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Kính thưa Quý vị Đại biểu ! 
Kính thưa các Quý vị cổ đông ! 
Thưa toàn thể Đại hội! 

 
Năm 2010, một năm kinh tế trong nước có nhiều diễn biễn phức tạp, giá 

cả vật tư, nguyên nhiên vật liệu chính cho sản xuất tăng đột biến, lạm phát tăng 
cao, đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm của Công ty. Mặt khác 
sản phẩm chính là sản xuất xi măng của Công ty chịu ảnh hưởng của nhu cầu thị 
trường do cung lớn hơn cầu 10 triệu tấn tại thị trường khu vực phía Bắc, điều 
này đã dẫn đến sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt giữa các nhà máy xi măng trong 
khu vực. 

Song với kinh nghiệm và bản lĩnh dày dạn trên thương trường, Hội đồng 
quản trị cùng bộ máy điều hành của Công ty đã có nhiều biện pháp đồng bộ, hữu 
hiệu tiếp tục giữ ổn định sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, làm cho sản xuất của Công 
ty không những trụ vững trong cơ chế thị trường mà còn có sự tăng trưởng cao 
so với năm 2009.  

Năm 2010, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chính mà Nghị 
quyết Đại hội cổ đông đã đặt ra, kết quả sản xuất của QNCC năm 2010 tiếp tục 
khẳng định được vị thế của mình trên thương trường, đã tạo ra sự tin tưởng vững 
chắc của các cổ đông và CBCN Công ty vào sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, 
sự điều hành của bộ máy quản lý. Nhân dịp này, thay mặt Hội đồng quản trị, 
Ban lãnh đạo điều hành Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh. Xin 
chân thành cảm ơn sự chia sẻ, sự đồng thuận của các cổ đông, của CBCNV 
Công ty với HĐQT và Ban lãnh đạo điều hành Công ty. 

 Sau đây, Thay mặt HĐQT Công ty tôi xin trình Đại hội báo cáo hoạt động 
Công ty, hoạt động của HĐQT năm 2010, Phương hướng, kế hoạch nhiệm vụ 
năm 2011, Báo cáo tài chính năm 2010, Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả 
cổ tức, chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2010 như sau: 
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PHẦN THỨ NHẤT 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2010 

 

  
 
I/ KẾT QUẢ SXKD CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2010: 

1. Tình hình chung: 
Năm 2010, xác định rõ những thuận lợi và khó khăn chung của nền kinh 

tế cũng như của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, HĐQT 
Công ty đã tập trung, lãnh đạo, chỉ đạo Ban giám đốc Công ty, các phòng ban 
chuyên môn nghiệp vụ từ Công ty đến các đơn vị thành viên trực thuộc, tiếp tục 
đổi mới đồng bộ về cơ cấu sản xuất, nâng cao năng lực, tiết kiệm chi phí, ổn 
định sản xuất, đảm bảo năng suất, chất lượng hiệu quả, mở rộng đại lý tiêu thụ 
sản phẩm, khắc phục mọi khó khăn, nâng cao công tác quản lý, điều hành, phát 
huy có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của Công ty. Tập trung vào các lĩnh 
vực then chốt, thu hút mọi nguồn lực. Vì vậy kết quả SXKD của Công ty vẫn 
giữ được thế ổn định và có bước tăng trưởng, các chỉ tiêu chính đều đạt và vượt 
so với kế hoạch. 

2. Kết  quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 

TT ChØ Tiªu 
KÕt qu¶                         
n¨m 2010 

§VT 

A chØ tiªu hiÖn vËt    

1 S¶n xuÊt  Xi m¨ng  vµ Clinke c¸c lo¹i 1.209.003 TÊn 

2 S¶n xuÊt than c¸c lo¹i 310.077 TÊn 

3 S¶n xuÊt ®¸ c¸c lo¹i 1.071.538 M3 

4 S¶n xuÊt G¹ch  27.073.078 Viªn 

5 S¶n lîng san g¹t, bèc xóc, vËn chuyÓn  3.560.927 M3 

6 Gi¸ trÞ x©y l¾p, bèc xóc vËn chuyÓn 243.815.118.217 §ång 

B ChØ tiªu gi¸trÞ   

1 Gi¸ trÞ san g¹t, bèc xóc vËn chuyÓn 131.128.660.217 ®ång 

2 Gi¸ trÞ x©y dùng, l¾p m¸y vµ kinh doanh 
c¬ së  h¹ tÇng: 112.686.458.000 §ång 

3 Tæng doanh thu 1.485.894.079.859  §ång  

3. VÒ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tõng lÜnh vùc: 

a/ §èi víi lÜnh vùc s¶n xuÊt, tiªu thô Xi m¨ng vµ Clinke: 
Do sù c¹nh tranh cña c¬ chÕ thÞ trêng khi hµng lo¹t c¸c Nhµ m¸y xi 

m¨ng cã quy m« lín nhá trªn ®Þa bµn ®i vµo ho¹t ®éng, s¶n lîng xi m¨ng d 
thõa lín, c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm gÆp nhiÒu khã kh¨n, ngoµi viÖc duy tr×, æn 
®Þnh s¶n xuÊt, lµm chñ kü thuËt, c«ng ty cßn t¨ng cêng më réng thÞ trêng, 
thiÕt lËp nhiÒu kªnh b¸n hµng, đảm bảo tốt c¸c chØ tiªu kinh tÕ, kü thuËt, m«i 
trêng, chÊt lîng s¶n phÈm. N¨m 2010 s¶n lîng s¶n xuÊt vµ tiªu thô ®¹t trªn 
1,2 triÖu tÊn t¨ng 13,83% so víi cïng kú. 
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b/ §èi víi lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ tiªu thô than c¸c lo¹i: 
  Víi vïng tµi nguyªn hÇu hÕt lµ nh÷ng vØa than máng, cÊu t¹o ®Þa chÊt 
phøc t¹p, mÆt kh¸c võa tiÕn hµnh khai th¸c võa tiÕn hµnh th¨m dß bæ sung. Tuy 
nhiªn, kÕt qu¶ s¶n xuÊt vµ tiªu thô ®îc 348.110 tÊn ®¹t 106,12% so víi kÕ 
ho¹ch vµ t¨ng 10,68% so víi cïng kú.  
c/ §èi víi lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ tiªu thô ®¸ c¸c lo¹i: 

Tæng s¶n lîng s¶n xuÊt vµ tiªu thô ®¹t 102,83% so víi kÕ ho¹ch, t¨ng 
14,79% so víi cïng kú. Vµ ®Æc biÖt viÖc ®Çu t thµnh c«ng ®a d©y chuyÒn 
nghiÒn sµng sè 2 vµo ho¹t ®éng ®· ®a c«ng suÊt ®¹t trªn 1 triÖu M3/ n¨m. 
d/ §èi víi lÜnh vùc Thi c«ng c¬ giíi: ( San g¹t, bèc xóc, vËn chuyÓn...) 

T×nh h×nh an ninh trËt tù trong khai trêng phøc t¹p, diÖn thi c«ng bÞ chia hÑp, 
®Þa h×nh thi c«ng khã kh¨n, gi¸ vËt t phô tïng thay thÕ t¨ng cao tuy nhiªn víi viÖc  
tÝch cùc b¸m s¸t c«ng trêng, ®oµn kÕt, kh¾c phôc khã kh¨n. N¨m 2010 s¶n lîng 
bèc xóc vËn chuyÓn ®Êt ®¸ lµ 3,56 triÖu M3, víi gi¸ trÞ lµ 102,7 tû ®ång, ®¹t 104,90% 
so víi kÕ ho¹ch . 
e/ §èi víi lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ tiªu thô g¹ch Tuynel: 

 §· tËp trung ®Çu t chiÒu s©u, ®ång bé tõ c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ d©y 
chuyÒn, l¾p thªm thiÕt bÞ d©ychuyÒn t¹o h×nh vµ c¶i t¹o l¹i hÖ thèng lß sÊy, lß 
nung Tuynel, ®æi míi c«ng nghÖ, c¬ giíi hãa s¶n xuÊt c¸c c«ng ®o¹n, c¶i thiÖn 
®iÒu kiÖn lµm viÖc. KÕt qu¶ kh«ng nh÷ng t¨ng vÒ s¶n lîng, chÊt lîng ®¹t tiªu 
chuÈn cao mµ cßn h¹n chÕ thÊp nhÊt tû lÖ phÕ phÈm ( díi 3%) tæng s¶n lîng 
s¶n xuÊt ®¹t 121,36% so víi kÕ ho¹ch. 
f/ §èi víi lÜnh vùc s¶n xuÊt bª t«ng c¸c lo¹i: 

B»ng sù quyÕt t©m cao vµ ®ång thuËn cña tËp thÓ CBCNV L§, sù ®Çu t 
®æi míi c«ng nghÖ, n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt lîng s¶n phÈm, c¸c s¶n phÈm bª 
t«ng ®óc s½n ®Òu ®¹t tiªu chuÈn, h¬n hÕt lµ s¶n phÈm bª t«ng th¬ng phÈm ®· 
chiÕm lÜnh ®îc thÞ trêng, t¹o ®îc uy tÝn kh¸ch hµng, ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ. 
g/ §èi víi lÜnh vùc x©y l¾p, kinh doanh c¬ së h¹ tÇng vµ ®Çu t dù ¸n: 
-  §· ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp, chñ ®éng ®· tham gia ®Êu thÇu, nhËn thÇu 
nhiÒu c«ng tr×nh vµ h¹ng môc x©y l¾p lín trªn ®Þa bµn tØnh, nhiÒu c«ng tr×nh lín 
®· ®îc thi c«ng ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é, chÊt lîng c«ng tr×nh. 
- C¸c dù ¸n c¬ së h¹ tÇng ®· vµ ®ang triÓn khai ®óng lé tr×nh, c¬ b¶n ®Òu mang 
l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ. 
- Mét sè dù ¸n lín kh¸c nh: Dù ¸n cÇu c¶ng khu c«ng nghiÖp C¸i L©n vµ Dù ¸n 
nghiÒn xi m¨ng vÉn ®ang ®îc triÓn khai ®óng tiÕn ®é. 
h/ §èi víi lÜnh vùc s¶n xuÊt c¬ khÝ: 

Trong lĩnh vực sản xuất cơ khí đã mạnh dạn đầu tư công nghệ đúc khuôn 
tự cháy, có trình độ cơ giới hóa cao đã làm tăng năng suất lên gần 5 lần so với 
công nghệ cũ, đã đáp ứng được nhu cầu kỹ thuật của tất cả các khách hàng. 
i/  VÒ c«ng t¸c phong trµo ®oµn thÓ, céng ®ång x· héi: 
- C«ng t¸c ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho ngêi lao ®éng luôn được 
quan tâm, nhiÒu s¸ng kiÕn hîp lý hãa s¶n xuÊt vµ nhiÒu gi¶i ph¸p kü thuËt ®îc ¸p 
dông vµo thùc tiÔn s¶n xuÊt, ®em l¹i lîi Ých kinh tÕ. 
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- C«ng t¸c nh©n ®¹o tõ thiÖn ®Æc biÖt ®îc quan t©m, ®· vËn ®éng CBCNV-L§ 
toµn C«ng ty tÝch cùc tham gia c«ng t¸c ñng hé c¸c quü tõ thiÖn nh©n ®¹o. 

- NhiÒu thµnh tÝch, gi¶i thëng, danh hiÖu tiªu biÓu C«ng ty ®· ®¹t trong n¨m 
2010 nh:  
+ Top 483/ 1000 doanh nghiÖp nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp lín nhÊt ViÖt 
Nam n¨m 2010 do Tæng côc thuÕ b×nh chän vµ c«ng nhËn. 
+ Top 26/100 Doanh nghiÖp tiªu biÓu ®¹t Gi¶i thëng Th¬ng m¹i vµ DÞch vô 
ViÖt nam n¨m 2010 cña Bé C«ng Th¬ng trao tÆng. 
+ B»ng khen cña Héi ®ång gi¶i thëng Trung ¦¬ng tÆng thëng ®¬n vÞ ®øng 
trong Top 1/30 Doanh nghiÖp xuÊt s¾c ®¹t Gi¶i thëng Héi nhËp vµ ph¸t triÓn lÇn 
thø 4 n¨m 2010. 
+ B»ng khen cña Bé X©y dùng tÆng thëng ®¬n vÞ ®· cã thµnh tÝch xuÊt s¾c . 
+ UBND TØnh Qu¶ng Ninh c«ng nhËn Danh hiÖu tËp thÓ lao ®éng xuÊt s¾c . 

Vµ nhiÒu gi¶i thëng, danh hiÖu, giÊy khen, b»ng khen kh¸c…. 
j/ §¸nh gi¸ chung: 

Tuy năm 2010 sản lượng tiêu thụ và doanh thu của Công ty tăng so với kế 
hoạch năm nhưng lợi nhuận không tăng là do các nguyên nhân sau:  
 - Giá vật tư, nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng như: Giá than tăng 
70.000đồng /tấn clinke, giá điện tăng hơn 5.000 đồng /tấn clinke. Chưa tính giá 
tăng của các loại vật tư khác. 
 - Giá bán xi măng năm 2010 gần như tăng không nhiều. 
 - Lãi xuất ngân hàng tăng so với năm 2009 từ 5-6%. 
 - Năm 2010 Công ty không còn được hưởng ưu đãi thuế TNDN của chính 
sách thuế theo khoản 2 điều 36 nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 
của Bộ tài chính. 
 - Năm 2010 giá tính thuế tài nguyên tăng, thuế xuất tăng từ 4% lên 7% 
đối với các loại tài nguyên như đá, đất. 

Từ những yếu tố trên dẫn đến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2010 
giảm so với 2009 là 7%, với những số liệu cụ thể như sau: 

- Lãi ngân hàng so với cùng kỳ:           11,584 tỷ đồng. 
- Thuế TNDN không được giảm:           5,929 tỷ đồng. 
- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ:                11,424 tỷ đồng. 
- Thuế xuất thuế tài nguyên tăng:          1,525 tỷ đồng. 
                                                  Tổng cộng :   30,462 tỷ đồng . 

II/  BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY: 

1. Hoạt động chung của Hội đồng quản trị năm 2010: 
Trong năm 2010, Hội đồng quản trị Công ty đã hoạch định chiến lược và đưa 

ra các quyết định, chỉ đạo chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế, gãp 
phÇn vào sự phát triển bền vững cho Công ty. 

- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng định hướng chiÕn luîc ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh 
doanh theo híng ®a ngµnh, đổi mới công nghệ, tiết kiệm chi phí, tăng cường 
công tác quản trị doanh nghiệp tõng bíc æn ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh vµ cã 
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bíc t¨ng trëng. TiÕp tôc huy ®éng vµ mở rộng nguån vèn dµi h¹n tõ bªn 
ngoµi, ®Çu t hoµn thiÖn c¸c dù ¸n ®· vµ ®ang triÓn khai. 

Năm 2010, Hội đồng quản trị Công ty đã tập trung sự lãnh đạo tổ chức triển 
khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông 
thông qua, thực hiện tốt các lĩnh vực quản lý, điều hành sản xuất nhất là công tác 
chuẩn bị và tổ chức sản xuất, kỹ thuật công nghệ nên đã tạo ra sự ổn định đồng 
bộ trong sản xuất kinh doanh, phù hợp với tình hình thực tế, đẩy mạnh công tác 
tiêu thụ sản phẩm, áp dụng chính sách giá linh hoạt, chiết khấu thương mại cho 
các đại lý và các khách hàng lớn truyền thống, từ đó tiêu thụ nhanh được sản 
phẩm. Ngoài ra Công ty còn áp dụng một số biện pháp để hạn chế ảnh hưởng 
biến động của giá nguyên, nhiên vật liệu đến chi phí sản xuất như: 

- Cải tiến máy móc thiết bị, áp dụng những tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất, 
quản lý sản xuất chặt chẽ từ khâu đầu vào để nâng cao năng suất lao động, chất 
lượng sản phẩm, giảm chi phí nguyên nhiên, vật liệu, điện năng, tránh thất thoát 
lãng phí. 

- Tăng cường quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008, quản lý 
môi trường, quản lý nguồn tài nguyên mỏ. Xây dựng và ban hành quy định quản 
lý kỹ thuật, chất lượng công trình.  

- Kiểm tra chặt chẽ các loại vật tư đầu vào với từng loại đối tượng theo các 
chỉ tiêu quy định tương ứng với yêu cầu đã định và chỉ được phép đưa vào sản 
xuất những vật tư đảm bảo chất lượng. 

2.Hoạt động giám sát của HĐQT: 
   Hội đồng quản trị Công ty gồm 7 thành viên trong đó có 2 thành viên độc 

lập không tham gia điều hành. Trong năm vừa qua các thành viên HĐQT đều ý 
thức được vai trò và trách nhiệm của mình một cách trung thực, tập trung, cẩn 
trọng vì quyền lợi của các cổ đông và của Công ty. Do vậy đã hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ được giao đóng góp tích cực vào nhiệm vụ xây dựng, phát triển 
Công ty theo hướng bền vững. 

HĐQT Công ty đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban giám đốc 
và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn 
tuân thủ theo đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của 
Đại hội ®ång cổ đông và HĐQT.  

HĐQT còn chú trọng công tác quản trị, triển khai đồng thời việc chuẩn hoá 
các quy trình, quy chế quản trị, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi các 
quy trình quy chế này trong mọi mặt hoạt động của Công ty. Hoạt động của Ban 
Kiểm soát, HĐQT, bộ phận qu¶n lý trong năm 2010 cũng được tăng cường 
nhằm phát huy vai trò quan trọng trong việc giám sát hoạt động của Công ty, kịp 
thời phát hiện và khắc phục các điểm yếu, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của 
Công ty, Nhà nước, của các cổ đông, đối tác, bạn hàng cũng như quyền lợi của 
người lao động. Ban Lãnh đạo, cán bộ phụ trách các phòng ban, bộ phận trực 
thuộc đã tiến hành nghiêm túc việc kiểm tra định kỳ, đột xuất nên đã không để 
xẩy ra thiệt hại về  vật chất, sai phạm trong công tác, hạn chế đến mức thấp nhất 
việc lãng phí, cũng như các rủi ro tác nghiệp.  
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H§QT đã nghiên cứu quy chế ph©n cÊp quản trị công ty theo quy định của 
Nhà nước, tham khảo các mô hình tổ chức phù hợp để xây dựng và cho áp dụng 
Quy chế quản trị nội bộ Công ty, nhằm từng bước chuẩn hoá công tác quản lý, 
điều hành, hạn chế những rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời 
đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư 
cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, 
thanh tra kiểm soát. 

 Hội đồng quản trị Công ty duy trì nề nếp các cuộc họp thường kỳ, đảm bảo 
chương trình, số lượng thành viên dự họp và biểu quyết theo luật định. Tổ chức 
thực hiện tốt công tác giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và những cán 
bộ quản lý. Quan tâm kiện toàn công tác tổ chức cán bộ từ công ty đến các Nhà 
máy đơn vị xí nghiệp trực thuộc. 
3. Tổng kết một số quyết định chính của HĐQT trong năm 2010:  

-  Thèng nhÊt th«ng qua biªn b¶n bÇu Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Trëng 
ban kiÓm so¸t C«ng ty nhiÖm kú 2010-2015. 

-  Héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm chøc danh Tæng Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh, c¸c Phã 
Tæng gi¸m ®èc vµ KÕ to¸n trëng C«ng ty. 

-  Ph©n c«ng nhiÖm vô cho c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty nhiÖm 
kú 2010-2015. 

-  Thµnh lËp c¸c TiÓu ban ®Ó hç trî ho¹t ®éng cña Héi ®ång qu¶n trÞ, bao gåm 
tiÓu ban ®Çu t ph¸t triÓn míi, tiÓu ban s¶n xuÊt Xi m¨ng, tiÓu ban tiªu thô Xi 
m¨ng vµ TiÓu ban tµi chÝnh . 

-  Héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm c¸c chøc danh Gi¸m ®èc Nhµ m¸y, xÝ nghiÖp 
trùc thuéc vµ Trëng c¸c phßng ban nghiÖp vô C«ng ty: 

-  X©y dùng vµ ban hµnh quy chÕ ph©n cÊp qu¶n lý C«ng ty Cæ phÇn Xi m¨ng 
vµ X©y dùng Qu¶ng Ninh . 

- LËp kÕ ho¹ch theo lé tr×nh vÒ viÖc triÓn khai ®Çu t tõng giai ®o¹n dù ¸n 
Trung t©m th¬ng m¹i CÇu SÕn vµ dù ¸n ph¸t ®iÖn nhiÖt d t¹i Nhµ m¸y Xi m¨ng 
Lam Th¹ch II. 

-  Héi ®ång qu¶n trÞ thèng nhÊt sÏ dïng nguån vèn trong níc ®Ó ®Çu t tiÕp, 
theo lé tr×nh hîp lý, trªn c¬ së ®¶m b¶o tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ ®èi víi dù ¸n CÇu 
c¶ng Khu c«ng nghiÖp C¸i L©n. 

- Thµnh lËp phßng §Çu t kinh doanh h¹ tÇng - C«ng ty Cæ phÇn Xi m¨ng vµ 
X©y dùng Qu¶ng Ninh …. 
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PHẦN THỨ HAI 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2010 ĐÃ KIỂM TOÁN 

PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ 
CHI THÙ LAO CHO HĐQT, BKS NĂM 2010 

  
 
I/  BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2010: 

Các báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán theo quy định của 
pháp luật về kế toán gồm: 

- Báo cáo tài chính riêng của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng 
Quảng Ninh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010. 

- Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng 
Quảng Ninh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010. 
 
1/ Đơn vị kiểm toán: 
Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) 
Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu – Hà Nội -Việt Nam 

- Ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập: 
Căn cứ theo Báo cáo kiểm toán số 146/BC-TC ngày 28 tháng 02 năm 

2011 của Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán về báo 
cáo Tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 của Công ty cổ phần xi măng và xây 
dựng Quảng Ninh cụ thể: 

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 hợp nhất của Công ty cổ 
phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tại ngày 31 tháng 12 năm 2010, cũng 
như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết 
thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt 
Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. 
 
2/  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010.  

 + Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất và báo cáo SXKD riêng của Công ty mẹ: 
( Chi tiết đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại  Phụ lục số 01 và 02 đính kèm ). 
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II/ PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC, CHI THÙ 
LAO CHO HĐQT, BKS NĂM 2010: 

Đơn vị tính: VNĐ 
STT Nội dung số tiền 

1 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 70.072.836.951 
 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 14.918.210.404 
2 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 55.154.626.547 
3 Phương án phân chia lợi nhuận  
 - Chia cổ tức đợt I/2010 bằng 12% /vốn điều lệ  20.417.674.800 
 - Chia cổ tức đợt II/2010 bằng 10%  vốn điều lệ  17.014.729.000 
 - Tạm trích quỹ năm 2010 3.000.000.000 
 - Chi thù lao cho HĐQT và BKS: 1,4% 772.000.000 
4 Tổng cộng đã chi 41.204.403.800 
5 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 13.950.222.747 
 Dự kiến phân phối như sau:  
 - Chia cổ tức đợt III/2010 bằng 8% trên vốn điều lệ 13.611.783.200 
 - Chia trả liên doanh 250.600.000 
 Còn lại  87.839.547 

 
III/  CHI TRẢ THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2010 VÀ ĐỀ 
XUẤT PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2011: 

Hội đồng quản trị báo cáo việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS 
và đề xuất phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2010 vµ  n¨m 
2011 cụ thể như sau: 
1. Chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2010. 

- Theo Nghị quyết ngày 05/05/2010 của Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2010 về việc thông qua tổng mức thù lao năm 2010 cho các thành viên 
HĐQT, BKS Công ty không vượt quá 1,5% tổng lợi nhuận sau thuế. Dự kiến 
phương án thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2010 là 1,4% lợi nhuận sau 
thuế với  tổng số tiền là: 772.000.000 đồng. 
2. Phương án đề xuất chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2011. 

Căn cứ tình hình thực tế chi trả thù lao năm 2010, kế hoạch SXKD năm 
2011 và hoạt động của HĐQT Công ty năm 2011. 

 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đề 
xuất: Tổng mức chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2011 được chi 
không vượt quá 1,5% Tổng lợi nhuận sau thuế. 
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PHẦN THỨ BA 
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2011 

 
Năm 2011, cùng với những thuận lợi cơ bản, Công ty tiếp tục phải đối 

mặt với những khó khăn, thách thức mới. Do kinh tế thế giới, kinh tế trong nước 
có dấu hiệu phát triển chậm lại, lạm phát tăng cao và xuất hiện những yếu tố 
không ổn định; giá c¶ ®Çu vµo t¨ng ®ét biÕn. Trong bối cảnh đó đòi hỏi cần có 
sự nỗ lực cao của toàn thể CBCN-LĐ trong Công ty để tranh thủ tối đa thời cơ 
thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức. Để thực hiện tốt mục tiêu “ Phấn đấu 
duy trì sản xuất, ổn định tốc độ tăng trưởng cao và bền vững. Huy động và sử 
dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển các ngành, lĩnh vực, sản phẩm 
có lợi thế và sức cạnh tranh mang lại hiệu quả kinh tế trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh”: 
A/ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011: 
I/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh: 

1. S¶n xuÊt xi m¨ng vµ Clinke: 1,2 triÖu tÊn.  
2. S¶n xuÊt Than c¸c lo¹i: 350 ngµn tÊn . 
3. S¶n xuÊt vµ tiªu thô ®¸ c¸c lo¹i: 1,196 triÖu M3 

4. S¶n xuÊt G¹ch Tuynel: 28 triÖu viªn. 
5. S¶n lîng san g¹t, bèc xóc vËn chuyÓn ®Êt ®¸: 3,72 triÖu M3. 
6.  Gi¸ trÞ  x©y l¾p, san g¹t bèc xóc vËn chuyÓn vµ KD c¬ së h¹ tÇng: 248,5 tû. 
7. Doanh thu toµn C«ng ty: 1.425 tû ®ång. 
Trong ®ã:  
 - Doanh thu C«ng ty: 1.250 tû ®ång . 
 - Doanh thu tõ c¸c C«ng ty cæ phÇn thµnh viªn lµ: 175 tû ®ång .  

8. ChØ tiªu kh¸c: 
- Nép ng©n s¸ch: 58 tû ®ång. 
- Sè lao ®éng: 3.150 ngêi  
- Thu nhËp b×nh qu©n: 3.750.000®/ ngêi/th¸ng . 

     -    Lîi nhuËn sau thuÕ: 40 tû ®ång trë lªn. 
      -    Chi tr¶ cæ tøc: tõ 20% trë lªn ( trong ®ã chi tr¶ cæ tøc b»ng cæ phiÕu  lµ 10%). 
II/ Kế hoạch đầu tư: 
1/  §Èy m¹nh thi c«ng dù ¸n nghiÒn xi m¨ng theo ®óng tiÕn ®é ®Ó Quý IV/2011 
®a vµo s¶n xuÊt. 
2/  Khai th¸c nguån vèn hîp lý ®Ó ®Çu t tiÕp dù ¸n c¶ng C¸i L©n dù kiÕn cuèi 
n¨m 2013 ®a vµo ho¹t ®éng. 

3/  TËp trung chØ ®¹o quyÕt liÖt hai dù ¸n h¹ tÇng träng ®iÓm ( Gåm: Dù ¸n khu 
®« thÞ Phêng Yªn Thanh - Thµnh phè U«ng BÝ vµ Dù ¸n khu ®« thi B·i Soi - 
Phêng Thanh S¬n - Thµnh phè U«ng BÝ ) ®Ó cuèi n¨m 2011 cã thÓ ®a vµo khai 
th¸c, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cho C«ng ty.  

4/ TriÓn khai dù ¸n ph¸t ®iÖn nhiÖt d, nh»m gi¶i quyÕt viÖc c¾t ®iÖn lu©n phiªn 
do nguån cung cÊp ®iÖn bÞ thiÕu. 

5/  Giao Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty xem xÐt quyÕt ®Þnh mua l¹i cæ phÇn chi phèi 
hoÆc mua l¹i doanh nghiÖp cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn vµ kh¶ n¨ng sinh lêi cao 
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trong nhng n¨m tíi, nh»m më réng s¶n xuÊt, n¨ng cao th¬ng hiÖu uy tÝn cña 
C«ng ty. 

6/ Giao Héi ®ång qu¶n trÞ c¨n cø vµo nguån tµi nguyªn s½n cã cña C«ng ty, xem 
xÐt chuÈn bÞ ®Çu t mét sè lÜnh vùc míi nh s¶n xuÊt v«i c«ng nghiÖp, s¶n xuÊt 
xi m¨ng tr¾ng…. 
III/ Kế hoạch tăng vốn điều lệ: 
        Ph¸t hµnh thªm cæ phiÕu ®Ó t¨ng vèn ®iÒu lÖ trong n¨m 2011dự kiến từ:  
170,9 tỷ đồng lên 221,4 tỷ đồng cô thÓ nh sau: 
1/  Chia cổ tức đợt III năm 2010; 8% b»ng cæ phiÕu, Dù kiÕn thùc hiÖn vµo quý 
II năm 2011, vµ  ñy quyền cho H§QT Công ty hoµn tất thủ tục với các cơ quan 
quản lý Nhµ nước tăng vốn Điều lệ từ 170,9 tû đồng lên 184,5 tû đồng. 

2/ Phát hành thªm cæ phiÕu cho c¸c cæ ®«ng hiÖn h÷u vµ chi tr¶ cæ tøc n¨m 2011 
b»ng cæ phiÕu víi tû lÖ lµ: 20% thực hiện trong quý III hoặc quý IV năm 2011.( 
Trong đó tạm ứng cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu là 10%; và phát hành thêm cổ 
phiếu cho cổ đông hiện hữu là 10%). Vµ ñy quyền cho H§QT Công ty hoµn tất 
thủ tục với các cơ quan quản lý Nhµ nước tăng vốn Điều lệ từ 184,5 tỷ đồng lên 
221,4 tỷ đồng. 

( Chi tiết Quý cổ đông xem tại tờ trình số 18 TT-HĐQT ngày 15/04/2011) 
IV/ Kế hoạch nhiệm vụ khác: 
1/ Chi thưởng cho Cán bộ Công ty có thành tích xuất sắc năm 2010 bằng nguồn 
cổ phiếu quỹ . 

( Chi tiết Quý cổ đông xem tại tờ trình số 18 TT-HĐQT ngày 15/04/2011) 

2/ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung tăng vốn điều lệ và bổ sung 
thêm ngành nghề kinh doanh. Ủy quyền cho HĐQT Công ty hoàn thiện, đăng ký 
Điều lệ với các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật. 
3/ Tiếp tục xem xét, lựa chọn tên và thời điểm thích hợp để quyết định đổi tên 
Công ty thành Tập đoàn hoặc Tổng Công ty theo như Nghị quyết Đại hội đồng 
cổ đồng nhiệm kỳ 2010- 2015  đã đề ra. 
B/ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: 

- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp,tiết kiệm chi phí, đổi mới công 
nghệ không ngừng nâng cao đời sống CBCNV trong Công ty và đảm bảo lợi ích 
và quyền lợi của các cổ đông. 

- Tập trung chỉ đạo các lĩnh vực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, 
không ngừng tăng năng suất lao động, tiết kiệm các chi phí trong sản xuất nhằm 
hạ giá thành sản phẩm nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. 

- Rà soát kiện toàn công tác tổ chức cán bộ từ các phòng ban nghiệp vụ Công 
ty đến các đơn vị thành viên, đảm bảo gọn nhẹ, hợp lý. Triển khai việc phân cấp 
quản lý đồng bộ cho cơ sở để đẩy mạnh việc khai thác mọi nguồn lực phát triển 
sản xuất kinh doanh bền vững. 

- Tăng cường chỉ đạo sản xuất kinh doanh ở các lĩnh vực trọng tâm, chú 
trọng công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động. Duy trì và phát huy hiệu quả 
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hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 một cách đồng bộ và linh hoạt, đẩy 
mạnh công tác kiểm tra giám sát đảm bảo hiệu quả kinh tế. 

- Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật một cách bài bản như một nhiệm vụ, 
biện pháp quan trọng để giám giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh, 
trong đó trước mắt là xem xét lắp đặt các thiết bị giảm điện năng như biến tần 
cho các quạt, bơm, máy nén khí, phát điện nhiệt dư, nghiên cứu đưa thêm than 
phẩm cấp thấp hơn 4a cho sản xuất xi măng lò quay … 

Trên đây là nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng 
và xây dựng Quảng Ninh về kết quả hoạt động của Công ty, kết quả hoạt động 
của HĐQT năm 2010, phương hướng nhiệm vụ năm 2011 và các nội dung liên 
quan trình tại Đại hội cổ đông Thường niên năm 2011. 

Kính thưa Quý vị Đại biểu ! 
Kính thưa các Quý vị cổ đông ! 
Thưa toàn thể Đại hội! 

Năm 2010, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xi măng và 
Xây dựng Quảng Ninh đã đạt được những kết quả rất đang trân trọng trong bối 
cảnh gặp không ít khó khăn. Xác định năm 2011, chúng ta còn phải đối mặt với 
những khó khăn, thách thức nhiều hơn. Do vậy, ngoài việc phát huy những lợi 
thế, phát triển theo híng ổn định và bền vững, ngoài ra Công ty  đã và đang 
triển khai nhiều giải pháp quản lý linh hoạt và phù hợp. Hơn hết, Công ty Cổ 
phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng 
hộ, sự cảm thông chia sẻ cũng như sự gắn bó lâu dài của các Quý cổ đông, của 
các đối tác và toàn thể Cán bộ công nhân viên QNCC. Với mục tiêu chung, vượt 
qua những khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch 
năm 2011 cũng như chiến lược phát triển lâu dài. 
 Xin trân trọng cảm ơn toàn thể Đại hội! 
 T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

                       Chñ tÞch 
 
 
 
 

Cao Quang Duyệt 
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Phụ lục số 01 
 

+ Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất:  
(Trích: Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 đã 
được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán 
ngày 28/02/2011) . 

Đơn vị tính: VNĐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stt Chỉ tiêu Mã số Năm 2010 
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 1.418.765.134.063 
3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch 

vụ 
10 1.418.765.134.063 

4 Giá vốn bán hàng 11 1.133.322.62.196 
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch 

vụ 
20 285.443.071.867 

6 Doanh thu hoạt động tài chính 21 22.736.405.209 
7 Chi phí tài chính 22 126.153.962.513 
8 Chi phí bán hàng 24 48.094.249.107 
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 82.700.154.552 

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 51.231.110.904 
11 Thu nhập khác 31 44.392.540.587 
12 Chi phí khác 32 21.448.028.648 
13 Lợi nhuận khác 40 22.944.511.939 
14 Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên 

doanh 
  

15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 74.175.622.843 
16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 16.082.266.933 
18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 58.093.355.910 

18.1 Lợi ích cổ đông thiểu số  2.675.682.317 
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty 

mẹ 
 55.417.673.593 
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Phụ lục số 02 
 
+ Báo cáo SXKD riêng của Công ty mẹ năm 2010:  
(Trích: Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 đã 
được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán 
ngày 28/02/2011). 

 
Đơn vị tính: VNĐ 

Stt Chỉ tiêu Mã 
số Năm 2010 

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 27 1.345.275.646.698 
2 Các khoản giảm trừ doanh thu   
3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cáp dịch vụ  1.345.275.646.698 
4 Giá vốn bán hàng 30 1.077.136.597.372 
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ  268.139.049.326 
6 Doanh thu hoạt động tài chính 31 25.372.478.539 
7 Chi phí tài chính 32 124.545.035.578 
 Trong ®ã: chi phÝ l·i vay  97.320.568.566 
8 Chi phí bán hàng  45.054.939.522 
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp  76.789.592.723 

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh  47.121.960.042 
11 Thu nhập khác  43.875.774.267 
12 Chi phí khác  20.924.897.358 
13 Lợi nhuận khác  22.950.876.909 
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  70.072.836.951 
15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 34 14.918.210.404 
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp  55.154.626.547 
18 L·i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu  3.429 
19 Nép ng©n s¸ch  60.842.546.732 

 


