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THÔNG ĐIỆP CỦA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Quý cổ đông và nhà đầu tư,
 Năm 2016 thực sự là một thách thức đối 
với nền kinh tế Việt Nam bởi những vấn đề 
nội tại còn ngổn ngang trong khi diễn biến 
quốc tế xảy ra bất thường, khó đoán; Theo 
như ủy ban tài chính giám sát quốc gia, bất 
chấp khó khăn và thách thức, Việt Nam tiếp 
tục đảm bảo và duy trì cân đối vĩ mô, lạm 
phát cơ bản chỉ ở mức 1.8%, lạm phát chung 
chỉ ở mức 4%. Tăng trưởng kinh tế năm 2016 
đã được hỗ trợ tích cực từ hệ thống tài chính, 
với tổng nguồn vốn cung ứng cho nền kinh 
tế tăng 15.7% so với năm 2015 tương dương 
170% GDP.
 Theo Văn phòng Thống kê Trung ương, 
trong năm 2016 tăng trưởng kinh tế Việt 
Nam cả năm đạt  6.2%, giảm 0.5% so với năm 
2015. Đây là lần đầu tiên trong 4 năm, Việt 
Nam ghi nhận sự sụt giảm kinh tế; tuy vậy, 
vẫn có những điểm sáng trong năm 2016. 
 Với kết quả ước năm 2016, tổng kim ngạch 
xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự 
kiến đạt 349.2 tỷ USD, tăng 6.6% so với năm 
2015. Trong đó tổng kim ngạch xuất khẩu 12 
tháng của năm 2016 ước đạt 175.94 tỷ USD, 

tăng 8.6%, và tổng kim ngạch nhập khẩu ước 
đạt 173.26 tỷ USD, tăng 4.6%. Tính chung cả 
năm 2016, Việt Nam dự kiến xuất siêu 2.68 
tỷ USD, ngược lại với xu hướng nhập siêu lên 
tới 3.55 tỷ USD của năm 2015.
 Môi trường đầu tư của Việt Nam đã được 
cải thiện đáng kể trong năm nay. Theo Báo 
cáo môi trường kinh doanh năm 2016 do 
Ngân hàng Thế giới thực hiện cho thấy, xếp 
hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam 
2016 tăng tới 9 bậc, xếp thứ 82/189 quốc gia 
được xếp hạng. Trong đó, Chỉ số bảo vệ nhà 
đầu tư thiểu số tăng tới 31 bậc; Chỉ số nộp 
thuế của Việt Nam đã tăng 5 bậc, từ vị trí 
173/189 lên vị trí 168/189.
 Đối mặt với nhiều khó khăn và biến 
động khó lường của nền kinh tế trong năm 
2016, toàn thể ban điều hành Công ty đã có 
những kế hoạch kịp thời và linh động để tình 
hình hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn 
phát triển theo như kế hoạch dài hạn đã đề 
ra. Trong năm 2016, chỉ số doanh thu và lợi 
nhuận vẫn có được sự tăng trưởng so với 
năm 2015, cụ thể doanh thu 2016 tăng 2% và 
lợi nhuận sau thuế tăng 3% so với năm 2015. 

Hơn thế nữa, ngay từ đầu năm, ban lãnh đạo 
đã dự đoán được trước sự khó khăn và diễn 
biến phức tạp của nền kinh tế năm 2016 nên 
đã chủ động đưa ra kế hoạch doanh thu hợp 
lý. Cụ thể, doanh thu trong năm 2016 đã vượt 
kế hoạch 9%, đặc biệt, lợi nhuận sau thuế 
năm 2016 đã xuất sắc vượt kế hoạch gần 40%.
 Công tác thị trường luôn được công ty 
chú trọng và phát huy có hiệu quả, chất lượng 
sản phẩm được duy trì tốt, khẳng định được 
thương hiệu và uy tín đến khách hàng. Trong 
năm, Công ty đã phát huy hiệu quả sản xuât 
của các dây chuyền mới, đầu tư khai thác  tại 
mỏ Châu Hồng đảm bảo kịp thời nguyên liệu 
đầu vào cho sản xuất, phát huy tốt hoạt động 
của các xe vận tải đảm bảo giao hàng bán kịp 
thời cho khách hàng.
 Lực lượng lao động cơ bản ổn định, tư 
tưởng của người lao động luôn yên tâm công 
tác, ý thức chấp hành nội quy, quy chế của 
người lao động luôn được duy trì và thực 
hiện đạt hiệu quả tốt.
 Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, công 
nợ phải thu của khách hàng còn lớn nhưng 
đã có giảm 10% so với năm 2015.
 Tình hình kinh tế Việt Nam gần đây đang 
có dấu hiệu chững lại tuy nhiên đã có những 

dấu hiệu của phát triển bền vững, bằng chứng 
là các chỉ số GDP không có biến động và chỉ 
số lạm phát đang giảm dần kể từ năm 2011 
đến nay. Những biến động vĩ mô có tác động 
rất mạnh đến các doanh nghiệp.
 Năm 2017 hứa hẹn sẽ lại là một năm đầy 
khó khăn và thách thức với Công ty cổ phần 
khoáng sản Á Châu.  Nhiều nhà máy đầu tư 
hoàn thành đi vào hoạt động cạnh tranh về 
thị phần gay gắt, nhiều doanh nghiệp mới đã 
bán hạ giá thấp để vào thị trường làm công ty 
cũng phải hạ giá để giữ thị phần, ảnh hưởng 
đến kết quả kinh doanh. Tuy nhiên, với ban 
điều hành nhiều kinh nghiệm và có tâm với 
Công ty, tôi tin rằng công ty sẽ tiếp tục phát 
triển đúng hướng trong tương lai.
 Cuối cùng, tôi xin được gửi lời cảm ơn 
sâu sắc và những lời chúc tốt đẹp nhất đến 
Quý cổ đông, các đối tác và Quý khách hàng 
của Công ty. Tôi cũng chân thành cảm ơn 
tất cả cán bộ nhân viên Công ty vì sự nỗ lực 
hết mình trong những năm qua. Công ty cổ 
phần khoáng sản Á Châu đã, đang và sẽ luôn 
luôn phấn đấu ngày càng lớn mạnh để đáp lại 
sự tin tưởng và ủng hộ của Quý vị dành cho 
chúng tôi.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐÃ KÝ

LÊ ĐÌNH DANH

Ông Lê Đình Danh
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
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TẦM NHÌN
AMC định hướng trở thành một Công ty lớn về khai thác, chế biến, kinh doanh xuất nhập khẩu 
khoáng sản, nhằm tận dụng hết các lợi thế về tài chính, về mỏ đá trắng, mặt bằng kinh doanh, 
nhà xưởng và nguồn nhân lực hiện có của Công ty và hợp tác chặt chẽ với các Công ty kinh 
doanh cùng ngành.

SỨ MỆNH
Đối với Cổ  đông và Nhà đầu  tư: Tạo ra giá  trị cao nhất cho cổ đông, tăng cường sự 
minh bạch, kịp thời công khai hóa thông tin các hoạt động của Công ty đến các cổ đông và 
nhà đầu tư và chủ động tạo cơ hội đối thoại với nhà đầu tư.
Đối với Khách hàng: Cung cấp các sản phẩm chất lượng cao mang tính ổn định và lâu 
dài; lắng nghe và luôn củng cố năng lực kỹ thuật, công nghệ để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của 
khách hàng.
Đối với Đối tác Kinh doanh: Duy trì, nuôi dưỡng và phát triển mối quan hệ lâu dài trên 
nguyên tắc tôn trọng lợi ích của các bên tham  gia nhằm tạo ra những sản  phẩm có chất lượng 
tốt nhất cho xã hội.
Đối với Cộng đồng Xã hội: AMC vẫn luôn thực  hiện trách  nhiệm đồng hành và  đẩy  
mạnh các hoạt  động xã hội thiết thực  với mong muốn góp  phần cùng xã hội nâng cao tay nghề 
và trình  độ chuyên môn của lực lượng lao động trẻ cho sự phát triển bền vững của đất nước.
Đối với Nhân viên: Trân trọng sự đóng   góp của nhân   viên, tạo môi   trường làm việc 
thân thiện, khuyến khích và trân trọng những ý kiến độc  lập và sáng tạo của nhân  viên góp phần 
cho sự phát triển Công ty.
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THÔNG TIN CHUNG

Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu 
Tên giao dịch: Asia Mineral Joint Stock Company
Mã cổ phiếu: AMC

Logo:

Địa chỉ: Lô 32C, KCN Nam Cấm, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: +84 38 379 17 77
Fax: +84 38 379 15 55
Giấy đăng ký kinh 
doanh:

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 
2703001715

Vốn điều lệ: 28,500,000,000
Website: http://www.amcvina.vn/

CỘT MỐC LỊCH SỬ

Qua hơn 9 năm hoạt động, với đội ngũ cán bộ quản lý kinh nghiệm, năng động đã từng tham 
gia làm việc với các đối tác trong và ngoài nước ở các dự án khai thác mỏ, Công ty đã nhận 
được sự tín nhiệm của các đối tác trong nước và bạn hàng nước ngoài. 

2001
Xí nghiệp Khai khoáng (Khai thác mỏ 
đá trắng) tiền thân của Công ty cổ 
phần khoáng sản Á Châu được thành 
lập năm 2001, thuộc Công ty Hợp tác 
Kinh tế (Quân khu 4, Bộ Quốc Phòng)

2007
Công ty chính thức đi vào hoạt động theo 
mô hình Công ty cổ phần do Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp, với mục tiêu sản 
xuất kinh doanh khảo sát, thăm dò, khai 
thác, chế biến khoáng sản (đá, cát, sỏi, quặng 
kim loại); sản xuất mua bán sản phẩm bột đá 
trắng siêu mịn. Vốn điều lệ đăng kí là 
28,500,000,000 đồng

2010
Đăng kí đại chúng - Công ty chính 
thức trở thành Công ty Đại chúng

2012
Đăng ký niêm yết - Công ty chính 
thức niêm yết cổ phiếu trên sàn 
HNX với tổng số vốn điều lệ là 
28,500,000,000 đồng
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ĐỊA BÀN KINH DOANH

Thị trường trong nước chiếm 70% doanh thu của Công ty và chủ yếu ở các tỉnh:
• Hà Nội
• Hà Nam
• Hải Phòng
• Nghệ An
• Hưng Yên
• Hải Dương
• Thành Phố Hồ Chí Minh
• Đồng Nai
• Bình Dương
• Long An
• Bình Phước
• An Giang

Thị trường xuất khẩu chiếm 30% doanh thu của Công ty tại các nước sau:
• Ấn Độ
• Băng La Đét
• Bruney
• Campuchia
• Trung Quốc
• Nhật Bản 

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
Sản phẩm chính của Công ty là bột đá trắng siêu mịn. Sản phẩm được ứng dụng làm các chất 
phụ gia trong các ngành công nghiệp như sản xuất Sơn, giấy, nhựa, hóa chất, cao su... 
Các sản phẩm chính của công ty:

TT Mã sản phẩm
Độ mịn Cỡ hạt

D50 D97 mm Mesh
1 NSS-500/C 0.60 µm Max 5.0 µm ± 1.0 Max 0.005 2500
2 NSS-800/C 1.90 µm Max 8.0 µm ± 1.0 Max 0.008 2200
3 NSS-1000/C 2.30 µm Max 10.0 µm ± 1.0 Max 0.010 2000
4 NSS-1500/C 3.20 µm Max 15.0 µm ± 1.0 Max 0.015 1250
5 NSS-2000/C 4.50 µm Max 20.0 µm ± 1.0 Max 0.020 850
6 NSS-2500/C 5.50 µm Max 25.0 µm ± 1.0 Max 0.025 710
7 NSS-3000/C 6.50 µm Max 30.0 µm ± 1.0 Max 0.030 600

CaCO3
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CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ

Công ty hiện không có công ty con, công ty liên kết

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông: 
Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông 
thường niên hoặc bất thường ít nhất một năm một lần. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên trong thời 
hạn 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
Đại hội đồng cổ đông quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. Các cổ đông 
sẽ thông qua báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, bầu, 
miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của Công ty.

Hội đồng quản trị: 
Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty có quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên 
quan đến hoạt động của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hiện 
tại Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu có 05 thành viên.
HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc và những cán bộ quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT 
do luật pháp và Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định.

Ban Kiểm soát: 
Là cơ quan trực thuộc Đại hội cổ đông do Đại hội cổ đông bầu ra. Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với 
Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong 
hoạt động quản lý của HĐQT, hoạt động điều hành kinh doanh của Giám đốc, trong ghi chép sổ sách 
kế toán và Báo cáo tài chính của Công ty. Hiện tại, Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên do 
ĐHĐCĐ bầu ra và bãi miễn. 

Giám đốc: 
Bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng điều hành hoạt động của Công ty. Thực 
hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã 
được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua.
Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về phần việc được 
phân công, chủ động giải quyết những công việc đã được Giám đốc uỷ quyền và phân công theo đúng 
Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty. Giám đốc là người đại diện trước pháp luật của Công ty.

Các phòng ban:
• Phòng kế hoạch - thị trường
• Phòng tài chính - kế toán
• Phòng công nghệ - kỹ thuật
• Phòng tổ chức - hành chính

Hiện tại, Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu đang áp dụng theo mô hình tổ chức của Công 
ty Cổ phần. Mô hình quản trị này được xây dựng dựa trên mục tiêu phát triển chiến lược kinh 
doanh của Công ty, tuân thủ theo các quy định của Pháp luật Việt Nam và các quy định tại 
Điều lệ Công ty. Qua quá trình phát triển và ngày càng kiện toàn bộ máy quản lý, hiện bộ máy 
quản lý của Công ty có cơ cấu tổ chức như sau:
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Trong những năm tiếp theo, Công ty luôn cố gắng đặt mục tiêu hàng đầu là sự phát triển bền 
vững. Sự phát triển của Công ty về mặt kinh tế luôn gắn liền với sự phát triển của cộng đồng, 
xã hội và những tác động tích cực đến môi trường. Điều đó giúp Công ty tăng trưởng và phát 
triển bền vững, cũng như tạo dựng hình ảnh tốt đẹp trong lòng người lao động, nhà đầu tư cũng 
như các đối tác.
Các mục tiêu chủ yếu của công ty

•  Đầu tư sâu rộng cho ngành khai thác, chế biến khoáng sản, kinh doanh xuất khẩu sản phẩm bột 
đá  trắng mịn và siêu mịn

• Triển khai, đầu tư thêm các dự án mở rộng, tăng năng lực sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm và chất 
lượng, tăng khả năng cạnh tranh nhằm củng cố và nâng cao thương hiệu của Công ty trong nước 
cũng như ngoài nước. Tận dụng các lợi thế về mỏ hiện có của Công ty

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

• Tập trung và khai thác chế biến khoáng sản là lĩnh vực chính đồng thời tiếp tục chiến lược phát 
triển đầu tư sang một số lĩnh vực sản xuất khác.

• Mở rộng đầu tư khai thác và chế biến khoáng sản tại xã Châu Quang và Châu Hồng, huyện Quỳ 
Hợp – Tỉnh Nghệ An

• Đổi mới công nghệ, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản, vật liệu, 
môi trường…

• Đầu tư đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đem lại sự ổn định để phát 
triển bền vững cho công ty và đáp ứng nhu cầu khách hàng ngày càng tốt hơn.

• Giữ vững vị thế Công ty trên thị trường: Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu sẵn sàng hợp tác với 
tất cả khách hàng, đối tác để cùng hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

CÁC RỦI RO
RỦI RO KINH TẾ:
Các yếu tố kinh tế vĩ mô như tốc độ tăng trưởng GDP, lạm phát, tỷ giá ngoại tệ sẽ tác động trực tiếp đến 
việc tiêu thụ sản phẩm. Do vậy, việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam là một yếu tố tác 
động mạnh mẽ đến kinh doanh địa ốc, đầu tư xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng, từ đó ảnh 
hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty trong năm.
Tăng trưởng kinh tế
Theo báo cáo của cục thống kê, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2016 tăng 6.21% so 
với năm 2015 và giảm nhẹ so với sự tăng của năm ngoái. Những biến động của nền kinh tế vĩ mô ở trong 
và ngoài nước có tác động trực tiếp đến sự phát triển của các thành phần cũng như ngành nghề kinh tế 
và tất nhiên sẽ có ảnh hưởng gián tiếp đến việc tiêu dùng của người dân đối với các sản phẩm liên quan 
đến bột đá vôi, điển hình là xây dựng và bất động sản. 

Lạm phát
Lạm phát Việt Nam trong những năm gần đây có diễn biến rất phức tạp và dao động với biên độ lớn tạo 
ra sự bất ổn định về giá cả và gây ảnh hưởng gián tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. 
Giai đoạn 2011 đến 2014, chính phủ đã mạnh tay thực hiện các giải pháp để kiềm chế lạm phát và đã đạt 
được kết quả nhất định. Năm 2015, ấn định mức lạm phát của Việt Nam là 0.63, là mức lạm phát thấp 
nhất của Việt Nam trong vòng hơn 10 năm trở lại đây.  Theo báo cáo của cục thống kê Việt Nam, mức 
lạm phát của năm 2016 là 2.66, có tăng mạnh so với năm 2014 và 2015. 
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TỔNG QUAN CÔNG TY

RỦI RO CẠNH TRANH
Tình hình cạnh tranh trên thị trường cạnh tranh gay gắt, vì vậy Công ty phải nâng cao năng lực sản xuất 
để giảm giá thành sản phẩm và xây dựng chính sách giá bán cạnh tranh, linh hoạt. Đồng thời, Công ty 
tiếp tục đẩy mạnh các chương trình tiếp thị, chăm sóc khách hàng, nâng cao năng lực tiếp thị - đấu thầu 
nhằm tăng cường tìm kiếm các đơn hàng mới.

RỦI RO VỀ PHÁP LUẬT 
Là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Công 
ty cổ phần, hoạt động của Công ty cổ phần 
Khoáng sản Á Châu chịu sự điều chỉnh của các 
văn bản pháp luật về doanh nghiệp, Luật Chứng 
khoán và các văn bản liên quan đến thị trường 
chứng khoán. Luật và các văn bản dưới luật trong 
lĩnh vực này đang trong quá trình hoàn thiện, sự 
thay đổi về mặt chính sách sẽ ít nhiều ảnh hưởng 
đến hoạt động quản trị, kinh doanh của doanh 
nghiệp.
Ngoài ra, hoạt động khai thác khoáng sản cũng 
chịu tác động rất lớn của các quy định đặc thù 
liên quan đến tài nguyên khoáng sản. Vì khoáng 
sản là tài nguyên quốc gia nên Luật Khoáng sản 
đưa ra những quy định nhằm quản lý chặt chẽ 
việc khai thác và chế biến khoáng sản để tránh 
lãng phí trong khai thác, tăng hiệu quả khai thác, 
chế biến và bảo vệ môi trường.
Sự thay đổi chính sách về thuế cũng ảnh hưởng 
đến hoạt động của doanh nghiệp. Mặt hàng bột 
đá trắng hiện chưa chịu ảnh hưởng bởi sự thay 
đổi này nhưng với xu hướng khoáng sản ngày 
càng khan hiếm, trong tương lai việc thay đổi 
chính sách thuế xuất khẩu khoáng sản có khả 
năng xảy ra sẽ ảnh hưởng đến tính cạnh tranh 
của doanh nghiệp nước ta so với các nước.
GIẢI PHÁP:
Doanh nghiệp luôn tập trung chú ý vào sự cập 
nhật của pháp luật cũng như là thuê các bên tư 
vấn để đảm bảo tính pháp lý trong việc khai thác. 
Hơn thế nữa, công ty đã và đang thực hiện việc 
đào tạo các chuyên viên pháp lý để kịp thời nắm 
bắt và cập nhật kiến thức pháp luật.

RỦI RO KHAI THÁC NGUỒN NHIÊN LIỆU
Do đặc điểm của ngành, hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Công ty chịu ảnh hưởng lớn bởi những 
thay đổi của điều kiện tự nhiên – điều này nằm 
ngoài khả năng kiểm soát của Công ty. Biến động về 
thời tiết mưa gió, bão, lũ lụt có thể ảnh hưởng lớn 
tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Ngoài ra, bản thân các doanh nghiệp phải tự bỏ chi 
phí để thực hiện công tác điều tra, thăm dò địa chất 
để đánh giá hàm lượng và trữ lượng của mỏ, thiết kế 
khai trường …. vì các điểm mỏ không có đánh giá 
trữ lượng tại địa phương.
Trường hợp tài nguyên không đủ để đầu tư khai 
thác công nghiệp, doanh nghiệp phải chịu thua lỗ 
chi phí làm địa chất. Một rủi ro khác thuộc về khai 
thác là khả năng đánh giá chính xác về trữ lượng, 
chất lượng khoáng sản và công suất khai thác. Công 
suất khai thác thực tế không đạt được như trữ lượng 
ước tính ban đầu sẽ đẩy chi phí giá thành lên cao, 
sản phẩm sẽ không cạnh tranh và hiệu quả thu được 
không lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch sản 
xuất kinh doanh của Công ty.
Ngành công nghiệp khai thác khoáng sản phụ thuộc 
rất nhiều vào các yếu tố về môi trường như sức ép 
bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên. 
Xu hướng thu các khoản phí bảo vệ môi trường, 
phí nước thải công nghiệp, tiền thuê đất khai thác 
khoáng sản, thuế tài nguyên ngày càng cao cũng sẽ 
ảnh hưởng tới kết quả hoạt động kinh doanh của 
Công ty.
GIẢI PHÁP:
Công ty tiến hành đánh giá xác suất xảy ra rủi ro liên 
quan đến môi trường cho từng lĩnh vực hoạt động 
và mức thiệt hại phát sinh khi xảy ra rủi ro để có 
những biện pháp phòng ngừa và cải thiện thích hợp. 
Đồng thời Ban lãnh đạo Công ty cũng ra các Quy 
định về “Việc bảo vệ môi trường” cho từng lĩnh vực 
hoạt động. Trong Quy định đều nêu rõ Đối tượng 
thực hiện, Phạm vi áp dụng và các giải pháp cụ thể 
để hạn chế tối đa việc vi phạm pháp luật môi trường 
và không gây ảnh hưởng nào nghiêm trọng đến môi 
trường và cộng đồng xung quanh nơi công ty hoạt 
động để kịp thời nắm bắt và cập nhật kiến thức pháp 
luật.

RỦI RO VỀ CẤP PHÉP KHAI THÁC MỎ: 
Thời hạn khai thác mỏ của Công ty phụ thuộc vào chính sách quản lý và khai thác khoáng sản của Nhà 
nước trong từng thời kỳ. Ngoài ra nếu hoạt động khai thác mỏ của Công ty không đáp ứng được các yêu 
cầu kỹ thuật bắt buộc cũng có thể sẽ không được gia hạn giấy phép khai thác hoặc bị rút giấy phép trước 
thời hạn. Rủi ro từ các chính sách của Nhà nước về thời hạn cấp phép khai thác mỏ là một rủi ro cần 
được tính đến trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
GIẢI PHÁP:
Công ty luôn cập nhật những công nghệ mới nhất để đưa vào sản xuất và tuyển dụng người tài trong lĩnh 
vực kỹ thuật để nâng cao khả năng sản xuât. Rủi ro về việc bị rút hoặc không cho phép gia hạn giấy phép 
khai thác mỏ đối với Công ty là không nhiều do năng lực và chất lượng khai thác của Công ty đáp ứng 
được các yêu cầu chuyên môn. Công ty luôn cập nhật các chính sách của nhà nước để có phương án giải 
quyết và đề phòng với các rủi ro đến từ Nhà Nước.

RỦI RO KHÁC
Các rủi ro khác như chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh,… là những rủi ro bất khả kháng, mặc 
dù rất hiếm khi xảy ra, nhưng nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn về tài sản, con người và tình hình hoạt động 
chung của Công ty. Đây là rủi ro không thể loại trừ nhưng có thể giảm thiểu. Vì vậy công ty thường 
xuyên theo dõi và nắm bắt các thông tin nhằm kịp thời đưa ra các biện pháp phòng tránh và xử lý, đồng 
thời  luôn nghiêm túc tuân thủ các quy định, thường xuyên huấn luyện về PCCN, ATLĐ, đảm bảo thực 
hiện tốt công tác PCCC…

CÁC RỦI RO(tiếp)
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
Tình hình hoạt đọng sản xuất kinh doanh
Danh sách ban lãnh đạo
Tình hình đàu tư thực hiện các dự án
Nguồn nhân lực
Tình hình tài chính
Thông tin cổ phiếu, cơ cấu cổ đông
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2016, nền kinh tế đã có dấu hiệu chững lại so với năm 2015 tuy nhiên chưa thực sự rõ rệt, 
hoạt động của Công ty cũng gặp khá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực hết sức mình của 
Ban lãnh đạo Công ty trong việc đề ra những chính sách đúng đắn, cùng sự thực hiện đồng bộ 
và có hiệu quả các công tác đầu tư, sản xuất, quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 
ty trong năm đạt được những kết quả sau: 

Công ty tiếp tục duy trì sự hoạt động ổn định, phát triển có hiệu quả cao trong năm 2016. 
Sản lượng và doanh thu tiếp tục tiếp tục vượt kế hoạch đã đề ra ở đầu năm.
Sản lượng sản xuất bột đá:

• Sản lượng sản xuất tiếp tục tăng mạnh và đều so với các năm trước. Cụ thể sản lượng sản xuất năm 
2016 tăng 13% với năm 2015 và vượt hơn 4% với kế hoạch đề ra

• Các dự án đầu tư của Công ty đã hoạt động hiệu quả và đảm bảo số lượng sản phẩm cho sự phát 
triển của công ty

Sản lượng tiêu thụ 
• Sản lượng tiêu thụ trong năm 2016 tiếp tục có dấu hiệu tích cực khi tăng mạnh so với kế hoạch đề 

ra từ đầu năm.  Cụ thể sản lượng tiêu thụ tăng mạnh với hơn 26% so với kế hoạch đặt ra đầu năm 
và tăng 6% so với năm 2015.

• Điều đó chứng tỏ trong năm ban lãnh đạo đã chèo lái công ty rất tốt mặc dù kinh tế năm 2016 
không được thuận lợi.

Tổng doanh thu
• Doanh thu thuần 2016 vượt kế hoạch 9.21% và tăng 2.60% so với năm 2015
• Doanh thu hoạt động tài chính tăng 17% so với năm trước
• Doanh thu khác giảm nhẹ so với năm 2015, tuy nhiên không đáng kể

Lợi nhuận
• Lợi nhuận công ty tăng hơn 39% so với kế hoạch năm 2015 và tăng 3% so với lợi nhuận của năm 

2015.
So với năm 2015 công ty tiếp tục có sự phát triển về doanh thu (tăng 2.6%) và lợi nhuận (tăng 
3.29% với LNST). Nguyên nhân đạt được kết quả này:

• Công ty tiếp tục chú trọng trong công tác thị trường, duy trì chất lượng sản phẩm nhờ đó duy trì 
được thương hiệu và uy tín đối với khách hàng.

• Doanh thu năm 2016 tăng 3% so với năm 2015 và công ty vẫn duy trì tốt thị trường tiêu thụ trong 
nước với tỷ lệ 70% và 30% đối với thị trường nước ngoài

Nguyên nhân của việc tăng trưởng
• Nhờ vào việc công ty đã đầu tư xe vận tải để giảm thiểu chi phí thuê ngoài và tiếp tục đầu tư máy 

nghiền bi để nâng cao năng lực sản xuất cũng nhờ đó doanh thu được đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng 
ổn định.

Nội dung ĐVT
Thực hiện 
năm 2015

Kế hoạch 
năm 2016

Thực hiện 
năm 2016

TH2016/
TH2015

TH/KH 
2016

Sản lượng sản xuất bột đá Tấn 92,187 99,580  104,392 113.24% 104.83%
Sản lượng tiêu thụ Tấn 118,128 99,580  126,091 106.74% 126.62%
Doanh thu Triệu đồng 162,214 152,459 166,425 102.60% 109.21%
Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 12,927 9,525 13,326 103.09% 139.90%
Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 12,269 9,037 12,640 103.29% 139.86%
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DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Ông Lê Đình Danh 
Chức vụ: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 05/10/1970
Địa chỉ thường trú: Số 25 Trần Hưng Nhượng, Phường Hưng Phúc, TP 
Vinh, tỉnh Nghệ An 
Trình độ chuyên môn: Đại học – Cử nhân Luật
Quá trình công tác:

• 1992 - 1993: Cán bộ tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An
• 1993 - 1995: Cán bộ, tỉnh đoàn tỉnh Nghệ An
• 1995 - Đến nay: Trưởng phòng tổ chức lao động tiền lương - 

Công ty hợp tác kinh tế, Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần  
khoáng sản Á Châu.

Chức vụ năm giữ ở tổ chức khác: Hội đồng thành viên – Tổng công ty 
hợp tác kinh tế
Tổng số cổ phần nắm giữ: 761,000 cổ phần 

Ông Hoàng Trọng Diên
Chức vụ: Ủy viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 07/08/1967
Địa chỉ thường trú: 187 đường Nguyễn Du, TP Vinh – tỉnh Nghệ An
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác:

• 1988 - 1990: Chiến sỹ, F442 - Quân khu 4
• 1990 - 1994: Học viên trường Đại học Thương Mại
• 1994 - 1996: Cán bộ kế hoạch - Công ty hợp tác kinh tế
• 1996 - 2005: Trưởng đại diện tại Hà Nội thuộc Công ty hợp tác 

kinh tế
• 2008 - Đến nay: Giám đốc Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu, 

kiêm Ủy viên Hội Đồng Quản Trị 
Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác: không
Tổng số cổ phần nắm giữ: 455,000 cổ phần

Ông Nguyễn Văn Chương
Chức vụ: Ủy viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Kế toán trưởng
Giới tính: Nam
Ngày Tháng Năm Sinh: 20/07/1976
Địa chỉ thường trú: Khối Liên Cơ – phường Hưng Bình – TP Vinh – 
Nghệ An
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác:

• 2002 - 2005: Kế toán - TT xuất khẩu lao động - Công ty Hợp tác 
kinh tế

•  2006 - 2007: TB tài chính - Ban sự án Sơn La - Công ty Hợp tác 
kinh tế

• 2008 - Đến nay: Kế toán trưởng Công ty cổ phần khoáng sản Á 
Châu

Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên Hội Đồng Quản Trị - Kế Toán 
Trưởng Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu
Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác: Không
Tổng số cổ phần nắm giữ: 1,000 cổ phần
 

Ông Nguyễn Trung Thành
Chức vụ: Ủy viên Hội Đồng Quản Trị
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 17/04/1981
Địa chỉ thường trú: Xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác:

• 2003 - 2007: Cán bộ, Công ty XD và PT hạ tầng thuộc Bộ NN và 
PTNT

• 2008 - Đến nay: Ủy viên HĐQT, trưởng phòng kế hoạch - thị 
trường  Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác: Không
Tổng số cổ phần nắm giữ: 5,000 cổ phần

Ông Lê Mạnh Hùng
Chức vụ: Ủy viên Hội Đồng Quản Trị
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 03/08/1978
Nơi sinh: Nghệ An
Địa chỉ thường trú: Khối 1 – phường Trung Đô – TP Vinh – Nghệ An
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh
Quá trình công tác:

• 2002 - 2006: Chuyên viên quan hệ quốc tế - Phòng Thương mại 
và Công  nghiệp Việt Nam

• 2006 - Đến nay: Ủy viên Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần 
khoáng sản Á Châu, Giám đốc công ty TNHH Trường Hồng

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH Trường 
Hồng
Tổng số cổ phần nắm giữ: 13,200 cổ phần



24 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 25CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU

www.amcvina.vn

BAN KIỂM SOÁT

Ông Nguyễn Văn Hùng
Chức vụ: Trưởng ban Kiểm Soát
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 22/11/1978
Nơi sinh: Nghệ An
Địa chỉ thường trú: 221, C8, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật
Quá trình công tác:

• 2002 - Đến nay: Trợ lý pháp chế doanh nghiệp - Công ty hợp tác 
kinh tế, Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần khoáng sản Á 
Châu

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác: Trợ lý pháp chế doanh nghiệp – Công 
ty Hợp tác kinh tế
Tổng số cổ phần nắm giữ: 5,000 cổ phần

Ông Nguyễn Thành Hưng
Chức vụ: Ủy viên ban Kiểm Soát
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Nghệ An
Ngày tháng năm sinh: 26/10/1976
Địa chỉ thường trú: Xóm 10, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh 
Nghệ An
Trình độ chuyên môn: Cử nhân
Quá trình công tác:

• 2002 - 2007: Cán bộ kỹ thuật - Công ty hợp tác kinh tế
• 2008 - Đến nay: Ủy viên ban kiểm soát, Trường phòng CN kỹ 

thuật Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu
Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác: Không
Tổng số cổ phần nắm giữ: 10,000 cổ phần

Bà Trần Thị Hồng Thái
Chức vụ: Ủy viên ban Kiểm Soát
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Hà Tĩnh
Ngày tháng năm sinh: 20/09/1976
Địa chỉ thường trú: Số 08, ngõ 05, đường Lê Văn Tám, TP Vinh, tỉnh 
Nghệ An
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác:

• 1999 - 2006: Kế toán, Công ty cổ phần Nhựa - Bao Bì Vinh
• 2006 - 2007: Kế toán trưởng, Công ty cổ phần Nhựa - Bao Bì Vinh
• 2008 - Đến nay: Ủy viên ban Kiểm Soát Công ty cổ phần khoáng 

sản Á Châu, Kế toán trưởng Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu
Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác: Kế toán trưởng, ủy viên Hội Đồng 
Quản Trị - Công ty cổ phần Nhựa – Bao bì Vinh
Tổng số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần

TÌNH HÌNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN DỰ ÁN

Đầu tư dây chuyền máy nghiền bi: 16,560 triệu đồng
Trong năm 2016, công ty không đầu tư dây chuyền máy nghiền bi nữa mà đi thuê máy nghiền bi. Dự 
án dây chuyền máy nghiền bi sẽ được chuyển sang 2017

Đầu tư  mỏ châu hồng: 8,236 triệu đồng
Trong năm 2016, Công ty vẫn chủ trương tăng cường đầu tư vào mỏ Châu Hồng để tăng cường nguồn 
cung cấp cho sự tăng trưởng bền vững hiện tại của công ty.

Nhìn chung, công ty đã quản lý các khoản đầu tư rất hiệu quả. Bằng chứng là độ chênh 
lệch giữa dự toán và thực tế là gần như không có. 

Nội dung
Chi phí dự 

kiến

Chi phí quyết toán 
cho đến thời điểm 

31/12/2016

% Chêch 
lệch

Kho vật liệu nổ  185,781,845  185,782,209 0.00%

Đường lên Khai thác thăm dò  2,039,091,034  1,963,024,545 3.73%

Đường lên khai thác, mở moong, vĩa  3,500,000,000  3,490,909,091 0.26%
Mặt bằng phụ trợ, bãi tập kết 
nguyên liệu

 531,405,000  531,405,000 0.00%

Quyền khai thác (chi phí thăm dò, 
khảo sát)

 1,940,000,000  2,065,873,000 -6.49%

Tổng vốn đầu tư  8,196,277,879  8,236,993,845 -0.50%
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CHÍNH SÁCH, SỐ LƯỢNG CÁN BỘ CÔNG NHÂN 
VIÊN
STT Tiêu chí Số lượng(người) Tỷ trọng (%)
I Theo trình độ lao động
1 Trình độ Đại học và trên Đại học 26 20.16%
2 Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên 

nghiệp
8 6.20%

3 Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật 50 38.76%
4 Lao động phổ thông 45 34.88%
II Theo đối tượng lao động
1 Lao động trực tiếp 41 31.78%
2 Lao động gián tiếp 88 68.22%
III Theo giới tính
1 Nam 113 87.60%
2 Nữ 16 12.40%
Tổng cộng 129

Tổng số lao động của Công ty năm 2016 là 129 người, tăng 20% số lao động so với năm 2015.
Thực hiện các chính sách đối với người lao động theo Luật Lao động, Luật bảo hiểm xã hội như: Ký hợp 
đồng lao động, thời gian làm việc và nghỉ ngơi, nghỉ Lễ, phép, việc riêng; trả lương làm thêm giờ, phụ 
cấp ca đêm; các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; kỷ luật lao động, chính sách đối với lao động nữ; 
an toàn – bảo hiểm lao động.
Nhân sự công ty chiếm đa số là công nhân lao động do đặc thù của ngành nghề khai thác khoáng sản. 
Ngành này đòi hỏi sức khỏe và làm việc trong môi trường nguy hiểm và độc hại nên chủ yếu nhân sự của 
công ty có trình độ sơ cấp và công nhân kỹ thuật. Chính vì vậy, Công ty có số lượng lao động phổ thông 
và công nhân kỹ thuật chiếm số lượng lớn.
Tương xứng vào đó, mức lương bình quân và thu nhập bình quân có sự tăng trưởng đáng kể qua các năm 
nhằm đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên và người lao động.
Công tác huấn luyện:

• Công ty thường xuyên tổ chức huấn luyên, nâng cao tay nghề cho các bộ công nhân viên
• Các trường hợp được cử đi học các lớp chuyên môn, nghiệp vụ ngắn ngày theo đề nghị hoặc  theo 

yêu cầu của Tổng Giám đốc Công ty sẽ được thanh toán theo quy định của Công ty
Công tác chăm lo cho đời sống nhân viên của công ty:

• Công ty đã thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời các trường hợp ốm đau, hữu sự góp phần động viên tinh thần 
cho người lao động, thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo Công ty đến đời sống nhân viên. 

• Trong năm công ty đã giải quyết đầy đủ cho 2 người hưởng chế độ thai sản, nghỉ dưỡng.
Công tác tiền lương:

• Thực hiện Nghị định 122/2015/NĐ-CP ngày 16/11/2015 của Chính phủ đã thực hiện điều chỉnh 
tháng lương cơ bản Công ty áp dụng cho năm 2016, chuyển đổi mức lương CB mới cho toàn thể 
nhân viên, điều chỉnh đơn giá nhân công theo thang lương cơ bản mới.

THEO TRÌNH ĐỘ LAO ĐỘNG

Trình độ Đại học và trên Đại học

Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật

Lao động phổ thông

THEO ĐỐI TƯỢNG LAO ĐỘNG

Lao động trực tiếp Lao động gián tiếp

THEO GIỚI TÍNH

Nam Nữ
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 % tăng, giảm 
Tổng tài sản 90,261,812,235 84,338,350,556 93.44
Doanh thu thuần 162,214,595,860 166,425,730,723 102.60
Giá vốn hàng bán 92,696,059,497 100,765,319,105 108.67
LN từ hoạt động kinh doanh 12,977,762,037 13,444,729,255 103.60
LN khác (50,821,396) (117,807,256) 231.81
LN trước thuế 12,926,940,641 13,326,921,999 103.09
LN sau thuế 12,260,889,479 12,640,952,983 103.29
Tỷ lệ LN trả cổ tức 35%

Các chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
 - Hệ số thanh toán ngắn hạn 1.17 0.99
 - Hệ số thanh toán nhanh 0.87 0.72
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
 - Hệ số nợ/tổng tài sản 0.46 0.41
 - Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu 0.85 0.68
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
 - Vòng quay hàng tồn kho 8.06 10.25
 - Vòng quay khoản phải thu 8.44 7.98
 - Doanh thu thuần/Tổng tài sản 1.80 1.97
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần 0.076 0.076
 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH 0.251 0.253
 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng TS 0.136 0.150
 - Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/ Doanh thu thuần 0.080 0.080

 

Về khả năng thanh toán
Hệ số thanh toán ngắn hạn năm nay giảm từ 1.17 xuống 0.99 và thanh toán nhanh giảm từ 0.87 xuống 
0.72  là do tài sản lưu động ngắn hạn giảm mạnh vì khoản phải thu và tiền gửi ngân hàng giảm so với đầu 
kỳ trong khi nợ ngắn hạn không thay đổi nhiều so với đầu năm. 
Về cơ cấu vốn
Có thể dễ nhận thấy các  chỉ số về cơ cấu vốn đều giảm mạnh là nhờ công ty đã thanh toán số tiền nợ dài 
hạn trong năm, mặc dù nợ ngắn hạn vẫn giữ nguyên nhưng hầu như là những khoản vay để bổ sung vốn 
lưu động phục vụ cho việc kinh doanh xuất khẩu bột đá siêu mịn và bột đá vôi trắng.
Về năng lực hoạt động
Các hệ số về năng lực hoạt động đều có thay đổi theo chiều hướng tốt hơn so với với năm trước. Chỉ số 
vòng quay hàng tồn kho tăng rõ rệt nhất là nhờ vào việc giá  vốn hàng bán năm nay tăng nhiều hơn và cơ 
cấu hàng tồn kho năm nay có giảm nhẹ so với năm 2015. Như đã nói ở hệ số thanh toán ngắn hạn,  các 
khoản phải thu của công ty năm nay có sự giảm rõ rệt so với năm trước chứng tỏ công ty đã có kế hoạch 
thu hồi tiền hiệu quả hơn so với năm 2015. Hệ số doanh thu thuần/Tổng tài sản tăng lên chủ yếu nhờ vào 
tài sản giảm và sự tăng nhẹ của doanh thu trong năm 2016.
Về khả năng sinh lời
Các chỉ số về khả năng sinh lời không có biến động gì nhiều ngoại trừ hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài 
sản do tài sản giảm. Công ty vẫn có sự tăng trưởng trong doanh thu nhưng do giá vốn hàng bán năm nay 
tăng nhiều khiến cho lợi nhuận bị giảm tuy nhiên mức lợi nhuận vẫn tăng nhẹ so với năm 2015.
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Hệ số thanh toán ngắn hạn Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu

Doanh thu thuần/Tổng tài sản

Chỉ số/Năm 2012 2013 2014 2015 2016
 Hệ số thanh toán ngắn hạn  1.36  1.71  1.27  1.17  0.99 
 Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu  0.50  0.54  0.71  0.85  0.69 
 Doanh thu thuần/Tổng tài sản  1.61  1.58  1.74  1.80  1.97 
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA 
CHỦ SỞ HỮU

Cổ phần:
Số lượng cổ phần: 2,850,000 cổ phiếu
Mệnh giá cổ phiếu: 10,000 Đồng
Số lượng cổ phiếu ưu đãi:  0 cổ phiếu
Số cổ phiếu phổ thông: 2,850,000 cổ phiếu
Số cổ phiếu đang lưu hành: 2,850,000 cổ phiếu
Số cổ phần chuyển nhượng tự do: 2,850,000 cổ phiếu
Số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phiếu

Cơ cấu cổ đông:
STT Đối tượng Số lượng Cổ 

phiếu 2015
Tỷ lệ sở hữu/

VĐL 2015
Số lượng Cổ 
phiếu 2016

Tỷ lệ sở hữu/
VĐL 2016

1 Cổ đông Nhà nước  1,140,000 40.00%  1,140,000 40.00%
2 Cổ đông sáng lập

-  Trong nước  1,330,000 46.67%  1,330,000 46.67%
-  Nước ngoài  -   0.00%  -   0.00%

3 Cổ đông lớn 
-  Trong nước  1,140,000 40.00%  1,140,000 40.00%
-  Nước ngoài  -   0.00%  -   0.00%

4 Cổ đông khác
-  Trong nước  1,507,900 52.91%  1,501,100 52.67%
-  Nước ngoài  12,100 0.42%  18,900 0.66%

TỔNG CỘNG  2,850,000  2,850,000 

STT Đối tượng Số lượng cổ đông 2015 Số lượng cổ đông 2016
1 Cổ đông trong nước

- Tổ Chức 1 1
- Cá nhân 111 117

2 Cổ đông nước ngoài
- Tổ chức 1 2
- Cá nhân 2 4

Tên tổ chức/cá nhân Số CMND/Hộ chiếu/
ĐKKD

Địa chỉ Số lượng cổ 
phần

Tỷ lệ/
VĐL

Tổng Công ty Hợp tác 
kinh tế

VSDAMC2706000028 Số 187 Lê Duẩn 
, TP Vinh, NA

1,140,000 40% Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có
Các chứng khoán khác: không có
Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: trong năm 2016, công ty không có đợt thay đổi 
vốn điều lệ.

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG 2016

Cổ đông sáng lập Cổ đông khác trong nước Cổ đông nước ngoài
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BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC
Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Tình hình tài chính
Những cải tiến về cơ cấu chính sách quản lý
Kế hoạch phát triển trong tương lai
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Đánh giá chung:
• Tổng doanh thu năm 2016 đạt hơn 166 tỷ đồng tăng 2% so với năm 2015. 
• Tuy nhiên giá vốn bán hàng luôn chiếm hơn 50% doanh thu và tăng 8.67% so với năm 2015 nên đã 

khiến lợi nhuận trước thuế chỉ đạt ở mức hơn 13 tỷ.
• Mặc dù vậy, lợi nhuận sau thuế vẫn tăng 3%. Kết quả 2016 có được khả quan như vậy là do việc 

quản lý điều hành hiệu quả của Ban điều hành và đóng góp của toàn thể nhân viên Công ty.
• Trong năm 2016, hoạt động tài chính Công ty rất ổn định, nguồn vốn phục vụ các nhu cầu hoạt 

động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty được đảm bảo.
• Tình hình tài sản, nguồn vốn năm 2016 giảm 6% so với năm 2015. Tuy nhiên tình hình nợ cũng 

giảm đáng kể. Giá trị tổng tài sản 2012 – 2016 có mức tăng trưởng ấn tượng. Với mức tăng đến 
39% sau 5 năm. Điều này thể hiện hoạt động của công ty rất tốt và cho thấy sự phát triển của công 
ty trong giai đoạn này.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 
KINH DOANH

Nội dung ĐVT
Thực hiện 
năm 2015

Kế hoạch 
năm 2016

Thực hiện 
năm 2016

TH2016/
TH2015

TH2016/
KH2016

Sản lượng sản xuất bột đá Tấn 92,187 99,580  104,392 113.24% 104.83%
Sản lượng tiêu thụ Tấn 118,128 99,580  126,091 106.74% 126.62%
Doanh thu Triệu đồng 162,214 152,459 166,425 102.60% 109.21%
Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 12,927 9,525 13,326 103.09% 139.90%
Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 12,269 9,037 12,640 103.29% 139.86%

Năm 2016, với nền kinh tế toàn cầu tiếp tục có diễn biến khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến 
các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo 
của Hội Đồng Quản Trị cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ công nhân viên. Công 
ty cổ phần khoáng sản Á Châu đã xuất sắc vượt qua những khó khăn và hoàn thành xuất sắc 
chỉ tiêu đề ra.  
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Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

Để có được kết quả trên là nhờ:
• HĐQT luôn thống nhất thực hiện tốt nghị quyết ĐHĐCĐ tạo điều kiện thuận lợi cho ban điều 

hành thực hiện nhiệm vụ của mình
• Được sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý Nhà nước, địa phương và Trung ương, đã hoàn thành cơ 

bản mục tiêu chiến lược về khoáng sản để đảm bảo sự ổn định trước mắt và lâu dài
• Sự đoàn kết, phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân lao động, sự năng động, linh hoạt của ban 

điều hành và bộ máy quản lý; sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên và 
các đoàn thể, tổ chức quần chúng

• Thị trường tiêu thụ sản phẩm được chú trọng, duy trì khách hàng cũ và phát huy thêm một số 
khách hàng tiềm năng mới. Chất lượng sản phẩm ngày càng tốt hơn, phục vụ khách hàng tốt hơn, 
khẳng định thương hiệu sản phẩm trên thị trường trong nước cũng như ngoài nước.

• Công suất máy móc thiết bị được phát huy tối đa công suất; công tác quản lý định mức kinh tế kỹ 
thuật, định mức chi phí, giá thành sản phẩm chặt chẽ, bám sát kế hoạch

• Trong năm 2016, công ty có đầu tư thêm máy nghiền bi, đầu tư  mỏ châu Hồng  đưa vào khai thác 
đem lại hiệu quả ngay trong việc  chủ động nguồn nguyên liệu phục vụ công tác sản xuất, giảm chi 
phí mua ngoài, giảm giá thành cũng như đảm bảo chất lượng sản phẩm đáp ứng kịp thời cho nhu 
cầu của khách hàng, tăng năng lực sản xuất cho công ty

• Công tác tài chính – kế toán có nề nếp, thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình quản lý tài chính, 
khai thác đảm bảo đầy đủ, kịp thời nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo tiền lương, tiền 
thưởng và các quyền lợi khác cho người lao động

• Công ty đã có chính sách đối với công nợ phải thu khách hàng và đã giảm 14% so với năm ngoái 
tăng đột biến  70%.

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế:
• Công nợ của khách hàng tuy đã giảm 14% nhưng hiện tại vẫn đang ở mức cao so với năm 2014 và 

2013
• Một số cán bộ nhân viên tinh thần trách nhiệm còn yếu.
• Một số quy chế, quy định nội bộ đã được ban hành lâu nay có một số bất cập hoặc một số nội dung 

chưa được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới.
• Một số hạng mục trong công tác đầu tư còn chậm, chưa kịp thời.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tài sản
Có thể dễ dàng nhìn thấy tài sản của công ty tăng 
đều từ năm 2012 đến 2015 riêng năm 2016 lại 
giảm. Nguyên nhân là do trong năm các khoản 
tiền mặt và các khoản phải thu của công ty giảm 
mạnh dẫn đến tài sản ngắn hạn giảm 15% so với 
năm 2015. Tài sản dài hạn không có sự thay đổi 
mấy trong năm 2016.
Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn,  về cơ bản là không 
có sự thay đổi về tỷ lệ giữa các khoản trong năm 
2016. Các khoản phải thu ngắn hạn của Công 
ty chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 61% trong năm 
2016 và 59% trong năm 2015. Tiếp đến là hàng 
tồn kho chiếm 27.68% trong năm 2016 và 25.5% 
trong năm 2015. 
Tài sản dài hạn năm nay không có biến động 
nhiều so với năm 2015, tài sản cố định vẫn chiếm 
tỷ trọng lớn, lên đến 90.9%.

Nợ phải trả
Tại thời điểm 31/12/2016, giá trị nợ của Công ty đạt 
34 tỷ đồng, chiếm 40.75% cơ cấu tài sản của AMC. 
So với năm 2015, cơ cấu nợ của Công ty giảm hơn 
5%. 
Trong đó, nợ vay ngắn hạn chiếm 100% tỷ trọng 
tổng nợ, đạt hơn 34 tỷ đồng. Nhìn chung nợ ngắn 
hạn không có biến động gì đặc biệt so với năm 2015. 
Phần nợ chủ yếu là để phục vụ đầu tư và vốn lưu 
động, nợ nhà cung cấp tiền vật tư, nguyên liệu sản 
xuất, nợ CBCNV,... và đơn vị đã thực hiện đầy đủ 
cam kết nghĩa vụ trả nợ đến hạn với các đối tác ngân 
hàng và nhà cung cấp vật liệu đầu vào.
Đến thời điểm 31/12/2016, công ty không có khoản 
nợ dài hạn nào do đã thanh toán hết trong năm 
2016.
Năm 2016, Công ty không phát sinh nợ phải trả xấu 
ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh   
doanh của Công ty.

Chỉ tiêu 2015 2016 %
 Tài sản ngắn hạn  40,430,906,859  34,081,296,754 84%
 Tiền và các khoản tương đương tiền  5,325,857,012  3,106,708,811 58%
 Các khoản phải thu ngắn hạn  23,988,231,857  20,860,966,913 87%
 Hàng tồn kho  10,314,388,732  9,434,366,439 91%
 Tài sản ngắn hạn khác  802,429,258  679,254,591 85%
 Tài sản dài hạn  49,830,905,376  50,257,053,802 101%
Các khoản phải thu dài hạn  390,868,800  994,391,739 254%
Tài sản cố định  40,465,325,775  45,694,083,658 113%
Tài sản dở dang dài hạn  8,197,802,931  -   0%
Tài sản dài hạn khác  776,907,870  3,568,578,405 459%
Tổng tài sản  90,261,812,235  84,338,350,556 93%
Nợ phải trả  41,440,190,941  34,376,865,227 83%
Nợ ngắn hạn  34,573,705,941  34,376,865,227 99%
Nợ dài hạn  6,866,485,000  -   0%
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TÀI SẢN NGẮN HẠN

Tiền và các khoản tương đương tiền Các khoản phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác

1.98%

90.92%

7.10%

TÀI SẢN DÀI HẠN

Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định Tài sản dài hạn khác
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NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH 
SÁCH, QUẢN LÝ
Công tác thị trường

• Thị trường nguyên vật liệu phục vụ SXKD: lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu đầu vào phục vụ 
sản xuất kinh doanh phải đảm bảo chất lượng, sản lượng giá cả tốt nhất

Thị trường tiêu thụ sản phẩm: 
• Ưu tiên tập trung vào các khách hàng tiềm năng, ổn định. Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm 

trong nước và xuất khẩu (ưu tiên phát triển thị trường xuất khẩu)
• Nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm tăng sức cạnh tranh của hàng hóa và dịch vụ trên thị trường 

trong nước và thị trường xuất khẩu
• Tiếp tục khẳng định được thương hiệu và 

uy tín của sản phẩm NSS trên thị trường 
bột đá

• Áp dụng giá bán linh hoạt theo biến động 
giá cả thị trường, phù hợp với từng đối 
tượng khách hàng và nhu cầu từng thời 
điểm phù hợp với giá thành sản xuất.

Công tác kế hoạch
• Kế hoạch nguyên vật liệu đầu vào hợp lý để 

đảm bảo cho SXKD
• Xây dựng kế hoạch SXKD hàng tháng, quý 

có tính khả thi cao
• Áp dụng các định mức kinh tế kỹ thuật 

từng cung đoạn trong sản xuất. Theo dõi 
chặt chẽ việc áp dụng bộ định mức KTKT 
từ đó tìm ra biện pháp tăng công suất MTB, 
tăng năng suất lao động.

Công tác tổ chức lao động tiền lương:
• Áp dụng các chế độ khuyến khích đối với 

lao động, tăng cường công tác đào tạo. Duy 
trì chế độ phúc lợi, đảm bảo đời sống tinh 
thần và vật chất cho người lao động.

• Sắp xếp lao động phù hợp đáp ứng kịp thời 
nhiệm vụ SXKD

Công tác tài chính kế toán:
• Thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình quản 

lý tài chính, đảm bảo vốn cho SXKD
• Ghi chép sổ sách, lập chứng từ và lập báo 

cáo tài chính phải đầy đủ, kịp thời. Phản 
ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh một 
cách chính xác, trung thực và khách quan, phù hợp theo chính sách, chế độ nhà nước quy định.

Công tác công nghệ kỹ thuật
• Áp dụng tốt quy trình sản xuất, quy trình bảo dưỡng máy móc thiết bị
• Tìm các biện pháp tăng công suất máy móc thiết bị
• Tìm kiếm khai thác các nhà cung cấp thiết bị đảm bảo chất lượng, giá cả phục vụ công tác bảo 

dưỡng, sửa chữa

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Tiếp tục đầu tư mỏ Châu Hồng để đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định và dây chuyền nghiền 
bi để tăng năng lực sản xuất và đa dạng hóa sản phẩm.
Dây chuyền máy nghiền bi: 16,560,000,000 đồng
Mỏ Châu Hồng: 4,800,000,000 đồng
 
TT Nội dung Dự toán
1 Nhà điều hành,nhà ở cán bộ CN 800,000,000
2 Đường lên mỏ đá 1,500,000,000
3 San lấp mặt bằng làm kho bãi tập kết nguyên liệu 1,500,000,000
4 Mở moong , vỉa 1,000,000,000
Tổng Cộng 4,800,000,000

Hiện tại, tổng mức đầu tư trong năm 2017 của công ty là 21,360,000,000 đồng. Công ty dự 
định sẽ sử dụng:

• 4,968,000,000 đồng: Trích nguồn KHTSCĐ và quỹ ĐTPT
• 16,392,000,000 đồng: vay dài hạn

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:
TT Nội dung ĐVT Chỉ tiêu
1 Giá trị sản xuất Đồng  158,184,500,000 
2 Doanh thu Đồng  160,484,500,000 
3 Tổng chi phí Đồng  150,438,835,405 
4 Lợi nhuận Đồng  10,045,664,595 
5 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ %  35 
6 Lao động bình quân Người 151
7 Thu nhập bình quân của người lao động Đồng  9,818,555 
8 Giá trị tăng thêm  42,646,090,736 
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ
Đánh giá của Hội Đồng Quản Trị về các mặt hoạt 
động của Công ty
Đánh giá của Hội Đồng Quản Trị với Ban Giám Đốc
Các kế hoạch định hướng của Hội Đồng Quản Trị
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nội dung Kế hoạch năm 2016 Thực hiện năm 2016 Thực hiện/Kế hoạch
Tổng doanh thu 152,459,000,000  166,425,730,723 109.21%
Lợi nhuận sau thuế 9,037,000  12,640,952,983 139.86%

Năm 2016 là một năm có nhiều khó khăn đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty. 
Trước tình hình đó Hội Đồng Quản Trị Công ty đã có những chủ trương, nghị quyết, quyết 
định đúng đắn phù hợp với từng thời điểm, trên cơ sở sự nhất trí cao giữa các thành viên, từng 
bước đưa công ty vượt qua khó khăn và đạt được một số thành tựu nhất định, cụ thể:

 Mặc dù năm 2016 gặp nhiều khó khăn nhưng kết quả đạt và vượt mức cao các chỉ tiêu kế hoạch, thể 
hiện sự tăng trưởng rõ rệt, chứng tỏ ban điều hành, tập thể người lao động đã có nhiều nỗ lực phấn đấu 
để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hơn thế nữa, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 là đáng kể, 
là tích cực, là cơ bản khẳng định sự ổn định và phát triển của công ty đang đi đúng định hướng. Một số 
chỉ tiêu ấn tượng trong năm 2016:

• Doanh thu: 166 tỷ vượt 9% so với kế hoạch năm 2016
• Lợi nhuận sau thuế: 12 tỷ vượt 39.86% so với kế hoạch năm 2016

 Đơn vị đã chủ động, tích cực trong công tác tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, chất lượng sản 
phẩm được duy trì tốt, khẳng định được thương hiệu và uy tín đối với khách hàng. Không ngừng mở 
rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước và đặc biệt duy trì phát huy tốt thị trường xuất khẩu mang 
lại hiệu quả cao, tạo tiền đề cho năm 2017.
 Công suất máy móc thiết bị được phát huy tối đa, máy móc hoạt động an toàn
 Công nợ phải thu khách hàng được quản lý chặt chẽ; theo dõi và phân loại công nợ rõ ràng. Công 
tác tài chính – kế toán: cơ bản chấp hành được nguyên tắc, chế độ tài chính kế toán và những quy định 
của pháp luật hiện hành. Khả năng thanh toán nợ của công ty được đảm bảo an toàn, vốn lưu động quay 
vòng nhanh, giảm được chi phí lãi vay đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh.

Đánh giá của Hội Đồng Quản Trị với Ban Giám Đốc
 Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động và sự phát triển của Công ty, HĐQT 
đã thực hiện giám sát, chỉ đạo đối với Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong việc điều hành 
hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công 
ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT, đồng thời thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung 
thực, cẩn trọng đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và Cổ đông. 
 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với TGĐ công ty thông qua báo cáo định kỳ hàng tháng của các 
Tiểu ban thuộc HĐQT và báo cáo chi tiết, đầy đủ, kịp thời của TGĐ về tiến độ thực hiện, định hướng 
triển khai, những khó khăn, vướng mắc… tại các cuộc họp định kỳ hằng tháng và đột xuất của HĐQT. 
Qua đó nắm bắt tình hình của công ty, đề ra các quyết định kịp thời, đúng đắn, điều tiết trôi chảy và hiệu 
quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, để đạt được chỉ tiêu theo kỳ vọng.
 Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban TGĐ đã triển khai hiệu quả các hoạt động kinh doanh tại công ty, 
kết quả kinh doanh năm 2016 nhìn chung đạt được các mục tiêu đề ra, hầu hết các lĩnh vực kinh doanh 
đều tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2015.

CÁC KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ
Chiến lược: 

• Bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện mọi giải pháp sản xuất kinh doanh hiệu quả đảm 
bảo công suất và chất lượng theo yêu cầu

• Quyết liệt triển khai các biện pháp đáp ứng yêu cầu nhanh chóng thu hồi công nợ đảm bảo vốn 
cho SXKD

• Duy trì và phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt chú trọng thị trường xuất khẩu
• Triển khai khai thác và đầu tư mỏ đá Châu Hồng, đảm bảo chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào 

ổn định sản xuất lâu dài của đơn vị
Quản lý:

• Quản lý chặt chẽ vật tư, nhiên liệu, nhân công, giảm thiểu chi phí phát sinh lãng phí;
• Luôn cập nhật các phương án quản lý mới, hiện đại áp dụng trực tiếp vào điều hành sản xuất chung 

của Công ty
Quản trị công ty:

• Chỉ đạo quyết liệt và thực hiện hiệu quả công tác điều hành thông qua các báo cáo quản trị hàng 
tháng của các bộ phận quản lý sản xuất trực tiếp

• Đặt trọng tâm sắp xếp nhân sự và sự kiện tổ chức toàn công ty
• Chỉ đạo rà soát các quy chế do HĐQT đã ban hành hiện áp dụng chưa hợp lý, từ đó tiến hành bổ 

sung, sửa đổi lấy ý kiến để phê duyệt ban hành;
• Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với ngươi lao động, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người 

lao động.

Đánh giá của Hội Đồng Quản Trị với Ban Giám Đốc 
(tiếp)
 Trong hoạt động điều hành, Ban Tổng Giám đốc thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, 
có trình độ, năng lực và phẩm chất; được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao 
phụ trách, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành công ty; tuân thủ chế độ báo cáo 
định kỳ hằng tháng về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; các định hướng chiến lược 
của Hội đồng quản trị, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được Tổng Giám đốc triển khai thực hiện theo 
đúng kế hoạch. 
 Hội đồng quản trị thống nhất với kết quả báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động sản 
xuất kinh doanh năm 2016. Các chỉ tiêu cơ bản về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp thuế, việc làm và 
thu nhập của người lao động, quyền lợi của cổ đông, đầu tư phát triển sản xuất, xử lý môi trường, thực 
hiện nghĩa vụ xã hội… đều được báo cáo đầy đủ và phản ánh đúng tình hình thực tế của Công ty. 
 Trong năm 2016 với tình hình kinh tế khó khăn, nhưng ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực hết mình 
để hoàn thành các chiến lược đề ra, chấp hành tốt các nghị quyết của hội đồng quản trị, nghị quyết Đại 
hội đồng cổ đông và chấp hành tốt các chính sách pháp luật Nhà nước. Phát huy tối đa năng lực của công 
ty.
Kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt, các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch đề ra.
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QUẢN TRỊ CÔNG TY
Hội Đồng Quản Trị
Ban Kiểm Soát
Các khoản lợi ích của Hội Đồng Quản Trị, ban Kiểm 
Soát
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Họ và Tên Chức danh Số lượng cổ phiếu nắm giữ
Đại diện Cá nhân

1 Lê Đình Danh Chủ Tịch HĐQT 700,000 61,000
2 Hoàng Trọng Diên Ủy viên HĐQT 440,000 15,000
3 Nguyễn Văn Chương Ủy viên HĐQT 1,000
4 Nguyễn Trung Thành Ủy viên HĐQT 5,000
5 Lê Mạnh Hùng Ủy viên HĐQT 13,200

Thành viên và cơ cấu Hội Đồng Quản Trị:

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban. Hội đồng 
quản trị có cử 1 thư ký để giúp hội đồng quản trị các công việc chuyên môn.
Hoạt động của Hội đồng quản trị:
Hội đồng quản trị thực hiện quy chế họp định kỳ hàng quý, trong năm 2016 đã tổ chức được 4 phiên 
họp, để trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Quyết định 
các công việc định kỳ và các công việc phát sinh theo thẩm quyền như: phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh 
doanh; phê duyệt các dự án đầu tư; báo cáo tài chính hàng quý, năm; kiện toàn cơ cấu nhân sự

Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp 
HĐQT

Tỷ lệ tham dự 
họp

Lý do không 
tham dự

Ông Lê Đình Danh Chủ tịch 04 100%
Ông Hoàng Trọng Diên Ủy viên 04 100%
Ông Nguyễn Trung Thành Ủy viên 03 75% Đi công tác
Ông Lê Mạnh Hùng Ủy viên 01 25% Đi công tác
Ông Nguyễn Văn Chương Ủy viên 04 100%

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban GĐ:
• Định hướng có hiệu quả kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo các chỉ tiêu 

chính sách bám sát kế hoạch
• HĐQT công ty đã sát sao trong việc giao nhiệm vụ cho ban Giám đốc triển khai. Trong đó, quy 

định rõ trách nhiệm và yêu cầu thực hiện lập chế độ báo cáo định kỳ cũng như thường xuyên đảm 
bảo kịp thời trong việc xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất 
kinh doanh của toàn công ty

• Triển khai áp dụng các công cụ quản lý hiện đại ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo thông suốt 
về mặt thông tin giữa cấp quản lý cao nhất tới cấp quản lý thấp nhất, từ đó điều chỉnh phương pháp 
quản trị hiệu quả.

• Chỉ đạo thành lập bộ phận tiếp thị thị trường tham mưu cho ban Giám đốc và Hội Đồng Quản Trị 
các dự án đầu tư, mở rộng thị trường kinh doanh cho Công ty

• Giám sát chặt chẽ, thường xuyên kiện toàn bộ máy lãnh đạo từ các phòng ban đơn vị nhằm nâng 
cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:
• Thành viên Hội đồng quản trị độc lập tuy không tham gia điều hành Công ty nhưng vẫn giữ chức 

năng giám sát các hoạt động của Ban Điều hành và tình hình của Công ty. 
• Năm 2016, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã thực hiện việc giám sát đúng và đầy đủ, yêu 

cầu xem xét các báo cáo, đánh giá những vấn đề phát sinh, tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng 
quản trị; thông qua đó, việc giám sát vẫn được thường xuyên, liên tục một cách khách quan.

• Thành viên của HĐQT độc lập gồm ông Lê Đình Danh và ông Lê Mạnh Hùng. Trong năm 2016, 
các thành viên này có tham gia cùng với thành viên khác của HĐQT giải quyết các vấn đề phải 
thông qua HĐQT

STT Số NQ/QĐ Ngày Nội dung

1 01/NQHĐQT2016 18/03/2016

• Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính  năm 
2015 đã được kiểm toán. 

• Thông qua Kế hoạch SXKD quý 2 năm 2016.
• Thông qua phương án phân phối LN năm 

2015
• Thông qua kế hoạch ĐHĐCĐ  năm 2016

2 02/NQHĐQT2016 09/05/2016 • Thông qua Báo cáo tài chính Quý I năm 2016
3 03/NQHĐQT2016 26/09/2016 • Thông qua Báo cáo tài chính Quý II năm 2016

4 04/NQHĐQT2016 24/11/2016

• Thông qua Báo cáo tài chính Quý III năm 
2016

• Thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD  năm 
2017.
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BAN KIỂM SOÁT
Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát:

Họ và tên Chức vụ Số lượng CP sở hữu Ghi chú
Nguyễn Văn Hùng Trưởng ban 5.000
Trần Thị Hồng Thái Thành viên 0
Nguyễn Thành Hưng Thành viên 10.000

Hoạt động của Ban Kiểm soát:
• Ban kiểm soát có 1 trưởng ban và 2 thành viên, các thành viên đã thực hiện các nhiệm vụ theo Quy 

chế hoạt động của Ban Kiểm soát; 
• Trong năm Ban kiểm soát đã phối hợp và làm việc trực tiếp với Ban Tổng Giám đốc Công ty để nắm 

bắt tình hình hoạt động Công ty, góp phần đóng góp ý kiến để giải quyết các khó khăn phát sinh 
trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; 

• Ban Kiểm soát đã theo sát tình hình hoạt động, định hướng phát triển của Công ty, tình hình thực 
hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niêm năm 2016; 

• Xem xét các báo cáo về công tác quản lý, điều hành, báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch kinh 
doanh hàng quý năm 2016 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty; 

• Ban kiểm soát nhận các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Báo cáo tình hình nhiệm 
vụ, kế hoạch và các biện pháp thực hiện; đồng thời xem xét chỉ đạo và triển khai hoạt động của Hội 
đồng quản trị cũng như việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc điều hành.

Kết quả làm việc của ban Kiểm Soát:
• Năm 2016 tuy vẫn là một năm khó khăn chung của nền kinh tế nhưng Tập đoàn đã hoàn thành 

được gần như đầy đủ các mục tiêu chính đã thông qua trong nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016.
• Công ty đã chi trả cổ tức 2015: 35% bằng tiền mặt theo đúng Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường 

niên 2015 phê chuẩn.
• Kết quả kinh doanh năm 2016: doanh thu đạt 166 tỷ đồng, hoàn thành 109% kế hoạch năm và tăng 

2.6% so với 2015. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 12.64 tỷ đồng, hoàn thành 139.86% so kế hoạch 
và tăng 2.39% so với 2015. Đây là một kết quả hết sức khả quan mặc dù nền kinh tế Việt Nam và 
thế giới có nhiều biến động trong năm 2015.

• Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS: năm 2016 Công ty đã chi trả thù lao đầy đủ cho các 
thành viên HĐQT và BKS theo qui định cũng như định mức đã được ĐHĐCĐ 2016 phê duyệt.

Các phiên họp của ban Kiểm Soát
STT Thành viên BKS Chức vụ Số buổi họp 

tham dự
Tỷ lệ Lý do không tham dự

1 Nguyễn Văn Hùng Trưởng ban 04 100%
2 Trần thị Hồng Thái Thành viên 04 100%
3 Nguyễn Thành Hưng Thành viên 04 100%

CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 
BAN KIỂM SOÁT
Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

STT Họ và tên Chức vụ Thù lao trong năm Thưởng BĐH(*)
1 Ông Lê Đình Danh Chủ tịch HĐQT  78,776,439  40,000,000 
2 Ông Hoàng Trọng Diên Ủy viên HĐQT  59,082,329  40,000,000 
3 Ông Nguyễn Trung Thành Ủy viên HĐQT  59,082,329  34,000,000 
4 Ông Lê Mạnh Hùng Ủy viên HĐQT  59,082,329  34,000,000 
5 Ông Nguyễn Văn Chương Ủy viên HĐQT  59,082,329  34,000,000 
6 Nguyễn Văn Hùng Trưởng Ban Kiểm soát  44,415,357 0
7 Trần Thị Hồng Thái Thành viên BKS  33,311,518 0
8 Nguyễn Thành Hưng Thành viên BKS  33,311,518  34,000,000 

(*): Đây là thưởng cho những thành viên hoạt động trong công ty có vị trí quản lý.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có
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Giới thiệu báo cáo
Báo cáo phát triển bền vững của Công ty cổ 
phần khoáng sản Á Châu được ghép chung 
trong Báo cáo thường niên để tránh trùng 
lặp thông tin, mang lại thông tin chất lượng 
và nội dung ngắn gọn, súc tích cho cổ đông 
và các bên có liên quan. Mục đích của Báo 
cáo phát triển bền vững nhằm cung cấp các 
thông tin về định hướng, chủ trương phát 
triển của Công ty cổ phần khoáng sản AMC, 
các chính sách liên quan đến môi trường, xã 
hội, cộng đồng, người lao động… các bên 
liên quan khác.
Mục tiêu
Báo cáo Phát triển Bền vững là một phần 
quan trọng trong Báo cáo Thường niên nhằm 
giúp các nhà đầu tư, cổ đông và các bên liên 
quan tiếp cận thông tin về chiến lược phát 
triển, hoạt động kinh doanh của Công ty ở 
khía cạnh phát triển bền vững. Nội dung báo 
cáo sẽ tổng hợp, đánh giá các hoạt động phát 
triển bền vững của Công ty.
Cách thức xác định nội dung báo cáo
Báo cáo được xây dựng dựa theo hướng 
dẫn tiêu chuẩn của Tổ chức sáng kiến Báo 
cáo Toàn cầu (Global Reporting Initiative - 
GRI) phiên bản G4 theo lựa chọn “Cốt lõi” 
và hướng dẫn làm BCTN tại thông tư 155 
của bộ Tài Chính. Dựa trên tầm nhìn, định 
hướng phát triển và chiến lược kinh  doanh 
của Công ty, Báo cáo đưa ra các vấn đề trọng 
yếu của Công ty có tác động đáng kể đến 
kinh tế, xã hội và môi trường.

Kỳ báo cáo
Báo cáo được lập cho năm tài chính 2016, 
bắt đầu từ ngày 01/01/2016 và kết thúc ngày 
31/12/2016. Bắt đầu từ năm 2016, Công ty 
tiến hành lập Báo cáo Phát triển Bền vững 
định kỳ hàng năm và công bố cùng với Báo 
cáo Thường niên theo quy định tại thông tư 
155 của bộ Tài Chính
Phạm vi báo cáo
Báo cáo này được lập cho phạm vi hoạt động 
của Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu, các 
đơn vị thành viên trong lĩnh vực khoáng sản 
và trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
Tính đảm bảo của báo cáo
Công ty tham khảo và áp dụng các chuẩn 
mực trong nước và quốc tế để công bố thông 
tin, số liệu trong Báo cáo. Ngoài ra, một số 
dữ liệu về hoạt động của Công ty được nêu ra 
trong Báo cáo còn có sự đảm bảo của bên thứ 
ba nhằm đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy 
và tính toàn vẹn của dữ liệu. Một số dữ liệu 
được đảm bảo bởi bên thứ ba:

• Các thông tin tài chính được kiểm toán 
bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư 
vấn A&C

• Một số chứng chỉ quan trọng trong lĩnh 
vực khoáng sản

Địa chỉ liên hệ nếu có câu hỏi:
Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu
Địa chỉ: Lô 32, Khu C, KCN Nam Cấm, xã 
Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, Việt 
Nam
Điện thoại: +84 238 3791 777
Fax: +84 238 3791 555
Email: amc@amcvina.vn

THÔNG TIN CHUNG VỀ BÁO CÁO PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG
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Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả
Công ty hiện tại đang áp dụng rất tốt chính sách tiết kiệm điện. Với mục tiêu quán triệt cho toàn thể 
CBCNV Công ty ý thức tiết kiệm điện, thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan và gia đình , Công ty đã chú 
trọng xây dựng các giải pháp và quy định sử dụng điện như: 

• Ngắt nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị khi hết giờ làm việc
• Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên
• Chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết
• Cài đặt chế độ làm mát từ 25 độ C trở lên
• Khi cải tạo hoặc trang bị mới phải sử dụng phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất cao 

theo quy định hoặc thiết bị sử dụng điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng…

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG ĐIỆN VÀ NƯỚC

Công ty luôn hướng đến việc tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước nhờ vào:
• Sự dụng nước đúng mục đích, hợp lý
• Có kế hoạch thay thế, loại bỏ dần phương tiện, thiết bị có công nghệ lạc hậu, tiêu thụ nhiều nước
• Cải tiến, hợp lý hóa quy trình sử dụng nước; áp dụng kỹ thuật, công nghệ, thiết bị tiên tiến trong 

khai thác, sử dụng nước; tăng khả năng sử dụng nước tuần hoàn, tái sử dụng nước; tích trữ nước 
mưa để sử dụng

Công ty sử dụng 2 nguồn nước chủ yếu:
• Nguồn nước sông suối: dùng để phục vụ cho sản xuất tại mỏ Châu Hồng
• Nguồn nước từ nhà máy nước Nam Cấm: dùng để phục vụ trụ sở công ty tại khu công nghiệp
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CHÍNH SÁCH VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
Ban Lãnh đạo Công ty hiểu rằng, con người là nhân tố quyết định thành bại của doanh       
nghiệp. Trong thời gian qua, Công ty đã nỗ lực hết sức mình để tạo ra một môi trường làm 
việc tốt, bảo đảm quyền lợi cho CBCNV, tuân thủ qui định của pháp luật về người lao động. 
Hơn thế nữa, Công ty có trụ sở đóng tại địa bàn không thuận tiện về giao thông, cách xa các 
đô thị nên công tác tuyển dụng có gặp những khó khăn nhất định. Chính vì thế, Công ty 
luôn áp dụng những chế độ ưu đãi, khuyến khích người lao động, nhất là đối với những lao 
động có kinh nghiệm và thâm niên lâu dài tại Công ty.

	 Tất	cả	lao	động	làm	việc	ở	Công	ty	đều	theo	
chế	 độ	 hợp	 đồng	 lao	 động.	 Tùy	 theo	 công	 việc	
và	đối	tượng	lao	động	mà	có	hợp	đồng	lao	động	
không	xác	định	thời	hạn	hoặc	hợp	đồng	lao	động	
có	thời	hạn.	Các	chính	sách	đối	với	người	lao	động	
được	thực	hiện	và	tuân	thủ	theo	quy	định	của	Luật	
lao	động	và	các	quy	định	khác	của	Nhà	nước.	Giờ	
làm	việc	tại	Công	ty	là	08	giờ/ngày.	Người	sử	dụng	
lao	động	cam	kết	thực	hiện	các	chế	độ,	chính	sách	
lương	thưởng	đãi	ngộ	và	tạo	môi	trường	làm	việc	
an	toàn,	 thoải	mái	và	có	lợi	cho	người	 lao	động.	
Ngược	lại,	người	lao	động	phải	đảm	bảo	tuân	thủ	
các	quy	định	làm	việc	và	nội	quy	của	Công	ty	
	 Hàng	năm	tổ	chức	khám	sức	khỏe	định	kỳ	cho	
người	lao	động	toàn	Công	ty,	riêng	lao	động	trực	
tiếp	được	khám	sức	khỏe	định	kỳ	2	lần/năm.	Hơn	
nữa,	Công	ty	còn	trích	quỹ	phúc	lợi	mua	bảo	hiểm	
con	người	cho	người	lao	động.
	 Chi	 quỹ	 phúc	 lợi	 động	 viên	 người	 lao	 động	
trong	những	dịp	nghỉ	lễ	tết,	hỗ	trợ	người	lao	động	
có	hoàn	cảnh	khó	khăn	bị	mắc	bệnh	hiểm	nghèo.	
Trích	quỹ	khen	thưởng	động	viên	kịp	thời	người	

lao	động	có	sáng	kiến	cải	tiến	kỹ	thuật	nâng	cao	
năng	suất	lao	động.
 Trong năm 2016, Công ty đã tổ chức tập huấn 
an toàn vệ sinh lao động cho người lao động theo 
quy định của Thông tư 27/TT- BLĐTBXH ngày 
18/10/2013 của Bộ lao động thương binh xã hội.
 Công ty thường xuyên tổ chức huấn luyện, 
nâng cao tay nghề cho cán bộ công nhân viên. 
Nguồn nhân lực được tập trung huấn luyện nhiều 
nhất là công nhân  vì chủ yếu làm việc về kỹ thuật 
và máy móc. Các trường hợp được cử đi học các 
lớp chuyên môn, nghiệp vụ ngắn ngày theo đề 
nghị hoặc  theo yêu cầu của Tổng Giám đốc Công 
ty sẽ được thanh toán theo quy định của Công ty.  
 Ngoài ra, Công ty còn cử cán bộ tham gia các 
khóa đào tạo do các đơn vị có uy tín trong và ngoài 
nước tổ chức, với các chương trình đào tạo xuyên 
suốt toàn hệ thống trong việc thực hiện mục tiêu 
hướng tới khách hàng của Công ty.

STT Tiêu chí Số lượng(người) Tỷ trọng (%)
I Theo trình độ lao động
1 Trình độ Đại học và trên Đại học 26 20.16%
2 Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên 

nghiệp
8 6.20%

3 Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật 50 38.76%
4 Lao động phổ thông 45 34.88%
II Theo đối tượng lao động
1 Lao động trực tiếp 41 31.78%
2 Lao động gián tiếp 88 68.22%
III Theo giới tính
1 Nam 113 87.60%
2 Nữ 16 12.40%
Tổng cộng 129

 Quán triệt chỉ thị 34/CT/
TW ngày 07/4/2004 của Bộ 
chính trị về việc tiếp tục đổi 
mới đẩy mạnh phong trào thi 
đua yêu nước, công tác thi đua 
khen thưởng đã đi vào nề nếp. 
Thường trực thi đua đã thường 
xuyên kiểm tra đôn đốc của các 
đơn vị, đề xuất khen thưởng đột 
xuất cho các tập thể và cá nhân 
có thành tích đột xuất đã có tác 
dụng động viên thi đua. 
 Thường xuyên đổi mới, nâng 
cao chất lượng công tác khen 
thưởng. Kết hợp chặt chẽ thi đua 
với khen thưởng theo phương 
châm “Thi đua là gieo trồng, 
khen thưởng là thu hoạch”. Thực 
hiện nghiêm túc quy trình bình 
bầu, xét duyệt các danh hiệu 
thi đua, hình thức khen thưởng 
bảo đảm đúng tiêu chuẩn, công 

khai, minh bạch, chính xác, 
kịp thời. Kiên quyết khắc phục 
các biểu hiện phô trương, hình 
thức, bệnh thành tích. Chú trọng 
khen thưởng các tập thể nhỏ, cá 
nhân là người trực tiếp lao động, 
sản xuất được tôn vinh, khen 
thưởng, có tác dụng nêu gương 
và giáo dục.
 Thông qua các phong trào 
thi đua phát hiện, xây dựng các 
điển hình tiên tiến; chú trọng 
thực hiện đồng bộ cả 4 khâu: 
Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết 
- nhân điển hình tiên tiến, coi 
đây là nhiệm vụ thường xuyên, 
trọng tâm trong đổi mới phương 
thức tổ chức chỉ đạo các phong 
trào thi đua hiện nay. 
 Công khai các thủ tục về 
công tác thi đua, khen thưởng, 
phù hợp với chủ trương chung, 

gắn với trách nhiệm của từng 
phòng chức năng và NLĐ. Công 
bố các hình thức khen thưởng 
cho NLĐ được biết và tiến hành 
tổ chức trao tặng theo nghi thức 
cấp trên quy định và tiết kiệm.
Công tác phát động phong trào 
thi đua được thực hiện thường 
xuyên theo từng chuyên đề, 
hưởng ứng theo từng đợt mà 
Tổng Công ty phát động. 
 Công ty đã tham gia đầy các 
cuộc họp, nội dung hoạt động 
và các chế độ báo cáo của Tổng 
Công ty cũng như Khối giao ước 
thi đua.
 Công tác thành lập, kiện toàn 
Hội đồng thi đua - Khen thưởng, 
xây dựng quy chế hoạt động của 
Hội đồng thi đua - Khen thưởng, 
quy định về xét khen thưởng 
luôn được chú trọng.

 Với nhu cầu phát triển không ngừng của xã hội hiện nay, thị trường lao động đang dần chuyển sang 
xu hướng chú trọng đến hiệu quả công việc, trong khi đó nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả công 
việc phụ thuộc rất lớn vào chiến lược phát triển và  gìn giữ nhân tài. Điều này rất cần thiết không chỉ cho 
các công ty đa Quốc gia mà cho cả các doanh nghiệp Việt Nam hiện đang cạnh tranh gay gắt để có được 
đội ngũ nhân viên giỏi chuyên môn và đồng hành gắn bó lâu dài cùng doanh nghiệp. Ý thức được điều 
này, Công ty luôn coi các giải pháp về phúc lợi cho người lao động là một phần không thể thiếu trong 
chiến lược gìn giữ, phát triển nhân tài, gia tăng năng lực cạnh tranh và sẵn sàng đưa vị thế Công ty lên 
một tầm cao mới.
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM 
TOÁN NĂM 2016
Báo cáo của ban Giám Đốc
Báo cáo kiểm toán độc lập
Bảng cân đối kế toán
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Thuyết minh báo cáo tài chính
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