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I. Thông tin chung 

1. Thông tin khái quát 

 Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca 

 Giấy CNĐKKD  : Giấy đăng ký kinh doanh số 0105897161 

(đăng ký thay đổi lần thứ 4) do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 

29/12/2016. 

 Vốn điều lệ : 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng) 

 Vốn đầu tư của chủ sở hữu :  15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng) 

 Địa chỉ : Số 15A, Lô 10A KĐT Nam Trung Yên, 

P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

 Số điện thoại : (024) 767 6867 

 Số fax : (024) 767 6919 

 Website : http://khoangsanlatca.com.vn/ 

 Mã cổ phiếu : LMC 

 Quá trình hình thành và phát triển: 

Công ty Cổ phần Khoáng Sản Latca được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh số 0105897161 cấp ngày 22/05/2012, do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố 

Hà Nội cấp với vốn điều lệ là 10.000.000.000 đồng. Ngành nghề kinh doanh chính của 

Công ty: Khai thác và sản xuất  đá, cát sỏi Sản xuất bột đá CaCo3; Sản xuất plastic và 

cao su tổng hợp dạng nguyên sinh; Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa; 

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. 

Năm 2016, Công ty phát hành thêm 500.000 cổ phần, đưa mức vốn điều lệ tăng 

lên 15.000.000.000 đồng. Hiện tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca hoạt động theo 

giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0105897161 (đăng ký thay 

đổi lần thứ 4) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 29/12/2016 với 

quy mô vốn điều lệ 15 tỷ đồng. 

Ngày 07/07/2017, Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành Công văn số 

4605/UBCK-GSĐC chấp thuận về việc đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần 

Khoáng sản Latca. 

Ngày 21/09/2017, Cổ phiếu của Công ty chính thức được giao dịch trên sàn giao 

dịch Upcom thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, đây là một dấu mốc lớn trong lịch 

sử phát triển của Công ty. 

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

a. Ngành nghề kinh doanh: 

- Khai thác và sản xuất  đá, cát sỏi Sản xuất bột đá CaCo3; 

- Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh; 

- Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa  
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 Chi tiết: Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa; 

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 

 Chi tiết: 

 + Bán buôn xi măng 

 + Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi. 

b. Địa bàn kinh doanh:  

– Công ty hoạt động chủ yếu tại thành phố Hà Nội và các vùng lân cận. 

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

- Mô hình quản trị: mô hình quản trị tuân theo mô hình quản trị của công ty đại 

chúng niêm yết 

- Cơ cấu bộ máy quản lý:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Các công ty con, công ty liên kết: Không có 

4. Định hướng phát triển 

a. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty. 

Huy động và sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất, không ngừng tổ chức và phát 

triển hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực nhằm mục đích thu lợi nhuận tối đa, đảm 

bảo lợi ích cho các cổ đông, tạo việc làm ổn định và nâng cao đời sống thu nhập cho 

người lao động, làm tròn nghĩa vụ thuế đối với Ngân sách Nhà nước và phát triển Công 

ty vững mạnh 

b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn. 

ĐẠI HỘI ĐỒNG  

CỔ Đ NG 

HỘI ĐỒNG  

QUẢN TRỊ 

 

BAN GIÁM ĐỐC 

BAN KIỂM SOÁT 

PHÒNG TÀI 

CHÍNH KẾ 

TOÁN 

PHÒNG 

HÀNH 

CHÍNH 

NHÂN SỰ 

PHÒNG KẾ 

HOẠCH- 

KINH 

DOANH 

XƯỞNG 

SẢN XUẤT 

BỘT MỊN 

XƯỞNG 

SẢN XUẤT 

BỘT SIÊU 

MỊN 
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Tiếp tục phát huy tối đa kinh nghiệm và nguồn lực hiện có để đẩy mạnh phát triển 

trong các lĩnh vực chính. 

Duy trì và phát huy đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tăng trưởng của công ty, tối đa hóa 

lợi ích của khách hàng để tạo giá trị gia tăng chung cho công ty và xã hội. Mục tiêu tăng 

trưởng của công ty về doanh thu và lợi nhuận trong các năm từ 2019 - 2021 phấn đấu 

mức tăng trưởng bình quân hằng năm từ 10% trở lên. 

c. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty. 

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca mong muốn mang đến cho khách hàng các 

sản phẩm chất lượng đạt tiêu chuẩn tốt nhất. Mặt khác, Công ty cũng tạo thêm được 

nhiều việc làm cho người dân địa phương, nơi Công ty có địa điểm kinh doanh. 

5. Các rủi ro 

a. Rủi ro kinh tế 

 Tăng trưởng kinh tế 

Thực trạng và xu hướng phát triển của nền kinh tế trong nước luôn ảnh hưởng 

đến sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Khi nền kinh tế ở giai đoạn tăng 

trưởng cao sẽ tạo nhiều cơ hội cho doanh nghiệp phát triển. Ngược lại, khi nền kinh tế 

sa sút, suy thoái sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực cho các doanh nghiệp. 

Năm 2018, nền kinh tế toàn cầu đã có những dấu hiệu phục hồi tích cực so với 

giai đoạn khủng hoảng trước đó. Việt Nam vì thế cũng nhận được những tác động tích 

cực từ sự phục hồi chung của nền kinh tế toàn cầu.  

Những diễn biến chung của nền kinh tế luôn ảnh hưởng tới sự phát triển của các 

thành phần kinh tế, khi nền kinh tế ở chu kỳ tăng trưởng, các yếu tố vĩ mô được kiểm 

soát tốt, sức cầu tăng mạnh sẽ là động lực để phát triển doanh nghiệp, ngược lại khi 

kinh tế suy thoái sẽ kéo theo lãi suất và lạm phát tăng cao…là lực cản không nhỏ tác 

động đến hoạt dộng kinh doanh của doanh nghiệp. Là doanh nghiệp hiện đang hoạt 

động kinh doanh chính trong ngành khai thác và chế biến khoáng sản nên sẽ chịu ảnh 

hưởng không nhỏ từ việc nền kinh tế trong nước và thế giới thay đổi. 

 Lãi suất, tỷ giá và lạm phát: 

Tỷ lệ lạm phát cũng là một yếu tố quan trọng. Sư gia tăng giá của các yếu tố đầu 

vào làm gia tăng chi phí cho chủ đầu tư, làm tăng giá thành sản xuất. 

Trong cơ cấu vốn để phục vụ cho hoạt động kinh doanh luôn có yếu tố vay nợ nên 

bất kỳ sự thay đổi nào của lãi suất trên thị trường cũng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả 

hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong thời gian qua lãi suất cho vay của các ngân 

hàng có xu hướng tăng, tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của công ty, chi 

phí lãi vay tăng lên. 

b. Rủi ro luật pháp 

Là Công ty hoạt động trong ngành khai khoáng nên Công ty chịu ảnh hưởng rất 

lớn từ các chính sách Nhà nước như: định hướng phát triển ngành khoáng sản cũng như 

các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Bất kỳ một sự thay đổi nào trong các chính sách 

trên đều có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, gây ra biến 

động trong lợi nhuận. 

Là doanh nghiệp có cổ phiếu giao dịch trên sàn Upcom, hoạt động của Công ty 

chịu sự điều chỉnh của các văn bản Pháp luật về Luật Doanh nghiệp, các văn bản Pháp 

luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Luật và các văn bản dưới luật đặc biệt 
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là trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đang trong quá trình hoàn 

thiện, sự thay đổi về mặt chính sách luôn tiềm ẩn và khi xảy ra, bất cứ sự thay đổi nào 

sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty. 

c. Rủi ro đặc thù trong hoạt động kinh doanh của công ty 

 Rủi ro thanh toán 

Đây là rủi ro lớn nhất của ngành kinh doanh khoáng sản cũng như vật liệu xây 

dựng. Hiện tại khách hàng chính của công ty trong hoạt động này là các công ty bất 

động sản, xây dựng, sản xuất vật liệu nhựa... Trong bối cảnh lĩnh vực bất động sản, xây 

dựng tiềm ẩn nhiều rủi ro như dự án thay đổi chủ đầu tư, chủ đầu tư chuyển đổi mục 

đích dự án, dự án thiếu hụt vốn... công ty có thể chịu tác động dây chuyền, gặp rủi ro 

chậm trễ thanh toán công nợ.    

 Rủi ro cạnh tranh trong kinh doanh 

Việt Nam có thế mạnh về khoáng sản đặc biệt là đá vôi. Chính vì vậy ngoài Latca 

có rất nhiều các công ty khác hoạt động trong lĩnh vực này. Dù nhu cầu trong nước và 

thế giới không ngừng tăng nhưng số mỏ đá vôi khai thác cũng không ngừng tăng theo, 

kèm theo đó là sự cạnh tranh về giá và chất lượng. Để giảm thiểu rủi ro này, công ty 

luôn cập nhật giá cả phù hợp, đảm bảo chất lượng sản phẩm và tìm kiếm khách hàng 

tiềm năng.  

 Rủi ro khác 

Các rủi ro bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh ... đều gây 

ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của Công ty. 

II. Tình hình hoạt động trong năm 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: Năm 2018, Công ty Cổ phần 

Khoáng sản Latca đạt doanh thu trên 42,3 tỷ đồng, đạt mức lợi nhuận trước thuế là gần 

1,3 tỷ đồng, mức lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1 tỷ đồng. 

Tình hình thực hiện so với kế hoạch: 

Chỉ tiêu 
Kế hoạch 

năm 2018 

Thực hiện 

năm 2018 

Mức độ hoàn 

thành (%) 

Doanh thu 40.000.000.000 42.316.818.442 105,8 

Lợi nhuận sau thuế 1.500.000.000 1.026.765.065 68,45 

Cổ tức - - - 

Theo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 của Công ty, doanh thu năm 2018 

vượt kế hoạch và đạt 105,8% và lợi nhuận sau thuế đạt 68,45% kế hoạch đặt ra. Như 

vậy, năm 2018 là một năm kinh doanh chưa thật sự thành công đối với Công ty: dù vượt  

kế hoạch về doanh thu nhưng kế hoạch lợi nhuận sau thuế chưa hoàn thành. 

2. Tổ chức và nhân sự 

a. Danh sách Ban điều hành:  

Các thành viên Ban điều hành: 



 

 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  Trang 5 

 

Họ và tên Chức vụ Ngày sinh 
Số cổ phần 

nắm giữ 
Tỷ lệ (%) 

Bùi Thọ Sơn Giám đốc 14/03/1974 0 0 

Tô Thành Cương 
Phó Giám 

đốc  
20/09/1986 100 0,00 

Đỗ Văn Chưởng 
Phó giám 

đốc 
08/10/1982 0 0 

Vũ Thị Thảo 
Kế toán 

trưởng 
20/09/1979 0 0 

Sơ yếu lý lịch các thành viên ban điều hành: 

 Giám đốc Bùi Thọ Sơn 

Giới tính: Nam   Ngày sinh: 14/03/1974 

Quốc tịch:     Việt Nam    

Dân tộc:     Kinh   

Hộ khẩu thường trú:    Tổ 5, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, TP 

     Hà Nội 

Chỗ ở hiện tại:    P303, nhà C2, Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu 

     Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội  

Số điện thoại liên lạc:   0905557766 

CMND số:     013538588 do CA Hà Nội cấp ngày 30/04/2012 

Trình độ chuyên môn:   Cử nhân kinh tế   

Chức vụ hiện nay tại tổ chức:  Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:  Phó Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch Hội 

đồng quản trị Công ty Cổ phần Latca Việt Nam 

Quá trình công tác: 

Thời gian Đơn vị  công tác Chức vụ 

1995 – 1998 
Cty Công trình đường thủy miền 

Nam 
Kế toán viên 

1999 – 2004 
Cty công trình đường thủy miền 

Nam chi nhánh HN 
Kế toán trưởng 

2005 – 2008 Cty CP Xi măng Thanh Liêm Kế toán trưởng 
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2009 – 2011 Cty CP Latca Việt Nam Kế toán trưởng 

2012 đến nay Cty CP Latca Việt Nam 
Phó Giám Đốc kiêm phó chủ tịch 

Hội Đồng Quản Trị 

06/2016 đến nay Cty CP Khoáng sản Latca 
Thành viên Hội đồng quản trị kiêm 

Giám đốc 

Hành vi vi phạm pháp luật:     Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty:   Không 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan: 

 Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ Công ty 

 Sở hữu đại diện: 0 cổ phần 

 Những người có liên quan: Công ty Cổ phần Latca Việt Nam sở hữu 241.500 cổ 

phần tại Công ty, chiếm tỷ lệ 16,1% vốn điều lệ Công ty    

 Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

 Phó Giám đốc Đỗ Văn Chưởng 

Giới tính:    Nam  

Ngày sinh:    08/10/1982 

Quốc tịch:    Việt Nam    

Dân tộc:    Kinh   

Hộ khẩu thường trú:   Tổ 2, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành Phố 

    Hà Nội, Việt Nam 

Chỗ ở hiện tại:   Tổ 2, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành Phố 

    Hà Nội, Việt Nam 

Số điện thoại liên lạc:  0989949688 

CMND số:    013266930 do Công an TP Hà Nội  cấp ngày 12/05/2010 

Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư cơ khí   

Chức vụ hiện nay tại tổ chức:  Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc  

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:  Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Latca Việt 

Nam 

Quá trình công tác: 

Thời gian Đơn vị  công tác Chức vụ 
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05/2007 – 05/2012 
Tổng Công ty Bảo hiểm Dầu 

Khí Việt Nam 
Chuyên viên 

05/2012 đến nay  Cty CP Latca Việt Nam Phó Giám đốc 

05/2015 đến nay Cty CP Khoáng sản Latca  Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc 

 

Hành vi vi phạm pháp luật:    Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty:  Không 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan: 

 Sở hữu cá nhân:  0  cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ Công ty 

 Sở hữu đại diện: 0 cổ phần 

 Những người có liên quan: Công ty Cổ phần Latca Việt Nam sở hữu 241.500 cổ 

phần tại Công ty, chiếm tỷ lệ 16,1% vốn điều lệ Công ty   

 Các khoản nợ đối với Công ty:   Không 

 Phó Giám đốc: Tô Thành Cương 

Giới tính:     Nam   

Ngày sinh:     20/09/1986 

Quốc tịch:     Việt Nam    

Dân tộc:     Kinh   

Hộ khẩu thường trú:     xã Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình 

Chỗ ở hiện tại:     khu đô thị  Linh Đàm,  quận Hoàng Mai, TP Hà 

      Nội 

Số điện thoại liên lạc:   0974283963 

CMND số:     184204291 do Công an Thái Bình cấp ngày  

      18/09/2002 

Trình độ chuyên môn:   Kĩ Sư điện   

Chức vụ hiện nay tại tổ chức:  Phó Giám đốc Phụ trách sản xuất, Giám đốc Nhà 

      máy 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:  Không 

Quá trình công tác: 
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Thời gian Đơn vị  công tác Chức vụ 

2007 – 2011 Công ty CP Khoáng sản Nghệ an Trưởng ca  

2011 – 2012  Công ty CP Tôn Tomat Trưởng ca sản xuất 

2013 – T5/2016 
Công ty Cổ phần Khoáng sản 

Latca 
Giám đốc nhà máy 

5/2016 đến nay  
Công ty Cổ phần Khoáng sản 

Latca 

Phó Giám đốc Công ty- Giám đốc 

nhà máy 

Hành vi vi phạm pháp luật:    Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty:   Không 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan: 

 Sở hữu cá nhân:100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% vốn điều lệ Công ty 

 Sở hữu đại diện: 0 cổ phần 

 Những người có liên quan: 0 cổ phần   

 Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

 Kế toán trưởng Vũ Thị Thảo 

Giới tính:    Nữ   

Ngày sinh:    20/09/1979 

Quốc tịch:    Việt Nam    

Dân tộc:    Kinh   

Hộ khẩu thường trú:   Thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 

Chỗ ở hiện tại:    khu đô thị  Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội 

Số điện thoại liên lạc:   0979221579 

CMND số:    164204291 do Công an Ninh Bình cấp ngày 18/09/2002 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kinh tế   

Chức vụ hiện nay tại tổ chức:  Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:  Kế toán Trưởng - Công ty Cổ phần Latca 

Việt Nam 

Quá trình công tác: 
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Thời gian Đơn vị  công tác Chức vụ 

2001 – 2008 
Công ty CP thực phẩm xuất khẩu 

Đồng giao 
Chuyên viên kế toán 

2009 – 2010  Công ty XP xi măng Thanh Liêm Kế toán trưởng 

2011 đến nay Cty CP Latca Việt nam Kế toán trưởng 

5/2016 đến nay  Cty CP Khoáng sản Latca  
Thành viên HĐQT- Kế toán 

trưởng 

Hành vi vi phạm pháp luật:    Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty:  Không 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan: 

 Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ Công ty 

 Sở hữu đại diện: 0 cổ phần 

 Những người có liên quan: Công ty Cổ phần Latca Việt Nam sở hữu 241.500 cổ 

phần tại Công ty, chiếm tỷ lệ 16,1% vốn điều lệ Công ty.  

Các khoản nợ đối với Công ty:   Không 

b. Chính sách đối với người lao động 

Số lượng lao động trong công ty 

Tính đến 31/12/2018 Công ty có 51 người  

Chính sách đối với người lao động 

Nhân tố con người từ lâu vẫn được coi là nguồn lực quý giá nhất của Doanh 

nghiệp. Nguồn nhân lực mạnh không những tạo cho Doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh 

mà còn là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của Doanh nghiệp, do đó lãnh 

đạo Công ty đã rất chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo nhân lực. 

Chính sách tuyển dụng 

Công ty thực hiện tuyển dụng lao động cả trong nội bộ lẫn bên ngoài Công ty 

nhằm mục đích tìm được những người có năng lực, trình độ đáp ứng được yêu cầu của 

công việc đồng thời phù hợp với định hướng phát triển của Công ty. 

Trong nội bộ:  Đề bạt các vị trí quản lý, lãnh đạo: Giám đốc, Phó Giám đốc 

Trưởng phòng, phó phòng... đây là lực lượng lao động đã quen với công việc, 

hiểu biết rõ về công ty, trung thành với công ty. 

Thu hút lao động bên ngoài doanh nghiệp 

Thông qua các phương tiện truyền thông, trung tâm giới thiệu việc làm, sàn giao 

dịch việc làm, hội chợ việc làm, thông báo tuyển dụng ở các trường đại học, cao đẳng, 

dạy nghề... công ty thu hút lao động ở các lĩnh vực: công nhân kỹ thuật, kỹ sư, cử nhân 

kinh tế, ngoại ngữ, kế toán, ... ưu tiên những cá nhân có kinh nghiệm làm việc.  

Chính sách đào tạo 
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Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là 

về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn đối với nhân viên nghiệp vụ. Việc đào tạo tại Công 

ty được thực hiện theo hướng sau: 

- Đối với lao động trực tiếp: mở các lớp bồi dưỡng tại chỗ để nâng cao trình độ 

tay nghề và sự hiểu biết của người lao động. Công ty tiến hành đào tạo và đào tạo lại 

nhằm nâng cao hiệu quả lao động của các lao động hiện có. Người lao động cũng luôn 

được khuyến khích và tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ về 

chuyên môn nhằm đáp ứng được yêu cầu mới trong công tác. 

- Đối với lao động các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Công ty luôn tạo điều kiện 

tham gia học với ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc, tham gia các 

lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn về các chế độ, chính sách của Nhà nước...  

Chế độ làm việc  

Công ty thực hiện chế độ lao động theo Luật Lao động và các quy định của Pháp 

luật.Về điều kiện làm việc: nhà xưởng làm việc được thiết kế khang trang, thoáng mát 

đảm bảo đến mức tối đa an toàn vệ sinh lao động, tạo điều kiện tốt nhất về điều kiện 

làm việc để người lao động phát huy được hiệu quả lao động. 

Chính sách lương, thưởng, trợ cấp cho người lao động 

Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng 

hiệu quả đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc, Công ty có chủ 

trương khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp xây dựng cho 

Công ty cũng như các sáng kiến làm tăng hiệu quả công việc. Việc xét thưởng căn cứ 

vào thành tích của các cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, sáng kiến cải 

tiến về kỹ thuật, về phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm được khách hàng mới, 

thị trường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong 

kinh doanh, chống lãng phí. Bên cạnh đó, Công ty cũng xử lý, kỷ luật thích đáng những 

cá nhân có hành vi gây thiệt hại đến hình ảnh và hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty. 

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 

Các khoản đầu tư lớn: Không có 

Các công ty con, công ty liên kết: Không có 

4. Tình hình tài chính 

a. Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 % tăng 

giảm 

Tổng giá trị tài sản 34.915.770.600 37.767.679.902 8,17% 

Doanh thu thuần 37.060.737.177 42.302.720.176 14,14% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 335.382.170  1.988.197.256  492,82% 

Lợi nhuận khác (1.376.335) (688.964.489) - 

Lợi nhuận trước thuế 334.005.835 1.299.232.767  288,99% 

Lợi nhuận sau thuế 267.204.668 1.026.765.065  284,26% 
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Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức - - - 

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu     

STT Chỉ tiêu Đơn vị 

tính 

Năm 2017 Năm 2018 

1 Chỉ tiêu về khả năng 

thanh toán 
 

  

 - Hệ số thanh toán ngắn 

hạn  
Lần 1,6 1,1 

 - Hệ số thanh toán nhanh  Lần 1,26 0,55 

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn     

 - Hệ số nợ/Tổng tài sản  Lần 0,53 0,54 

 - Hệ số nợ/Vốn chủ sở 

hữu  
Lần 1,13 1,17 

3 Chỉ tiêu về năng lực 

hoạt động  
   

 - Vòng quay hàng tồn kho  Lần 11,4 6,14 

 - Doanh thu thuần/tổng tài 

sản bình quân 
Lần 1,15 1,16 

4 Chỉ tiêu về khả năng 

sinh lợi  
   

 - Hệ số LN sau thuế/DT 

thuần  
% 0,72 2,43 

 - Hệ số LN sau thuế/Vốn 

chủ sở hữu bình quân 
% 1,65 6,08 

 - Hệ số LN sau thuế/Tổng 

tài sản bình quân 
% 0,82 2,82 

 - Hệ số LN hoạt động 

kinh doanh /DT thuần  
% 0,9 4,7 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

a. Cổ phần:  

Tổng số cổ phần đang lưu hành : 1.500.000 Cổ phần 

Loại cổ phần đang lưu hành : Cổ phần phổ thông 
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Công ty có 0 cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng và 1.500.000 cổ phần tự do chuyển 

nhượng. 

b. Cơ cấu cổ đông:  

STT Cổ đông Số lượng cổ 

phần (cổ phần)  

Giá trị cổ phần 

(VND) 

Tỷ lệ (%) 

I. Cổ đông trong nước  1.500.000 15.000.000.000 100 

 Nhà nước 0 0 0 

 Khác 1.500.000 15.000.000.000 100 

II. Cổ đông nước ngoài  0 0 0 

Tổng cộng  1.500.000 15.000.000.000 100 

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu  

Trong năm 2018, Công ty cổ phần Khoáng sản Latca không có sự thay đổi về vốn đầu 

tư của chủ sở hữu. 

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ 

Trong năm 2018, Công ty cổ phần Khoáng sản Latca không tiến hành mua bán cổ phiếu 

quỹ. 

e. Các chứng khoán khác  

Hiện tạị, Công ty không có loại chứng khoán khác ngoài cổ phần của Công ty cổ phần 

Khoáng sản Latca. 

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

STT Chỉ tiêu Năm 2018 Kế hoạch 2018 

So sánh 

2018/Kế 

hoạch 

Năm 2017 
So sánh 

2018/2017 

1 
Doanh 

thu 
42.316.818.442 40.000.000.000 105,79% 37.171.159.577 113,84% 

2 LNST 1.026.765.065 1.500.000.000 68,45% 267.204.668 384,26% 

3 

Vốn góp 

của chủ 

sở hữu 

15.000.000.000 - - 15.000.000.000 100% 
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So với kế hoạch, năm 2018 hoạt động kinh doanh của Công ty chưa hoàn thành 

một phần kế hoạch đề ra nhưng so với kết quả kinh doanh năm 2017 Công ty đã đạt 

thành tựu nhất định. Nhờ tối ưu hóa hoạt động sản xuất, nên dù doanh thu không tăng 

trưởng nhiều nhưng lợi nhuận Công ty đã có sự tăng trưởng mạnh.  

2. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài sản 

Tổng tài sản của công ty đầu năm 2018 là: 34.915.770.600 đồng. 

Đến thời điểm cuối năm 2018 là: 37.767.679.902 đồng. 

Như vậy, tính cả năm 2018 tài sản công ty đã tăng hơn 2,8 tỷ đồng. Trong đó phần tăng 

chủ yếu là tài sản dài hạn. 

Hiệu quả sử dụng tài sản: ROA= 2,82% , cho thấy công ty chưa sử dụng tài sản chưa 

tốt. Công ty cần cơ cấu lại các hạng mục để tối ưu hóa mức độ sử dụng tài sản. 

b) Tình hình nợ phải trả 

- Nợ phải trả tính đến thời điểm đầu năm 2018 là khoảng hơn 18,5 tỷ đồng. Đến cuối 

năm 2018, nợ phải trả tăng lên hơn 20,3 tỷ đồng, sự thay đổi đến từ cơ cấu nợ ngắn hạn 

và nợ dài hạn. Nợ ngắn hạn tăng hơn 2,6 tỷ đồng trong khi đó nợ dài hạn giảm đi hơn 

0,8 tỷ đồng. 

- Trong cơ cấu nợ của công ty có cả nợ ngắn hạn và nợ dài hạn,  không có khoản nào 

được tính là nợ xấu. 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

Trong năm 2018 công ty vẫn giữ nguyên cơ cấu tổ chức, và chính sách quản lý nhằm 

tạo sự đồng bộ, nhất quán theo định hướng chung đã được định rõ của Đại hội cổ đông 

và ban lãnh đạo. 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Chỉ tiêu Năm 2019 

1. Vốn điều lệ (VND)  60.000.000.000 

2. Doanh thu (VND)  80.000.000.000 

3. Lợi nhuận sau thuế (VND)  3.000.000.000 

4. Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (%) 3,75 

5. Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)  8,00 

6. Cổ tức (%)  0 

IV.Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 

Năm 2018, các hoạt động của công ty diễn ra khá tốt, có sự liên kết chặt chẽ giữa 

HĐQT với ban Giám đốc, giữa Giám đốc với các phó Giám đốc và các phòng ban, các 

chi nhánh. 
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2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty 

 Trong năm 2018, Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực, tuy nhiên từng đó là chưa để 

hoàn thành tất cả các mục tiêu đề ra trong năm 2018. 

 Ban Giám đốc, đã tham gia đầy đủ và nghiêm túc lắng nghe ý kiến chỉ đạo của 

hội đồi quản trị trong các cuộc họp giao ban hàng quý. 

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

Năm 2019, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty 

như sau: 

 Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo 

thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông; 

 Xây dựng định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của 

ĐHĐCĐ 2019 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và đạt 

mức tăng trưởng cao; 

 Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân 

quyền, cải cách thủ tục hành chính; 

 Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh 

doanh của Công ty; 

 Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ; 

 Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như 

quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong 

Công ty. 

V. Quản trị công ty 

1. Hội đồng quản trị 

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị 

STT Họ và tên Chức vụ Ngày sinh 

Số cổ 

phần nắm 

giữ 

Tỷ lệ 

1 Nguyễn Minh Hoàn Chủ tịch HĐQT  13/05/1978 90.000 6% 

2 Bùi Thọ Sơn 
Ủy viên HĐQT 

kiêm Giám đốc 
14/03/1974 0 0% 

3 Vũ Thị Thảo 

Ủy viên HĐQT 

kiêm Kế toán 

trưởng  

20/09/1979 0 0% 

4 Đỗ Văn Chưởng 
Ủy viên HĐQT 

kiêm PGĐ 
08/10/1982 0 0% 

Sơ yếu lý lịch các thành viên Hội đồng Quản trị 

 Chủ tịch HĐQT Nguyễn Minh Hoàn 

Giới tính: Nam   Ngày sinh: 13/05/1978  

Quốc tịch:     Việt Nam    
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Dân tộc:     Kinh   

Hộ khẩu thường trú:    P1108 CT1B Đô thị Văn Quán – Yên Phúc – Phúc 

La Hà Đông, Hà Nội 

Chỗ ở hiện tại:    P1108 CT1B Đô thị Văn Quán – Yên Phúc – Phúc 

     La Hà Đông, Hà Nội  

Số điện thoại liên lạc:   0983335688 

CMND số:      112440493 do Công an Hà Tây cấp ngày  

     07/08/2007 

Trình độ chuyên môn:   Thạc sỹ Quản trị kinh doanh   

Chức vụ hiện nay tại tổ chức:  Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:  Chủ tịch Kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ 

     phần Latca Việt nam 

Quá trình công tác: 

Thời gian Đơn vị  công tác Chức vụ 

2005 – 2007 Tổng cty Tài Chính Dầu Khí  Chuyên viên đầu tư 

2007 – 2010  Tổng cty  Tài Chính Dầu Khí Phó Giám đốc Ban đầu tư 

2011 đến nay Cty CP Latca Việt Nam  
Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm 

Tổng Giám đốc 

2013 đến nay  Công ty Khoáng sản Latca  Chủ tịch HĐQT 

Hành vi vi phạm pháp luật:    Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty:  Không 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan: 

 Sở hữu cá nhân: 90.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 6% vốn điều lệ Công ty 

 Số cổ phần sở hữu đại diện (đại diện Công ty Cổ phần Latca Việt Nam): 241.500 cổ 

phần chiếm 16,1% vốn điều lệ Công ty. 

 Những người có liên quan:  Công ty Cổ phần Latca Việt Nam sở hữu 241.500 cổ 

phần tại Công ty, chiếm tỷ lệ 16,1% vốn điều lệ Công ty   

 Các khoản nợ đối với Công ty:   Không 

 Thành viên HĐQT – Ông Bùi Thọ Sơn (xem tại mục Ban giám đốc) 

 Thành viên HĐQT – Bà Vũ Thị Thảo (xem tại mục Kế toán trưởng) 

 Thành viên HĐQT – Ông Đỗ Văn Chưởng (xem tại mục Ban giám đốc) 



 

 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  Trang 16 

 

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị  

- Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị 

Các cuộc họp của HĐQT 

Stt Thành viên 

HĐQT 

Chức vụ Ngày bắt 

đầu/không 

còn là 

thành viên 

HĐQT 

Số buổi 

họp 

HĐQT 

tham dự 

Tỷ lệ tham dự 

họp 

Lý do không 

tham dự họp 

1 
Nguyễn 

Minh Hoàn 
Chủ tịch 

HĐQT 
2013 5/5 100%  

2 Bùi Thọ Sơn Ủy viên 

HĐQT 
06/2016 5/5 100%  

 3 Vũ Thị Thảo  Ủy viên 

HĐQT 
5/2016 5/5  100%   

4 
Đỗ Văn 

Chưởng 
Ủy viên 

HĐQT 
05/2015 5/5 100%  

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành 

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành đã tích cực tham gia quản trị 

công ty nói chung cũng như Ban Giám đốc nói riêng; đưa ra những đánh giá, những ý 

kiến khách quan nhằm mục tiêu cuối cùng là để kiện toàn công tác quản trị công ty; 

đồng thời hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông giao 

phó. 

2. Ban Kiểm soát 

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát 

STT Họ và tên Chức vụ Ngày sinh 
Số cổ phần 

nắm giữ 
Tỷ lệ 

1 Phan Thị Hồng 

Ngọc 

Trưởng Ban 

Kiểm soát 
20/02/1987 100 0,00% 

2 Nguyễn Thị Hương 
Thành viên Ban 

Kiểm soát  
19/06/1989 100 0,00% 

3 Phan Thị Thanh 

Tâm 

Thành viên Ban 

Kiểm soát 
13/02/1988 49.500 3,3% 

b. Hoạt động của Ban kiểm soát 

Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban Kiểm Soát, thường xuyên tổ chức 

họp để trao đổi kế hoạch công việc về chuyên môn nghiệp vụ giữa các thành viên Ban 

Kiểm Soát. 

- Tham gia các buổi họp giao ban của ban lãnh đạo công ty về kế hoạch kinh doanh 

hàng tuần, tháng, quý, năm và cáo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh. 
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- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, sản xuất, kinh doanh của phòng tài chính kế 

toán cung cấp. 

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị. 

- Kiểm tra báo cáo tài chính của công ty, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán kế 

toán. 

- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty, các bộ phận phòng ban. 

- Thường xuyên có báo cáo gửi Hội đồng Quản trị kết quả kiểm tra, giám sát. 

- Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung các quy định trong quy trình, quy chế để cải 

tiến các hoạt động của công ty theo quy định của pháp luật. 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và 

Ban kiểm soát 

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích  

Năm 2018, Công ty không trả thù lao cho HĐQT và BKS 

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 

- Ông Đỗ Văn Chưởng - ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc đã bán 150.000 cổ phiếu 

ngày 18/01/2019. 

- Bà Vũ Thị Thảo - ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng đã bán 75.000 cổ phiếu ngày 

18/01/2019. 

- Ông Bùi Thọ Sơn - ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc đã bán 150.000 cổ phiếu ngày 

18/01/2019. 

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ 

Đối tượng Nội dung giao dịch Phát sinh Số dư tại 31/12/2018 

Công ty Cổ phần 

Latca Việt Nam 

Mua hàng 31.792.556.042 

134.288.421 

Vay tiền 7.470.000.000 

Cung cấp hàng hóa 612.654.863 

Trả tiền hàng 37.373.395.544 

Trả tiền hàng bằng bù trừ 

công nợ 
1.754.872.077 

Ông Nguyễn Minh 

Hoàn 
Hoàn ứng 228.430.000 0 

Ông Bùi Thọ Sơn 

Tạm ứng 115.000.000 

376.273.440 

Hoàn ứng 200.000.000 

Ông Đỗ Văn 

Chưởng 
Hoàn ứng 200.000.000 34.050.000 
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Bà Vũ Thị Thảo Tạm ứng - 2.000.000 

d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty 

Năm 2018, Công ty không có nội dung nào chưa thực hiện theo quy định pháp luật về 

quản lý công ty. 

VI. Báo cáo tài chính 

1. Ý kiến kiểm toán 

Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị thực hiện 

kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty có ý kiến như sau: 

 “Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên 

các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca tại 

ngày 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền 

tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, chế độ 

kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và 

trình bày Báo cáo tài chính.” 

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:( Đăng tải trên website của công ty) 

 Xác nhận người đại diện theo pháp 

luật của Công ty 

Giám đốc 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Đức Giang 
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