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                      CÁC KHÁI NIỆM 

 

UBCK                 :   Ủy ban chứng khoán nhà nước. 
 

Công ty               :   Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam. 
 

ĐHĐCĐ              :   Đại hội đồng cổ đông. 
 

HĐQT                 :   Hội đồng quản trị. 
 

BKS                    :   Ban kiểm soát. 
 

BGĐ                   :   Ban giám đốc. 

 

CBCNV              :   Cán bộ công nhân viên. 
 

Điều lệ Công ty  :   Điều lệ Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Kính thưa Quý cổ đông, Quý khách hàng, Quý nhà đầu tư và toàn thể cán 
bộ công nhân viên, 

Năm 2011 mặc dù kinh tế thế giới đã thoát khỏi đáy của khủng hoảng và 
bắt đầu những tín hiệu phục hồi nhưng chưa bền vững. khủng hoảng nợ công 
tại một số nước Châu Âu vẩn là mảng tối của bức tranh kinh tế thế giới. Trong 
bối cảnh đó đất nước ta vẩn phải đương đầu và vượt qua nhiều khó khăn, thách 
thức do những biến động bất thường và trái chiều của nền kinh tế thế giới gây 
tác động bất lợi cho nền kinh tế trong nước. Kinh tế tăng trưởng chưa ổn định, 
lạm phát cao, lãi suất, tỷ giá thường xuyên biến động. Chính phủ Việt Nam tiếp 
tục chính sách điều hành linh hoạt nhằm giảm bớt tác động xấu từ các yếu tố  
bên ngoài đến nền kinh tế nước ta và đã đạt được một số thành tựu cơ bản 
nhưng bức tranh ảm đạm của nền kinh tế thế giới vẩn ảnh hưởng không nhỏ 
đến sự phát triển và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và 
Công ty chúng ta không phải la trường hợp ngoại lệ. 

Tuy nhiên, trước những khó khăn, thách thức đó, Công ty đã xác định 
được hướng đi đúng đắn từ đó đoàn kết vượt khó vươn lên, bằng những nổ lực 
không ngừng của toàn thể cán bộ công nhân viên, năm 2011 Công ty đã vững 
vàng vượt qua mặc dù chỉ đạt 33,75% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đề ra nhưng 
với những khó khăn và thách thức từ nền kinh tế thế giới và trong nước Công ty 
vẩn tiếp tục đánh dấu 1 năm thành công nữa kể từ khi thành lập 2006 cho đến 
nay. 

Bước sang năm 2012, tình hình kinh tế trong và ngoài nước theo nhận 
định vẩn còn khó khăn, nhưng cho dù còn nhiều khó khăn, gian khổ, chúng ta 
đã có một bề dày kinh nghiệm, một đội ngũ cán bộ lảnh đạo và nhân viên trẻ, 
luôn luôn học hỏi, có ước mơ, có tầm nhìn chiến lược, nhiệt tình, sáng tạo và 
tâm huyết, tất cả đã sẵn sàng để thực hiện tốt chiến lược của Công ty đề ra giai 
đoạn 2011- 2015. 

Trung thành và kiên trì với định hướng và chiến lược đề ra, đảm bảo tăng 
trưởng luôn đi đôi với phát triển bền vững, Công ty sẽ tiếp tục tập trung vào 
nghành kinh doanh túi PP dùng trong siêu thị làm cơ sở cho sự phát triển, xây 
dựng hệ thống quản lý nguyên vật liệu tồn kho hiệu quả và xử lý nguyên vật liệu 
tồn kho, giảm tỷ lệ phế liệu trong sản xuất,quản lý toàn bộ hệ thống cơ sở dữ 
liệu theo chuẩn số liệu của phòng kế toán, quản lý nguồn vốn hiệu quả,đầu tư 
phát triển nguồn nhân lực chât lượng, áp dụng triệt để đồng bộ tự động hóa 
trong sản xuất, tiết kiệm tối đa chi phí nhàm đưa các sản phẩm của Công ty sản  



 
 

 

xuất có sức cạnh tranh hơn nưa trên thi trường quốc tế để mỡ rộng thị trường 
xuất khẩu đặc biệt là các nước ngoài EU. 

Mỗi thành công cũng như thất bại, những khó khăn và thách thức mà 
chúng ta đã vượt qua trong năm 2011 chắc chắn là những bài học kinh nghiệm 
quý báu cho sự phát triển bền vững trong tương lai.  

Thay mặt Hội đồng quản trị, nhân dịp này tôi xin gửi lời cảm ơn chân 
thành đến các cổ đông, các khách hàng, các đối tác, và toàn thể CBCNV- 
Những người đã đặt trọn niềm tin, luôn đồng hành, và sát cánh lập nên thành 
công và phát triển cho Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam.Với định hướng, 
mục tiêu rõ ràng, với sự đồng thuận của Quý cổ đông, các thành viên Hội đồng 
quản trị, và toàn thể CBCNV cam kết sẻ tận tâm, tận lực quản lý hoạt động kinh 
doanh của Công ty, thực thi những sứ mệnh và chính sách của Công ty một 
cách đúng đắn, công khai, minh bạch để đạt được những hiệu quả cao nhất,và 
tin tưởng rằng Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam sẻ tiếp tục phát triển để 
xứng đáng với niềm tin và sự lựa chọn của Quý cổ đông, Quý khách hàng. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

Hà Nam, ngày 04 tháng 04 năm 2012 

                                                                            Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

            

                                                               

 

                                                                                        Trần Văn Việt. 

 

 

 

 

 

   



 
 
 

 

 

 

  

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

1. Tóm tắt quá trình hình thanh và phát triển: 

1.1. Thông tin chung về Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam. 

Tên Công ty: Công ty Cp XNK Khoáng Sản Hà Nam. 

Tên tiếng Anh: Hanam Import Export Mineral.,Jsc. 

Viết tắt: MIHA.,JSC. 

Biểu tượng: 

Người đại diện: Ông Nguyễn Viết Thạo – Tổng Giám Đốc. 

Trụ sở: Khu CN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam. 

Điện Thoại: 0351.3.846916. 

Fax: 0351.3.849338. 

Website: mih.vn 

Email: mih@mih.vn 

Vốn điều lệ:40.000.000.000 (Bốn mươi tỷ đồng) 
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1.2. Quá trình hình thành và phát triển. 

Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam tiền thân là Công ty TNHH 
XNK Khoáng Sản Hà Nam được thành lập ngày 01 tháng 01 năm 2007 
Công ty TNHH XNK Khoáng Sản Hà Nam ra đời đánh dấu sự khởi đầu 
của một hướng kinh doanh tuy không mới nhưng đầy hứa hẹn và có sức 
canh tranh trên thị trường Quốc tế. 

Công ty TNHH XNK Khoáng Sản Hà Nam tập trung vào hoạt động 
sản xuất tinh chế các mảng khoáng sản xuất khẩu. Với những hoạt động 
sản xuất này Công ty TNHH XNK Khoáng Sản Hà Nam đã từng bước 
khẳng định vị thế của mình trên thị trường Quốc tế, Công ty TNHH XNK 
Khoáng Sản Hà Nam không ngừng chú trọng mở rộng đầu tư, tìm kiếm 
khai thác mỏ khoáng sản mới, tận thu các nguồn tài nguyên khai thác 
chưa qua tinh chế đưa vào dây chuyên sản xuất hiện đại tại khu CN Châu 
Sơn tạo ra những sản phẩm có giá trị có sức cạnh tranh cao trên thi 
trường xuất khẩu, va thị trường nội địa. 

Từ ngày 02 tháng 01 năm 2008 Công ty TNHH XNK Khoáng Sản Hà 
Nam đổi tên thành Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam,bên cạnh đầu 
tư hoàn thiện hệ thống máy móc hiện đại, đào tạo đội ngũ quản lý, kỹ sư, 
công nhân có tay nghề vận hành dây chuyền sản xuất.Năm 2007 nhận 
thấy sản phẩm túi xách siêu thi PP là một sản phẩm mới có tiềm năng lớn, 
phù hợp với yêu cầu cùa thị trường quốc tế túi xách siêu thị PP là một sản 
phẩm thân thiện với môi trường và là sản phẩm chủ yều của các tập đoàn 
siêu thi lớn tại Châu Âu và Mỹ và các nước khác. Công ty CP XNK 
Khoáng Sản Hà Nam đã đầu tư xây dựng thêm một nhà máy tại Cụm CN 
Thi Sơn, Kim Bảng Hà Nam đầu tư dây chuyền sản xuất công nghệ hiện 
đại, xây dựng hệ thống quản lý, sản xuât đáp ứng nhu cầu phát triển của 
Công ty. 

Qua 06 năm hình thành và phát triển, với đội ngũ cán bộ, công nhân 
viên giàu kinh nghiệm, tận tâm, nhiệt huyết, năng động, sáng tạo đã đưa 
Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam nằm trong Top những Công ty xuất 
khẩu hàng đầu về khoáng sản và túi xách siêu thị trong những năm qua. 



 
 

1.3. Nghành nghề kinh doanh của Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà 
Nam. 
+ Thăm dò khai thác chế biến kinh doanh xuất nhập khẩu khoáng 
sản và hóa chất. 
+ Sản xuất, mua bán: thực phẩm nông sản, vật liệu xây dựng, hàng 
nội thất công trình. 
+ Kinh doanh bất động sản ( kinh doanh nhà, đất) 
+ Sản xuất kinh doanh và in mác nhãn, vỏ bao, bao bì đóng gói, may 
trang phục, bao bì. 
+ Đại lý mua bán ký gửi hàng hóa. 
+ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy. 
+ Xây dựng các công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông 
đường bộ, thủy lợi, đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 35KV 
trở xuống. 
+ Mua bán và sản xuất các mặt hàng từ nguyên liệu gỗ. 
+ Sản xuất các sản phẩm bằng kim loại và các hoạt động sản xuất 
dịch vụ cho nghành luyện kim và chế tạo máy. 
+ Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, hàng dệt may. 
+ Sản xuất gia công cơ khí. 
+ Chế biến đá; Sản xuất các sán phẩm từ nguyên liệu nhựa, từ 
nguyên liệu giấy. 
+ Mua bán, chế tạo cơ khí, sản xuất lắp ráp máy móc, thiết bị: máy 
điều hòa, thiết bị nội thất gia đình. 
+ Đầu tư xây dựng khu công viên văn hóa bao gồm các hoạt động 
thể thao,vui chơi,giải tri. 
+ Kinh doanh dịch vụ ăn uống; Kinh doanh dịch vụ cảng, bến cảng. 
+ Sản xuất máy móc, thiết bị thông thường phục vụ dân sinh. 
+ Sản xuất, kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ,hàng dệt may. 
+ Sản xuất xi măng (PC300-PC500), các sản phẩm từ bê tông. 
+ Sản xuất bê tông đúc sẳn, ống, cột bê tông, cọc bê tông cốt thép. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
2. Cơ cấu tổ chức Công ty: 

 
 

HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN KIỂM SOÁT 

HỘI ĐỒNG QUẢ TRỊ 

BAN GIÁM ĐỐC 

NHÀ MÁY KIM BẢNG NHÀ MÁY CHÂU SƠN VP ĐẠI DIỆN HÀ NỘI

Phòng          
KCS sản phẩm 

Phòng          
Kiểm soát nội bộ 

Điều hành SX Điều hành SX Trưởng phòng 
đại diện 

Phòng           
KD - XNK

Phòng          
Kế toán và Kho

Phòng           
Kế hoạch vật tư 

nhà máy nhà máy 

Phòng          

Phòng           
Kế toán 

Phòng Tổ chức 
hành chính

Phòng          
Cơ khí bảo trì

Phòng          
Kỹ thuật 

Phòng          
Thị trường

Kế toán và Kho 

Phòng          

Phòng Quản lý 
gia công may

KCS sản phẩm 

Phòng          
Kỹ thuật 

Phòng          
Cơ khí bảo trì 

Phòng         
hành chính 

Phòng         
hành chính



 
 
 

3. Quản lý và điều hành: 
 
3.1. Đại Hội đồng cổ đông. 

Đại  Hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty,ĐHCĐ 
có các quyền và nhiệm vụ sau: 

  + Quyết định sửa đổi và bổ sung điều lệ. 

 + Quyết định tổ chức lại và giải thể Công ty. 

 + Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần từng loại chào bán. 

 + Quyết định mức cổ tức hàng năm. 

 + Bầu, miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS. 

 + Xem xét và xử lý các vi phạm của HĐQT và BKS gây thiệt hại cho 
Công      ty và Cổ đông của Công ty. 

 + Thông qua báo cáo tài chính hàng năm. 

 + Thông qua định hướng phát triển của Công ty. 

 + Quyết định thế chấp, bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn 50% 
tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của Công ty. 

 + Quyết định việc đầu tư, góp vốn liên doanh, mua cổ phần doanh 
nghiêp khác với giá trị lớn hơn 30% vốn điều lệ của Công ty. 

ĐHĐCĐ thương niên được tổ chức mỗi năm một lần trong thời hạn tháng 
04 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3.2. Hội đồng quản trị: 
Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty CP XNK 
Khoáng Sản Hà Nam có 5 thành viên gồm những thành viên sau:         

STT Họ và tên Chức vụ 
1 Ông Trần Văn Việt Chủ tịch HĐQT 
2 Ông Nguyễn Viết Thạo Phó Chủ tịch HĐQT 
3 Ông Phạm Đức Thuận Ủy viên HĐQt 

4 Ông Bùi Quang Thứ Ủy viên HĐQT 

5 Ông Chu Văn Trọng Ủy viên HĐQT 
 

3.3. Ban kiểm soát: 
Ban kiểm soát tối thiểu là 03 người và tối đa là 05 người. Người 
trong BKS ít nhất phải có 01 người co trình độ chuyên môn kế toán 
do ĐHĐCĐ bầu ra. Nhiệm kỳ của BKS cùng nhiệm kỳ của HĐQT. 
BKS bầu 01 người làm Trưởng ban. Trưởng BKS là cổ đông hoặc 
người đại diện cho cổ đông 
Ban kiểm soát Công ty hiện nay bao gồm: 

STT Họ và tên Chức vụ 
1 Ông Nguyễn Duy Phước Trưởng BKS 
2 Bà Nguyễn Thị Kim Cương Thành viên BKS 
3 Ông Lê Văn Triều Thành viên BKS 

 

3.4. Ban giám đốc: 

Công ty hiện nay có một Tổng giám đốc. Tổng giám đốc do HĐQT 
bổ nhiệm hoặc bải nhiệm theo điều 32 của điều lệ Công ty. 

Cơ cấu ban giám đốc như sau: 

STT Họ và tên Chức vụ 
1 Ông Nguyễn Viết Thạo Tổng giám đốc Công ty 

 

 

 



 
 
 

4. Cơ cấu cổ đông: 
 
Cơ cấu vốn điều lệ của Công ty taị thời điểm 31/12/2011. 

TT Cổ đông Số lượng cổ phần Giá trị (VNĐ) Tỷ lệ 
01 Cổ phiếu phổ thông 3.780.000 37.800.000.000 94.5% 
02 Cổ Phiếu quỹ 220.000 2.200.000.000 5.5% 

Tổng 4.000.000 40.000.000.000 100% 
 

5. Hoạt động kinh doanh: 
 

+ Sản phẩm của Công ty: 
 
  

 
- Khoáng sản:  
- Đá hạt trang trí và các loai quặng được sản xuất và tinh chế tào ra 

những sản phẩm đang có tính cạnh tranh trên thi trường tạo ra sức 
hấp dấn cho thi trường xuất khẩu Châu Á như, Taiwan,Malaysia, 
Singapare…. Vãn giử vững và tạo lợi nhuận ổn định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 



 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

∗   Túi xách siêu thi PP:  

Sản phẩm này Công ty đang áp dụng những tiến bộ về khoa học sản 
xuất và đầu tư máy móc hiện đại, quy trình sản xuất kiểm tra chặt chẽ 
hiện đang chiếm lĩnh phần lớn thị phần của thị trường xuất khẩu trên 
thế giới đã và đang đáp ứng được mọi kỳ vọng của các tập đoàn siêu 
thi lớn trên trế giới về số lướng sản xuất, chất lượng sản phẩm và các 
dịch vụ hỗ trợ đi kèm tạo niềm tin lớn cho khách hàng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. Định hướng phát triển: 
 

+ Tầm nhìn: 
    Giữ vửng sự phát triển là một doanh ngiệp xuất khẩu hàng đầu về 
khoáng sản và túi xách siêu thị PP. 
Nghiên cứu và tích hợp phát triển sản phẩm mới dựa trên nền tảng và 
công nghệ của các sản phẩm đang sản xuất. 
+ Sứ mệnh: 
Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam luôn mang trong mình một sứ 
mệnh mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng, cổ đông, đối tác, người 
lao động. 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
PHẦN I.  TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011 

1. Đặc điểm tình hình năm 2011: 

Kinh tế Việt Nam năm 2011 đã trải qua nhiều biến động do sự không ổn định 
của kinh tế vĩ mô như tỷ giá biến động mạnh, lạm phát tương đối cao và sự phục hồi 
yếu của kinh tế thế giới cũng như sự khủng hoảng nợ công xảy ra ở Châu Âu làm cho 
tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2011 chỉ đạt 5.89% thấp thứ hai tốc độ 
tăng trưởng trung bình tính từ năm 2000. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2011 
đạt 96.3 tỷ USD tăng 33.3% chủ yếu do giá tăng.  

Trong bối cảnh đó, công ty CP XNK Khoáng sản Hà Nam vẫn duy trì tốc độ tăng 
trưởng nhưng những vấn đề kinh niên của nền kinh tế vĩ mô kéo dài trong nhiều năm 
như thâm hụt ngân sách cao, thâm hụt cán cân thương mại lớn, lạm phát cao, hệ 
thống ngân hàng yếu kém…. Làm cho giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh, chi 
phí phát sinh nhiều. Kết thúc năm 2011, tổng doanh thu của công ty tăng 36.02% so 
với năm 2010 nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 33.75% của mục tiêu đề ra. 

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011: 

2.1. Tình hình chung: 

- Nhà máy sản xuất vận hành ổn định, được mở rộng cả chiều rộng lẫn chiều sâu, 
doanh thu bán hàng tăng nhưng lợi nhuận không đạt theo kế hoạch đề ra. 

- Thị trường tiêu thụ được mở rộng và đa dạng hóa thị trường và khách hàng, từ chỗ 
trước đây chỉ bán hàng cho vài khách hàng bây giờ công ty đã bán hàng cho nhiều 
khách hàng, điều này làm cho thị trường tiêu thụ của Công ty càng ngày càng ổn 
định 

2.2. Các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu 

Doanh thu của Công ty tăng đáng kể năm 2010 là 283 tỷ đồng  nhưng đến năm 
2011 tăng lên đến 385  tỷ đồng. 

Doanh thu từ sản phẩm túi dệt PP chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu của 
công ty và được xem là sản phẩm chủ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh 
của Công ty những năm tới. 

Doanh thu từ túi xách là 357 tỷ đồng; doanh thu từ đá là 28 tỷ đồng 

Doanh thu sản phẩm này gia tăng do tính hữu dụng của sản phẩm, tính 
thân thiện với môi trường và phù hợp với xu hướng tiêu dùng của những nước 
phát triển. Chính vì vậy khả năng mở rộng thị trường sản phẩm này của Công ty 
là rất lớn. Công ty đang tiếp tục mở rộng thị trường túi, nâng cao công suất của 
nhà máy. 



 
 

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2011 

                                                                                           ĐVT: tỷ đồng 

TT Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Mức tăng 
trưởng(± %) 

1 
Doanh thu bán hàng và cung cấp 
dịch vụ 283.4 385.8 + 36.02% 

2 
Lợi nhuận thuần từ hoạt động 
kinh doanh 26.2 4.55 - 82.6% 

3 
Lợi nhuận sau thuế thu nhập 
doanh nghiệp 23.5 3.78 - 83.91% 

 

PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ CHỈ TIÊU NĂM 2012 

1. Định hướng chiến lược giai đoạn 2012-2015 

1.1. Về mô hình hoạt động: 

ộng: 

anh: 

Công ty CP XNK Khoáng sản Hà Nam xác định chiến lược giai đoạn 
2010-2015 là xây dựng công ty theo mô hình Công ty mẹ - Công ty 
con. Trong đó Công ty mẹ - xây dựng từ Công ty CP XNK Khoáng 
sản Hà Nam hiện tại. Các Công ty con hoặc Công ty liên kết do 
Công ty mẹ đầu tư hoặc góp vốn đầu tư. 

1.2. Về lĩnh vực hoạt đ

Công ty xác định các hoạt động kinh doanh là mở rộng sản xuất sản 
phẩm túi siêu thị và công ty sẽ sản xuất thêm các sản phẩm khác 
theo định hướng xuất khẩu. 

1.3. Về quy mô hoạt động sản xuất kinh do

Trong giai đoạn 2012-2015, với lợi thế đã niêm yết cổ phiếu trên 
TTCK và dựa trên nguồn lợi nhuận giữ lại, Công ty dự kiến sẽ tiến 
hành phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ nhằm nâng cao tiềm lực về 
tài chính, giảm dư nợ tín dụng. 

 



 
 

2:2. Kế hoạch mục tiêu năm 201  

ờng  2.1. Nhận định ngắn hạn về tình hình kinh tế và thị trư

Kinh tế trong nước: Hiện nay kinh tế vĩ mô đang dần ổn định, lạm 
phát được kiểm soát và sản xuất đang trên đà phục hồi nhưng tình 
hình kinh tế trong nước năm 2012 dự kiến vẩn có nhiều biến động 
mạnh, thiếu ổn định, do khủng hoảng nợ công ở các nước Châu Âu 
va Mỹ khiến họ cắt giảm đầu tư khiến thị trường xuất khẩu hàng hóa 
của Việt Nam bị thu hẹp, nguồn đầu tư của nước ngoài vào Việt 
Nam cũng giảm. Giá hàng hóa ( nguyên nhiên vật liệu) trên thế giới 
tăng giảm bất thường gây khó khăn cho doanh nghiệp. Trong nước 
một số tồn tại từ năm 2011 đưa sang cụ thể là lạm phát cao, rủi ro 
về thanh khoản, nợ xấu ngân hàng vẩn tăng, tỷ giá có nhiều biến 
động khó lường do chính sách thắt chặt cho vay ngoai tệ của NHNN        
(thông tư 03/2012/TT-NHNN về cho vay bằng ngoại tệ và thông tư 
07/2012/TT-NHNN về trạng thái ngoại tệ), giá cả hàng hóa cơ bản 
tiếp tục đứng ở mức cao, giá hàng hóa thiết yếu tiếp tục tăng do giá 
nước ngoài tăng và chênh lệch ngoại hối và việc tiếp tục điều chỉnh 
tăng giá một số hàng hóa trong nước theo hướng giá thị trường như 
điện, than, xăng dầu.. Chính phủ đã xác định, ưu tiên kiềm chế lạm 
phát, ổn định kinh tế vĩ mô nâng cao chất lượng, hiệu quả và sự 
cạnh tranh của nền kinh tế. 

Kinh tế thế giới: Kinh tế Mỹ phục hồi chưa mạnh, Châu Âu vẫn tiếp 
tục phải giải quyết vấn đề nợ công, Nhật Bản tập trung giải quyết 
hậu quả thiên tai, các nước mới nổi tập trung chống lạm phat, các 
Quốc gia Châu Á đặc biệt là Trung Quốc sẻ chịu tác động từ việc thu 
hẹp thị trường xuất khẩu phương Tây, tình trạng đóng băng của thị 
trường lao động Mỹ và bong bóng trên thị trường tài chính Trung 
Quốc cùng lúc tác động lên nền kinh tế thế giới và những bất ổn địa 
chính trị tại Bắc phi và Trung đông làm cho hàng hóa cơ bản vẫn 
tiếp tục đứng ở mức cao và có khả năng tiếp tục tăng trong thời gian 
tới. Chi tiêu tiêu dùng chưa phục hồi nhiều vì người dân chưa lạc 
quan nhiều vào nền kinh tế và do giá cả tăng cao ảnh hưởng đến chi 
tiêu của các gia đình. 
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012 

2.2. Kế hoạch đầu tư 2

Năm 2012, Công ty chủ yếu tập trung ổn định tình hình sản xuất tại 
các nhà máy, tăng cường giám sát chặt chẽ các khâu sản xuất, các 
quy trình sản xuất giảm tồn đọng của nguyên vật liệu tồn kho. 

Đối với các kế hoạch đầu tư khác, Hội đồng quản trị sẽ nghiên cứu 
và trình xin ý kiến Đại hội cổ đông vào thời điểm phù hợp. 

2.3. Định hướng phát triển 2

-  Tập trung hoàn thiện hệ thống quản lý từ nhà máy đến công ty, theo 
hướng gọn nhẹ và chuyên môn hóa, tận dụng tối đa công nghệ 
thông tin vào quản lý. 

-   Tiếp thị hiệu quả với giá bán cạnh tranh để có đầy đủ các đơn hàng 
trên cơ sở định hướng xuất khẩu. 

-  Kiểm soát chặt chẽ để tiết kiệm vật tư nhiên liệu năng lượng, chống 
mọi biểu hiện lãng phí; thực hiện đồng bộ chương trình giảm phế 
liệu và chống sót lỗi hiệu quả - tập trung vào một số khâu then chốt. 

- Tiếp tục sử dụng các loại nguyên liệu tái sinh, phụ gia một cách hiệu 
quả để giảm chi phí sản xuất mà vẫn bảo đảm các thông số kỹ thuật 
và chất lượng sản phẩm, kiểm soát chặt chẽ chất lượng cung cấp 
nguyên phụ liệu và vật tư kỹ thuật đầu vào, các định mức sử dụng 
vật tư sản xuất. 

- Duy trì hệ thống vệ tinh gia công để bảo đảm khai thác năng lực bên 
ngoài, kết hợp với việc hỗ trợ quản lý của các cơ sở, tăng cường 
các nguồn lực để kiểm tra kiểm soát đặc biệt chất lượng sản phẩm 
gia công. 

- Kiểm soát chặt hoạt động cung ứng và có những biện pháp hợp lý 
về giá cả và khối lượng mua nguyên phụ liệu trong tình hình thị giá 
nguyên liệu tăng và thay đổi nhanh theo tỷ giá USD, không để xảy ra 
tình trạng giá bình quân tồn kho cao hơn thị trường kể cả những khi 
thị giá có giảm đột biến. 

- Chú trọng quản trị rủi ro tài chính, đặc biệt về công nợ khách hàng 
châu Âu; kiểm soát tốt dòng tiền và chuẩn bị sẵn nguồn vốn để đảm 
bảo hoạt động sản xuất kinh doanh khi ngân hàng hạn chế cho vay. 
Thường xuyên rà soát giá thành thực tế để có những chọn lựa và 
điều chỉnh phù hợp về chi phí sản xuất, giá bán. 

- Tìm ra các cơ hội để đầu tư mới nhằm tăng thêm hiệu quả sử dụng 
vốn.  
- Tăng cường quan hệ cổ đông nhằm cung cấp kịp thời thông tin về 

tình hình và kết quả hoạt động của công ty; thực hiện đầy đủ điều lệ 
công ty và các qui chế quản trị nội bộ và qui chế công bố thông tin. 



 
 

 
2.4. Những chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch hoạt động năm 2012: 

 
- Doanh thu ≥ 350 tỷ VND 
- Lợi nhuận sau thuế: ≥ 5 tỷ VND 

 
Tôi xin gửi lời cảm ơn của Ban lãnh đạo cũng như của các cán bộ nhân 
viên tới toàn thể quý vị cổ đông, vì sự hỗ trợ không ngừng của quý vị 
trong thời gian qua. Chúng tôi tin tưởng rằng các chiến lược và tầm nhìn 
của chúng ta sẽ giúp Công ty tiếp tục tăng trưởng, lớn mạnh, đạt được 
thành công trong những năm tới. 

Xin trân trọng cảm ơn 

      TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
          CHỦ TỊCH 
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Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam (sau đây gọi tắt 
là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2011 bắt 
đầu từ ngày 01/01/2011 và kết thúc ngày 31/12/2011.  

Công ty 
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam được chuyển đổi từ Công ty 

TNHH Khoáng sản Hà Nam hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký 
thuế công ty cổ phần số 0700241917 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Nam cấp ngày 02 
tháng 01 năm 2008, thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 5 ngày 02 tháng 06 năm 2010.  

Theo Giấy đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần số 0700241917 do Sở 
kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Nam, lĩnh vực hoạt động của Công ty là: 

Thăm dò khai thác chế biến kinh doanh xuất nhập khẩu khoáng sản và hóa chất; Sản 
xuất, mua bán: thực phẩm nông sản, vật liệu xây dựng, hàng nội thất công trình; Kinh doanh 
bất động sản (kinh doanh nhà, đất); Đại lý mua bán ký gửi hàng hóa; Vận tải hàng hóa bằng 
đường bộ, đường thủy nội bộ; Xây dựng các công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông 
đường bộ, thủy lợi, đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 35KV trở xuống; Mua bán, chế 
tạo cơ khí, sản xuất lắp ráp máy móc, thiết bị: máy điều hòa, thiết bị nội thất gia đình; Mua 
bán, sản xuất các mặt hàng từ nguyên liệu gỗ; Đầu tư xây dựng khu công viên văn hóa bao 
gồm có đủ các hoạt động thể thao vui chơi giải trí; Kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh 
dịch vụ cảng, bến cảng; Sản xuất kinh doanh và in mác nhãn vỏ bao, bao bì đóng gói, may 
trang phục bao bì; Sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại và các hoạt động sản xuất dịch 
vụ cho ngành luyện kim và chế tạo kim loại; Sản xuất máy móc, thiết bị thông thường phục vụ 
dân sinh; Sản xuất, kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ, hàng dệt may; Sản xuất xi măng 
(PC300 – PC500), các sản phẩm từ bê tông; Sản xuất bê tông đúc sẵn, ống, cột bê tông, cọc 
bê tông cốt thép; Sản xuất, gia công cơ khí; Chế biến đá, sản xuất các sản phẩm từ nguyên 
liệu nhựa, từ nguyên liệu giấy. 

Theo Giấy đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần số 0700241917 thay 
đổi lần thứ 5 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Nam cấp, vốn điều lệ của Công ty là 
40.000.000.000VND (Bốn mươi tỷ đồng). 

Cổ đông sáng lập gồm:     Giá trị vốn   Tỷ lệ 

Ông Nguyễn Viết Thạo     4.000.000.000 10% 

Ông Trần Văn Việt             19.880.000.000 49,7% 

Bà Hoàng Thị Hằng         120.000.000 0,3% 

 

Kết quả hoạt động 

Lợi nhuận sau thuế TNDN cho năm tài chính 2011 là 3.786.011.135 VND (Năm 2010 là 
23.549.612.599 VND) 



 
 
 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2011 là 11.829.816.989 VND 
(Năm 2010 là 14.011.870.988 VND) 

Các sự kiện sau ngày khoá sổ kế toán lập báo cáo tài chính 
Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điều 
chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính. 

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc 
Các thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty trong năm 2011 và tại thời 
điểm lập báo cáo này gồm có: 

Các thành viên Hội đồng quản trị bao gồm: 

Ông Trần Văn Việt 

Ông Nguyễn Viết Thạo 

Ông Phạm Đức Thuận 

Ông Chu Văn Trọng 

Ông Bùi Quang Thứ 

Chủ tịch HĐQT 

Ủy viên HĐQT 

Ủy viên HĐQT 

Ủy viên HĐQT 

Ủy viên HĐQT  

Các thành viên Ban kiểm soát gồm: 

Ông Nguyễn Duy Phước          Trưởng ban 

Bà Nguyễn Thị Kim Cương       Ủy viên 

Ông Lê Văn Triều                      Ủy viên 

Các thành viên của Ban Giám đốc bao gồm: 

Ông Nguyễn Viết Thạo               Tổng giám đốc 

Kiểm toán viên 
Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam đã 
được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA). Đơn vị đủ 
điều kiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh 
chứng khoán theo quy định của Bộ tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

Công bố trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với Báo cáo tài chính 
Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, 
hợp lý tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của 
Công ty cho năm tài chính 2011 bắt đầu từ ngày 01/01/2011 và kết thúc ngày 31/12/2011. 
Trong quá trình lập Báo cáo tài chính, Ban Giám đốc Công ty cam kết  đã tuân thủ các yêu 
cầu sau:  

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách 
nhất quán;  

- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng; 
 
 



 
 

 
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dụng có tuân thủ hay không, có những áp dụng 

sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay 
không. 

- Lập và trình bày các báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế 
độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành; 

- Lập các báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp 
không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.  

Ban Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài 
chính của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng 
Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm 
trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để 
ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.  

Ban Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình 
hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2011, kết quả hoạt động kinh doanh và 
tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2011 bắt đầu từ ngày 01/01/2011 và kết thúc 
ngày 31/12/2011, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định 
hiện hành có liên quan.  

THAY MẶT CHO BAN GIÁM ĐỐC  

NGUYỄN VIẾT THẠO 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hà Nam, Ngày 12 tháng 02 năm 2012 

 

 

 

 

  

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Số: 1356/BCKT-TC/NV5 

BÁO CÁO KIỂM TOÁN 
                         Về Báo cáo Tài chính năm 2011 của 
        Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam 
 
Kính gửi:  Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc  
                Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam 
 
Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty Cổ phần Xuất nhập 
khẩu Khoáng sản Hà Nam lập ngày 21 tháng 03 năm 2011 gồm: Bảng cân đối kế toán 
tại ngày 31/12/2011, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền 
tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 được 
trình bày từ trang 06 đến trang 19 kèm theo.  
Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Ban Giám đốc Công 
ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra 
ý kiến về các báo cáo này căn cứ trên kết quả kiểm toán của chúng tôi. 
• Cơ sở ý kiến 
Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. 
Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự 
đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng 
yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các 
thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài 
chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên 
tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của 
Ban Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các báo cáo tài chính. Chúng tôi cho 
rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ 
cho ý kiến của chúng tôi. 
• Ý kiến của kiểm toán viên: 
Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các 
khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng 
sản Hà Nam tại ngày 31/12/2011, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu 
chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011, phù hợp với chuẩn mực và 
chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. 

Nguyễn Bảo Trung 

Phó Giám đốc 

Chứng chỉ kiểm toán viên số: 0373/KTV 

     Nguyễn Viết Long 

Kiểm toán viên 

Chứng chỉ kiểm toán viên số: 0692/KTV 

Thay mặt và đại diện cho 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN 
VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM (AVA) 

Hà Nội, Ngày 14 tháng 02 năm 2012 

  

                                                                     



 
 

 
 

                                                    
                                         BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN                                                     
                                                       Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 

                                                                                                                                                                                Đơn vị tính: VND 
 Mã số             TÀI SẢN          TM 31/12/2011 01/01/2011 
                

100 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN             155,149,958,201 108,236,294,233 

110 I. Tiền và các khoản tương đương tiền       3,068,697,659 916,806,186 
111 1. Tiền            V.01 3,068,697,659 916,806,186 
112 2. Các khoản tương đương tiền           
130 III. Các khoản phải thu ngắn hạn       77,411,663,917 60,918,478,409 
131 1. Phải thu khách hàng             75,364,506,470 49,761,949,652 
132 2. Trả trước cho người bán             2,034,595,379 10,978,949,445 
133 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn               
134 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD         
135 5. Các khoản phải thu khác            V.02 12,562,068 177,579,312 
139 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)      
140 IV. Hàng tồn kho               66,093,581,711 39,890,410,892 
141 1. Hàng tồn kho            V.03 66,093,581,711 39,890,410,892 
149 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)          
150 . Tài sản ngắn hạn khác 8,576,014,914 6,510,598,746 

i thu Nhà   
     1,684,046,853 277,062,128 

6 51

221 . Tài sản cố định hữu hình V.04 62,089,927,819 40,008,787,904 

(
ịnh vô hình V.05 

) (
í xây dựng cơ bản  n  V.06 1,8 4,9

  
 - Ngu         

) 
đầu tư tài chính d i ạn

ạn (*) 
2,530,719,731 6,250,697,263 

      V.07 2,530,719,731 6,250,697,263 
262 . Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 

  
  

 221,675,687,818 159,494,583,308 

V             
151 1. Chi phí trả trước ngắn hạn             151,236,000  
152 3. Thuế GTGT được khấu trừ             6,740,732,061 6,233,536,618 
154 3. Thuế và các khoản khác phả nước    
158 4. Tài sản ngắn hạn khác        
200 B. TÀI SẢN DÀI HẠN             6,525,729,617 ,258,289,075 
220 II. Tài sản cố định             63,995,009,886 45,007,591,812 

1            
222  - Nguyên giá             77,287,535,784 49,127,021,714 
223  - Giá trị hao mòn lũy kế (*)             15,197,607,965) (9,118,233,810)
227 3. Tài sản cố đ            40,051,972 62,385,305 
228  - Nguyên giá             67,000,000 67,000,000 
229  - Giá trị hao mòn lũy kế (*             26,948,028) (4,614,695)
230 4. Chi ph dở da g       65,030,095 36,418,603 
240 III. Bất động sản đầu tư             
241 yên giá       
242  - Giá trị hao mòn lũy kế (*               
250 IV. Các khoản à h         
251 1. Đầu tư vào công ty con               
252 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh        
258 3. Đầu tư dài hạn khác               
259 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài h     
260 V. Tài sản dài hạn khác             
261 1. Chi phí trả trước dài hạn      

2       
268 3. Tài sản dài hạn khác             

              
270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN                

  
 
 



 
 

                                                       
                                  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)                                                               

ại ngày 31 tháng 12 năm 2011 
                Đơn vị tính: VND 

ã số 
    

                                                       T
                  

NGUỒN VỐN        TM        31/12/2011 01/01/2011 M
            

300 A. NỢ PHẢI TRẢ 7 , 8  
 06  

ạn V.08 
 

            1 8 41 ,562,132 114,996,802,514
310 I. Nợ ngắn hạn    

 
      
 

   169,572,087,083 1 ,900,327,465
311 
312 

1. Vay và nợ ngắn h
2. Phải trả người bán

         126,490,898,814 77,469,592,667 
            36,953,002,145 23,904,409,262 

313 3. Người mua trả tiền trước             75,189,080 57,8
2,546,198,294 

29,878 
2,878,317,110 314 4. Thuế và các khoản p

5. Phải trả người lao động
hải nộp Nhà n c 

 
V.10  

  
  

nộp ng  n

ướ        V.09 
 315            3,127,547,703 2,125,079,829 

316 6. Chi phí phải trả            267,269,205 
317 7. Phải trả nội bộ             
318 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD       
319 9. Các khoản phải trả, phải ắn hạ  khác    V.11 17,801,130 6,908,556 
320 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn    

361,449,917 190,920,958 
  8,8 8,09

  
 

      
321 11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi             
330 II. Nợ dài hạn     

         
      46,475,049 6,475,049 

331 1. Phải trả dài hạn người bán    
2334 4. Vay và nợ dài hạn            V.1 8 8

400 B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 43,257,125,686 44,497,780,794 
V 3 4 4

40,0 40,0
ần 

(10,69
ài sản 

ối đoái 

 sở hữu
ố
ả  

 
  

CĐ  
       
        221,

,846,475,049 ,096,475,049 
            

410 I. Vốn chủ sở hữu 
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 

           .1 3,257,125,686 4,497,780,794 
411             00,000,000 00,000,000 
412 2. Thặng dư vốn cổ ph               

(1414 4. 
415 

Cổ phiếu quỹ (*) 
5. Chênh lệch đánh giá lại t

            1,000,000) 0,691,000,000)
     

 
 

416 
417 

6. Chênh lệch tỷ giá h
7. Quỹ đầu tư phát t

            585,613 
906,100,221 riển 

8. Quỹ dự phòng tài chính 
            1,377,092,473 

418             741,216,224 270,223,972 
419 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ         
420 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân ph

11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ
i      11,829,816,989 14,011,870,988 

421  b n         
430 II. Nguồn kinh phí và quỹ khác        
432 1. Nguồn kinh phí             
433 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TS    

 
 
        

440 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN         675,687,818 159,494,583,308 
                          

  Ng
  

      Trần Thị H i Yến 
  
  

          uyễn Viết Thạo                ả

  
  

         Tổ iám đốc ế toán trưởng  
       Hà Nam, ngày 12 tháng 02 năm 2011 
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                                                           BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 
                                                                                       Năm 2011 
                         Đơn vị tính: VND 

ÊU ă m 2010

 

   
Mã số           CHỈ TI
  

 
 

        TM N m 2011 Nă  
   

01 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ I. 6 597,555 3 373,882 
02 . Các khoản giảm trừ doanh thu   
10 . Doanh thu thuần bán hàng & cung c p dv I. 6 597,555 3 373,882 
11 4. Giá vốn hàng bán            VI.16 339,494,731,934 241,700,417,604 
20 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dv    46,391,865,621 41,737,956,278 
21 9,300,328 3,137,271,121 
22 59,432 8,976,842,568 
23 1 , 1  

 1 ,  
h nghiệp 9,50  4,77 7 

h   7
         544,763,567 1,157,089,956 

    

 toán trước thuế
     VI.19

    

DN 2

   V 14 385,88 , 28 ,438,
2         
3 ấ    V 15 385,88 , 28 ,438,

6. Doanh thu hoạt động tài chính     VI.17 2,33
 VI.18 18,277,27. Chi phí tài chính           

 Trong đó: Chi phí lãi vay  -  
   

           5
6

24 ,025,465 8,051,459,459
 4 724 

25 
8. Chi phí bán hàng

. Chi phí quản lý doan
         386,314,935

8,806,858
,848,625,33

2,948,869        
30 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doan     4,558,784,724  26,276,810,62   
31 11. Thu nhập khác    
32 12. Chi phí khác          884,678,574 1,472,746,713 
40 
50 

13. Lợi nhuận khác 
14. Tổng lợi nhuận kế

   
  

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(339,915,007)
4,218,869,717 

(315,656,757)
25,961,153,870 

51 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 432,858,582 2,411,541,271 
52 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại      

  
60 17. Lợi nhuận sau thuế TN

  
       3,786,011,135 3,549,612,599 

  

70 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu            I.20   V 1,002 5,924 
                          
       
      
           
               
                      
               
      Nguy
  

                ả
  
  
  

                   
                    
               
 
 

 
 

 
 

  
 

      

 
n Viết Thạo 

   
 

 
 

  
  Trần Thị H

    
i Yến   ễ  

  
      Tổng Giám đốc  Kế toán tr g 

    Hà N m, ngày 12 tháng 02 năm 2011 
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                              BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 
          h o h ơ  h  ự  t p

      Nă  201 ơ  v VND 
ã số                           Chỉ tiêu M  N m 2011  Năm 2010 

          

 
 

                                                      
 

   T e  p ư ng p áp tr c iế       
        m 1 Đ n ị tính: 

M                T ă
                

 I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động k doanh      
01 1.        2 ,394 057,204, 13 
02 2.        (347,2 4 23,053) (232,582,361,513)
03 3.        2 9 0,821,149) 12 29 ,5 405)
04 4.    1 2 1,025,465) (8 05 ,4 ,4
05 5.     48,569) 241,1 736)
06 6.                33,589,170,289 28,087,026 
07 7.       (19,027,973,873) (7,616,431,338)
 20         (16,323,012,426) (1,704,704,712)

 I    
21 (25,447,725,747) 0 94 ,0 068)
22   

inh 
        356,82 ,709 259, 7
        9 ,4
        ( 4, 7 ( , 8 62,

    
           

        ( 5, 4 , 1 59 59)
(200,6 ( 81,

         
         

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư   
  1.              

2.       
(1 , 8 00,

       249,565,455 
           (8,0
             8,00

2            

 III. Lưu chuyển tiền từ động tài h   

 (10
2

4 ( (1
3           

 
  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ    2,168,116,153  ) 
  
Tiền và tương đương ti u kỳ   

969,545,454 
23 
24 

3. 
4. 

    00,000,000)
0,00 00   0,0

5 5.      
26 6.                
27 7.                82,199,197 100,664,831 
 30                  (25,115,961,095) (9,877,789,783)

 hoạt chín     
31 1.                
32 2.               ,691,000,000)
33 3.                346,219,757,549 24,838,930,256 
34 .                298,836,067,875) 88,190,401,867)
5 5.       

36 6.               (3,776,600,000)
43

(15,277,150,361)
10 40                ,607,089,674 ,680,378,028 

50     (902,116,467
                

60 ền đầ     916,806,186    
 (16,224,680) 585,613 
Tiền và tương đương ti ối kỳ   3   

1,818,337,040
61                
70 ền cu     ,068,697,659     916,806,186  

                          
                        
                         
                     
                
                
                          
Nguyễn Viết Thạo 
T G m đốc 

                

  
 

     
          
          
 

ổng iá
    Trần Thị Hải Yến     

                 Kế toán trưởng  
H am                 à N , ngày 12 tháng 02 năm 2011       



 
 

 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Cho nă t thúc ngày 31/12/2 1

(Các ghi chú này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng Báo cáo tài chính)ác  

1. ĐẶC Đ ỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP 

Hình thứ sở hữu vốn 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam được chuyển đổi từ Công ty TNHH 
Khoáng sản Hà Nam hoạt động theo Giấy chứ ận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế 
công ty cổ phần số 0700241917 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Nam cấp ngày 02 tháng 
01 năm 2008, th 10. 

Theo Giấy đăng ký ki 241917 thay đổi lần 
thứ 5 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Nam cấp, vốn điều lệ của Công ty là 
40

 Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

tại: Số 204, Lô C, đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài, Cầu Giấy, Hà 

y 02/06/2010, lĩnh vực hoạt động của Công 

án: thực phẩm nông sản, vật liệu xây dựng, hàng nội thất công trình; Kinh doanh bất 
động sản (kinh doanh nhà, đất); Đại lý mua bán ký gửi hàng hóa; Vận tải hàng hóa bằng 

ng th ựng các công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông 
, th ợi, iến áp có điện áp từ 35KV trở xuống; Mua bán, chế 

tạo cơ khí, sản xuất lắp ráp máy móc, thiết bị: máy điều hòa, thiết bị nội thất gia đình; Mua 
 từ nguyên liệu gỗ; Đầu tư xây dựng khu công viên văn hóa bao 

gồm có đủ các hoạt động thể thao vui chơi giải trí; Kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh  

m tài chính kế 0 1 

I

c 

ng nh

ay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 5 ngày 02 tháng 06 năm 20

nh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần số 0700

.000.000.000VND (Bốn mươi tỷ đồng). 

Trụ sở chính của Công ty được đặt tại: Khu CN Châu

Văn phòng Công ty đặt 
Nội. 

Điện thoại:   03513.846.916 

Fax:    03513.849.338 

Ngành nghề kinh doanh 

Theo Giấy đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần số 0700241917 do Sở kế 
hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Nam cấp lần thứ 5 ngà
ty là: 

Thăm dò khai thác chế biến kinh doanh xuất nhập khẩu khoáng sản và hóa chất; Sản xuất, 
mua b

đường bộ, đườ ủy nội bộ; Xây d
đường bộ ủy l đường dây và trạm b

bán, sản xuất các mặt hàng



 
 

ục bao bì; Sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại và các hoạt động sản xuất  

Năm tài chính, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 hàng năm.  

ộ Tài chính và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 
31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh 

 kế toán 

 Chuẩn 
bày theo đúng mọi 

quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán 

g 

ệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá 
 cuối năm các khoản mục 

tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán. 

 

dịch vụ cảng, bến cảng; Sản xuất kinh doanh và in mác nhãn vỏ bao, bao bì đóng gói, may 
trang ph

dịch vụ cho ngành luyện kim và chế tạo kim loại; Sản xuất máy móc, thiết bị thông thường 
phục vụ dân sinh; Sản xuất, kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ, hàng dệt may; Sản xuất xi 
măng (PC300 – PC500), các sản phẩm từ bê tông; Sản xuất bê tông đúc sẵn, ống, cột bê 
tông, cọc bê tông cốt thép; Sản xuất, gia công cơ khí; Chế biến đá, sản xuất các sản phẩm từ 
nguyên liệu nhựa, từ nguyên liệu giấy. 

2. CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY 

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND). 

Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng 

Chế độ kế toán áp dụng  

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-
BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng B

nghiệp.  

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn
mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình 

hiện hành đang áp dụng. 

Hình thức kế toán áp dụn

Công ty áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính.   

 Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền 

Các nghi
giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm



 
 

ực hiện được thấp 

uân gia quyền. 
 

àng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.  

n cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên 
iá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại. 

áp đường thẳng. Thời gian khấu hao đang được Công 
ty xác định theo thời gian còn lại của TSCĐ và được ước tính như sau: 

06 - 10 năm 

 

ăm 

 đi vay 

ược vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong 

 
 

 

Các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền 
và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại 
thời điểm báo cáo. 

 

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho 

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể th
hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao 
gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có 
được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. 

 
Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình q

H
Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định 

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá 
trình sử dụng, tài sả
g

Khấu hao được trích theo phương ph

- Nhà cửa vật kiến trúc   06 - 50 năm 

- Máy móc thiết bị 

- Phương tiện vận tải   06 - 10 năm

- Thiết bị văn phòng         03 - 08 n

Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ 
chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang 
được tính vào giá trị của tài sản đó (đ
Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 “Chi phí đi vay”. 

Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước 



 
 
 
Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại 
được  trước ngắn hạn và đuợc tính vào ất kinh doanh 
trong 
Các c  sinh trong năm tài chính nhưng ào chi phí trả 

h trong nhiều năm: 

ghiệp; 

Chi phí chạy thử có tải, sản xuất thử phát sinh lớn; 

Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn; 

ản cố định phát sinh một lần quá lớn. 

g kỳ hạch 
toán được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức 

 phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo 

ốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu. 

riển để đầu tư mua sắm tài sản 

 nhuận từ các hoạt động của Công ty sau khi trừ 
(-) chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của năm hiện hành và các khoản điều chỉnh do áp 

i sót trọng yếu của các năm 

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau: 

ghi nhận là chi phí trả chi phí sản xu
năm tài chính. 
hi phí sau đây đã phát  được hạch toán v

trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doan

- Chi phí thành lập; 

- Chi phí trước hoạt động/ chi phí chuẩn bị sản xuất (bao gồm các chi phí đào tạo); 

 

- Chi phí chuyển địa điểm, chi phí tổ chức lại doanh n

- 

- 

- Lỗ chênh lệch tỷ giá của giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản; 

- Chi phí sửa chữa lớn tài s

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từn

phân bổ hợp lý. Chi
phương pháp đường thẳng.    
Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu 

V

Vốn khác của chủ sở hữu được ghi nhận từ quỹ đầu tư phát t
cố định và phục vụ sản xuất kinh doanh. 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi

dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sa
trước. 

Trong năm Công ty chưa thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2011. 

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu 

Doanh thu bán hàng 



 
 

i quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được 

ế từ giao dịch bán hàng; 

hí liên quan đến giao dịch bán hàng 

ết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân 

p Bảng cân đối kế toán; 

sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp 
ịch vụ đó 

được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện 

 

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền vớ
chuyển giao cho người mua; 

- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc 
quyền kiểm soát hàng hóa; 

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; 

- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh t

- Xác định được chi p

Doanh thu cung cấp dịch vụ 

 

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một 
cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu 
được ghi nhận trong kỳ theo k
đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn 
các điều kiện sau: 

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; 

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó; 

- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lậ

- Xác định được chi phí phát 
d

Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá 
công việc hoàn thành.   

Doanh thu hoạt động tài chính 

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản 
doanh thu hoạt động tài chính khác 
sau: 

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó; 

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. 



 
 

ận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được 

ận chi phí tài chính 

n vào chi phí tài chính gồm: 

 phí cho vay và đi vay vốn; 

iệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại 

Các khoản chi phí tài chính khác. 

 nhập doanh nghiệp hiện hành, 

ế phải trả hiện tại và số thuế 

iệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế, 

o Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 06221000026 cấp ngày 04/12/2007 của tỉnh Hà 
ẩu Khoáng sản Hà Nam, hoạt động kinh doanh thuộc 

t khẩu và sản xuất bao bì, túi xách” tại Khu công nghiệp 

m đầu tiên kể từ khi có thu nhập chịu thuế, giảm 50% trong 7 năm tiếp 
theo. Năm 2011 là năm thứ hai Công ty được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh 

 25/8/2009 của tỉnh Hà Nam, Công ty chịu 

t xuất khẩu tại Hà Nam”. 

 
Trong kỳ Công ty không phát sinh khoản mục này. 

 

Cổ tức, lợi nhu
quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn. 

Nguyên tắc và phương pháp ghi nh

Các khoản chi phí được ghi nhậ

- Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính;  

- Chi

- Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các ngh
tệ; 

- 

Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu 
hoạt động tài chính. 

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu
chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thu
hoãn lại. 

Chi phí thuế thu nhập doanh ngh
thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản được giảm trừ theo quy định hiện hành. 

The
Nam Công ty Cổ phần Xuất nhập kh
dự án “Nhà máy chế biến đá hạt xuấ
Châu Sơn, tỉnh Hà Nam của Công ty được hưởng thuế suất 15% trong thời hạn 12 năm, 
được miễn thuế 03 nă

nghiệp giảm 50% của mức thuế suất 15% cho hoạt động sản xuất túi. Ngoài ra, theo Giấy 
chứng nhận ưu đãi đầu tư số 06121000074 ngày
thuế suất thuế thu nhập doanh 25% đối với hoạt động kinh doanh thuộc dự án “Nhà máy chế 
biến đá hạ

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở chênh lệch tạm thời 
được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.
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