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I. TÓM LƯỢC LỊCH SỬ, HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN. 

 

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

Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Sài Gòn – Quy Nhơn được thành lập ngày 

11/12/2006 theo Giấy Chứng Nhận Đầu Tư số: 353031000005 Do Ban Quản Lý 

Khu Kinh Tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định cấp. 

Từ mức vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng, sau gần 07 năm hoạt động, công ty đã tăng 

vốn điều lệ lên 1.200 tỷ đồng (vốn thực góp đạt 1.100 tỷ đồng), mục tiêu phấn đấu 

trở thành công ty khoáng sản hàng đầu Việt Nam. 

Các mốc quan trọng trong quá trình phát triển của SQC: 

- Tháng 12/2006: Chế tạo và vận hành những bè khai thác quặng titan thô đầu tiên 

- Tháng 01/2007: bắt đầu san lấp mặt bằng KCN Nhơn Hội A 

- Tháng 06/2007: Khởi công xây dựng tòa nhá văn phòng và khu nhà xưởng cho 

thuê tại KCN Nhơn Hội A. 

- Tháng 01/2008: UBND tỉnh Bình Định cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án: Nhà 

máy sản xuất xỉ Titan tại xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

- Tháng 03/2008: UBND tỉnh Bình Định cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án: Xây 

dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp chế biến sâu Titan tại xã Mỹ Thành, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

- Ngày 15/03/2008: Khởi công xây dựng nhà máy xỉ titan trên diện tích 10ha tại 

cụm công nghiệp chế biến sâu Titan tại xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định. 

- Tháng 05/2008: Khánh thành nhà văn phòng và khu nhà xưởng cho thuê tại KCN 

Nhơn Hội A. 

- Ngày 08/05/2009: Vân hành lò số 1 cho ra đời mẻ xỉ đầu tiên, thành công hơn dự 

kiến. 

- Ngày 25/05/2009: Vận hành lò số 2 thành công tốt đẹp. 

- Ngày 24/07/2009: Khánh thành nhà máy sản xuất xỉ Titan, đánh dấu sự kiện nhà 

máy xỉ hiện đại nhất Việt Nam đã đi vào hoạt động. 

- Tháng 11/2011: Vận hành lò số 3 thành công, nâng tổng công suất thiết kế lên 

36,000 tấn xỉ + gang/năm. 

- Năm 2012: Đầu tư, nâng cấp toàn diện hệ thống nhà xưởng và nhà máy xỉ. 
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2. Tóm tắt quá trình tăng vốn điều lệ của SQC: 

 

STT Thời gian Vốn điều lệ (đồng) Nội dung thay đổi 

Lần 1 Tháng 12/2006 10.000.000.000 Vốn điều lệ ban đầu 

Lần 2 Tháng 04/2007 30.000.000.000 Điều chỉnh tăng vốn điều lệ 

Lần 3 Tháng 12/2007 79.500.000.000 Điều chỉnh tăng vốn điều lệ 

Lần 4 Tháng 12/2008 95.000.000.000 Điều chỉnh tăng vốn điều lệ 

Lần 5 Tháng 05/2009 200.000.000.000 Điều chỉnh tăng vốn điều lệ 

Lần 6 Tháng 10/2009 540.000.000.000 Điều chỉnh tăng vốn điều lệ 

Lần 7 Tháng 11/2009 1.000.000.000.000 Điều chỉnh tăng vốn điều lệ 

Lần 8 Tháng 03/2011 1.000.000.000.000 Điều chỉnh dự án trong Giấy 

CNĐT 

Lần 9 Tháng 01/2012 1.100.000.000.000 Điều chỉnh tăng vốn điều lệ 

 

3. Thông tin chung về công ty: 

Tên công ty:  Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Sài Gòn – Quy Nhơn. 

Tên Giao dịch đối ngoại:  Sai Gon – Quy Nhon Mining Corporation. 

Tên Viết tắt:  SQC 

Vốn điều lệ đăng ký:  1.200.000.000.000 đồng (Một nghìn hai trăm tỷ đồng) 

Vốn điều lệ thực góp:  1.100.000.000.000 đồng (Một nghìn một trăm tỷ đồng) 

Trụ sở chính:  Lô B6, đường số 5, KCN Nhơn Hội A, TP Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định. 

Điện thoại:  0563.824951 

Fax:   0563.824962 

Website:  www.sqcmining.com; www.sqcmining.vn 

Thời gian hoạt động:  50 năm kể từ ngày cấp phép 

Giấy chứng nhận đầu tư:  Số 353031000005 Do Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Nhơn 

Hội tỉnh Bình Định cấp ngày 11/12/2006, thay đổi lần thứ  

10 ngày 22/10/2012. 

 

Ngành nghề sản xuất kinh doanh: 

- Khai thác , chế biến, mua bán quặng titan và các sản phẩm hậu titan; 

- Gia công, chế tạo, mua bán máy móc, thiết bị, và phụ tùng máy khai thác khoáng 

sản (chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện quy định của pháp luật); 

- Sản xuất bê tông và các sản phẩm khác từ xi măng, vữa; 

http://www.sqcmining.com/
http://www.sqcmining.vn/
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- Cho thuê nhà xưởng phục vụ các mục đích sản xuất kinh doanh; 

- San lấp mặt bằng, làm đường giao thông nội bộ trong mặt bằng xây dựng; 

- Xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông; 

- Khai thác đá, cát sởi, đất sét, cao lanh; 

- Kinh doanh các ngành nghề trong phạm vi phù hợp với quy định của pháp luật. 

 

Logo của công ty:  

     



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN SÀI GÒN - QUY NHƠN 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 

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

Trang 5 

II.  BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC. 
 

1. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014: 

  

 Năm 2014, tình hình thị trường titan thế giới vẫn tiếp tục biến động theo chiều 

 hướng giảm mạnh. Thị trường đóng băng và không giao dịch.  

Khó khăn nguồn nguyên liệu đầu vào cho nhà máy xỉ. Nguồn nguyên liệu tự khai 

thác của SQC đã hết và không được cấp thêm mỏ nguyên liệu. 

Với các yếu tố khó khăn nêu trên nên SQC vẫn không xúc tiến được kế hoạch bán 

hàng và giải quyết hàng tồn kho theo kế hoạch. Nên kế hoạch năm 2015 không đạt 

được.  

Tuy nhiên, với sự cố gắng phấn đấu của Ban lãnh đạo vẫn cố gắng duy trì lực 

lượng  CBCNV nòng cốt, vẫn tiếp tục chính sách nghiên cứu để phát triển nâng 

cao chất lượng của sản phẩm. SQC vẫn thực hiện tốt các nghĩa vụ với người lao 

động, nhà nước, thực hiện tốt công tác môi trường. 

BGĐ Công ty đã cắt giảm mạnh chi phí hoạt động năm 2014 với chi phí bán hàng 

giảm 53% còn 6,3 tỷ đồng so với 13,5 tỳ đồng. Chi phí lãi vay giảm 25,5% từ 12,0 

tỷ đồng còn 8,9 tỷ đồng.  

Năm 2014, Công ty tiếp tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với Nhà nước với gần 15,9   

tỷ đồng so với hơn 70,1 tỷ đồng tiền thuế của năm 2013. 

 

ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2013 Tăng/Giảm 

Doanh thu thuần bán hàng hoá và 

dịch vụ 39.229 300.282 -87% 

Doanh thu tài chính 407 6.825 -94% 

Thu nhập khác 1.504 621 142% 

Tổng Doanh thu và Thu nhập khác 41.141 307.728 -87% 

Tổng lợi nhuận/(lỗ) sau thuế (124.912) (27.419) -356% 

Lãi/(lỗ) cơ bản/cổ phiếu (VND/cp) (1.150) (255) -363% 

 

2.  Tình hình đầu tư: 

Trong năm 2014, HĐQT và BGĐ nỗ lực rất lớn trong việc cơ cấu lại các khoản 

đầu tư để có nguồn tiền trả nợ ngân hàng. Công ty đã tiến hành cơ cấu, thanh lý 

các khoản đầu tư vào Công Ty cổ phần Địa Ốc Nam Việt, Công ty Cổ phần Du 

Lịch Sài Gòn – Hầm Tân; Công ty Cổ Phần Khoáng Sản Sài Gòn – Ninh Thuận; 

Công ty cổ phần Du Lịch Cần Giờ. Tổng dư nợ giảm mạnh từ 254,0 tỷ đồng vào 

đầu năm 2014 còn 97,7 tỷ đồng vào cuối năm 2014 và còn  74,6 tỷ đến ngày 

31/3/2015. Đồng thời chuyển dịch cơ cấu đầu tư thêm vào công ty Cổ phần Bưu 

chính Viễn thông Sài Gòn, một ngành thế mạnh trong tương lai. 
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4.  Đánh giá tình hình hoạt động: 

Do tình hình thị trường vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc, giá xỉ và zircon thế giới vẫn 

tiếp tục giảm, nhu cầu vẫn chậm làm cho việc xúc tiến bán hàng gặp nhiều khó 

khăn. Dự báo từ thị trường titan thế giới dự báo sẽ hồi phục về giá và sản lượng từ 

quý 4 năm 2015. 

5. KẾ HOẠCH NĂM 2015 

Kế hoạch bán hết sản lượng xỉ tồn kho và thu hồi đầu tư dự án Nhơn Hội. Kế hoạch 

sản xuất kinh doanh năm 2015 để trình Đại hội Cổ đông phê duyệt như sau: 

 

Chỉ tiêu KH 2014 TH 2014 KH 2015 % 

KH2014/

TH2013  Vốn điều lệ (triệu đồng) 1.200.000 1.100.000 1.100.000  

Doanh thu (triệu đồng) 357.915 52.770 197.709 374,6% 

Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng) 1.264 (124.912) 10.264  

Tỉ lệ LN sau thuế / Doanh thu 

(%) 

0,3% (236,7%) 5,1%  

LN / Vốn đầu tư chủ sở hữu 

(%) 

0,1% (11,4%) 1%  

 

5.1 Kế hoạch Sản xuất:  

Cân đối sản lượng xỉ các loại theo đơn hàng xuất khẩu, sản lượng gang trắng, 

Zircon, Rutile, Monazite… tránh tình trạng tồn kho cao. 

5.2 Kế hoạch tái cơ cấu các khoản đầu tư:  

Công ty sẽ trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch tiếp tục tái cơ cấu các khoản đầu tư 

tài chính, liên kết kinh doanh trong năm 2015. 

5.3  Các chương trình xã hội khác:  

Hoàn tất 100% các nghĩa vụ thuế, đóng góp các khoản hỗ trợ, cùng chính quyền địa 

phương chăm lo cho người dân nghèo, khó khăn… 
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III.  BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN 
 

  

 

 
  

http://sqcmining.vn/images/stories/uploads/files/2015mar31%20-%20sqc-bctc%20nam%202014%20da%20kiem%20toan.pdf#page=1
http://sqcmining.vn/images/stories/uploads/files/2015mar31%20-%20sqc-bctc%20nam%202014%20da%20kiem%20toan.pdf#page=1
http://sqcmining.vn/images/stories/uploads/files/2015mar31%20-%20sqc-bctc%20nam%202014%20da%20kiem%20toan.pdf#page=2
http://sqcmining.vn/images/stories/uploads/files/2015mar31%20-%20sqc-bctc%20nam%202014%20da%20kiem%20toan.pdf#page=2
http://sqcmining.vn/images/stories/uploads/files/2015mar31%20-%20sqc-bctc%20nam%202014%20da%20kiem%20toan.pdf#page=2
http://sqcmining.vn/images/stories/uploads/files/2015mar31%20-%20sqc-bctc%20nam%202014%20da%20kiem%20toan.pdf#page=4
http://sqcmining.vn/images/stories/uploads/files/2015mar31%20-%20sqc-bctc%20nam%202014%20da%20kiem%20toan.pdf#page=4
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IV. CÁC CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN QUAN 

 

1. Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn: Cổ đông của SQC 

2. Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP: Cổ đông của SQC 

3. Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn: Cổ đông của SQC 

 

 

V. TỔ CHỨC NHÂN SỰ 

Sơ đồ tổ chức các phòng ban của Công ty: 

 






