 9.499.403.000 đồng . Công ty đã hạch toán
vào mục đầu tư dài hạn khác nên số cuối năm 2006 của khoản mục đầu t ư dài hạn khác và

đầu tư tài chính dài hạn trên báo cáo tài chính tăng cao.

- Chênh lệch đánh giá lại tài sản: Công ty thực hiện quá trình cổ phần hóa năm 2006 nên

giá trị tài sản của Công ty được điều chỉnh theo kết quả xác định giá trị doanh nghiệp, giá trị
tài sản chênh lệch được xác định là 66.479.591.785 đồng. Khoản chênh lệch này được thể
hiện ở số đầu kỳ trên báo cáo tài chính năm 2006. Đến ngày 16/12/2006, Công ty đã chuyển
trả số tiền này về Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2007:

- Chi phí trả trước ngắn hạn: Công ty đầu tư công cụ dụng cụ phục vụ hoạt động sản xuất
kinh doanh cho năm tài chính 2007 nên chi phí tr ả trước của Công ty thể hiện trên báo cáo tài

chính tại thời điểm 31/12/2006 và 01/01/2007 là 7.529.309.000 đ ồng. Trong 9 tháng đầu năm
2007, Công ty đã dùng hết và chuyển vào chi phí, do đó chi phí trả trước ngắn hạn đến ngày

30/09/2007 là 217.799.377 đồng.

- Vay dài hạn: Để nâng cao năng lực khai thác, sản xuất kinh doanh của Công ty, 9 tháng
đầu năm 2007, Công ty đã vay dài hạn Ngân hàng Đầu tư và phát triển Cẩm Phả, Ngân hàng

Công thương Cẩm Phả, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Quảng Ninh để mua sắm
máy móc, thiết bị, phương tiện thăm dò, phương tiện vận tải… nên khoản mục vay dài hạn
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tăng khoảng 2 lần. Số tiền vay dài hạn tăng tương ứng với nguyên giá tài sản cố định tăng
năm 2007.

- Quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, các khoản phải trả phải nộp khác :

Trên báo cáo tài chính 9 tháng đ ầu năm 2007 của Công ty, số dư đầu kỳ của các khoản mục:
lợi nhuận phân phối năm 2006 dự ph òng tăng vốn 7.153.8566.225 đồng, quỹ đầu tư phát
triển 4.296.594.994 đồng, quỹ dự phòng tài chính 2.386.205.504 đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận
phân phối năm 2006 dự phòng tăng vốn, quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính thuộc
phần vốn Nhà nước còn lại tại Công ty cổ phần thời điểm 01/01/2007 phải nộp về Quỹ sắp
xếp và cổ phần hóa của Tập đoàn. Trong kỳ, Công ty hạch toán các khoản trên sang các

khoản phải trả phải nộp khác nên số dư cuối kỳ của các khoản mục này bằng 0. Đây là một
trong những nguyên nhân chính làm số dư cuối kỳ khoản phải trả phải nộp khác tăng đột
biến.

11..2  Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2005 Năm 2006

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

- Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSNH/Nợ ngắn hạn Lần 0,61 0,48

- Hệ số thanh toán nhanh: (TSNH – Hàng tồn kho)/
Nợ ngắn hạn

Lần 0,33 0,24

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

- Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 58,98 76,34

- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 143,75 322,66

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

- Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng
tồn kho bình quân

Lần 19,34 21,22

- Doanh thu thuần/ Tổng tài sản % 207,09 214,25

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 2,04 2,12

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 11,06 20,96

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng t ài sản % 4,22 4,54

- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh
thu thuần

% 2,52 2,99
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12. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc,  Ban kiểm soát, Kế toán tr ưởng

12.1. Danh sách

 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Tên Năm sinh Chức vụ Số CMND

1 Nguyễn Văn Kiệm 1954 Chủ tịch HĐQT 102145702

2 Phạm Hồng Tài 1959 Ủy viên HĐQT 100999318

3 Nguyễn Duy Thuyết 1949 Ủy viên HĐQT 100765578

4 Lê Văn Bình 1952 Ủy viên HĐQT 100085112

5 Phạm Văn Nhỏ 1953 Ủy viên HĐQT 100074210

 BAN GIÁM ĐỐC

STT Tên Năm sinh Chức vụ Số CMND

1 Phạm Hồng Tài 1959 Giám Đốc 100999318

2 Lê Văn Giáp 1958 Phó giám đốc 100364156

3 Nguyễn Tấn Long 1967 Phó giám đốc 100544976

4 Trần Sơn Hà 1969 Phó giám đốc 100449595

 BAN KIỂM SOÁT

STT Tên Năm

sinh

Chức vụ Số CMND

1 Trần Hữu Liên 1949 Trưởng BKS 012415702

2 Vũ Văn Hùng 1961 Ủy viên BKS 100710815

3 Phạm Thị Quỳnh 1958 Ủy viên BKS 100076578
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TỔ CHỨC NIÊM YẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỌC SÁU – TKV

TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÀNG AN

 KẾ TOÁN TRƯỞNG

STT Tên Năm sinh Chức vụ Số CMND

1 Lê Văn Bình 1952 Kế toán trưởng 100085112

12.2. Sơ yếu lý lịch

 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1) Họ và tên: Nguyễn Văn Kiệm - Chủ tịch HĐQT

- Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 19/08/1954

- Nơi sinh: Xã Bình Dân - Huyện Kim Thành - Tỉnh Hải Dương

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xã Bình Dân - Huyện Kim Thành - Tỉnh Hải Dương

- Số CMND: 012415702

- Địa chỉ thường trú: 56 - Hoa Bằng - Yên Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội

- Điện thoại liên lạc: 0913262036

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác mỏ

- Quá trình công tác:

 Từ tháng 10/1977 đến tháng 5/1994: Công tác tại Mỏ Than Cọc Sáu qua các chức vụ:
Cán bộ kỹ thuật, Phó trưởng phòng Kỹ thuật Khai thác, Quản đốc Công trường Xúc
Thắng Lợi, Trưởng phòng Kỹ thuật Khai thác, Phó giám đốc mỏ

 Từ tháng 6/1994 đến tháng 01/1995: Giám đốc Xí nghiệp than Tận Thu Than 1

 Từ tháng 02/ 1995 đến tháng 10/1995: Phó giám đốc Công ty Than Cẩm Phả

 Từ tháng 11/1995 đến tháng 7/2002: Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Than Việt
Nam

 Từ tháng 08/2002 đến tháng 01/2006: Giám đốc Công ty Than Cọc Sáu – TKV
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TỔ CHỨC NIÊM YẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỌC SÁU – TKV

TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÀNG AN

 Từ 02/2006 đến tháng12/2006: Uỷ viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp
Than - Khoáng sản Việt Nam

 Từ tháng 01/2007 đến nay: Uỷ viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than -

Khoáng sản Việt Nam. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu –
TKV

- Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Cọc
Sáu – TKV

- Chức vụ công tác ở Công ty khác: Uỷ viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than -

Khoáng sản Việt Nam.

- Số cổ phần nắm giữ: 5.101.037 cổ phần

Trong đó:

 Sở hữu cá nhân: 1.037cổ phần

 Đại diện phần vốn Nhà nước: 5.100.000 cổ phần

- Số cổ phần của những người có liên quan: 0 cổ phần

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không

- Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

2) Họ và tên: Phạm Hồng Tài - Uỷ viên HĐQT – Giám đốc

- Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 16/04/1959

- Nơi sinh: Đồng Phú - Đông Hưng - Thái Bình

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc:  Kinh

- Quê quán: Đồng Phú - Đông Hưng - Thái Bình

- Số CMND: 100999318

- Địa chỉ thường trú: Tổ 118 - Cẩm Phú - Cẩm Phả - Quảng Ninh

- Điện thoại liên lạc: 0913267920

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác

- Quá trình công tác:
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TỔ CHỨC NIÊM YẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỌC SÁU – TKV

TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÀNG AN

 Từ tháng 6/1977 đến tháng 6/1981: Bộ đội

 Từ tháng 7/1981 đến tháng 12/1989: Xuất ngũ trở về địa phương và đi học Đại học tại
Trường đại học mỏ Địa chất

 Từ tháng 01/1990 đến tháng 12/2006: Công tác tại Công ty Than Cọc Sáu qua các
chức vụ:  Kỹ sư Khai thác, Phó trưởng phòng Kỹ thuật Khai thác, Quản đốc Công
trường Xúc Thắng Lợi, Phó giám đốc, Giám đốc Công ty.

 Từ tháng 01/2007 đến nay: Uỷ viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty Cổ phần
Than Cọc Sáu - TKV

- Chức vụ công tác hiện nay: Uỷ viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty Cổ phần
Than Cọc Sáu – TKV.

- Chức vụ công tác ở Công ty khác: Không

- Số cổ phần nắm giữ: 2.358 cổ phần

Trong đó:

 Sở hữu cá nhân: 2.358 cổ phần

 Đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần

- Số cổ phần của những người có liên quan: 0 cổ phần

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không

- Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

3) Họ và tên: Nguyễn Duy Thuyết - Uỷ viên HĐQT

- Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 06/10/1949

- Nơi sinh: Thiệu Minh - Thiệu Hoá - Thanh Hoá

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Thiệu Minh - Thiệu Hoá - Thanh Hoá

- Số CMND: 100076578

- Địa chỉ thường trú: Tổ 45A - Cẩm Đông - Cẩm Phả - Quảng Ninh

- Điện thoại liên lạc: 0913249830

- Trình độ văn hóa: 10/10
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TỔ CHỨC NIÊM YẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỌC SÁU – TKV

TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÀNG AN

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác

- Quá trình công tác:

 Từ tháng 01/1974 đến tháng 06/1994: Cán bộ kỹ thuật, Phó trưởng phòng, Trưởng
phòng Kỹ thuật, Phó giám đốc Công ty Than Đ èo Nai- Quảng Ninh

 Từ tháng 7/ 1994 đến tháng 02/1996: Phó giám đốc Xí nghiệp Tận Thu Than I -

Quảng Ninh

 Từ tháng 03/1996 đến tháng 12/2006: Công tác tại Công ty Than Cọc Sáu - TKV qua

các chức vụ:  Phó giám đốc, Bí thư Đảng uỷ Công ty Than Cọc Sáu

 Từ tháng 01/2007 đến nay: Uỷ viên Hội đồng quản trị - Bí thư Đảng uỷ Công ty Cổ
phần Than Cọc Sáu - TKV

- Chức vụ công tác hiện nay: Uỷ viên Hội đồng quản trị - Bí thư Đảng uỷ Công ty Cổ
phần Than Cọc Sáu - TKV

- Chức vụ công tác ở Công ty khác: Không

- Số cổ phần nắm giữ: 12.581 cổ phần

Trong đó:

o Sở hữu cá nhân: 12.581 cổ phần

o Đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần

- Số cổ phần của những người có liên quan: 0 cổ phần

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không

- Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

4) Họ và tên: Lê Văn Bình - Uỷ viên HĐQT - Kế toán trưởng

- Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 05/02/1952

- Nơi sinh: Đông Hoàng - Đông Hưng - Thái Bình

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Đông Hoàng - Đông Hưng - Thái Bình

- Số CMND: 100085112

- Địa chỉ thường trú: Tổ 12 - Cẩm Phú - Cẩm Phả - Quảng Ninh
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TỔ CHỨC NIÊM YẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỌC SÁU – TKV

TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÀNG AN

- Điện thoại liên lạc: 0913262411

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Quá trình công tác:

 Từ năm 1971 đến  năm 1974: Bộ đội chiến trường B

 Từ năm 1974 đến năm 1977: Chuyển ngành - Đi học trung học chuyên nghiệp

 Từ năm 1977 đến năm 12/2006: Công tác tại Công ty Than Cọc Sáu qua các chức
vụ: Nhân viên phòng Kế toán, Đội trưởng Đội thống kê, Phó trưởng phòng Kế toán,
Kế toán trưởng Công ty.

 Từ năm 01/2007 đến nay: Uỷ viên Hội đồng quản trị - Kế toán trưởng Công ty Cổ
phần Than Cọc Sáu - TKV

- Chức vụ công tác hiện nay: Uỷ viên Hội đồng quản trị - Kế toán trưởng Công ty Cổ
phần Than Cọc Sáu - TKV

- Chức vụ công tác ở Công ty khác: Không

- Số cổ phần nắm giữ: 3.499  cổ phần

Trong đó:

 Sở hữu cá nhân: 3.499  cổ phần

 Đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần

- Số cổ phần của những người có liên quan: Không

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không

- Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

5) Họ và tên: Phạm Văn Nhỏ - Ủy viên HĐQT

- Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 01/06/1953

- Nơi sinh: Xã Sơn Hà – Huyện Hương Sơn – Tỉnh Hà Tĩnh

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xã Sơn Hà – Huyện Hương Sơn – Tỉnh Hà Tĩnh

- Số CMND: 100074210
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- Địa chỉ thường trú: Tổ 6 – Phường Cẩm Thịnh – Thị xã Cẩm  Phả - Tỉnh
Quảng Ninh

- Điện thoại liên lạc: 033 865539

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

- Quá trình công tác:

Từ tháng 12/1973 đến tháng 07/1987: Công tác tại Xí nghiệp vận tải ô tô Cẩm Phả qua các
chức vụ: Thợ sửa chữa ô tô, Cán bộ kỹ thuật, Đội phó kỹ thuật Đội xe, Tr ưởng phòng kỹ
thuật.

Từ tháng 08/1987 đến tháng 12/2006: Công tác tại Công ty Than Cọc Sáu qua các chức vụ:
Trưởng phòng Kỹ thuật Vận tải, Phó Giám đốc Công ty.

Từ tháng 01/2007 đến tháng 09/2007: Ủy vi ên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty Cổ
phần Than Cọc Sáu – TKV

- Chức vụ công tác hiện nay: Đã mất

- Chức vụ công tác ở Công ty khác:   Không

- Số cổ phần nắm giữ: 1.143 cổ phần

Trong đó:

 Sở hữu cá nhân:  1.143 cổ phần

 Đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần

- Số cổ phần của những người có liên quan: Không

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không

- Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

*) Ghi chú: Ông Phạm Văn Nhỏ đã mất ngày 06/09/2007 nên HĐQT hi ện tại chỉ có 04 thành

viên. Công ty sẽ bầu bổ sung thành viên HĐQT trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông vào

tháng 03 năm 2008.

 BAN GIÁM ĐỐC

1) Họ và tên: Phạm Hồng Tài – Giám đốc (Như trên)

2) Họ và tên: Lê Văn Giáp - Phó giám đốc

- Giới tính: Nam
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TỔ CHỨC NIÊM YẾT
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TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÀNG AN

- Ngày tháng năm sinh: 15/08/1958

- Nơi sinh: Sơn Bình - Hương Sơn - Hà Tĩnh

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Sơn Bình - Hương Sơn - Hà Tĩnh

- Số CMND: 100364156

- Địa chỉ thường trú: Tổ 41 - Cẩm Thành - Cẩm Phả - Quảng Ninh

- Điện thoại liên lạc: 0912178775

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác

- Quá trình công tác:

 Từ tháng 02/1979 đến nay: Công tác tại Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - TKV qua

các chức vụ: Kỹ thuật viên Khoan nổ mìn, Đốc công, Phó quản đốc, Ca  trưởng,
Trưởng phòng Điều khiển Sản xuất, Phó giám đốc Công ty

- Chức vụ công tác hiện nay: Phó giám đốc Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - TKV

- Chức vụ công tác ở Công ty khác: Không

- Số cổ phần nắm giữ: 928  cổ phần

Trong đó:

 Sở hữu cá nhân: 928 cổ phần

 Đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần

- Số cổ phần của những người có liên quan: 0 cổ phần

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không

- Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

3) Họ và tên: Nguyễn Tấn Long – Phó giám đốc

- Giới tính:  Nam

- Ngày tháng năm sinh: 08/11/1967

- Nơi sinh: Bảo Xuyên - Vụ Bản - Nam Định

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh
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TỔ CHỨC NIÊM YẾT
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TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÀNG AN

- Quê quán: Bảo Xuyên - Vụ Bản - Nam Định

- Số CMND: 100 544 976

- Địa chỉ thường trú: Tổ 107A - Cẩm Phú - Cẩm Phả - Quảng Ninh

- Điện thoại liên lạc: 0912170667

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí ô tô

- Quá trình công tác:

 Từ tháng 12/1984 đến đến tháng 07/1987: Công tác tại Xí nghiệp vận tải ô tô Cẩm
Phả - Quảng Ninh.

 Từ tháng 08/1987 đến nay: Công  tác tại Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - TKV qua

các chức vụ: Công nhân sửa chữa ô tô, Nhân vi ên Phòng Vật tư, Phó trưởng phòng,

Trưởng phòng Vật tư, Phó giám đốc Công ty.

- Chức vụ công tác hiện nay: Phó giám đốc Công ty  Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu -

TKV

- Chức vụ công tác ở Công ty khác: Không

- Số cổ phần nắm giữ: 750 cổ phần

Trong đó:

 Sở hữu cá nhân: 750 cổ phần

 Đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần

- Số cổ phần của những người có liên quan: 0 cổ phần

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không

- Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

4) Họ và tên: Trần Sơn Hà – Phó giám đốc

- Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 01/10/1969

- Nơi sinh: Cửa Ông -  Cẩm Phả - Quảng Ninh

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Hải Trung - Hải Hậu - Nam Hà
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- Số CMND: 100449595

- Địa chỉ thường trú: Tổ 31A - Cẩm Phú - Cẩm Phả - Quảng Ninh

- Điện thoại liên lạc: 0912049533

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác

- Quá trình công tác:

 Từ tháng 8/1992 đến nay: Công tác tại Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - TKV qua các

chức vụ: Công nhân, Đốc công, Cán bộ, Phó trưởng phòng và Trưởng phòng  Phòng

Kỹ thuật Khai thác, Trưởng phòng Điều khiển Sản xuất, Phó giám đốc Công ty

- Chức vụ công tác hiện nay: Phó giám đốc Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - TKV

- Chức vụ công tác ở Công ty khác: Không

- Số cổ phần nắm giữ: 464 cổ phần

Trong đó:

 Sở hữu cá nhân: 464 cổ phần

 Đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần

- Số cổ phần của những người có liên quan: 0 cổ phần

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không

- Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

 BAN KIỂM SOÁT

1) Họ và tên: Trần Hữu Liên - Trưởng ban kiểm soát

- Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 20/03/1949

- Nơi sinh: Thái Thụy - Thái Bình

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Thái Thụy - Thái Bình

- Số CMND: 012415702
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- Địa chỉ thường trú: 21/4 - Tổ 80 - Phường Khương Trung - Quận Thanh
Xuân - TP  Hà Nội.

- Điện thoại liên lạc: 0913262036

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Quá trình công tác:

 Từ năm 1972 đến năm 1994: Công tác tại Liên hiệp Than Hồng Gai - Công ty Than

Cẩm Phả - Quảng Ninh

 Từ tháng 6/1994 đến nay: Chuyên viên - Trưởng ban thuộc Tập đoàn Công nghiệp
Than Khoáng sản Việt Nam

- Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu

- TKV

- Chức vụ công tác ở Công ty khác: Trưởng ban Quản trị rủi ro và Pháp chế - Tập đoàn Công

nghiệp Than - Khoáng sản Niệt Nam

- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần

Trong đó:

 Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

 Đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần

- Số cổ phần của những người có liên quan: 0 cổ phần

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không

- Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

2) Họ và tên: Vũ Văn Hùng - Uỷ viên ban kiểm soát

- Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 06/01/1961

- Nơi sinh: Hòn Gai - Quảng Ninh

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Quang Trung - Phú Xuyên - Hà Tây

- Số CMND: 100710815
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- Địa chỉ thường trú: Tổ 47 - Cẩm Thành - Cẩm Phả - Quảng Ninh

- Điện thoại liên lạc: 0913264917

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế Vận tải

- Quá trình công tác:

 Từ tháng 08/1981 đến tháng 07/1987: Lái xe - Xí nghiệp Vận tải ô tô Cẩm Phả -

Quảng Ninh

 Từ tháng 08/1987 đến tháng 12/2006: Công tác tại Công ty Than Cọc Sáu qua các
chức vụ: Lái xe, Nhân viên, Phó trưởng phòng Kế toán, Trưởng phòng Kế hoạch tiêu

thụ.

 Từ tháng 01/2007 đến nay: Uỷ viên Ban kiểm soát - Trưởng phòng Kế hoạch tiêu thụ
Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - TKV

- Chức vụ công tác hiện nay: Uỷ viên Ban kiểm soát -  Trưởng phòng Kế hoạch Tiêu

thụ Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - TKV

- Chức vụ công tác ở Công ty khác: Không

- Số cổ phần nắm giữ: 857 cổ phần

Trong đó:

 Sở hữu cá nhân: 857 cổ phần

 Đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần

- Số cổ phần của những người có liên quan: 0 cổ phần

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không

- Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

3) Họ và tên: Phạm Thị Quỳnh - Uỷ viên ban kiểm soát

- Giới tính: Nữ

- Ngày tháng năm sinh: 15/08/1958

- Nơi sinh: Cửa ông - Quảng Ninh

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc:  Kinh

- Quê quán: Phong Cốc - Yên Hưng - Quảng Ninh

- Số CMND: 100085675
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- Địa chỉ thường trú: Tổ 40 - Cẩm Phú - Cẩm Phả - Quảng Ninh

- Điện thoại liên lạc: 0912353574

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Quá trình công tác:

 Từ tháng 12/1977 đến tháng 12/2006: Công tác tại Công ty Than Cọc Sáu qua các
chức vụ: Nhân viên Phòng Kế toán, Phó trưởng phòng Kế toán, Trưởng phòng

Kiểm toán nội bộ.

 Từ tháng 01/2007 đến nay: Uỷ viên Ban kiểm soát - Trưởng phòng Kiểm toán Nội
bộ Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - TKV

- Chức vụ công tác hiện nay: Uỷ viên Ban kiểm soát - Trưởng phòng Kiểm toán
nội bộ  Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - TKV

- Chức vụ công tác ở Công ty khác: Không

- Số cổ phần nắm giữ: 1000 cổ phần

Trong đó:

 Sở hữu cá nhân: 1000 cổ phần

 Đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần

- Số cổ phần của những người có liên quan: 0 cổ phần

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không

- Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

 KẾ TOÁN TRƯỞNG

1) Họ và tên: Lê Văn Bình (Như trên)

13. Tài sản

Tổng giá trị tài sản cố định của Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu – TKV tại thời điểm
31/12/2006 là 405.448.557.943 đồng. Trong đó:

Đơn vị: Đồng
TT Nhóm tài sản Giá trị nguyên giá Giá trị còn lại

A/ TSCĐ hữu hình 754.701.820.699 330.737.292.317

I Nhà cửa vật kiến trúc 59.052.103.446 29.005.878.744
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II Máy móc thiết bị 264.487.296.138 128.772.391.778

III Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn 426.210.212.397 170.001.674.969

IV Thiết bị dụng cụ quản lý 4.912.208.718 2.921.096.825

V Tài sản cố định khác 40.000.000 36.250.002

B/ TSCĐ thuê tài chính 100.545.954.981 68.910.692.745

C/ TSCĐ vô hình 8.897.205.894 5.840.572.880

Tổng cộng 864.144.981.574 405.488.557.943

(Nguồn: Thuyết minh Báo cáo Tài chính năm 2006 đã kiểm toán)

Tại thời điểm 30/09/2007, tổng giá trị tài sản cố định của Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu –
TKV là: 458.917.726.666 đồng. Trong đó:

Đơn vị: Đồng
TT Nhóm tài sản Giá trị nguyên giá Giá trị còn lại

A/ TSCĐ hữu hình 901.287.766.666 391.142.740.024

I Nhà cửa vật kiến trúc 86.075.525.879 52.243.680.972

II Máy móc thiết bị 303.510.716.450 138.659.010.818

III Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn 506.336.046.916 197.538.259.696

IV Thiết bị dụng cụ quản lý 4.912.208.718 2.285.513.892

V Tài sản cố định khác 453.268.703 416.274.646

B/ TSCĐ thuê tài chính 113.123.791.171 61.273.720.224

C/ TSCĐ vô hình 8.897.205.894 3.670.087.250

Tổng cộng 1.023.308.763.731 456.086.547.498

(Nguồn: Thuyết minh Báo cáo Tài chính 9 tháng đầu năm 2007)

Diện tích đất đai doanh nghiệp đang sử dụng:

- Diện tích đất giao công ty quản lý: 8.500.000m2 tại Phường Cẩm Phú và Cẩm Thịnh –
Cẩm Phả - Quảng Ninh.

- Diện tích đất thuê:

STT Nội dung Diện tích (m2) Địa điểm Thời gian
bắt đầu thuê

Thời gian
thuê (năm)

1
Công trường

khai thác
2.872.541

Phường Cẩm Phú
- Cẩm Phả -
Quảng Ninh

1998 30

2 Khu văn phòng 19.143 Phường Cẩm Phú 1998 30
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- Cẩm Phả -
Quảng Ninh

(Nguồn: Do Công ty cung cấp)

14. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận v à cổ tức trong năm 2007 và 2008 do

Công ty đề ra

Kế hoạch năm 2007 Kế hoạch năm 2008

Chỉ tiêu Giá trị
(Triệu đồng)

% tăng
giảm so
với năm

2006

Giá trị
(Triệu đồng)

% tăng
giảm so
với năm

2007
 Doanh thu thuần 1.200.000 6,47 1.569.634 30,8
 Lợi nhuận sau thuế 33.153 38,94 57.900 74,64

 Tỷ lệ Lợi nhuận sau

thuế/Doanh thu thuần 2,76 30,19 3,69 33,7

 Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn

chủ sở hữu 27,74 32,35 35,63 28,44

 Tỷ lệ trả cổ tức 12% - 12% 0

Ghi chú: Công ty được miễn 100% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 02 năm 2007,
2008; giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 02 năm tiếp theo l à 2009, 2010.

Năm 2008, kế hoạch doanh thu tăng 30,8% và lợi nhuận tăng 74,64% so với 2007 do Tập
đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam giao tăng sản lượng khai thác lên 1.524 tỷ
đồng. Thêm vào đó, năm 2008 việc khai thác mỏ sắt Thạch Khê – Hà Tĩnh bắt đầu mang lại
doanh thu theo kế hoạch là 45,634 tỷ đồng .

Trong 9 tháng đầu năm 2007, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khá tốt, doanh thu
thuần đạt 80,46% kế hoạch đề ra cho cả năm, lợi nhuận sau thuế đạt 76,57% kế hoạch  lợi
nhuận cả năm. Như vậy, đến cuối năm 2007, kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức do  Công
ty đề ra là có thể thực hiện được.

a) Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nói trên

- Nền kinh tế tăng trưởng cao cùng với nhu cầu tiêu thụ năng lượng ngày càng cao là yếu
tố cho sự phát triển bền vững của ng ành Than nói chung và Công ty C ổ phần Than Cọc
Sáu – TKV nói riêng. Việc mở rộng hoạt động khai thác, sản xuất kinh doanh của Công
ty sang các lĩnh vực khác để đa dạng hóa sản phẩm đang đ ược Công ty từng bước thực
hiện và hứa hẹn mang lại hiệu quả cao.
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- Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu – TKV được xây dựng
căn cứ theo triển vọng phát triển ng ành Than Việt Nam và phù hợp với kế hoạch phát
triển của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Năm 2007, dựa tr ên Hợp
đồng giao nhận thầu khai thác, s àng tuyển than năm 2007 giữa Tập đo àn Công nghiệp
Than – Khoáng sản Việt Nam và Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu, Công ty đ ược tập đoàn

giao kế hoạch sản lượng khá cao. Sự phù hợp giữa định hướng phát triển của Công ty và

định hướng phát triển chung của ngành Than là yếu tố thuận lợi để Công ty thực hiện kế
hoạch lợi nhuận và cổ tức.

- Năng lực đầu tư và năng lực sản xuất của Công ty ngày càng cao. Những năm gần đây,
Công ty đã đầu tư thêm thiết bị để tăng cường năng lực khai thác. Công ty có các đội vận
tải, bốc xúc đất đã chuyên nghiệp và thiết bị hiện đại, có thể đáp ứng nhu cầu của Công ty
và thực hiện các hợp đồng thầu bóc, bốc xúc đ ất đá khác.

- Sự năng động và nhạy bén của Ban lãnh đạo, phương hướng phát triển đúng đắn và sự
quan tâm của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, kế hoạch lợi nhuận
và cổ tức của Công ty hoàn toàn có thể thực hiện được.

- Dự án khai thác mỏ quặng sắt Thạch Khê – Hà Tĩnh dự kiến doanh thu năm 2008 đạt
45.634 triệu đồng; năm 2009 dự kiến doanh thu đạt 88.887 triệu đồng. Khi giai đoạn thử
nghiệm thành công, Công ty sẽ là tổng thầu bóc xúc đất đá khai thác quặng tại Mỏ sắt
Thạch Khê - Hà Tĩnh, thực hiện bóc, xúc đất đá cho các năm tiếp sau với doanh số dự
kiến từ năm 2010 đến 2015 khoảng 700 tỷ đồng/năm. Trong điều kiện ứng dụng công
nghệ sàng tuyển mới Công ty tập trung tận thu to àn bộ nguồn than xấu, bã thải có từ
trước năm 1996 sàng tuyển nâng cấp để tiêu thụ.

Với những căn cứ nêu trên, Công ty tin rằng kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của Công ty hoàn

toàn có thể thực hiện được.

b)Kế hoạch đầu tư, dự án đã được HĐQT, ĐHĐCĐ thông qua

Trong các năm tới, Công ty triển khai dự án khai thác mỏ quặng sắt Thạch  Khê – Hà Tĩnh
với giá trị hợp đồng là 46 tỷ, tổ chức thực hiện từ 01/12/2007. Với kinh nghiệm lâu năm
trong lĩnh vực khai thác, sự ủng hộ của Tập đo àn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt
Nam, Công ty đã thực hiện triển khai dự án từ 01/12/2007.

Công ty tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị nâng cao năng lực khai thác v à sản xuất than.

15. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức
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Công ty đang trong quá tr ình hoạt động tốt, và tiếp tục đầu tư tăng năng lực khai thác và sản
xuất kinh doanh. Với việc đầu tư phát triển năng lực, khi nhu cầu khai thác phải đ ào sâu hơn
nữa (dưới -300m), khả năng của Công ty hoàn toàn có thể đáp ứng được.

Xét về thị trường ngành năng lượng Việt Nam, hiện nay nhu cầu về năng l ượng phục vụ nhu
cầu hoạt động sản xuất kinh doanh rất lớn. Hơn nữa, Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu – TKV

sau khi khai thác sẽ bán cho Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam để Tập
đoàn thực hiện bán sản phẩm cho khách h àng sử dụng nên đối với Công ty, thị trường tiêu

thụ có tính ổn định cao. Với đặc thù này, Công ty sẽ không gặp khó khăn thực hiện kế hoạch
doanh thu và lợi nhuận.

Thị trường thép Việt Nam đang rất sôi động v à có tốc độ tăng trưởng nhanh, nhu cầu tiêu

dùng tăng cao cùng với tốc độ đô thị hóa:

Tỷ lệ đô thị hóa (dân số đô thị/dân số cả nước) của Việt Nam

Nguồn:
o PGS.TS. Lưu Đức Hải, Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn, Bộ Xây

dựng;
o Chiến lược Phát triển thành phố: Từ tầm nhìn tới Tăng trưởng và Xóa đói giảm

nghèo;

Phiên họp toàn thể II: Phát triển đô thị ở V iệt Nam, KTS Trần Ngọc Chính, Vụ tr ưởng Vụ
Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng, Bộ Xây dựng. Số liệu 2010 v à 2020

Nắm bắt được nhu cầu thị trường thép, Công ty đã đầu tư vào mở quặng sắt Thạch Khê – Hà

Tĩnh. Sang năm 2008, dự án này bắt đầu có doanh thu và lợi nhuận, tạo một bước ngoặt lớn
trong phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty trong t ương lai.

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá
của tổ chức tư vấn, dựa trên cơ sở những thông tin được thu thập có chọn lọc và dựa trên lý

thuyết về tài chính, chứng khoán mà không hàm ý bảo đảm giá trị chứng khoán cũng nh ư
tính chắc chắn của các số liệu được dự báo. Nhận xét này chỉ mang tính tham khảo với nh à

đầu tư khi tự mình ra quyết định.
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16.  Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đăng ký niêm yết

Không có

17. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng
đến giá cả chứng khoán niêm yết

Không có
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V. CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT

1. Loại chứng khoán: Cổ phiếu thường
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
3. Tổng số chứng khoán niêm yết: 10.000.000 cổ phần
4. Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nh ượng theo quy định của pháp luật hoặc của
tổ chức phát hành

a. Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ đông sáng lập

Cổ đông sáng lập bị hạn chế chuyển nhượng trong 03 năm kể từ ngày 02/01/2007 là 56 cổ
đông với tổng số cổ phần hạn chế chuyển nhượng là 5.153.350 cổ phần.

b. Hạn chế chuyển nhượng đối với thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế
toán trưởng

Theo tiết d, điểm 1, điều 9 Nghị định 14/2007/NĐ -CP ngày 19/01/2007 quy đ ịnh chi tiết thi
hành một số điều luật của Luật Chứng khoán quy định: “ Cổ đông l à thành viên Hội đồng
quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng
Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do m ình

sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ng ày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6
tháng tiếp theo, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nh à nước do các cá nhân trên đại diện

nắm giữ”.

Như vậy số cổ phiếu bị hạn chế chuyển nh ượng không thuộc sở hữu Nhà nước mà các thành

viên nêu trên sở hữu hoặc làm đại diện sẽ bị hạn chế chuyển nhượng có số lượng cụ thể như
sau:

Chức vụ Họ tên

Loại
chứng
khoán

Số cổ phần

Hạn chế chuyển
nhượng trong 6

tháng kể từ ngày

niêm yết

Hạn chế chuyển
nhượng trong 6
tháng tiếp theo

Chủ tịch
HĐQT

Nguyễn Văn
Kiệm

2 1.037 1.037 519

Ủy viên

HĐQT
Nguyễn Duy
Thuyết

2 12.581 12.581 6.291

Giám đốc -

Ủy viên

Phạm Hồng
Tài

2 2.358 2.358 1.179
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HĐQT

Phó Giám

đốc
Lê Văn Giáp 2 928 928 464

Phó Giám

đốc
Nguyễn Tấn
Long

2 750 750 375

Phó Giám

đốc
Trần Sơn Hà 2 464 464 232

Trưởng ban
Kiểm soát

Trần Hữu
Liên 2 0 0 0

Ủy viên

BKS

Vũ Văn Hùng
2 857 857 429

Ủy viên

BKS

Phạm Thị
Quỳnh 2 1.000 1.000 500

Kế toán
trưởng - Ủy
viên HĐQT

Lê Văn Bình 2 3.499 3.499 1.750

Tổng cộng 23.474 23.474 11.737

5. Phương pháp tính giá

Ngày 09/10/2006 Công ty thực hiện bán đấu giá qua Trung tâm giao dịch chứng khoán H à

Nội với giá đấu thành công bình quân là  31.769 đồng/cổ phần.

Theo phương pháp giá trị sổ sách thì:

Tại thời điểm 30/09/2007 (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần):

Nguồn vốn chủ sở hữu – Nguồn kinh
phí và các quỹ khác

125.385.489.311

Giá sổ sách cổ phiếu = ------------------------------------------ = ------------------ = 12.539đ/cp

Số cổ phần đã phát hành - Cổ phiếu quỹ 10.000.000

* Ghi chú: Công ty hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ phần từ ngày 02/01/2007.

6. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với ng ười nước ngoài
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Các nhà đầu tư Tổ chức và cá nhân nước ngoài được đăng ký và nắm giữ cổ phần của Công
ty theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Theo Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/09/2005 và Thông tư s ố 90/2005/TT-BTC

ngày 17/10/2005 của Bộ Tài Chính về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào Thị trường
chứng khoán Việt Nam, trong đó quy định tổ chức, cá nhân nước ngoài mua, bán cổ phiếu
trên Thị trường Chứng khoán được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu đang l ưu hành của
tổ chức niêm yết/ đăng ký giao dịch. Sau khi đăng ký giao dịch tr ên Trung tâm Giao dịch
Chứng khoán Hà Nội, tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài đối với cổ phiếu Công ty sẽ tuân
thủ theo quy định trên.

Hiện tại, cổ đông nước ngoài nắm giữ 1.673.693 cổ phần của Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu
– TKV, tương ứng với 16,74% tổng số cổ phiếu hiện đang lưu hành.

7. Các loại thuế có liên quan

Thuế giá trị gia tăng

Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo ph ương pháp khấu trừ thuế. Thuế suất thuế giá trị giá
tăng cho từng loại hình kinh doanh như sau:

Nhiên liệu 10%

Mặt hàng khác có mức thuế suất 5% 5%

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Trước khi cổ phần hóa, Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất
28% trên thu nhập chịu thuế.

Căn cứ:

- Nghị định 187/2004/NĐ – CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển Công ty
nhà nước thành CTCP, DNNN chuyển sang CTCP được hưởng ưu đãi như đối với doanh
nghiệp thành lập mới theo quy định hiện hành;

- Thông tư 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 quy đ ịnh Công ty thành lập mới được miễn
thuế 100% thuế TNDN trong 2 năm đầu từ khi th ành lập và giảm 50% trong 2 năm tiếp
theo;

- Nghị định số 24/2007/NĐ – CP ngày 14 tháng 2 năm 2007 c ủa Chính phủ quy định chi
tiết thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp.



BẢN CÁO BẠCH

79

TỔ CHỨC NIÊM YẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỌC SÁU – TKV

TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÀNG AN

Công ty cổ phần Than Cọc Sáu sẽ được hưởng các ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp như
sau:

Đối với thu nhập từ 2007 2008 2009 2010

Hoạt động sản xuất
kinh doanh

Miễn 100% Giảm 50%

Các loại thuế khác

Sau khi cổ phần hóa và niêm yết, Công ty không được hưởng ưu đãi nào đối với các loại thuế
khác. Các quy định có liên quan cụ thể như sau:

Căn cứ:

- Thông tư số 153/1998/TT/BTC của Bộ tr ưởng Bộ Tài chính ngày 26/11/1998 về việc
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 3/9/1998 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi);

- Thông tư số 105/2005/TT/BTC của Bộ tr ưởng Bộ Tài chính v/v hướng dẫn thực hiện
Nghị định số 137/2005/NĐ-CP ngày 9/11/2005 của Chính phủ về phí bảo vệ môi tr ường
đối với khai thác của Nhà nước.

 Thuế tài nguyên:

Công thức tính thuế:

Thuế tài
nguyên phải
nộp trong kỳ

=

Sản lượng tài
nguyên thương
phẩm thực tế

khai thác

x
Giá tính

thuế đơn vị
tài nguyên

x
Thuế
suất -

Số thuế tài
nguyên được
miễn, giảm

(nếu có)

Trong đó:

Giá tính thuế
đơn vị tài
nguyên

=  (Giá bán - Chi phí chế biến, tiêu thụ) x
Tỷ lệ thu hồi

than sạch

Chi phí chế biến, tiêu thụ: là chi phí vận chuyển, bốc xúc, sàng tuyển từ nơi khai thác đến nơi
tiêu thụ.
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 Phí bảo vệ môi trường

Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản phải nộp trong kỳ nộp phí đ ược tính như
sau:

Phí bảo vệ môi trường đối
với khai thác khoáng sản
phải nộp trong kỳ (đồng)

=

Số lượng từng loại
khoáng sản khai thác

(tấn hoặc m3)

x
Mức thu tương ứng
(đồng/tấn hoặc m3)

Phí bản vệ môi trường được nộp cho Ngân sách địa phương nhằm mục đích cải tạo môi
trường.

Tiền thuê đất, các loại phí và các khoản phải nộp khác Công ty kê khai và nộp theo quy định
của pháp luật.
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VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC)

Địa chỉ: 01 Lê Phụng Hiểu – Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 8 268 681 Fax: (84-4) 8 253 973

E-mail: aasc-ndd@hn.vnn.vn Website: http://www.aasc.com.vn

TỔ CHỨC TƯ VẤN:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TR ÀNG AN (TAS)

Địa chỉ: Tầng 9 – 59 Quang Trung – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Điện thoại: (04) 9446218 Fax: (04) 9446213

Email: contact@tas.com.vn Website: http://www.tas.com.vn

aasc-ndd@hn.vnn.vn
http://www.aasc.com.vn
contact@tas.com.vn
http://www.tas.com.vn
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VII. PHỤ LỤC

1. Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký  kinh doanh

2. Phụ lục II: Báo cáo kiểm toán năm 2006
3. Phụ lục III: Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2007
4. Phụ lục IV: Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 01/01/200 7

5. Phụ lục V: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ng ày 15/11/2007 thông qua việc niêm yết
cổ phiếu trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
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Quảng Ninh, ngày    tháng    năm 2007

Đại diện tổ chức niêm yết
Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - TKV

Giám đốc

Phạm Hồng Tài

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Kiệm

Trưởng ban kiểm soát

Trần Hữu Liên

Kế toán trưởng

Lê Văn Bình
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