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STT MỤC LỤC 

1 Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 

2 Quy chế ứng cử và đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 

3 Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 

4 Báo cáo Hội đồng quản trị & Ban Tổng giám đốc về SXKD 2012 và kế hoạch SXKD 2013 

5 Báo cáo Ban Kiểm soát 

6 BCTC năm 2012 đã kiểm toán; 

7 Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 

- 
Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược tăng vốn điều lệ Công ty 

từ 74.260.000.000 đồng lên thành 100.000.000.000 đồng bằng cấn trừ công nợ; 

- Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát; 

- Thông qua thù lao, phụ cấp của HĐQT, Ban kiểm soát; 

- Thông qua mua lại 100% cổ phần của Công ty CP Xây dựng Vạn Xuân 

- Thông qua thay đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty; 

- Thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2013; 

- Thông qua BCTC năm 2012  đã kiểm toán; 

- Thông qua Kết quả SXKD năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013; 

- Các công việc khác thuộc thẩm quyền Đại hội; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 

CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE VIỆT NAM 

 

Thời gian: 09h00 sáng Thứ Sáu ngày 26/07/2013. 

Địa điểm: Tầng 6, khách sạn Cầu Giấy, số 110 đường Cầu Giấy, TP Hà Nội. 

 

TT Thời gian Các nội dung chính Nội dung chi tiết 

1 09h00 - 9h30 Tiếp đón 
- Đón tiếp và phát tài liệu cho khách. 

- Hướng dẫn khách và ổn định chỗ ngồi. 

2 09h30 - 09h45 

Ổn định tổ 

chức/Chào 

mừng/Giới thiệu 

chương trình 

- Văn nghệ (nếu có). 

- Tuyên bố lý do. 

- Giới thiệu nội dung chương trình. 

- Giới thiệu các khách mời, đại biểu. 

3 09h45 - 10h15 

 

Thông qua các báo 

cáo 

- Báo cáo của HĐQT và Ban TGĐ kết quả 

SXKD 2012 và Kế hoạch 2013 

- Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán. 

- Báo cáo của BKS về công tác giám sát công ty 

năm 2012. 

4 10h15 - 10h30 Trao đổi - Trao đổi với khách mời và cổ đông. 

5 10h30 - 11h45 

 

Các nội dung thông 

qua Đại hội. 

- Thông qua thay đổi, bổ sung một số nội dung 

Điều lệ Công ty; 

- Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát; 

- Thông qua Kết quả SXKD năm 2012 và Kế 

hoạch SXKD năm 2013; 

- Thông qua BCTC năm 2012 đã kiểm toán; 

- Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cho cổ 

đông chiến lược tăng vốn điều lệ Công ty từ 

74.260.000.000 đồng lên thành 

100.000.000.000 đồng bằng cấn trừ công nợ; 

- Thông qua thù lao, phụ cấp của HĐQT, Ban 

kiểm soát; 

- Thông qua mua lại 100% cổ phần của Công ty 

CP Xây dựng Vạn Xuân; 

- Thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 

2013; 

- Các công việc khác thuộc thẩm quyền Đại hội; 

6 12h00 Kết thúc đại hội - Tổng kết và bế mạc đại hội 
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VIỆT NAM 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

----- oOo ----- 

                   

                        Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2013 

 

BÁO CÁO 

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2012 & KẾ HOẠCH NĂM 2013 

 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ SXKD NĂM 2012 

Năm 2012 tiếp tục là một năm đầy khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế thế giới nói 

chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Chính sách vĩ mô, chính sách tiền tệ... có nhiều biến 

động, điều đó thách thức rất lớn đến định hướng và điều hành sxkd của Doanh nghiệp. Tuy nhiên, 

năm 2012 và 06 tháng đầu năm của CMI lại là một năm diễn ra sôi động với nhiều khởi sắc đối 

với tình hình hoạt động đầu tư, sản xuất của Công ty trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. 

Trong bối cảnh khó khăn không ít các Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư cũng như 

hiệu quả sản xuất kinh doanh sụt giảm. Hội đồng quản trị (HĐQT) cùng Ban Tổng giám đốc 

(TGĐ) và toàn thể cán bộ CNV Công ty đã cố gắng nỗ lực, đi sâu tập trung đầu tư vào Dự án 

trọng điểm với mục đích đem lại hiệu quả sản xuất trong thời gian ngắn nhất nhằm khắc phục khó 

khăn chung của nền kinh tế, đem lại dòng tiền đầu tư có hiệu quả cho các Dự án trọng điểm khác 

của Công ty trong năm 2013.  

1.1. Tình hình chung 

1.1.1. Thuận lợi:  

 Nhân sự: Tình hình nhân sự Công ty đã đi vào ổn định, lực lượng CBCNV trẻ, nhiệt huyết 

là điều kiện thuận lợi cho công tác sản xuất của Công ty. 

 Dự án Khai thác, chế biến đá Thủy điện Đăkđrinh:  

 Năm 2012 là năm diễn biến không nhiều thuận lợi, sản xuất kinh doanh không đạt kế 

hoạch đặt ra đối với Dự án, đến thời điểm tháng 09/2012, Ban lãnh đạo Công ty quyết định rút 

khỏi Dự án nhằm tập trung nguồn lực tài chính phục vụ các dự án trọng điểm khác của Công ty.   

 Ban QLDA đang hoàn tất các thủ tục nghiệm thu thanh quyết toán với Chủ đầu tư DHC, 

đẩy nhanh tiến độ thu hồi vốn còn tồn đọng. 

 Dự án Khai thác và chế biến mỏ quặng sắt Trấn Hưng - Yên Bái:  

 Đây là Dự án trọng điểm của Công ty trong giai đoạn hiện nay. Dự án cơ bản hoàn thành 

quá trình đầu tư, xây dựng, lắp đặt trạm tuyển quặng sắt tại khu vực mỏ. Ngày 16/05/2013 dây 

chuyền trạm tuyển quặng sắt chính thức được đưa vào vận hành, đến nay dây chuyền đã cho ra 

khoảng 2.000 tấn tinh quặng đầu tiên đạt hàm lượng Fe2O3 từ 64% trở lên. Và khách hàng đã đặt 

cọc, cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm đầu ra của Công ty. 

 Dự kiến đến đầu tháng 08/2013 mỏ sắt Trấn Hưng sẽ đi vào hoạt động 3 ca sản xuất, ước 

đạt lượng quặng tinh khoảng 7.000 tấn/tháng, đem lại hiệu quả doanh thu lớn cho Công ty vào 

Quý IV năm 2013. 

 Các dự án đầu tư khác: Đã hoàn thiện Hồ sơ pháp lý và đang triển khai các bước tiếp theo.   



 

 

 Về mặt đối tác: Mặc dù năm 2012 nền kinh tế vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn ảnh hưởng 

lớn tới hầu hết các doanh nghiệp. Tuy nhiên, Công ty đã được đối tác, cơ quan ủng hộ đánh giá 

cao về tổ chức sản xuất, định hướng phát triển. Đặc biệt là các tổ chức tín dụng tin tưởng, chia sẻ 

và tháo gỡ những khó khăn nhất định đó là yếu tố tích cực giúp Công ty vượt qua khó khăn và tạo 

đà phát triển cho năm 2013 và những năm tiếp theo. 

1.2.1. Khó khăn: 

 Chính sách vĩ mô có nhiều biến động, quá trình thực hiện hoạt động lĩnh vực khoáng sản 

gặp nhiều khó khăn trong quá trình xuất khẩu. 

 Quá trình tiếp cận nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng và huy động vốn khó khăn ảnh 

hưởng đến quá trình thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm của Công ty, ảnh hưởng đến kế hoạch 

sxkd của Công ty đã đặt ra. 

1.2. Báo cáo tình hình tài chính. 

1.2.1. Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán: 

TT Chỉ tiêu ĐVT 

Năm 2011 Năm 2012 

CMI 
Hợp 

nhất 
CMI 

1 Cơ cấu tài sản     

 - Tài sản dài hạn/tổng tài sản % 38,72 41,48 52,15 

 - Tài sản ngắn hạn/tổng tài sản % 61,28 58,13 47,85 

2 Cơ cấu nguồn vốn     

 - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 60,00 60,00 60,87 

 - Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn  % 40,00 66,67 39,13 

3 Khả năng thanh toán     

 - Khả năng thanh toán hiện hành Lần 1,13 1,07 0,90 

 - Khả năng thanh toán nhanh Lần 1,01 0,96 0,79 

4 Tỷ suất lợi nhuận     

 - Tỷ suất LNST/Tổng tài sản % -8,16 -14,15 0,79 

 - Tỷ suất LNST/DTT % -15,15 -12,45 4,18 

 - Tỷ suất LNST/nguồn vốn CSH % -20,40 -20,56 2,02 

                                                                              (Nguồn: Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2012) 

1.2.2. Giá trị sổ sách thời điểm 31/12/2011 và 31/12/20123 của công ty. 

                                                             

TT 
Chỉ tiêu ĐVT 

Năm 2011 Năm 2012 

CMI 
Hợp 

nhất 
CMI 

1 Vốn chủ sở hữu  Tr.đ 65.884 66.093 66.836 

2 Vốn điều lệ Tr.đ 74.260 74.260 74.260 

3 Mệnh giá 1 cổ phần Đồng 10.000 10.000 10.000 

4 Số lượng cổ phần đang lưu hành 10
3 

CP 7.426 7.426 7.426 

5 Giá trị sổ sách/cổ phần Đồng 8.800 8.900 9.000 

                                                                           (Nguồn: Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2012) 



 

 

1.2.3. Cơ cấu cổ đông và tỷ lệ sở hữu đến 31/12/2012: 

 Tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2012: 

 Số lượng cổ phần phổ thông: 7.426.000 cổ phần 

 Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 

 Cổ tức năm 2012: Trước tình hình khó khăn tài chính, HĐQT trình ĐHĐCĐ TN năm 2013 

thông qua không chia cổ tức năm 2012.  

 Cơ cấu cổ đông theo danh sách chốt ngày 04/01/2013: 

TT Họ và tên  Số cổ phần   Tỷ lệ %  Ghi chú 

1 Cổ đông trong nước 7.422.300 99,95%  

2 Cổ đông nước ngoài 3.700 0,05%  

 

Cộng 7.426.000 100%  

    

 

1 Cổ đông pháp nhân 1.013.686 13,65%  

2 Cổ đông thể nhân 6.412.314 86,35%  

 

Cộng 7.426.000 100%  

    

 

1 Cổ đông Nhà nước - -  

2 Cổ đông khác 7.426.000 100%  

 

Cộng 7.426.000 100%  
 

1.2. Báo cáo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 

1.2.1. Các chỉ tiêu kế hoạch về kinh doanh như doanh thu, lợi nhuận năm 2012: 

                                             ĐVT: Tr.đ 

TT Chỉ tiêu 

Năm 2011 Năm 2012 Tăng trưởng(%) 

CMI 
Hợp 

nhất 
CMI CMI Hợp nhất 

1 Doanh thu thuần 108.465 88.566 32.291 -235,9%  

2 Lợi nhuận sau thuế -11.385 -13.444 1.892 116,6%  

3 Vốn điều lệ 74.260 74.260 74.260 0,00%  

4 Lãi cơ bản/cổ phiếu - - 250 -  

                                                                                                                                      

(Nguồn: Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2012) 

 

1.2.2. Nguyên nhân: 

 Năm 2012 suy thoái nền kinh tế chưa hồi phục trực tiếp ảnh hưởng đến nền kinh tế của 

Việt Nam, giá cả vật tư đầu vào liên tục tăng gây khó khăn cho hoạt động SXKD của Công ty. 

 Dự án thủy điện Đăkđrinh:  

Sản xuất không đạt theo kế hoạch đặt ra, quyết định của Ban lãnh đạo Công ty rút khỏi Dự 

án cũng là nguyên nhân mất đi khoản doanh thu đáng kể theo kế hoạch đặt ra. 

 Dự án mỏ quặng sắt Trấn Hưng -Yên Bái: 

Công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, tiến độ đầu tư bị chậm so với kế hoạch 

đặt ra. Bên cạnh đó, ban đầu Công ty dự kiến xuất bán quặng thô, tuy nhiên sau khi xem xét, 



 

 

phân tích hiệu quả. Ban TGĐ đã quyết định đầu tư tiếp dây chuyền tuyển quặng sắt nhằm nâng 

cao hiệu quả sxkd của Công ty. 

 Dự án mỏ đá trắng Thung xán:  

Công ty đang thực hiện quá trình xây dựng cơ bản, hạ tầng mỏ. Hiện tại chưa thể triển 

khai khai thác mỏ với quy mô công nghiệp. Thị trường đá nguyên liệu, bột CaCO3 xuất khẩu tốt, 

tuy nhiên Nhà máy của CMI chưa hoàn thành. HĐQT, ban TGĐ đã quyết định tạm ngừng khai 

thác để nguồn nguyên liệu dự trữ phục vụ cho Nhà máy của Công ty.  

 Dự án nhà máy CMISTONE Nam Cấm:  

Nhà máy đang trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà xưởng hiện chưa đi vào hoạt 

động sản xuất. 

 Dự án nhà máy siêu mịn: Đang thực hiện đầu tư và cơ cấu dự án 

 Các dự án tiềm năng khác đang trong quá trình đầu tư chưa đi vào hoạt động chưa tạo ra 

lợi nhuận vào dòng tiền cho Công ty. 

 

1.2.3. Biện pháp khắc phục: 

 Dự án mỏ sắt Trấn Hưng: Lập biện pháp tổ chức, đẩy mạnh hoạt động khai thác và vận 

hành sản xuất 3 ca, lắp đặt thêm dây chuyền nhà máy, nhằm đạt lượng quặng tinh theo kế hoạch 

đặt ra ước đạt từ 5.000÷7.000 tấn/tháng, đem lại doanh thu bình quân vào khoảng 10,5 tỷ 

đồng/tháng, với lợi nhuận bình quân trước thuế vào khoảng 4,9 tỷ đồng/tháng. 

 Thực hiện giao khoán đến từng tổ, đội sản xuất nhằm thúc đẩy tăng năng suất lao động, 

hiệu quả của Dự án. 

 Tập trung huy động thiết bị, vật tư, nhân lực hoặc liên danh để triển khai khai thác mỏ 

Thung Xán với quy mô công nghiệp và hoàn thiện các thủ tục pháp lý. 

 Đẩy nhanh quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng để nhà máy CMISTONE Nam Cấm sớm đi 

vào hoạt động sản xuất. 

 

1.2.4. Các dự án đầu tư 

* Dự án nhà máy bột CaCO3: 

 Hoàn thiện công tác san lấp mặt bằng, đủ điều kiện để tiến hành thực hiện những bước 

tiếp theo. 

 Kế hoạch chuyển nhượng Dự án để cơ cấu lại danh mục đầu tư của Công ty trong năm 

2012 và năm 2013. 

* Dự án nhà máy đá ốp lát nhân tạo CMI Stone:  

 Hoàn thiện thủ tục pháp lý Nhà máy; 

 Hoàn thiện xong phần san lấp mặt bằng, xây dựng tường rào, nhà văn phòng, nhà bảo vệ, 

nhà nghỉ cán bộ Nhà máy. 

 Tiếp tục triển khai xây dựng nhà xưởng lắp đặt dây chuyền công nghệ tiến tới đưa sản 

phẩm ra thi trường vào năm 2014.  

* Dự án Trung tâm thương mại & trưng bày sản phẩm tại xã Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội: 

 Công ty đã được UBND Tp Hà Nội chấp thuận chủ trương xây dựng dự án ”Khu dịch vụ - 

Thương mại và trưng bày sản phẩm” số 5234 ngày 23/069/2011. 



 

 

 Hoàn thiện xong Hồ sơ chỉ giới đường đỏ. 

 Đang hoàn thiện Thiết kế, lập dự án. 

1.3. Những tiến bộ công ty đã đạt được: 

 Cơ cấu, củng cố, ổn định hoàn thiện bộ máy điều hành quản lý, điều hành, phân cấp, phân 

quyền đến từng cán bộ quản lý.  

 Thực hiện tốt hoạch định chiến lược, định hướng sxkd linh hoạt. 

 Thực hiện quá trình đầu tư mỏ Trấn Hưng - Yên Bái chặt chẽ, tiết kiệm. 

 Triển khai các dự án mới sớm đưa vào hoạt động khai thác (Mua lại cổ phần của Công ty 

CP Xây dựng Vạn Xuân). 

 Thực hiện nghiêm các quy định của UBCKNN, sở giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội. 

1.4. Hoạt động của Hội đồng quản trị 

1.4.1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị: 

 Về tổ chức nhân sự: Hội đồng quản trị có 5 thành viên, trong đó có 04 thành viên kiêm 

nhiệm các vị trí Phó tổng giám đốc. Điều đó thuận lợi cho các vấn đề hoạch định chiến lược, định 

hướng sxkd sát thực tế, kịp thời.  

 Về hoạt động của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị đã mở các cuộc họp định kỳ 

hàng quý và bất thường, với tổng số 5 cuộc họp để thảo luận về cơ cấu các thành viên HĐQT 

mới, đổi tên Công ty, cơ cấu một số Công ty con... HĐQT đã họp, rà soát tình hình sxkd và đầu 

tư, chiến lược phát triển, từ đó thông qua chủ trương, chính sách, định hướng của Công ty.   

 Các nội dung chính sách đã được Hội đồng quản trị thông qua: Nhằm thực hiện thành 

công Đại hội thường niên năm 2012, Hội đồng quản trị đã thông qua các chủ trương, quyết sách 

lớn như sau: 

 

STT Số Ngày Nội dung 

1 10/NQ/HĐQT/CMI-2012 20/4/2012 Miễn nhiễm một số thành viên HĐQT 

2 12/NQ/ĐHQT/CMI-2012 25/4/2012 
Bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (giai 

đoạn 2012-2016) 

3 
141/NQ/ĐHCĐTN/CMI-

2012 
26/4/2011 

Thông qua qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 

thường niên năm 2012 (Chuyển nhượng 100% 

vốn tại các Công ty con; đổi tên Công ty…) 

4 
172/NQ/ĐHCĐTN/CMI-

2012 
26/5/2012 

Thông qua kết quả SXKD quý I/2012 và kế 

hoạch SXKD Quý II/2012. 

1.4.2. Tình hình thực hiện nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2012: 

 Những nội dung chính đã được thực hiện: 

 Đã hoàn thành chọn Công ty TNHH Kiểm toán DFK để thực hiện kiểm toán báo cáo tài 

chính năm 2012 và báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng 

cổ đông. 



 

 

 Thay đổi thành viên HĐQT. 

 Thay đổi thành viên Ban kiểm soát 

 Thông qua phương án đổi tên Công ty thành: Công ty CP CMISTONE Việt Nam. 

 Và, các nội dung khác. 

 Những nội dung chưa thực hiện được: 

 Chưa thu xếp được vốn thực hiện dự án Nhà máy đá nhân tạo CMIStone.   

 Không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh như nghị quyết ĐHDCD năm 2012 đã đề 

ra. 

1.4.3. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc 

Năm 2012, Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành các hoạt động 

của Công ty theo định hướng của Hội đồng quản trị để thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế 

năm 2013, cụ thể như sau: 

 Về lĩnh vực khai thác và chế biến mỏ: Hoàn thành cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng; hoàn 

thành đầu tư, xây dựng, lắp đặt dây chuyền tuyển quặng mỏ; tiến hành hoàn tất các thủ tục Pháp 

lý mỏ như Giấy phép khai thác khoáng sản, xin giấy phép đầu tư điều chỉnh mở rộng mỏ, ký hợp 

đồng thuê đất, ký quỹ cải tạo và phục hồi môi trường … Bắt đầu từ T8/2013 dự án đi vào khai 

thác, vận hành sản xuất 3 ca/ngày nhằm đạt hiệu quả sản xuất tối đa vào Quý III năm 2013. 

 Về lĩnh vực xây lắp: Công ty đã thực hiện xong việc mua lại 60% cổ phần của Công ty 

CP Xây dựng Vạn Xuân, hiện Công ty đang thực hiện đầu tư, sản xuất khai thác mỏ đá Vạn Xuận 

nhằm sớm đưa dự án Mỏ đá Vạn Xuân vào khai thác và cung cấp cho Dự án Fomosa (Đài Loan) 

tại khu công nghiệp Vũng Áng - Hà Tĩnh, đóng góp phần lớn cho doanh thu hàng năm của Công 

ty, cũng như đáp ứng tiến độ, tạo dòng tiền ổn định hỗ trợ các dự án khác sớm đi vào hoạt động. 

 Về lĩnh vực Đầu tư bất động sản: Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại 

hội đồng cổ đông, Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo đầu tư các Dự án theo đúng quy trình của dự 

án: Trung tâm thương mại và trưng bày sản phẩm tại xã Mễ Trì - huyện Từ liêm - Hà Nội.  

 Các lĩnh vực khác: Ban Tổng giám đốc đã trình Hội đồng quản trị ban hành quy chế tiền 

lương, đãi ngộ, đào tạo. Qua đó môi trường làm việc và đời sống người lao động trong năm qua 

đã được cải thiện, các điều kiện ăn ở, làm việc của cán bộ, CNV ở các dự án được quan tâm và 

đảm bảo đúng mực. 

 Một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013: Để thực hiện định hướng chiến lược phát 

triển của Công ty đến năm 2015 đã được Đai hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 phê duyệt, 

cụ thể là: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2013 

2.1. Định hướng chiến lược phát triển và kinh doanh:  

 Năm 2013 và các năm tiếp theo Công ty phấn đấu trở thành Công ty mạnh trong lĩnh vực 

Khai thác, chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng và Đầu tư bất động sản. 

2.1.1. Trong lĩnh vực Khai thác và chế biến khoáng sản: Phấn đấu là một Công ty có thương 

hiệu mạnh, các sản phẩm của CMISTONE có mặt trên toàn thế giới. 

 Dự án đá ốp lát nhân tạo cao cấp: Với nguồn đầu vào chiếm 95% sản phẩm đá nhân tạo, 

Công ty tin tưởng rằng với lợi thế đó sản phẩm đá nhân tạo của Công ty sẽ cạnh tranh được trên 

thị trường trong và ngoài nước. 

 Dự án mỏ sắt Yên Bái: Tập trung đi đầu tư đưa dự án vào khai thác, đưa sản lượng quặng 

tinh đạt 5.000÷7.000 tấn/tháng vào quý II/2013. 

 Dự án sản xuất đá xây dựng Vạn Xuân: Xây dựng cơ bản mỏ, lắp đặt dây chuyền nghiền 

sàng, đưa sản phẩm cung cấp cho Dự án Fomosa (Đài Loan) - Vũng Áng và Khu công nghiệp 

Vũng Áng - Kỳ Anh - Hà Tĩnh. 

2.1.2. Trong lĩnh vực Đầu tư bất động sản:  

 Tập trung thực hiện các dự án khả thi, đồng thời nghiên cứu các mô hình dự án mới. 

 Dự án 6.000m2 đất khu Mễ Trì: Công ty đang triển khai thực hiện dự án “Trung tâm siêu 

thị Dược phẩm” với quy mô hiện đại của Việt Nam. 

2.1.3. Đối tác: Tiếp tục tìm kiếm các đối tác chiến lược  trong nước và quốc tế để tận dụng các cơ 

hội đầu tư, các kinh nghiệm quản trị quốc tế, lành mạnh hóa các vấn đế tài chính. 

2.1.4. Về định hướng tài chính doanh nghiệp:  

 Xây dựng một hệ thống tài chính lành mạnh, minh bạch, hệ thống kiểm toán nội bộ và 

quản lý rủi ro được kiểm soát chặt chẽ. 

 Tiến tới thực hiện thành công chiến lược phát triển của Công ty đến năm 2016, Công ty 

đánh dấu năm 2013 là năm chính thức đưa sản phẩm quặng tinh ra thị trường trong và ngoài 

nước. Công ty tiếp tục củng cố các nguồn lực, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nhanh, bền 

vững, tiếp tục đưa ra một số sản phẩm khác như đá ốp lát tự nhiên, đá ốp lát nhân tạo, bột CaCO3 

siêu mịn,… ra thị trường Quốc tế vào năm 2014, trong khi nền kinh tế Thế giới và Việt Nam vẫn 

còn nhiều khó khăn, các nguồn huy động vốn vẫn tiếp tục bị hạn chế và hiệu ứng tiêu cực cũng 

như lo ngại về lạm phát, Hội đồng quản trị xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013 như sau:   

 Tập trung chỉ đạo để thực hiện thành công nhiệm vụ kế hoạch 2013, chú trọng các lĩnh 

vực kinh doanh chính là Khai thác, chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng.  

 Tiến hành cân đối các nguồn lực, đặc biệt là các nguồn lực tài chính, đổi mới các giải 

pháp thực hiện nâng cao hiệu quả, tiết kiệm chi phí, phù hợp với tình hình thực tế.  

 Tái cấu trúc toàn bộ hệ thống Công ty, đồng thời cơ cấu lại danh mục đầu tư các dự án 

không hiệu quả để chuyển nhượng cho đối tác. 

 Phát huy thế mạnh của Công ty, tiếp tục tìm kiếm và phát triển các mỏ khoáng sản có giá 

trị và hiệu quả cao trong SXKD.   

 Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu CMISTONE: Tổ chức tuyên truyền giáo 

dục các quy tắc ứng xử, văn hóa doanh nghiệp để cán bộ, CNV trong toàn Công ty để học tập và 

thực hiện, đưa Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam thành tập đoàn phát triển vững mạnh, có 

bản sắc riêng. 



 

 

2.2. Kế hoạch SXKD năm 2013 

2.2.1. Dự án sản xuất: 

Trong năm 2013, Công ty tập trung triển khai các dự án đem lại doanh thu, dòng tiền nhanh 

cho Công ty để tạo tiền đề thực hiện triển khai các dự án đầu tư dài hạn. Các dự án tạo doanh thu 

chính trong năm gồm: Dự án khai thác và chế biến mỏ quặng sắt Trấn Hưng - Yên Bái; Dự án 

khai thác chế biên đá mỏ đá Vạn Xuân - Hà Tĩnh. 

a. Dự án mỏ quặng sắt Trấn Hưng - Yên Bái:  

 Dự án mỏ quặng sắt Trấn Hưng sẽ vẫn là dự án sản xuất trọng điểm của Công ty trong năm 

2013. Theo kế hoạch, năm 2013 Công ty sẽ tiếp tục đầu tư khai thác và chế biến quặng, đồng thời 

lắp đặt bổ sung thêm dây chuyền tuyển mới nhằm đẩy nhanh, tăng năng suất cũng như chất lượng 

sản phẩm. Sản lượng quặng tinh sau tuyển trung bình ước đạt 5.000 - 7.000 tấn/tháng. 

Bắt tay với các đối tác trong nước và nước ngoài để đảm bảo đầu ra ổn định cho sản 

phẩm.  

 Khó khăn: Thị trường đầu ra có nhiều biến động, chính sách vĩ mô của Nhà nước về cho 

phép xuất khẩu tinh quặng còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, một số tập đoàn ngành thép trong 

nước tận dụng cơ hội đó để ép giá sản phẩm tinh quặng, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sxkd của 

Công ty. Ngoài ra, điều kiện thời tiết cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình khai thác và sản 

xuất quặng tinh. 

 Hướng khắc phục: Tiếp tục chủ động tìm các bạn hàng và lựa chọn đối tác có năng lực về 

tài chính, uy tín trên thị trường. Tăng năng suất sản phẩm bằng cách phát huy sáng tạo, tăng thời 

gian làm việc 3 ca/ngày, bố trí biện pháp khai thác, tuyển quặng hợp lý.  

(Xem chi tiết phụ lục số 01/SX-2013 kèm theo) 
 

b. Dự án khai thác và chế biến mỏ đá Vạn Xuân - Hà Tĩnh:  

 Triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, thi công lắp đặt trạm nghiền 250 tấn/h, sản lượng đá 

dăm sản xuất trong năm 2013 dự kiến đạt 250.000 m3. Việc triển khai sản xuất đá Dự án mỏ đá 

Vạn Xuân theo đúng kế hoạch sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo doanh thu, dòng 

tiền cho các hoạt động sản xuất và đầu tư khác của Công ty. 

 Khó khăn: Khó khăn về tài chính để đầu tư, tuy nhiên đến nay Công ty đã làm việc với Tổ 

chức tín dụng và đạt được sự chấp thuận tài trợ cho Dự án.   

 Hướng khắc phục: Tiết kiệm tối đa chi phí xây dựng cơ bản mỏ, sớm hoàn thành thi công 

lắp đặt dây chuyền trạm nghiền đi vào hoạt động. Đẩy mạnh sản lượng để đảm bảo nguồn vốn 

tiếp tục phục vụ sản xuất. 

(Xem chi tiết phụ lục số 02/SX-2013 kèm theo) 
 

c. Dự án khai thác và chế biến mỏ đá trắng Quỳ Hợp – Nghệ An: (Đang tạm dừng) 

Giá trị đầu tư lũy kế đến hết năm 2012 là 11.174 tỷ đồng. Dự án là nguồn cung cấp nguyên 

liệu cho nhà máy nghiền bột CaCO3, nhà máy đá ốp lát nhân tạo CMISTONE nhưng năm 2013 

nhà máy chưa đi vào sản xuất nên dự án chưa triển khai khai thác. Ban lãnh đạo Công ty xác định 

đây là dự án đầy tiềm năng và sẽ tạo nguồn thu đáng kể cho Công ty trong những năm tới. 

(Xem chi tiết phụ lục /File định giá kèm theo) 

 



 

 

 Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013:                                             Đơn vị: triệu đồng 

STT Dự án  Doanh thu   Chi phí  
 Lợi nhuận 

sau thuế  

Tỷ lệ 

LN/DT 

1 Dự án mỏ sắt Chấn Hưng - Yên Bái 40,500 22,907 13,722 34% 

2 Dự án mỏ đá Vạn Xuân - Hà Tĩnh 6,750 4,118 2,053 30% 

  Cộng 47,250 27,025 15,776 33% 

 

2.2.2. Dự án đầu tư: 

 Dự án Nhà máy bột đá siêu mịn CaCO3: Giá trị đầu tư lũy kế đến hết năm 2012 là 

11.590 tỷ đồng. Tuy nhiên dự án sẽ gặp sự cạnh tranh gay gắt do sự xuất hiện của hàng loạt nhà 

máy bột đá siêu mịn khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Công ty đang xem xét để cơ cấu dự án). 

 Dự án Nhà máy đá ốp lát nhân tạo cao cấp CMIStone: Đã hoàn thành xong hạng mục 

san lấp mặt bằng và đang hoàn thiện phần Nhà điều hành. Trong năm 2013 Công ty sẽ hoàn thành 

phần xây dựng cơ bản và lắp đặt dây chuyền công nghệ vào đầu năm 2014 và bắt đầu đi vào sản 

xuất. Giá trị đã đầu tư hiện nay vào khoảng  23.252 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 

170 tỷ đồng. Mặt khác Công ty đang tìm đối tác tài trợ vốn để thực hiện đầu tư hoặc liên doanh. 

                             (Xem chi tiết phụ lục /File định giá kèm theo) 
 

 Dự án bất động sản Mễ Trì: UBND TP Hà Nội đã chấp thuận cho Công ty xây dựng dự 

án ”Khu dịch vụ - Thương mại và trưng bày sản phẩm” số 5234 ngày 23/06/2011. Trong năm 

2013 Công ty sẽ tiếp tục triển khai các công việc tiếp theo của dự án, bao gồm: 

 Nộp tiền hỗ trợ xây dựng chợ dân sinh theo yêu cầu của UBND huyện Từ Liêm. 

 Tổ chức thiết kế và xin phê duyệt tổng mặt bằng dự án Khu dịch vụ thương mại và trưng 

bày sản phẩm tại thôn Mễ Trì Hạ, xã Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội. 

 Liên hệ với các sở ngành có liên quan đề nghị ra quyết định thu hồi đất 6.000m2 để thực 

hiện dự án. 

 Khi có quyết định thu hồi đất, sẽ tổ chức giải phóng mặt bằng.  

 Tìm kiếm đối tác để liên kết, liên danh thực hiện dự án Tổng giá trị đầu tư trong năm 

2013 khoảng 35 tỷ đồng. 

 Chi tiết một số chỉ tiêu: Về quy mô, dự án Trung tâm thương mại Mễ Trì cao 11 tầng, có 

1 tầng hầm, mật độ xây dựng khoảng 50% và hệ số sử dụng đất 4,8 lần. Đây là các chỉ tiêu được 

xác định dựa trên nhu cầu về sử dụng không gian của các chức năng dự kiến cũng như diện tích 

thực tế của khu đất. 

 

 Một số chỉ tiêu đầu tư năm 2013:                                                         đơn vị: Triệu đồng 

STT Dự án 
 TMĐT dự 

kiến  

 Lũy kế 

đầu tư 

cuối 2012  

 Kế hoạch 

đầu tư 

2013 

 Lũy kế 

đầu tư 

cuối 2013 

1 Dự án nhà máy bột đá siêu mịn 80.000        11.590                 -  11.590 

2 Dự án nhà máy đá ốp lát nhân tạo 170.000        23.252  25.000 48.252 

3 Dự án Bất động sản Mễ Trì 41.150          6.865  
 

6.865 



 

 

4 Dự án mỏ sắt Trấn Hưng - Yên Bái 50.000        17.008  32.318 49.326 

5 Dự án mỏ đá trắng Quỳ Hợp 49.591        11.174  - 11.174 

6 Dự án mỏ đá Vạn Xuân - Hà Tĩnh 35.000 - 29.756 29.756 

  Cộng 425.741        69.889 87.074 156.963 

 

2.2.3. Kế hoạch tăng vốn và chia cổ tức 

 Kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 74,26 tỷ thành 100 tỷ đồng 

 Tăng vốn điều lệ: Công ty sẽ phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty từ 74.260.000.000 

đồng lên thành 100.000.000.000 đồng khi được UBCK chấp thuận. 

 Khối lượng phát hành : 2.574.000 cổ phần phổ thông 

 Giá phát hành  : 10.000 đồng/cổ phần 

 Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược bằng cấn trừ công nợ 

 Kế hoạch chia cổ tức của tài khóa năm 2013 

Phần lợi nhuận của năm 2013 sẽ bù đắp được khoản lỗ lũy kế của Công ty. Tuy nhiên, 

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chia cổ tức cho năm 2013 là 10%. Cụ thể: Khi dự án 

Sắt Trấn Hưng và mỏ đá Vạn Xuân đi vào hoạt động ổn định sẽ đem lại nguồn lợi nhuận đáng kể 

cho toàn Công ty. Và Công ty sẽ dùng phần lợi nhuận còn lại của năm 2013 và ứng một phần lợi 

nhuận của năm 2014 để chia cổ tức cho năm 2013 là 10%/mệnh giá/CP, tương ứng với 1.000 

đồng/CP. 

2.2.4. Định giá giá trị một số tài sản của Công ty  

Trong tháng 07/2013 Công ty CP thẩm định giá BTCVALUE đã định giá một số dự án đã 

triển khai của Công ty như sau: 

STT Dự án Tài sản Vị trí 
Giá trị định giá 

(đồng) 

1 
Nhà máy đá nhân tạo 

CMISTONE 

Quyền thuê đất 

và tài sản trên đất 
Nam Cấm – Nghệ An 27.324.900.000 

2 
Mỏ đá hoa trắng Thung 

Xán  
Giá trị mỏ Quỳ Hợp – Nghệ An 205.868.458.000 

3 Mỏ quặng sắt Trấn Hưng Giá trị mỏ Trấn yên – Yên Bái 88.922.000.000 

4 
Hạ tầng, lắp đặt dây 

chuyền tuyển tinh quặng 

Dây chuyển 

tuyển quặng 
Trấn yên – Yên Bái 18.402.265.500 

  Cộng 
  

340.517.623.500 

 

Ngoài ra, còn một số dự án như: Bất động sản (6.000 m2), Nhà máy bột CaCO3, mỏ đá Vạn 

Xuân Công ty chưa tiến hành định giá độc lập. 

 

 



 

 

2.3. Kế hoạch SXKD 03 năm (2013 – 2015) 

Đơn vị: Triệu đồng 

TT Khoản mục Thành tiền 
Tỷ lệ 

% 

Năm 

2013 2014 2015 

I Tổng doanh thu 705,360 100% 47,250 176,280 481,830 

1 Khai thác mỏ sắt Trấn Hưng 262,260 37% 
               

40,500  

             

110,880  

             

110,880  

3 Khai thác mỏ đá Vạn Xuân 100,350 14% 
                 

6,750  

               

46,800  

               

46,800  

3 
Khai thác mỏ đá trắng Quỳ 

Hợp 
37,200 5% 

                       

-    

               

18,600  

               

18,600  

6 
Nhà máy đá nhân tạo 

CMIStone 
305,550 43% 

                       

-    

                       

-    
305,550 

II Tổng chi phí 528,987 75% 27,054 109,043 392,890 

1 Khai thác mỏ sắt Trấn Hưng 138,360 20% 
          

22,906  

               

57,727  

               

57,727  

2 Khai thác mỏ đá Vạn Xuân 70,245 10% 
                 

4,148  

               

33,048  

               

33,048  

3 
Khai thác mỏ đá trắng Quỳ 

Hợp 
36,536 5% 

                       

-    
18,268 18,268 

4 
Nhà máy đá nhân tạo 

CMIStone 
283,847 40% 

                       

-    

                       

-    
283,847 

III Tổng LNST 139,593 20% 15,753 52,425 71,415 

1 Khai thác mỏ sắt Trấn Hưng 96,642 14% 
               

13,723  

               

41,459  

               

41,459  

2 Khai thác mỏ đá Vạn Xuân 23,482 3% 
                 

2,030  

               

10,726  

               

10,726  

3 
Khai thác mỏ đá trắng Quỳ 

Hợp 
478 0% 

                       

-    

                    

239  

                    

239  

5 
Nhà máy đá nhân tạo 

CMIStone 
18,990 3% 

                       

-    

                       

-    

               

18,990  

  

Trên đây là toàn bộ báo cáo kết quả SXKD năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013 và kế 

hoạch SXKD 03 năm (2013-2015) của HĐQT, Ban TGĐ Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường 

niên năm 2013 thông qua. 

 

Trân trọng./. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Hiệp 



 

 

Phụ lục số 01/SX-2013 

STT Nội dung 
Năm 2013 

Tỷ lệ Ghi chú 
Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Cộng 

I DOANH THU 6,000 7,500 7,500 9,000 10,500 40,500 100%   

-  Sản lượng quặng tinh (tấn)          4,000           5,000          5,000          6,000          7,000        27,000  
 

  

-  Đơn giá (triệu đồng/tấn)              1.5               1.5              1.5              1.5              1.5    
 

 Giá bán tại mỏ  

II  CHI PHÍ           4,009           4,210          4,210          4,896          5,581        22,907  57%   

1  Chi phí khai thác quặng thô          1,144           1,430          1,430          1,716          2,002          7,722  19%   

-  Khối lượng quặng thô (tấn)          8,800         11,000        11,000        13,200        15,400        59,400  118,800  2,2 tấn quặng thô  

-  Chi phí khai thác 1 T quặng thô            0.13             0.13            0.13            0.13            0.13  
  

 130 ngàn/1T  

2  Chi phí KH TSCĐ trạm tuyển             490              490             490             490             490         2,448  6%  Thuê trạm tuyển  

3  Chi phí tuyển quặng          1,162              847             847          1,016          1,186          5,058  
 

 132 ngàn/1T  

4  Chi phí bán hàng               30               38               38               45               53             203  1%  0.5% doanh thu  

5  Thuế, phí             530             663             663             795             928          3,578  9%   

-   Thuế Tài nguyên              300              375             375             450             525          2,025  5%  SLxGía bán x 10%  

-  Phí bảo vệ môi trường             200             250             250             300             350          1,350  3%  50.000 đ/tấn  

-  Thuế, phí khác (0.5%)               30               38               38               45               53             203  1%   

6  Chi phí tài chính            294             294             294            294             294          1,469  4%   

7  Chi phí quản lý (5% DT)             300             375             375             450             525         2,025  5%   

8  Chi phí khác (1%)               60               75               75               90             105             405  1%   

III LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 1,991 3,290 3,290 4,104 4,919 17,593 43%   

 
Thuế TNDN (22%) 438 724 724 903 1,082 3,870 10%   

IV LỢI NHUẬN SAU THUẾ 1,553 2,566 2,566 3,201 3,837 13,722 34%   

 
Tỷ lệ LNST/DT 25.88% 34.21% 34.21% 35.57% 36.54% 33.88%     



 

 

 

Phụ lục số 02/SX-2013 

STT  Nội dung 
Năm 2013 

Tỷ lệ Ghi chú 
Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Cộng 

I DOANH THU 1,500 2,250 3,000 6,750 100%   

-  Sản lượng đá khai thác (m3)         10,000        15,000       20,000        45,000      

-  Đơn giá            0.15            0.15            0.15        

II  CHI PHÍ              915          1,373          1,830          4,118  61%   

1  Chi phí khoan nổ             105             158             210            473  7%   

2  Chi phí bốc xúc               75             113             150             338  5%   

4  Thuế, phí             203             304             405             911      

-  Thuế tài nguyên             150            225             300             675  10%  10.000đ/tấn  

-  Phí bảo vệ môi trường               45               68               90             203  3%  3.000đ/tấn  

-  Thuế, phí khác (0.5%)                8               11              15               34      

5  Khấu hao TSCĐ            135            203             270            608  9%   

6  Chi phí lương               90            135             180            405  6%   

7  Chi phí tài chính               60               90             120             270  4%   

8  Chi phí quản lý               30               45               60            135  2%   

9  Chi phí khác               15               23               30               68  1%   

III LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 585 878 1,170 2,633 39%   

 
Thuế TNDN (22%) 129 193 257 579 9%   

IV LỢI NHUẬN SAU THUẾ 456 684 913 2,053 30%   

  Tỷ lệ LNST/DT 30.42% 30.42% 30.42% 30.42%     

 



 

 

A – CHỨNG THƯ THẨM ĐỊNH GIÁ CỦA BTCVALUE 

 

1. Nhà máy đá nhân tạo CMISTONE 

 



 

 
 



 

  



 

 

 



 

 

 

 



 

 

2.  Mỏ đá trắng Thung Xán 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

3.  Mỏ sắt Trấn Hưng 

 



 

  



 

  



 

  



 

 
 



 

 

4.  Dây chuyền tuyển quặng săt - Trấn Hưng 

 



 

 
 



 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

 

B- MỘT SỐ HÌNH ẢNH DỰ ÁN 

 

Mỏ đá trắng Thung Xán - Nghệ An 

 

Nhà máy đá Nhân tạo CMISTONE - Nam Cấm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mỏ sắt Trấn Hưng - Yên Bái 

 

 

Mỏ đá Vạn Xuân - Kỳ Anh - Hà Tĩnh  

 



 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE 

VIỆT NAM 

---------------------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------- oOo ------ 

 

                     Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2013 

BÁO CÁO KIỂM SOÁT 

CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE VIỆT NAM NĂM 2012 

 

 

Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY  

- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam;  

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty; 

Ban kiểm soát tiến hành kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP 

CMISTONE VN năm 2012. Kết quả như sau: 

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát  năm 2012: 

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần CMISTONE VN kiểm tra các văn bản pháp luật liên quan 

đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kiểm tra chứng từ sổ sách kế toán, sổ theo dõi 

lao động, các hợp đồng kinh tế của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam. 

2. Kết quả giám sát đối với hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc: 

 - Công ty Cổ phần CMISTONE VN hoạt động theo điều lệ của Công ty cổ phần, các điều 

khoản trong điều lệ được sắp xếp theo một trình tự khoa học, phù hợp với các quy định hiện 

hành của pháp luật Việt Nam. Hội đồng quản trị họp, điều hành Công ty trên cơ sở các quy 

chế của Công ty áp dụng các quyết định, các văn bản pháp luật của Nhà nước Việt Nam. 

HĐQT và ban điều hành đã đề ra quyết sách đúng đắn, phù hợp với điều kiện, năng lực của 

Công ty tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh năm 2012. 

 - Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần CMISTONE VN đã quyết định phương 

hướng sản xuất kinh doanh:  

  + Xây dựng công trình, khai thác mỏ; 

  + Sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ mỏ đá CaCO3; 

  + Xây dựng, kinh doanh bất động sản; 

  + Sản xuất vật liệu xây dựng; 

  + Hoạt động thương mại; 

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính của 

Công ty: 



 

 

                                    BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 31/12/2012                                          

 Đơn vị : VNĐ 

Tài sản 

Mã 

số 

Thuyết 

minh 31.12.2012 31.12.2011 

A. Tài sản ngắn hạn 100  81.727.691.116 95.746.466.117 

I.  Tiền và các khoản tương đương tiền 110  25.283.412 169.557.514 

1. Tiền  111 3 25.283.412 169.557.514 

II.  Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120  0 0 

1. Đầu tư ngắn hạn 121  0 0 

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130  59.076.016.896 72.919.620.149 

1. Phải thu khách hàng 131  43.734.892.905       27.945.774.748 

2. Trả trước cho người bán 132  8.080.772.927 30.374.895.143 

5. Các khoản phải thu khác 

6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 

135 

139 

4 

 

        9.929.746.987 

      (2.669.395.923)                                  

15.503.139.423 

(904.189.165) 

IV. Hàng tồn kho 140  9.767.855.168 10.340.608.245 

1. Hàng tồn kho 141 5 9.767.855.168 10.340.608.245 

V. Tài sản ngắn hạn khác 150  12.858.535.640 12.316.680.209 

1. Chi phí trả trước ngắn hạn  151 6 33.344.931 586.819.328 

2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 15 0            295.049.759 

5. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 12.825.190.709 11.434.811.122 

B. Tài sản dài hạn 200  89.085.005.439 68.953.927.847 

I.  Các khoản phải thu dài hạn 210  2.349.151.342 1.085.045.000 

1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211  1.817.659.128 0 

4. Phải thu dài hạn khác 214  531.492.214 1.085.045.000 

II. Tài sản cố định 220  85.383.636.073 61.227.321.878 

1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 6.545.765.432 9.309.744.695 

   - Nguyên giá 222  12.162.408.891 13.793.004.925 

   - Giá trị hao mòn lũy kế 223  (5.616.643.459) (4.483.260.230) 

2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 9 0 4.881.274.764 

   - Nguyên giá 225  0 6.230.792.891 

   - Giá trị hao mòn lũy kế 226  0 (1.349.518.127) 

3. Tài sản cố định vô hình 227 10 8.949.791.673 9.282.291.669 

   - Nguyên giá 228  9.987.000.000 9.987.000.000 

   - Giá trị hao mòn lũy kế 229  (1.037.208.327) (704.708.331) 

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 11 69.888.078.968 37.754.010.750 

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250  939.489.622 5.133.984.863 

1 Đầu tư vào công ty con 

2. Đầu tư dài hạn khác 

3. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 

251 

258 

259  

0 

939.489.622 

0 

5.133.984.863 

1.177.036.428 

(1.177.036.428) 

V. Tài sản dài hạn khác 260  412.728.402 1.507.576.106 

1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12 412.728.402 999.096.106 

3. Tài sản dài hạn khác 268 13 0 508.480.000 

     

Tổng cộng tài sản 270  170.812.696.555 164.700.393.964 



 

 

Nguồn vốn Mã số 

Thuyết 

minh 31.12.2012 

 

31.12.2011 

A. Nợ phải trả 300  103.976.709.087 98.815.908.481 

I.  Nợ ngắn hạn 310  90.917.575.835 89.089.903.049 

1. Vay và nợ ngắn hạn 311 15 48.000.645.025 67.237.369.898 

2. Phải trả người bán 312  6.471.135.368 7.340.418.571 

3. Người mua trả tiền trước 313  77.153.166 250.658.833 

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 14 7.115.246.821 5.043.920.329 

5. Phải trả người lao động 315  2.221.681.177 4.527.383.654 

6. Chi phí phải trả 316 16 4.861.189.828 1.383.911.615 

9. Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 17 22.206.128.882 3.341.844.581 

11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323  (35.604.432) (35.604.432) 

II. Nợ dài hạn 330  13.059.133.252 9.726.005.432 

     

4. Vay và nợ dài hạn  334 15 13.059.133.252 9.726.005.432 

B. Vốn chủ sở hữu 400  66.835.987.468 65.884.485.483 

I.  Vốn chủ sở hữu 410 18 66.835.987.468 65.884.485.483 

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411  74.260.000.000 74.260.000.000 

2. Thặng dư vốn cổ phần 412  3.279.400.000 3.279.400.000 

7. Quỹ đầu tư phát triển 417  752.388.779 752.388.779 

8. Quỹ dự phòng tài chính 418  138.955.389 138.955.389 

10. Lỗ lũy kế 420  (11.594.756.700) (12.546.258.685) 

     

Tổng cộng nguồn vốn 440  170.812.696.555 164.700.393.964 

 

 

             Kết quả sản xuất kinh doanh                                                                 Đơn vị tính: VNĐ 

TT Diễn Giải 
Kế hoạch 

Năm 2012 

Thực hiện 

Năm 2012 
% đạt 

1 Doanh thu 93.605.000.000 58.646.394.539 63% 

2 Chi phí 60.940.000.000 56.754.300.509 93% 

3 Lợi nhuận trước thuế 23.519.000.000 1.892.094.030 
     8% 

 

3.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

 Năm 2012 là một năm đầy biến động và khó khăn đối với nền kinh tế thế giới nói chung 

và nền kinh tế Việt Nam nói riêng, nhiều dự án trong nước bị hoãn hoặc giãn tiến độ, đã ảnh 

hưởng không nhỏ tới việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực khai thác khoảng sản và bất động sản. Chính sách thắt chặt tiền tệ của Chính Phủ gây khó 

khăn không ít cho các doanh nghiệp. 



 

 

 Năm 2012, Hội đồng quản trị đã mở các cuộc họp định kỳ hàng quý và bất thường, với 

tổng số 04 cuộc họp để thảo luận tình hình kinh doanh và đầu tư, chiến lược phát triển, từ đó 

thông qua chủ trương, chính sách, quyết định bằng hình thức xin ý kiến văn bản. Nhìn chung 

các quyết sách của Hội đồng quản trị đã được ban hành kịp thời, phù hợp với điều kiện thực 

tế của doanh nghiệp và hỗ trợ tích cực  ban Tổng giám đốc trong việc điều hành hoàn thành 

kế hoạch SXKD năm 2012. 

 Năm 2012, Ban Tổng giám đốc có nhiều nỗ lực trong điều hành các hoạt động của Công 

ty theo định hướng của Hội đồng quản trị để thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế năm 

2012, cụ thể như sau: 

 Về lĩnh khai thác chế biến khoáng sản: 

Năm 2012, Ban Tổng giám đốc tích cực triển khai hoàn thành đúng tiến độ công trình 

trọng điểm của Công ty, khẳng định vị thế của doanh nghiệp khoáng sản hàng đầu của Việt 

Nam như dự án khai thác và chế biến mỏ quặng sắt Yên Bái. Đến nay đã hoàn thành cơ bản 

xây dựng cơ sở hạ tầng khu mỏ, tiến hành hoàn tất các thủ tục Pháp lý mỏ như Giấy phép 

khai thác khoáng sản, Xin giấy phép đầu tư điwwù chỉnh mở rộng mỏ, ký hợp đồng thuê đất, 

ký quỹ cải tạo và phục hồi môi trường,..Dự án đi vào khai thác, vận hành sản xuất 3 ca/ngày 

nhằm đạt hiệu quả sản xuất tối đa vào Quý III năm 2013. 

Về lĩnh vực đầu tư khai thác: 

 Ban Tổng giám đốc tích cực triển khai có những quyết định đúng đắn tiến độ đầu tư các 

công trình trọng điểm của Công ty, khẳng định vị thế của doanh nghiệp khoáng sản hàng đầu 

của Việt Nam như cụm các công trình: Mỏ đá hoa trắng, nhà máy đá ốp lát nhân tạo cao cấp 

CMI STONE.  

 Ngoài ra ban Tổng giám đốc cũng đã chỉ đạo tham gia nhiều công trình mới quan trọng, 

đòi hỏi năng lực và kỹ thuật cao như: Khai thác dự án mỏ đá hoa trắng Thung Xán - Nghệ 

An, Khai thác chế biến đá - Dự án mỏ đá Vạn Xuân - KKT Vũng Áng, Hà Tĩnh. 

Về lĩnh vực Đầu tư bất động sản: 

 Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội dồng cổ đông, Ban Tổng giám đốc 

đã chỉ đạo đầu tư các dự án theo đúng quy trình như các dự án: Trung tâm thương mại và 

trưng bày sản phẩm tại xã Mễ trì huyện Từ liêm - Hà Nội. 

Các lĩnh vực khác: 

 Ban Tổng giám đốc đã trình Hội đồng quản trị ban hành quy chế tiền lương, đãi ngộ, đào 

tạo. Qua đó môi trường làm việc và đời sống người lao động trong năm qua đã được cải 

thiện, các điều kiện ăn ở, làm việc của cán bộ, CNV ở các dự án được quan tâm và đảm bảo 

đúng mực. 

Với hệ thống nhận diện thương hiệu được Hội đồng quản trị phê duyệt, Thương hiệu CMI 

tiếp tục được xã hội nhìn nhận và đánh giá là thương hiệu hàng đầu Việt Nam. 

3.2 Tình hình hoạt động tài chính 

 Công ty đã chấp hành Luật Kế toán, các chuẩn mực kế toán và các chính sách khác theo 

quy định của Nhà nước về công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính theo đúng yêu 

cầu chế độ hiện hành. 



 

 

 Kết quả thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2012, đặc biệt là 

những tháng cuối năm đã  bước đầu có kết quả. Đây là cơ sở tiền đề, là động lực cho năm 

2013 và những năm tiếp theo. 

 Công ty đề cao tính hiệu quả của SXKD và luôn tập trung vào việc thu hồi, thanh toán 

công nợ kịp thời với đối tác. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Tổng giám đốc công ty 

 Ban kiểm soát Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam phối hợp chặt chẽ với HĐQT và 

ban lãnh đạo Công ty để kịp thời chỉ ra những điểm mạnh, yếu trong việc chỉ đạo điều hành 

sản xuất của Công ty. Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra theo dõi, phản ảnh kịp thời tới 

Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo Công ty những ưu, nhược điểm trong hạch toán , quản lý 

kinh tế lãnh đạo Công ty có cơ sở phân tích và chỉ đạo sản xuất kinh doanh. 

5. Kiến nghị với HĐQT:  

 Tăng cường công tác quản trị, điều hành Công ty khoa học nhằm nâng cao hiệu quả sản 

xuất kinh doanh. 

 Tiếp tục thực hiện hệ thống nhận diện thương hiệu CMI. 

 Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính sát với tình hình thực tế năng 

lực của Công ty.     

6. Kế hoạch triển khai công việc thời gian tới 

 Ban kiểm soát tăng cường hơn nữa việc kiểm soát Công ty kịp thời phát hiện những sai 

sót, điểm yếu cần khắc phục để báo cáo lên HĐQT. Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty ngày 

càng phát triển, sản xuất có hiệu quả cao nhất. 

 Ban kiểm soát đi sâu kiểm tra định mức sử dụng vật tư thiết bị, quy trình xuất nhập hàng 

hóa, lao động tại Công ty và các dự án, có ý kiến sát thực về chi phí của Công ty và dự án. 

Kết hợp chặt chẽ với IC3 để xác định rủi do để có biện pháp khắc phục. 
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