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I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển  

1.1.  Giới thiệu chung  

Tên doanh nghiệp  : CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH  

Tên tiếng Anh  : QUANG NINH MINERAL WATER CORPORATION  

Tên viết tắt  : QNWCORP 

Trụ sở chính  : Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh 

Vốn điều lệ đăng ký  : 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng) 

Vốn điều lệ thực góp   : 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)  

Điện thoại   : 0203 3844196  

Fax   : 0203 3847311   

Email   : quanghanh@msc.masangroup.com 

Website   : http://nuockhoangquangninh.com.vn/ 

Logo   :  

Người đại diện pháp luật : Đàm Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Ngày chính thức trở thành công ty đại chúng: 15/04/2016 (theo Công văn số 1952/UBCK-GSĐC 

ngày 15/4/2016 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước)  

Giấy đăng ký kinh doanh : Số 5700379618 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần 

đầu ngày 01/09/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 22/06/2018 

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty:  

- Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 

- Khai thác, xử lý và cung cấp nước 

- Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp  

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu 

http://nuockhoangquangninh.com.vn/
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- Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 

- Bán buôn đồ uống 

- Cho thuê nhà xưởng, kho bãi 

1.2. Quá trình hình thành và phát triển 

- Tiền thân của Công ty là Xí nghiệp Nước khoáng Quảng Ninh, được thành lập ngày 17/7/1989 

theo Quyết định số 381/QĐ-UB của UBND tỉnh Quảng Ninh và trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh 

quản lý. 

- Năm 1993, Xí nghiệp nước khoáng Quảng Ninh được sáp nhập vào Công ty Duyên Hải Quảng 

Ninh theo quyết định số 1396/QĐ-UB ngày 15/7/1993 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và 

trở thành một đơn vị thành viên của Công ty Duyên Hải Quảng Ninh trực thuộc Văn Phòng Tỉnh 

ủy Quảng Ninh quản lý. 

- Năm 2002, Xí nghiệp nước khoáng Quảng Ninh được tách ra và đổi tên thành Công ty Nước 

khoáng Quảng Ninh theo quyết định số 463/QĐ-UB ngày 28/1/2002 và trực thuộc Tỉnh ủy Quảng 

Ninh quản lý. 

- Năm 2004, Công ty chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Nước khoáng Quảng Ninh theo quyết 

định số 2492/QĐ-UB ngày 26/7/2004 và trực thuộc văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ninh quản lý.  

- Năm 2006, Công ty TNHH một thành viên Nước khoáng Quảng Ninh được đổi tên thành Công 

ty TNHH một thành viên Nước khoáng và Thương mại Dịch vụ Quảng Ninh theo quyết định số 

32 – QĐ/VPTU ngày 10/01/2006 của Văn phòng Tỉnh Ủy Quảng Ninh. 

- Ngày 19/10/2015, Tỉnh ủy Quảng Ninh phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty 

TNHH một thành viên Nước khoáng và Thương mại, Dịch vụ Quảng Ninh thành công ty cổ phần 

tại Quyết định số 03-QĐ-TU. Vốn điều lệ của Công ty là 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ 

đồng).  

- Ngày 02/12/2015, Công ty đã phối hợp với CTCP Chứng khoán Bản Việt thực hiện bán đấu giá 

công khai thành công 159.100 cổ phần (chiếm 1,99% vốn điều lệ) tại CTCP Chứng khoán Bản 

Việt (do tổng giá trị chào bán theo mệnh giá dưới 10 tỷ đồng) với giá khởi điểm 11.100 đồng/cổ 

phần. Giá đấu thành công cao nhất: 13.500 đồng/cổ phần, giá đấu thành công thấp nhất: 11.100 

đồng/cổ phần, giá đấu thành công bình quân: 11.421 đồng/cổ phần.  

- Ngày 22/12/2015, Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần 

Nước khoáng Quảng Ninh và chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần vào ngày 
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25/12/2015 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700379618 do Sở Kế Hoạch và Đầu 

tư tỉnh Quảng Ninh cấp với vốn điều lệ 80 tỷ đồng.  

- Ngày 22/12/2016: Công ty chính thức đăng ký giao dịch trên Hệ thống giao dịch cho chứng khoán 

chưa niêm yết (“UpCom”) do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức. 

1.3. Quá trình tăng vốn 

Kể từ khi hoạt động dưới hình thức là công ty cổ phần cho đến nay Công ty không tăng vốn, vốn điều 

lệ hiện tại là 80.000.000.000 đồng.  

2. Cơ cấu tổ chức Công ty  

Hình: Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

            

 

 
 

 Đại hội đồng cổ đông:  

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của công ty cổ phần.  

 Hội đồng quản trị:  

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực 

hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

 Ban kiểm soát:  

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh 

doanh, quản trị và điều hành của Công ty. 

Hội đồng quản trị 

Ban Tổng Giám đốc  

Ban kiểm soát  

 

Phòng 

Kế 

hoạch 

tổng 

hợp 

Phòng 

Hành 

chính 

Nhân 

sự 

Phòng 

Tài 

chính 

Kế toán  

Phòng 

Giám 

sát 

tuân 

thủ  

Phân 

xưởng 

Sản 

xuất  

 

Đại hội đồng cổ đông  



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH  

  

 

 

 
6 

 

  

 Ban Tổng giám đốc:  

Ban Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty và chịu trách 

nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được 

giao. 

 Phòng kế hoạch tổng hợp 

Tham mưu, giúp việc Tổng Giám đốc Công ty về công tác: Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 

trong ngắn hạn và dài hạn. Là cầu nối giữa nhu cầu thị trường và các bộ phận trong toàn Công ty. 

Đánh giá và đề xuất đầu tư nguồn lực (máy móc, trang thiết bị) cho kế hoạch kinh doanh dài hạn. Tổ 

chức tiêu thụ sản phẩm của Công ty. 

 Phòng Hành chính nhân sự 

Tham mưu, giúp việc Tổng Giám đốc Công ty trong công tác quản lý sử dụng lao động, tiền lương 

và công tác văn thư hành chính.  

 Phòng Tài chính Kế toán  

Tham mưu, giúp việc Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện công tác kế toán, thống kê, kiểm 

toán và thanh quyết toán nội bộ.  

 Phòng Giám sát tuân thủ 

Tham mưu, giúp việc Tổng Giám đốc Công ty về quản lý và điều hành công tác chất lượng sản 

phẩm.  

 Phân xưởng Sản xuất  

Tham mưu, giúp việc Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất, đảm bảo an 

toàn lao động, chất lượng sản phẩm.  

3. Thông tin cổ phiếu; Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh 

sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông 

 Cổ phiếu: 

- Tên cổ phiếu   : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh  

- Loại cổ phiếu   : Cổ phiếu phổ thông  

- Mã cổ phiếu   : QHW 

- Mệnh giá   : 10.000 đồng/cổ phần 

- Tổng số lượng cổ phiếu  : 8.000.000 cổ phiếu 

- Tổng giá trị theo mệnh giá : 80.000.000.000 đồng 

- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ : 20.600 cổ phiếu 
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- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 7.979.400 cổ phiếu 

- Tổng số cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 1.820.900 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng:  

STT 

Đối tượng bị hạn 

chế chuyển 

nhượng 

Số lượng 

cổ phần bị 

hạn chế 

chuyển 

nhượng 

Thời điểm 

bắt đầu 

hạn chế 

chuyển 

nhượng 

Thời gian 

hạn chế 

(đến ngày) 

Lý do hạn chế 

1 Công ty TNHH Một 

thành viên Masan 

Beverage - cổ đông 

chiến lược  

5.254.100 25/12/2015 

 

25/12/2020 

 

Hạn chế chuyển nhượng 

theo điểm c, khoản 3, điều 

6 Nghị định 59/2011/NĐ-

CP  

2 Công đoàn Công ty 

Cổ phần Nước 

khoáng Quảng Ninh  

128.000  25/12/2015 

 

Không 

được 

chuyển 

nhượng  

Hạn chế chuyển nhượng 

theo điểm c, khoản 2, điều 

36 Nghị định 59/2011/NĐ-

CP 

3 Cán bộ, công nhân 

viên Công ty  

776.400 25/12/2015 

 

Tùy theo 

số năm 

cam kết 

mua cổ 

phần  

Hạn chế chuyển nhượng 

theo khoản 2, điều 48 Nghị 

định 59/2011/NĐ-CP 

 Tổng cộng  6.158.500    

 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần đang lưu hành của Công ty 

STT Tên cổ đông GCNĐKKD Địa chỉ/Trụ sở 
Số lượng 

cổ phần  
Tỷ lệ 

01 

Công ty TNHH 

Một thành viên 

Masan Beverage 

0312797567 

Tầng 12, tòa nhà MPlaza 

Saigon, số 39 Lê Duẩn, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, 

TP Hồ Chí Minh 

5.254.100 65,85% 

02 
Tỉnh ủy Quảng 

Ninh  
 

Số 73 Nguyễn Văn Cừ - 

Hồng Hà - Hạ Long - Quảng 

Ninh 

1.152.900 14,45% 

 
Tổng cộng 6.407.000 80,3% 
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 Cổ đông sáng lập: Không có  

 Cơ cấu cổ đông 

STT Loại cổ đông Số lượng Số cổ phần nắm giữ 
% Tỷ lệ sở hữu/ 

Vốn điều lệ 

I 
Cổ đông trong 

nước 
521 7.945.200 99,31% 

1 Cá nhân 518 1.464.300 18,30% 

2 Tổ chức 3 6.480.900 81,3% 

II 
Cổ đông nước 

ngoài 
2 34.200 0,43% 

1 Cá nhân 1 1.900 0,02% 

2 Tổ chức 1 32.300 0,41% 

III Cổ phiếu quỹ   20.600 0,26% 

 Tổng cộng 523 8.000.000 100% 

Nguồn: Danh sách cổ đông chốt tại ngày 13/9/2018 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh 

 

4. Danh sách công ty mẹ và công ty con của công ty đại chúng, công ty mà công ty đại chúng 

đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát 

hoặc cổ phần chi phối đối với công ty đại chúng 

 Công ty mẹ:   

- Tên công ty: Công ty TNHH Một thành viên Masan Beverage 

- Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP 

Hồ Chí Minh 

- Điện thoại: 028 62555660 

- Fax: 028 38109463 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mã số 

0312797567 đăng ký lần đầu ngày 28 tháng 5 năm 2014, được sửa đổi, bổ sung theo từng thời 

điểm, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.   

- Tỷ lệ vốn cổ phần sở hữu thực tế tại Công ty: 65,85%   

- Hoạt động kinh doanh chính:  

 Bán buôn đồ uống không có cồn  

 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 
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 Sản xuất nước chiết từ rau quả 

 Sản xuất đồ uống từ sữa 

 Sản xuất hương liệu các loại 

 Sản xuất thực phẩm khác (cà phê, chè và các sản phẩm pha kèm, sản xuất thực phẩm bổ 

sung vi chất, thực phẩm chức năng dạng lỏng, dạng uống)  

 Bán buôn thực phẩm: bán buôn nước rau ép, nước quả ép; bán buôn đồ uống từ sữa, ngũ 

cốc, bột, tinh bột; bán buôn các sản phẩm cà phê, chè; thực phẩm bổ sung vi chất, thực 

phẩm chức năng dạng lỏng, dạng uống; bán buôn nguyên liệu, phụ gia thực phẩm 

 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống 

 Bán lẻ nước rau ép, nước quả ép; đồ uống từ sữa, các sản phẩm cà phê, chè; thực phẩm 

bổ sung vi chất, thực phẩm chức năng dạng lỏng, dạng uống 

 Bán lẻ đồ uống không có cồn 

 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống lưu động hoặc tại chợ 

 Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật) 

 Quảng cáo 

 Tổ chức hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm (trừ các hoạt động trong lĩnh vực có sử dụng 

chất nổ, chất cháy, hóa chất...làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, 

phim, ảnh...) 

 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận  

 Đại lý, môi giới  

 Công ty con của Công ty đại chúng: Không có.  

 Công ty mà công ty đại chúng đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối: Không 

có.  

 Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty: Công ty TNHH Một 

thành viên Masan Beverage (thông tin trình bày tại phần Công ty mẹ)  

5. Hoạt động kinh doanh 

5.1. Sản phẩm, dịch vụ chính 

Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh chủ yếu sản xuất và kinh doanh nước khoáng được khai 

thác từ nguồn suối khoáng tại Quảng Ninh. Sản phẩm sản xuất chính hiện nay của Công ty bao gồm: 

dòng sản phẩm khoáng mặn (Nước khoáng thiên nhiên Quang Hanh) và dòng sản phẩm Nước uống 

đóng chai (Nước uống đóng chai Suối Mơ). Ngoài ra, Công ty còn cung cấp nước uống đóng bồn và 

nước máy sinh hoạt bằng nguồn nước Suối Mơ.  

Đối với dòng nước khoáng mặn thiên nhiên nhãn hiệu Quang Hanh, Công ty sản xuất 02 loại sản 

phẩm bao gồm: chai nhựa 500ml và nước khoáng Faith vị Chanh Muối. Nhóm sản phẩm nước uống 
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đóng chai nhãn hiệu Suối Mơ gồm 05 loại sản phẩm là: loại 350ml, loại 500ml, loại 1500ml, bình 

2GL và bình 5GL. Nước khoáng tự nhiên Quang Hanh không ga đóng bình 19L. 

 

TT Loại sản phẩm Mô tả/Đặc điểm 

I Nước khoáng thiên nhiên Quang Hanh 

1 Nước khoáng Quang Hanh – 

Chai nhựa 500ml  

 

 

Công nghệ sản xuất: Theo công nghệ tiên tiến của Mỹ. 

Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 

:2008 và HACCP 2003. 

 

Sản phẩm của Công ty đã đạt: 

Huy chương vàng Hội chợ Quốc tế về Thực Phẩm và đồ 

uống VN – 2003.  

Chứng nhận sản phẩm đạt danh hiệu: Nhãn hiệu cạnh 

tranh Quốc gia năm 2006, Thương hiệu có uy tín tên thị 

trường và nhiều năm liên tục được công nhận là Hàng việt 

Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn, “Top 

10 Công ty đồ uống uy tín” theo Vietnam Report 2017. 

  

Chủng loại sản phẩm - bao gói: 

Sản phẩm nước Nước khoáng thiên nhiên Quang Hanh 

được đóng bằng các loại bao bì: Loại chai nhựa 500ml 

500ml: 24chai/Hộp và 20chai/Hộp. 

Loại Faith 24chai/Hộp 

 

  

2 Nước khoáng Quang Hanh – 

Faith vị Chanh muối 

 

II Nước uống đóng chai Suối Mơ  
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1 Nước uống đóng chai  Suối Mơ - 

Chai 350ml 

 

Công nghệ sản xuất: 

Theo công nghệ tiên tiến của Mỹ 

Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc tế  ISO 9001 

: 2008 và HACCP - CODE 2003 

  

Sản phẩm đã được công nhận: 

Huy chương vàng Hội chợ Quốc tế về Thực Phẩm và đồ 

uống VN – 2003. 

Chứng nhận sản phẩm  đạt danh hiệu: Nhãn hiệu cạnh tranh 

Quốc gia năm 2006, Thương hiệu có uy tín tên thị trường 

và nhiều năm liên tục được công nhận là Hàng việt Nam 

chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn. 

  

Chủng loại sản phẩm - bao gói: 

Loại chai nhựa  1.500ml: 12 chai/hộp 

Loại chai nhựa  500ml: 24 chai/hộp 

Loại chai nhựa  350ml: 28chai/hộp 

Loại bình 2 gallon: Tương đương 7,56 lít. Có vòi rót, rất 

tiện lợi cho các chuyến du lịch, trong bệnh viện. 

Loại bình 5 gallon: Tương đương 18,9 lít. Gồm loại có van 

mở rất tiện lợi để dùng cho gia đình và loại không có vòi 

rót dùng cho máy nóng lạnh chuyên dùng. 

 

Ngoài ra, Công ty còn cung cấp nước được đựng bằng Téc 

chuyên dụng cho trường học, khu công nghiệp và nước sinh 

hoạt cung cấp cho các khách sạn. 

 

      

  

 

 

 

 

2 Nước uống đóng chai Suối Mơ - 

Chai 500ml 

 

3 Nước uống đóng chai Suối Mơ - 

Chai 1.500 ml  

 

4 Nước uống đóng chai Suối Mơ - 

Bình 7L 
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5 Nước uống đóng chai Suối Mơ - 

Bình 18.9L 

 

III Nước khoáng tự nhiên Quang 

Hanh không gas 

 

 Nước khoáng tự nhiên không gas 

đóng bình 19L 

 

Tác dụng: Nước khoáng không ga tự nhiên – Quang 

Hanh có vị dịu nhẹ dễ uống, đồng thời chứa hàm lượng 

cao các khoáng chất tốt cho sức khỏe cơ thể cần mỗi 

ngày. 

 

Ưu việt: Nước khoáng không ga tự nhiên - Quang Hanh 

chứa hàm lượng cao Canxi, Kali, Magie cơ thể cần mỗi 

ngày, giúp người tiêu dùng luôn khỏe đẹp và tươi mới, rạng 

ngời từ trong ra ngoài.   

 

Chủng loại sản phẩm - bao gói: 
Loại bình 5 gallon – tương đương 19 lít. Gồm loại có van 

mở rất tiện lợi để dùng cho gia đình và loại không có vòi 

rót dùng cho máy nóng lạnh chuyên dùng. 

 

5.2. Doanh thu thuần, lợi nhuận gộp của Công ty qua các năm  

Bảng: Doanh thu thuần qua các năm  

ĐVT: Triệu đồng 

 

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

Giá trị Tỷ trọng 

/DTT 
Giá trị Tỷ trọng 

/DTT 
Giá trị Tỷ trọng 

/DTT 

Doanh thu thuần 

bán hàng  
375.576 100% 310.443 100% 224.618 100% 

Tổng cộng  375.576 100% 310.443 100% 224.618 100% 
 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016, 2017 và 2018 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh  
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 Bảng: Lợi nhuận gộp qua các năm  

ĐVT: Triệu đồng 

 

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

Giá trị 
Tỷ trọng 

/DTT 
Giá trị 

Tỷ trọng 

/DTT 
Giá trị Tỷ trọng /DTT 

Lợi nhuận gộp  120.260 32 % 118.116 38 % 30.541 14% 

Tổng cộng  120.260 32% 118.116 38% 30.541 14% 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016, 2017 và 2018 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh  

6. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ba năm gần nhất  

Đơn vị tính: Triệu VNĐ 

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 
% tăng giảm 

2018/2017 

Tổng giá trị tài sản 157.400 167.759 153.911 -8,25% 

Vốn chủ sở hữu  112.956 135.225 131.085 -3,06% 

Doanh thu thuần 375.576 310.443 224.618 -27,65% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh  
40.574 40.933 7.102 -82,65% 

Lợi nhuận khác 1.220 -451 -226 -49,89% 

Lợi nhuận trước thuế 41.794 40.483 6.876 -83,01% 

Lợi nhuận sau thuế 33.402 32.091 5.435 -83,06% 

Giá trị sổ sách 01 cổ phần 

(đồng/cổ phần)  
14.120 16.947 16.428 -3,06% 

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ 

Doanh thu thuần 
8,9% 10,3% 2,4% -7,92% 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016, 2017 và 2018 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh 

7. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác cùng ngành 

7.1. Vị thế của Công ty trong ngành 

Trên thị trường hiện có nhiều sản phẩm có nguồn gốc từ nước khoáng thiên nhiên như Quang Hanh, 

Cúc Phương, Vital, Vĩnh Hảo,... Các hình thức phân phối, khuyến mại, xúc tiến bán hàng khá đa dạng 

tạo lên áp lực cạnh tranh cao. Tuy nhiên đánh giá về lợi thế và tiềm năng, Công ty Cổ phần Nước 

khoáng Quảng Ninh có những ưu điểm tạo nên vị thế cao trong ngành.  
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Hiện Công ty đang quản lý và khai thác sản xuất kinh doanh tại 06 Giếng khoan, là các mỏ nước 

khoáng Thiên nhiên do Bộ tài nguyên môi trường quản lý - Cục khai thác khoáng sản và Ủy ban nhân 

dân Tỉnh Quảng Ninh cấp phép. Trữ lượng và thời gian được cấp quyền khai thác đủ điều kiện gia 

tăng sản lượng mục tiêu và phát triển mở rộng thị phần tiêu thụ trong và ngoài nước. 

Các mỏ khoáng của Công ty có trữ lượng cao, thành phần khoáng chất đa dạng, phù hợp cho sản xuất 

đồ uống tiêu dùng. Đặc biệt nguồn nước khoáng Thiên nhiên Quang Hanh có hàm lượng muối khoáng 

cao được các nhà khoa học đánh giá riêng có bậc nhất khu vực Đông Nam Á. Các nguồn nước khoáng 

do Công ty quản lý khai thác có đủ điều kiện và đã tạo lên sự khác biệt so với các sản phẩm đồng 

dạng khác trong ngành. 

Công ty có 14.408 m2 mặt bằng công nghiệp trong đó trên 7.500m2 nhà xưởng cùng hệ thống máy 

móc đủ điều kiện sản xuất trên 70 triệu lít nước khoáng các loại trên năm. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật 

lành nghề, làm chủ thiết bị công nghệ hiện có và có đủ khả năng tiếp nhận công nghệ mới, vận hành 

thiết bị hiện đại theo xu thế phát triển ngành. 

Đặc biệt hiện Công ty đã đăng ký bản quyền riêng 08 nhãn hiệu hàng hóa, trong đó có nhiều nhãn 

hiệu có uy tín cao trong ngành và được người tiêu dùng tin yêu lựa chọn sử dụng. 

7.2. Triển vọng phát triển của ngành 

Thị trường tiêu thụ do Công ty trực tiếp cung cấp hiện mới có tại 26 tỉnh thành từ Quảng Bình trở ra 

phía Bắc, với hệ thống tiêu thụ gần 1.000 đại lý và nhà phân phối. Nhưng hệ thống phân phối mới 

chỉ được hoàn thiện cơ bản tại 10 tỉnh thành khu vực thị trường truyền thống. Các sản phẩm của Công 

ty đều được sản xuất theo hai hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc tế HACCP và ISO 9001: 

2008, tại nguồn các mỏ khoáng có những tính chất riêng phù hợp với xu thế tiêu dùng trong hiện tại 

và tương lai. Đặc biệt các sản phẩm sản xuất tại lỗ khoan số 4 – Quang Hanh có hàm lượng khoáng 

hóa cao mặn được các nhà chuyên môn đánh giá cao.  

Có thể khẳng định các sản phẩm của công ty đều có đủ các điều kiện và đã trở thành thương hiệu 

mạnh được tin dùng trong toàn quốc và xuất khẩu ra nước ngoài. Ta có thể thấy được thị trường của 

Công ty còn nhiều tiềm năng phát triển mở rộng và nâng cao sản lượng tiêu thụ. 

8. Chính sách với người lao động 

8.1. Số lượng người lao động trong Công ty và cơ cấu lao động 

Tính đến thời điểm 31/12/2018, tổng số cán bộ công nhân viên chính thức của Công ty là 328 người. 

Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn và theo phân công lao động như sau: 
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Yếu tố Tổng số Tỷ lệ (%) 

Tổng số lượng người lao động 328 100% 

- Trên Đại học 1 0,3% 

- Đại học 67 20,43% 

- Cao đẳng 23 7,01% 

- Trung cấp 32 9,76% 

- Lao động phổ thông 205 62,5% 

 

8.2. Chính sách đối với người lao động 

8.2.1. Chế độ làm việc 

Thời gian làm việc: Thời giờ làm việc bình thường của mỗi CBCNV không quá 08 giờ trong 01 ngày, 

48 giờ trong 01 tuần (đối với người lao động làm các công việc không đặc biệt nặng nhọc, độc hại, 

nguy hiểm). 

Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo 

tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 

01 tuần (đối với người lao động làm các công việc không đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm). 

Công ty luôn đảm bảo để người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Pháp luật 

như: nghỉ phép, ốm, thai sản, hưu, trợ cấp thôi việc, .... 

8.2.2. Chính sách tuyển dụng, đào tạo  

Hàng năm Công ty sẽ lập kế hoạch cụ thể về việc tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, 

kỹ thuật, nghiệp vụ cho người lao động.  

Công ty có thể kết hợp đào tạo tại chỗ (đào tạo thực hành) với gửi đi đào tạo hoặc mở lớp mời thầy 

(đào tạo lý thuyết) đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ kỹ thuật, nhân viên marketing, nhân viên 

bán hàng; để nâng cao và có đủ năng lực, trình độ, am hiểu về công nghệ sản xuất, các kiến thức pháp 

luật về kinh doanh, thương mại quốc tế đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp. 

8.2.3. Chính sách lương, thưởng, trợ cấp, phúc lợi ưu đãi 

Chính sách lương: Công ty xây dựng chính sách lương trên cơ sở đánh giá kết quả công việc theo  

mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc, khả năng, kinh nghiệm và năng lực của từng cán bộ công 

nhân viên đóng góp cho Công ty. Người lao động được trả lương theo thời gian tháng trừ các trường 

hợp đặc biệt sẽ do Tổng Giám đốc công ty quyết định và được ghi rõ trong Hợp đồng lao động. Hàng 

năm, căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và chủ trương của Ban điều hành, Công ty đều tiến hành 

rà soát, điều chỉnh các quy định trả lương kịp thời để tiền lương thực sự là đòn bẩy cho hoạt động sản 
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xuất kinh doanh. Mức tăng lương hàng năm dựa vào thành tích của nhân viên và kết quả kinh doanh 

của Công ty.  

Chính sách khen thưởng: Công ty hàng năm có thưởng khuyến khích tăng năng suất lao động và 

thưởng hàng năm.  

Thưởng khuyến khích tăng năng suất lao động được áp dụng cho công nhân trực tiếp sản xuất, nhóm 

trưởng/tổ trưởng sản xuất, trưởng ca khi hoàn thành hoặc vượt năng suất, khi đtạ được tiêu chuẩn 

đánh giá riêng của từng Nhà máy, từng bộ phận trong từng giai đoạn khác nhau với các mức thưởng 

khác nhau và được điều chỉnh theo từng thời điểm.  

Thưởng hàng năm được căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh hàng năm của Công ty và mức độ 

hoàn thành công việc của người lao động, người sử dụng lao động thưởng cho người lao động làm 

việc tại Công ty tùy phòng ban, vị trí cụ thể, mức thưởng từ 0 – 06 tháng tiền lương.  

Chính sách đối với người lao động: Đảm bảo người lao động trong Công ty được hưởng đầy đủ các 

chính sách, chế độ theo đúng quy định của Nhà nước và Thỏa ước lao động tập thể. Quan tâm nâng 

cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tạo môi trường và điều kiện lao động thoải mái, 

hợp vệ sinh, tổ chức các phong trào văn thể... tạo không khí vui tươi phấn khởi. Ngoài ra người lao 

động còn được hưởng một số hỗ trợ khác như sinh đẻ, hiếu hỉ, sinh nhật, ..., mức hỗ trợ được thay 

dổi theo từng thời kỳ phù hợp với tình hình thực tế.  

Công ty luôn thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc trích nộp BHYT, BHXH, BHTN và thanh toán kịp 

thời các chế độ Bảo hiểm theo quy định của Pháp luật. 

8.2.4. Mức lương bình quân 

Mức lương bình quân hàng tháng của người lao động trong Công ty năm 2018 là 

9.139.000đồng/người/tháng.  

Mức thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động trong Công ty năm 2018 là: 10.351.000 

đồng/người/tháng.  

9. Chính sách cổ tức 

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, 

chính sách phân phối cổ tức do Hội đồng quản trị Công ty đề nghị và Đại hội đồng cổ đông quyết 

định như sau: 

- Cổ tức được xác định căn cứ vào lợi nhuận còn lại của Công ty sau khi nộp đầy đủ các khoản  

thuế, thanh toán các khoản nợ đến hạn, trích lập các quỹ và bù đắp các khoản lỗ trước đó theo 

quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Cổ tức chỉ được trả ngay sau khi trả hết số cổ tức đã 

định, Công ty vẫn bảo đảm khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.  
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- Mức cổ tức đối với từng loại cổ phần và hình thức trả cổ tức do ĐHĐCĐ quyết định tại cuộc họp 

thường niên. HĐQT có thể quyết định tạm ứng cổ tức mỗi quý hoặc hai quý một lần nếu xét thấy 

việc tạm ứng này phù hợp với khả năng sinh lợi và tình hình kinh doanh của Công ty, nhưng phải 

báo cáo để ĐHĐCĐ xem xét tại cuộc họp thường niên khi kết thúc năm tài chính.  

Tháng 9 năm 2018, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 với mức 12%/ năm theo đúng Nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 

10. Tình hình tài chính 

10.1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản 

10.1.1 Trích khấu hao Tài sản cố định 

a. Tài sản cố định hữu hình 

- Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá 

tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua, thuế nhập khẩu, các loại thuế mua hàng không hoàn 

lại và toàn bộ các chi phí liên quan trực tiếp để đưa tài sản đến vị trí và trạng thái hoạt động cho 

mục đích sử dụng đã dự kiến.  

- Nguyên giá tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian 

hữu dụng dự tính của tài sản. 

- Thời gian khấu hao ước tính cho một số nhóm tài sản như sau: 

Nhóm tài sản Thời gian khấu hao (năm) 

Nhà cửa, vật kiến trúc 05 – 25 năm 

Máy móc, thiết bị 05 – 10 năm 

Phương tiện vận tải, truyền dẫn 06 – 10 năm 

Thiết bị văn phòng  03 – 06 năm 

 

b. Tài sản cố định vô hình 

Quyền khai thác  

Chi phí để có được quyền khai thác tài nguyên nước khoáng được vốn hóa và ghi nhận là tài sản cố 

định vô hình. Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng từ 4 

đến 8 năm. 

Phần mềm máy vi tính  

Giá mua của phần mềm máy vi tính mới mà phần mềm này không phải là một bộ phận gắn kết với 

phần cứng có liên quan thì được vốn hóa và ghi nhận là tài sản cố định vô hình. Phần mềm máy vi 

tính được tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong vòng 3 năm. 
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10.1.2 Thanh toán các khoản nợ đến hạn 

Các khoản nợ đến hạn luôn được Công ty thanh toán đúng hạn và đầy đủ theo hợp đồng hoặc khế 

ước tiền vay. Công ty hiện không có khoản nợ quá hạn. 

10.1.3 Các khoản phải nộp theo luật định 

Công ty thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và các 

khoản phải nộp Nhà nước khác theo đúng quy định hiện hành.  

10.1.4 Trích lập các quỹ theo luật định 

Việc trích lập các quỹ theo yêu cầu của pháp luật đã được duy trì phù hợp với Điều lệ và pháp luật 

áp dụng.  

10.1.5 Tình hình công nợ hiện nay 

a. Các khoản phải thu 

Đơn vị: đồng  

Chỉ tiêu 31/12/2017 31/12/2018 

Các khoản phải thu ngắn hạn 2.972.013.848 61.616.349.744 

Phải thu ngắn hạn của khách hàng 785.920.332 61.314.417.690 

Trả trước cho người bán ngắn hạn 1.464.287.691 76.600.000 

Phải thu ngắn hạn khác 721.805.825 225.332.054 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh 

b. Các khoản phải trả 

Đơn vị: đồng 

Chỉ tiêu 31/12/2017 31/12/2018 

Nợ ngắn hạn 20.159.209.132 14.789.392.859 

Phải trả người bán ngắn hạn 10.436.517.447 7.326.977.771 

Người mua trả tiền trước ngắn hạn 300.347.799 - 

Thuế và các khoản nộp Nhà nước 1.167.602.424 794.797.644 

Phải trả người lao động - - 

Chi phí phải trả ngắn hạn  7.762.101.351 6.278.402.191 

Phải trả ngắn hạn khác 160.040.111 138.615.253 
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Đơn vị: đồng 

Chỉ tiêu 31/12/2017 31/12/2018 

Quỹ khen thưởng phúc lợi 332.600.000 250.600.000 

Nợ dài hạn 12.374.580.958 8.036.545.540 

Phải trả người bán dài hạn  3.119.490.000 1.972.375.040 

Phải trả dài hạn khác 2.980.483.000 - 

Dự phòng phải trả dài hạn 6.274.607.958 6.064.170.500 

Tổng cộng 32.533.790.090 22.825.938.399 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh 

10.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty  

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 Năm 2018 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

- Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 4,75 6,24 

- Hệ số thanh toán nhanh Lần 4,25 5,62 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

- Tỷ số nợ/Tổng tài sản % 19,39 14,83 

- Tỷ số nợ/Vốn chủ sở hữu % 24,06 17,41 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

- Vòng quay hàng tồn kho Vòng 20,02 20,15 

- Doanh thu thuần/Tổng TSBQ Lần  1,91 1,39 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

- Tỷ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 10,34 2,42 

- Tỷ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 25,86 4,08 

- Tỷ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân  % 19,74 3,38 

- Hệ số lợi nhuận từ HĐSXKD/DTT % 13,19 3,16 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 và 2018 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh 
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11. Tài sản cố định 

Tình hình tài sản cố định của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2018: 

Đơn vị tính: đồng 

STT Khoản mục  Nguyên giá   Giá trị còn lại   %GTCL/NG  

I TSCĐ hữu hình   68.430.081.091  27.519.502.944  40,22% 

1 Nhà cửa vật kiến trúc  30.872.996.284  14.379.243.191  46,58% 

2 Máy móc thiết bị  33.190.828.492  11.767.900.957  35,46% 

3 Phương tiện vận chuyển    4.264.167.952    1.372.358.796  32,18% 

4 Thiết bị văn phòng       102.088.363  -  0,00% 

II TSCĐ vô hình   14.267.418.998    5.797.465.023  40,63% 

1 Quyền khai thác  13.145.171.200   5.548.076.622  42,21% 

2 Phần mềm máy vi tính    1.122.247.798      249.388.401  22,22% 

  Tổng cộng  82.697.500.089  33.316.967.967  40,29% 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh 

Đất đai  

Bảng: Danh sách mặt bằng Công ty hiện đang quản lý, sử dụng 

STT Địa chỉ nhà, đất  

Diện tích 

đất sử 

dụng 

(m2)  

Diện 

tích 

nhà 

(m2) 

Hình 

thức 

giao/thuê 

đất 

Mục đích sử 

dụng đất 

Thời hạn 

thuê đất 

1 

Văn phòng Công ty  

và Phân xưởng Suối 

Mơ 1 – Tổ 3A, khu 

4, Phường Bãi 

Cháy, TP Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh   

2.856,1  2.209,4 

Nhà nước 

cho thuê 

đất trả tiền 

hàng năm 

Trụ sở làm việc 

văn phòng Công 

ty và Phân 

xưởng sản xuất 

nước khoáng 

Suối Mơ 

Thời hạn 

thuê đến 

03/2029 

2 

Phân xưởng Suối 

Mơ 2 – Khu 8, 

Phường Bãi Cháy, 

TP Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh   

4.375  2.170 

Nhà nước 

cho thuê 

đất trả tiền 

hàng năm 

Phân  xưởng sản 

xuất nước 

khoáng Suối Mơ 

Thời hạn 

thuê đến 

08/2029 
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Nguồn: Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh  

12. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm tiếp theo 

Chỉ tiêu 

Năm 2018 Năm 2019 

Thực hiện 

(triệu đồng)  

% tăng giảm 

so với năm 

2017 

Kế hoạch 

(triệu đồng)  

% tăng giảm 

so với năm 

2018 

Vốn điều lệ           80.000  0%          80.000  0% 

Doanh thu thuần         224.618  -27,65% 230.000 2,40% 

Lợi nhuận sau thuế phân 

bổ cho cổ đông Công ty 
           5.435  -83,06% 10.000 83,99% 

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế 

phân bổ cho cổ đông Công 

ty/Doanh thu thuần  

2,42% -7,92% 4,35% 1,93% 

Tỷ lệ lợi nhuận sau 

thuế/Vốn điều lệ 
6,79% -33,32% 12,5% 5,71% 

Cổ tức (*)  12% 0% 12% 0% 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh và theo kế hoạch 

của Hội đồng Quản trị (mức thấp) trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.  

13. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty 

Không có.  

14. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh 

14.1.  Kế hoạch tổ chức thị trường 

a. Đối với thị trường truyền thống 

3 

Phân xưởng Quang 

Hanh  – Tổ 5, Khu 

4B, Phường Quanh 

Hanh, TP Cẩm Phả, 

Tỉnh Quảng Ninh   

2.001  2.128,5 

Nhà nước 

cho thuê 

đất trả tiền 

hàng năm 

Phân  xưởng sản 

xuất nước 

khoáng Quang 

Hanh  

Thời hạn 

thuê đến 

03/2029 

4 

Khu phụ trợ sản 

xuất phân xưởng 

Quang Hanh - Tổ 3, 

Khu 4A, Phường 

Quanh Hanh, TP 

Cẩm Phả, Tỉnh 

Quảng Ninh 

5.176,6  1.008 

Nhà nước 

cho thuê 

đất trả tiền 

hàng năm 

Nhà xưởng sản 

xuất nước 

khoáng Quang 

Hanh  

Thời hạn 

thuê đến 

07/ 2063 

 Tổng cộng 14.408,7  7.515,9    
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Mục tiêu sau cổ phần hóa của Công ty là xây dựng các phương án và cơ chế hợp lý để giữ vững và 

ổn định các khu vực thị trường truyền thống. Đồng thời, Công ty phải nỗ lực thực hiện tốt công tác 

khách hàng làm cơ sở thực hiện các biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm theo mục tiêu trong kỳ kế 

hoạch; từng bước hoàn thiện lại hệ thống phân phối phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu sản phẩm và 

xu thế thị trường. 

b.  Đối với các vùng thị trường mới khu vực tỉnh ngoài 

Công ty xác định cần tập trung đủ mạnh cho công tác phát triển thị trường mới khu vực tỉnh ngoài 

bởi thị trường mới là một trong yếu tố quan trọng quyết định đến tốc độ phát triển của Công ty sau 

cổ phần. Các vùng thị trường mới cần thực hiện phát triển hệ thống bán hàng theo mô hình nhà phân 

phối, nhằm duy trì sự ổn định, tính bền vững và hiệu quả trong công tác đầu tư. Công ty cần có các 

cơ chế, nhân sự để thực hiện được việc kiểm soát và vận hành hệ thống phân phối qua đó mới chủ 

động kiểm soát và điều tiết thị trường theo mục tiêu trong các hoạt động bán hàng. 

Ngoài ra, Công ty đặt ra mục tiêu xây dựng kế hoạch phát triển mở rộng thị trường từ Đà Nẵng trở 

vào, đây là những vùng thị trường thời tiết nóng nắng quanh năm, có tiềm năng rất cao trong việc 

tiêu thụ các sản phẩm từ nguồn nước khoáng Quang Hanh, tạo điều kiện duy trì công tác sản xuất 

liên tục cho Công ty trong những tháng mùa đông, góp phần thúc đẩy tốc độ phát triển cho Công ty 

sau cổ phần. 

a. Thực hiện xúc tiến bán hàng 

Bên cạnh việc xây dựng và thực hiện các hoạt động xúc tiến bán hàng theo kế hoạch, Công ty cần 

thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt để kích thích khả năng tiêu thụ của các khách hàng (C1, C2, 

C3..) sau nhà phân phối; đồng thời phối hợp hiệu quả các hoạt động PR với các chương trình khuyến 

mại để người tiêu dùng nhận diện sản phẩm mới trong thời gian đã được xác định. Công ty sẽ xây 

dựng các chính sách chăm sóc khách hàng theo đặc tính vùng miền nhằm ổn định hệ thống phân phối 

và thị phần tiêu thụ sản phẩm. 

Giai đoạn sau cổ phần hóa, Công ty sẽ thực hiện xây dựng chiến lược Marketing dài hạn, tập trung 

phát triển các yếu tố mang tính khác biệt nhằm tạo nên những giá trị to lớn có tính đột phá, nâng cao 

giá trị doanh nghiệp, thương hiệu sản phẩm, sản lượng và doanh thu tiêu thụ, đặc biệt là sự gia tăng 

lợi nhuận, hiệu quả đầu tư cho Công ty sau cổ phần hóa. 

14.2.  Kế hoạch về sản phẩm 

a. Đối với các sản truyền thống 

Công ty tiếp tục thực hiện cải tiến, nâng cấp mẫu mã bao bì, chất lượng các sản phẩm truyền thống 

nhằm đáp ứng nhu cầu khối khách hàng sẵn có. Đồng thời Công ty cũng sẽ lựa chọn để tiếp tục duy 

trì những sản phẩm truyền thống chủ đạo, nhằm giữ vững thương hiệu và tính chất đặc thù riêng có 

của nước khoáng thiên nhiên Quang Hanh, làm cơ sở giữ vững niềm tin của người tiêu dùng, từ đó 
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Công ty phát triển các sản phẩm mới có tính kế thừa từ các nguồn nước khoáng sẵn có mà Công ty 

đang quản lý khai thác. 

b. Đối với công tác phát triển sản phẩm mới 

Việc được quản lý khai thác và sản xuất các loại nước khoáng thiên nhiên từ nguồn nước khoáng có 

hàm lượng khoáng hóa cao Quang Hanh là một lợi thế riêng có của Công ty trong 29 năm qua. Đây 

cũng là điều kiện đủ quan trọng nhất để Công ty tập trung nghiên cứu sản xuất thêm các sản phẩm 

mới có giá trị thương mại cao trong giai đoạn sau cổ phần hóa. Các sản phẩm mới được sản xuất phải 

đáp ứng được xu thế tiêu dùng, lợi thế cạnh tranh và có tính kế thừa để đột phá. Việc phát triển sản 

phẩm mới có tính quyết định đến việc phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng doanh thu và lợi 

nhuận mục tiêu.  

Sản phẩm mới sẽ được phát triển trên cơ sở đánh giá phân khúc khách hàng nhưng phải đảm bảo 

được yếu tố đặc thù riêng có của từng nguồn nước khoáng thiên nhiên mà Công ty đang quản lý khai 

thác.  

Mục tiêu của Công ty là thực hiện thương mại hóa sản phẩm mới từ năm 2018, trong đó đặc biệt quan 

tâm đến sản phẩm mới có giá trị thương mại cao được sản xuất trên nền nước khoáng thiên nhiên 

Suối Mơ tại nhà máy Cái Dăm thuộc phường Bãi cháy, Thành phố Hạ long, Quảng Ninh.  

14.3.  Kế hoạch về tài chính 

Sau cổ phần hóa Công ty thực hiện những biện pháp sau để ổn định tài chính cho sản xuất kinh doanh 

và có nguồn tài chính để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh:  

- Chuẩn bị các điều kiện để tham gia kênh huy động vốn dài hạn trên thị trường chứng khoán, trong 

đó thực hiện chính sách tài chính minh bạch, rõ ràng làm cơ sở để phát hành cổ phiếu ra thị trường 

nhằm thu hút vốn đầu tư và kinh doanh. 

- Duy trì việc thực hiện quản lý tài chính theo pháp lệnh kế toán thống kê. Tranh thủ các chính sách 

về vay vốn, giảm thuế của Nhà nước cũng như các ưu đãi khác của địa phương trong lĩnh vực đầu tư, 

phát triển sản phẩm, xuất khẩu.  

- Tận dụng triệt để các nguồn vốn tự có, thực hiện vay vốn đầu tư theo lộ trình tương ứng các giai 

đoạn đầu tư sao cho phù hợp với tốc độ phát triển, kết quả tiêu thụ theo kế hoạch đề ra nhằm hạn chế 

thấp nhất các khoản chi phí tài chính về vốn vay (thực hiện vay 50% tổng giá trị đầu tư theo kế hoạch). 

- Tăng vòng quay vốn, nhất là vốn thuộc các sản phẩm có giá trị thương mại cao thông qua việc áp 

dụng linh hoạt các phương thức thanh toán đối với khách hàng. Phấn đấu tăng vòng quay vốn đầu tư 

cho bao bì luân chuyển thông qua công tác quản lý thu hồi và sử dụng bao bì luân chuyển để giảm 

vốn vay ngân hàng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.  
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- Đa dạng hóa các phương thức thanh toán linh hoạt đối với các nhà cung cấp, tận dụng tốt nhất khả 

năng có thể đối với nguồn vốn vật tư thông qua các nhà cùng cấp nhưng vẫn đảm bảo an toàn tài 

chính cho Công ty, tập trung cho công tác mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 

doanh.  

15. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty (nếu có)  

Không có.  

 

II. QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Hội đồng quản trị 

STT Họ và tên Chức danh Ghi chú 

1 
Nguyễn Thiều Nam 

(Đến ngày 19/6/2018) 
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Không điều hành 

2 
Nguyễn Thiều Nam 

(Từ ngày 20/6/2018) 
Thành viên Hội đồng Quản trị Không điều hành 

3 
Đàm Sơn 

(Đến ngày 19/6/2018) 
Thành viên Hội đồng Quản trị Điều hành  

4 
Đàm Sơn 

(Từ ngày 20/6/2018) 
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Điều hành  

5 Nguyễn Việt Dũng Thành viên Hội đồng Quản trị Không điều hành 

6 Trần Phương Bắc Thành viên Hội đồng Quản trị Không điều hành 

7 Phạm Đình Toại Thành viên Hội đồng Quản trị Không điều hành 

8 Ngô Văn Phước  Thành viên Hội đồng Quản trị Không điều hành 

1.1. Đàm Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc  

 Thông tin chung:  

- Họ và tên: Đàm Sơn   

- Giới tính: Nam  

- Ngày tháng năm sinh: 22/07/1959  

- Quốc tịch: Việt Nam  

- Dân tộc: Kinh  

- Quê quán: Hải Phòng  
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- Trình độ: Kỹ sư Điện khí hóa XN   

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

 Số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty: 3.000 cổ phiếu  

Trong đó:  Cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu  

Cổ phần cá nhân sở hữu:  3.000 cổ phiếu  

 Các khoản nợ đối với Công ty: không có 

 Lợi ích có liên quan đối với Công ty: không có 

 Số lượng cổ phần do người có liên quan nắm giữ: 6.700 cổ phiếu,   

- Mối quan hệ: Em –  Đàm Thị Bích Thu, nắm giữ: 6.600 cổ phiếu    

- Mối quan hệ: Con – Đàm Thị Thu Giang, nắm giữ: 100 cổ phiếu 

1.2. Ông Nguyễn Thiều Nam – Thành viên HĐQT 

 Thông tin chung:  

- Họ và tên: Nguyễn Thiều Nam  

- Giới tính: Nam  

- Ngày tháng năm sinh: 11/12/1970 

- Quốc tịch: Việt Nam  

- Dân tộc: Kinh  

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thương mại  

 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:  

- Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Masan;  

- Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan; 

- Chủ tịch HĐQT – Công ty Cổ phần Bất động sản Masan;  

- Thành viên HĐQT – Công ty Cổ phần Tập đoàn Baltic Titan;  

- Thành viên Hội đồng thành viên – Công ty TNHH Khai thác Chế biến khoáng sản Núi Pháo;  

- Chủ tịch công ty, Giám đốc – Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoa Hướng Dương;  

- Thành viên Hội đồng Thành viên – Công ty TNHH MasanConsumerHoldings;  

- Thành viên Hội đồng Thành viên – Công ty TNHH Masan Brewery;  

- Thành viên HĐQT – Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan;  

- Chủ tịch công ty – Công ty TNHH MTV Masan Brewery Distribution; 

- Chủ tịch công ty – Công ty TNHH MTV Masan Brewery PY;  
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- Chủ tịch công ty – Công ty TNHH MTV Masan Brewery HG;  

- Chủ tịch công ty – Công ty TNHH Masan Brewery MB; 

- Chủ tịch Công ty – Công ty TNHH Masan Master Brewer.  

 Số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty: 5.254.100 cổ phần, chiếm 65,85% vốn cổ phần đang 

lưu hành   

Trong đó:  

 Cổ phần đại diện sở hữu cho Công ty TNHH Một thành viên Masan Beverage: 

5.254.100 cổ phần 

 Cổ phần cá nhân sở hữu:  0 cổ phần  

 Các khoản nợ đối với Công ty: Không có  

 Lợi ích có liên quan đối với Công ty: Không có  

 Số lượng cổ phần do người có liên quan nắm giữ: Không có  

1.3. Ông Nguyễn Việt Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị 

 Thông tin chung:  

- Họ và tên: Nguyễn Việt Dũng   

- Ngày tháng năm sinh: 27/06/1980 

- Giới tính: Nam  

- Quốc tịch: Việt Nam  

- Dân tộc: Kinh  

- Quê quán: Quảng Ninh  

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh; Tiến sỹ (Tài chính – Ngân hàng)    

 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ninh.  

 Số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty: 1.152.900 cổ phần, chiếm 14,45 % vốn cổ phần đang 

lưu hành  

Trong đó:   

 Cổ phần đại diện sở hữu cho Tỉnh ủy Quảng Ninh: 1.152.900 cổ phần 

 Cổ phần cá nhân sở hữu:  0 cổ phần  

 Các khoản nợ đối với Công ty: không có  

 Lợi ích có liên quan đối với Công ty: không có  
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 Số lượng cổ phần do người có liên quan nắm giữ: không có  

1.4. Ông Trần Phương Bắc – Thành viên Hội đồng quản trị  

 Thông tin chung:  

- Họ và tên: Trần Phương Bắc   

- Ngày tháng năm sinh: 25/01/1974  

- Giới tính: Nam  

- Quốc tịch: Việt Nam  

- Dân tộc: Kinh  

- Quê quán: Trà Vinh  

- Trình độ: Thạc sĩ Luật    

 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:  

- Luật sư trưởng – Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan; 

- Ban Giám đốc – Masan Consumer (Thailand) Limited;  

- Thành viên HĐQT – Công ty Cổ phần Café De Nam;  

- Thành viên HĐQT – Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế; 

- Thành viên Hội đồng thành viên – Công ty TNHH MNS Feed;  

- Thành viên Hội đồng thành viên – Công ty TNHH MNS Meat; 

- Chủ tịch công ty – Công ty TNHH MNS Meat Processing; 

- Chủ tịch công ty – Công ty TNHH MNS Farm; 

- Thành viên HĐQT – Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex. 

 Số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty: không có 

Trong đó:  Cổ phần đại diện sở hữu: không có 

Cổ phần cá nhân sở hữu: không có 

 Các khoản nợ đối với Công ty: không có 

 Lợi ích có liên quan đối với Công ty: không có 

 Số lượng cổ phần do người có liên quan nắm giữ: không có 

1.5. Ông Phạm Đình Toại – Thành viên Hội đồng quản trị  

 Thông tin chung:  

- Họ và tên: Phạm Đình Toại   
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- Ngày tháng năm sinh: 28/09/1967  

- Giới tính: Nam  

- Quốc tịch: Việt Nam  

- Dân tộc: Kinh  

- Quê quán: Vĩnh Phúc  

- Trình độ: Cử nhân Tài chính Kế toán, Cử nhân Công nghệ thông tin     

 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:  

- Thành viên Ban Kiểm soát – Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan; 

- Phó Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Hàng Tiêu dùng Masan; 

- Phó Tổng Giám đốc – Công ty TNHH MasanConsumerHoldings; 

- Thành viên HĐQT – Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo;  

- Thành viên HĐQT – Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa;  

 Số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty: không có  

 Trong đó: Cổ phần đại diện sở hữu: không có  

     Cổ phần cá nhân sở hữu:  không có 

 Các khoản nợ đối với Công ty: không có 

 Lợi ích có liên quan đối với Công ty: không có 

 Số lượng cổ phần do người có liên quan nắm giữ: không có 

1.6. Ông Ngô Văn Phước – Thành viên Hội đồng quản trị  

 Thông tin chung:  

- Họ và tên: Ngô Văn Phước  

- Giới tính: Nam  

- Ngày tháng năm sinh: 22/12/1971  

- Quốc tịch: Việt Nam  

- Dân tộc: Kinh  

- Trình độ: Cử nhân Tài chính Kế toán  

 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:  
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- Giám đốc Phát triển Khách hàng Cấp cao Toàn quốc và Giám đốc Kinh doanh Kênh Truyền 

thống Ngành hàng Thực phẩm/Café/ Ngũ cốc – Khu vực Miền Bắc - Công ty cổ phần Hàng 

Tiêu dùng Masan 

 Số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty: không có  

 Trong đó: Cổ phần đại diện sở hữu: không có  

     Cổ phần cá nhân sở hữu:  không có 

 Các khoản nợ đối với Công ty: không có 

 Lợi ích có liên quan đối với Công ty: không có 

 Số lượng cổ phần do người có liên quan nắm giữ: không có 

1.7. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

a. Tình hình kinh doanh và những thành tựu chính Công ty đã đạt được trong năm 

2018: 

 

Trong năm 2018, Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh đã đạt được những kết quả kinh doanh 

như sau: 

- Doanh thu thuần: 224.618.355.735 đồng, bằng 72,35% so với năm 2017 và đạt 102,1% so với 

kế hoạch 

- Lợi nhuận sau thuế của Công ty: 5.435.345.021 đồng, bằng 17% so với năm 2017 và đạt 

54,35% so với kế hoạch 

Năm 2018 cũng là năm đầu tiên Công ty thực hiện chuyển đổi mô hình bán hàng từ bán hàng trực 

tiếp cho các Nhà phân phối sang bán hàng thông qua Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (công 

ty mẹ của công ty mẹ) nhằm tận dụng tối đa sức mạnh của các kênh bán hàng chuyên biệt của Masan, 

từ đó Công ty cũng cơ cấu lại bộ máy tổ chức không còn Phòng thị trường. 

b. Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2018: 

Trong năm 2018, Hội đồng Quản trị đã thực hiện 

- Giám sát chỉ đạo Ban điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. 

- Phối hợp chặt chẽ với Tổng giám đốc và Ban điều hành để đưa ra các định hướng, cũng như 

giải quyết kịp thời các yêu cầu của việc sản xuất kinh doanh. 

- Quyết định việc cơ cấu lại mô hình sản xuất kinh doanh và cơ cấu tổ chức của Công ty, mang 

lại hiệu quả trong công tác quản lý. 

- Trong năm 2018, HĐQT được Đại hội cổ đông phê duyệt thù lao: Chủ tịch HĐQT 30.000.000 

đồng/tháng, Các thành viên HĐQT là 20.000.000 đồng/tháng. Do một số thành viên HĐQT 

không nhận thù lao, nên Tổng mức thù lao của HĐQT trong năm 2018 là 240.000.000 đồng. 
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- Các quyết định của HĐQT Công ty được ban hành trong năm 2018. 

 

 

STT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 

1.  01/2018/NQ-HĐQT 12/02/2018 Phê duyệt các giao dịch với các bên liên quan  

2.  02/2018/NQ-HĐQT 01/3/2018 Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng tham dự 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  

3. 1 03/2018/NQ-HĐQT 23/03/2018 Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 

IV/2017, năm 2017 và các vấn đề trình Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2018 

4.  04/2018/NQ-HĐQT 23/03/2018 Phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn tại ngân 

hàng 

5. 5 05/2018/NQ-HĐQT 06/04/2018 Phê duyệt việc ông Đỗ Quốc Bình từ nhiệm 

khỏi chức vụ Phó Tổng Giám đốc 

6. 6 05/2018/NQ-HĐQT 20/06/2018 Thông qua việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng 

quản trị và người đại diện theo pháp luật của 

Công ty 

 

c. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành: 

- Tổng giám đốc và Ban điều hành của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật trong quản 

lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

- Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty đã kịp thời cập nhật tình hình đưa ra các khó khăn, 

vướng mắc và kiến nghị các phương án để giải quyết. 

- Tổng giám đốc và Ban điều hành đã tập trung chỉ đạo xây dựng và mở rộng nhà xưởng tại Cái 

Dăm, nâng cấp hệ thống máy móc thiết bị nhằm nâng cao năng xuất lao động, hạ giá thành 

sản phẩm. Đã đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước điều chỉnh lưu lượng khai thác tại các 

giếng khoan QH2. LK1, LK45, LK 8 và cấp mới 01 giếng khoan LK9 tại Cái Dăm, nhằm đáp 

ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty trong tương lai. 

- Tổng giám đốc và Ban điều hành đã cùng bộ phận R&D của Tập đoàn nghiên cứu các sản 

phẩm mới trên nền nước khoáng Quang Hanh và Suối Mơ. Tuy nhiên các sản phẩm này chưa 

được như mong muốn. 

- Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các 

Nghị Quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông. 
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- Tổng giám đốc và Ban điều hành đã hoạt động tích cực, vận dụng hiệu quả các nguồn lực sản 

xuất kinh doanh của Công ty. 

d. Mục tiêu hoạt động năm 2019: 

- Xác định năm 2019 sẽ còn nhiều khó khăn và thách thức với Công ty về doanh số và sản 

lượng tiêu thụ, cùng với đó là việc nâng cao năng lực sản xuất, phát triển sản phẩm mới trên 

nền nước khoáng Quang Hanh và Suối Mơ. Ngoài ra nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất dự 

kiến cũng tăng trong năm 2019. 

- Năm 2019 Công ty tiếp tục đầu tư, cải tiến hệ thống máy móc thiết bị nhằm mục đích nâng 

cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, cung cấp đủ hàng hóa cho thị trường kể cả 

những tháng cao điểm. 

- Năm 2019 Công ty tiếp tục cùng với Bộ phận R&D của Tập đoàn nghiên cứu các sản phẩm 

mới trên nền nước khoáng Quang Hanh và Suối Mơ, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng 

đảm bảo hai tiêu chí cốt lõi: Vừa tốt cho sức khỏe, vừa giúp giải khát sảng khoái cho người 

tiêu dùng. 

- Chúng tôi tin rằng với đội ngũ nhân lực tiềm năng, đoàn kết, có nhiều kinh nghiệm, tận tâm, 

tận tụy chúng ta sẽ đạt được những thành công đã đặt ra cho năm 2019. 

2. Ban Kiểm soát 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Phạm Thị Thùy Dương Trưởng Ban Kiểm soát 

2 Nguyễn Thị Tuyết Thành viên Ban Kiểm soát 

3 Đỗ Thị Hoàng Yến Thành viên Ban Kiểm soát 

Sơ yếu lý lịch thành viên BKS 

2.1. Bà Phạm Thị Thùy Dương - Trưởng Ban Kiểm soát 

 Thông tin chung:  

- Họ và tên: Phạm Thị Thùy Dương 

- Ngày tháng năm sinh: 21/01/1980  

- Giới tính: Nữ  

- Quốc tịch: Việt Nam  

- Dân tộc: Kinh  

- Trình độ: Cử nhân Kinh tế - Chuyên ngành Kế toán Kiểm toán  

 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:  

- Trưởng Bộ phận Kế toán Quản trị Ngành hàng - Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan. 
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 Số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty: không có 

Trong đó: Cổ phần đại diện sở hữu: không có 

 Cổ phần cá nhân sở hữu:  không có 

 Các khoản nợ đối với Công ty: không có 

 Lợi ích có liên quan đối với Công ty: không có 

 Số lượng cổ phần do người có liên quan nắm giữ: không có 

2.2. Bà Nguyễn Thị Tuyết - Thành viên Ban Kiểm soát 

 Thông tin chung:  

- Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết 

- Ngày tháng năm sinh: 01/12/1968  

- Giới tính: Nữ  

- Quốc tịch: Việt Nam  

- Dân tộc: Kinh  

- Trình độ: Thạc sĩ Quản trị - Quản lý  

 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:  

- Trưởng phòng Tài chính ngân sách - Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ninh  

 Số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty:  

Trong đó: Cổ phần đại diện sở hữu: không có 

Cổ phần cá nhân sở hữu:  không có 

 Các khoản nợ đối với Công ty: không có 

 Lợi ích có liên quan đối với Công ty: không có 

 Số lượng cổ phần do người có liên quan nắm giữ: không có 

2.3. Bà Đỗ Thị Hoàng Yến – Thành viên Ban kiểm soát   

 Thông tin chung:  

- Họ và tên: Đỗ Thị Hoàng Yến 

- Ngày tháng năm sinh: 31/10/1983  

- Giới tính: Nữ  

- Quốc tịch: Việt Nam  

- Dân tộc: Kinh  

- Trình độ: Cử nhân Luật    
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 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:  

- Luật sư - Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan; 

- Trưởng Ban Kiểm soát – Công ty Cổ phần Masan; 

- Thành viên Ban kiểm soát – Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan; 

- Kiểm soát viên – Công ty TNHH Một thành viên Thực phẩm Masan;  

- Kiểm soát viên – Công ty TNHH Một thành viên Masan Beverage;   

- Kiểm soát viên – Công ty TNHH Một thành viên Masan MB;  

- Kiểm soát viên – Công ty TNHH Một thành viên Masan HG;  

- Kiểm soát viên – Công ty TNHH Masan Brewery MB; 

- Kiểm soát viên – Công ty TNHH Một thành viên Nam Ngư Phú Quốc; 

- Thành viên Ban kiểm soát – Công ty Cổ phần Ma San PQ;  

- Thành viên Ban kiểm soát – Công ty Cổ phần Bất động sản Masan;  

- Thành viên Ban kiểm soát – Công ty Cổ phần Dịch vụ Toàn cầu Masan; 

- Thành viên Ban kiểm soát – Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex. 

 Số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty: không có  

Trong đó: Cổ phần đại diện sở hữu: không có 

Cổ phần cá nhân sở hữu:  không có 

 Các khoản nợ đối với Công ty: không có 

 Lợi ích có liên quan đối với Công ty: không có 

 Số lượng cổ phần do người có liên quan nắm giữ: không có 

2.4. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

a. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018: 

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã thực hiện: 

- Tiến hành các hoạt động giám sát, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý các hoạt động của Hội đồng 

Quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc (TGĐ) liên quan đến việc tuân thủ các quy định pháp luật 

hiện hành, Điều lệ Công ty. 

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2018. 

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, 

điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài 

chính. 

- Xem xét Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG. 
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- Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã xem xét các hoạt động liên quan đến kết quả hoạt động 

kinh doanh, quản trị công ty theo quy định. 

- Năm 2018, ngoài thù lao được nhận theo phê duyệt của ĐHĐCĐ, hoạt động của Ban kiểm 

soát không phát sinh bất kỳ chi phí hoạt động nào. 

b. Tình hình tài chính và tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2018: 

(i) Bảng cân đối kế toán: 
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Mã  

số 

Thuyết 

minh 

31/12/2018 

VND 

1/1/2018 

VND 
     

TÀI SẢN     
     

Tài sản ngắn hạn 

(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 
100  92.219.112.075 95.759.993.927 

     

Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4 19.633.924.672 64.957.880.700 

Tiền 111  633.924.672 4.657.880.700 

Các khoản tương đương tiền 112  19.000.000.000 60.300.000.000 
     

Đầu tư tài chính ngắn hạn 120  - 15.000.000.000 

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123  - 15.000.000.000 
     

Các khoản phải thu ngắn hạn 130  61.616.349.744 2.972.013.848 

Phải thu của khách hàng 131 5 61.314.417.690 785.920.332 

Trả trước cho người bán  132  76.600.000 1.464.287.691 

Phải thu ngắn hạn khác 136 6 225.332.054 721.805.825     
     

Hàng tồn kho 140 7 9.087.674.677 10.176.716.886 

Hàng tồn kho 141  9.087.674.677 10.257.309.563 

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149  - (80.592.677) 
     

Tài sản ngắn hạn khác 150  1.881.162.982 2.653.382.493 

Chi phí trả trước ngắn hạn 151  1.499.394.939 1.282.725.017 

Thuế phải thu Nhà nước 153  381.768.043 1.370.657.476 
     

Tài sản dài hạn  

(200 = 210 + 220 + 240 + 260) 
200  61.692.238.393 71.999.143.211 

     

Các khoản phải thu dài hạn  210  300.000.000 300.000.000 

Phải thu dài hạn khác 216  300.000.000 300.000.000 
     

Tài sản cố định 220  33.316.967.967 37.713.290.855 
Tài sản cố định hữu hình 221 8 27.519.502.944 27.595.719.855 

Nguyên giá 222  68.430.081.091 63.399.859.288 

Giá trị hao mòn lũy kế 223  (40.910.578.147) (35.804.139.433) 

Tài sản cố định vô hình 227 9 5.797.465.023 10.117.571.000 

Nguyên giá 228  14.267.418.998 17.380.197.798 

Giá trị hao mòn lũy kế 229  (8.469.953.975) (7.262.626.798) 
     

Tài sản dở dang dài hạn 240  -    1.131.382.000 

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 242 10 -    1.131.382.000 
     

Tài sản dài hạn khác 260  28.075.270.426 32.854.470.356 

Chi phí trả trước dài hạn 261 11 27.459.876.782 31.937.266.533 

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 12 615.393.644 917.203.823 
     

TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270  153.911.350.468 167.759.137.138 
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NGUỒN VỐN     
     

NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 300  22.825.938.399 32.533.790.090 
     

Nợ ngắn hạn 310  14.789.392.859 20.159.209.132 

Phải trả người bán ngắn hạn 311 13 7.326.977.771 10.436.517.447 

Người mua trả tiền trước 312  -    300.347.799 

Thuế phải nộp Nhà nước 313 14 794.797.644 1.167.602.424 

Chi phí phải trả  315 15 6.278.402.191 7.762.101.351 

Phải trả ngắn hạn khác 319 16(a) 138.615.253 160.040.111 

Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 17 250.600.000 332.600.000 
     

Nợ dài hạn 330  8.036.545.540 12.374.580.958 

Phải trả người bán dài hạn 331 13 1.972.375.040 3.119.490.000 

Phải trả dài hạn khác 337 16(b) - 2.980.483.000 

Dự phòng phải trả dài hạn 342 18 6.064.170.500 6.274.607.958 
     

VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410) 400  131.085.412.069 135.225.347.048 
     

Vốn chủ sở hữu 410 19 131.085.412.069 135.225.347.048 

Vốn cổ phần 411 20 80.000.000.000 80.000.000.000 

Thặng dư vốn cổ phần 412 20 176.083.000 176.083.000 

Cổ phiếu quỹ 415 20 (247.200.000)    (247.200.000) 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối  421  51.156.529.069 55.296.464.048 

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 

lũy kế đến cuối năm trước 421a  45.721.184.048 23.205.010.015 

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 

năm nay 421b  5.435.345.021 32.091.454.033 

     

TỔNG NGUỒN VỐN  

(440 = 300 + 400) 
440  153.911.350.468 167.759.137.138 
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(ii) Kết quả hoạt động kinh doanh 

 

c. Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018:  

Các số liệu về tình hình tài chính và tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 của Công 

ty đã được kiểm toán theo quy định của Bộ Tài chính (do Công ty TNHH KPMG thực 

 
Mã  

số  

Thuyết 

minh 

2018 

VND 

2017 

VND 
     

Doanh thu bán hàng  01 23 224.834.832.179 331.262.377.114 
     

Các khoản giảm trừ doanh thu 02 23 216.476.444 20.819.186.050 
     

Doanh thu thuần về bán hàng  

(10 = 01 - 02) 
10 23 224.618.355.735 310.443.191.064 

Giá vốn hàng bán 11 24 194.077.439.192 192.327.245.736 

Lợi nhuận gộp (20 = 10 - 11) 20  30.540.916.543 118.115.945.328 

Doanh thu hoạt động tài chính 21 25 1.328.191.845 3.017.358.742 

Chi phí tài chính 22  14.799.751 2.304.000 

Trong đó: Chi phí lãi vay 23  2.559.751 -    

Chi phí bán hàng 25 26 3.485.902.134 65.141.580.219 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 27 21.266.606.227 15.055.956.379 
     

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 

{30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)} 
30  7.101.800.276 40.933.463.472 

     

Thu nhập khác 31  27.293.913 1.014.534 

Chi phí khác 32  253.049.556 451.544.386 
     

Kết quả từ các hoạt động khác 

(40 = 31 - 32) 
40  (225.755.643) (450.529.852) 

Lợi nhuận kế toán trước thuế 

(50 = 30 + 40) 
50  6.876.044.633 40.482.933.620 

Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 29 1.138.889.433 7.934.665.549 

Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 29 301.810.179 456.814.038 

Lợi nhuận sau thuế TNDN 

(60 = 50 - 51 - 52)  
60  5.435.345.021 32.091.454.033 

     

Lãi trên cổ phiếu     

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 30 681 4.016 
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hiện và xác nhận), đã có hồ sơ kiểm toán lưu tại Công ty, các số liệu đảm bảo chính xác 

với báo cáo đã được kiểm toán. 

(i) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: 

- Tổng doanh thu  thuần năm 2018:  224.618 triệu đồng, đạt  102,1% so với kế hoạch.  

- Tổng lợi nhuận sau thuế 5.435 triệu đồng, giảm 45,35% so với kế hoạch.  

- Nộp ngân sách nhà nước 13.636 triệu đồng. 

(ii) Tình hình tài chính của doanh nghiệp: 

- Khă năng thanh toán nợ ngắn hạn: 6,24 lần  

- Hệ số bảo toàn vốn: 0,97 lần 

- Năm 2018, Công ty kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển được vốn của nhà đầu tư, 

tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên chủ sở hữu đạt bình quân 4,08%. 

(iii) Tình hình quản lý và sử dụng vốn và tài sản: 

- Tình hình trích khấu hao tài sản: Trích đúng với các quy định của Bộ Tài chính. 

- Tình hình công nợ phải thu đến kỳ báo cáo: 

Tổng số nợ phải thu khách hàng: 61.314 triệu đồng. 

Công ty đã thực hiện quản lý tốt công nợ phải thu, không có nợ xấu, nợ khó đòi, không 

có nợ quá hạn phải trả. 

- Tình hình công nợ phải trả đến kỳ báo cáo: 

Tổng số nợ phải trả: 22.826 triệu đồng, trong đó: Nợ ngắn hạn phải trả: 14.789 triệu 

đồng; nợ dài hạn phải trả: 8.036 triệu đồng 

Các khoản công nợ phải trả Công ty đều cân đối được khả năng tài chính, không có 

khoản nợ phải trả quá hạn trong năm tài chính, không làm ảnh hưởng đến hoạt động 

tài chính của Công ty. 

(iv) Tình hình chấp hành chế độ chính sách: 

- Ban Giám đốc Công ty đã chỉ đạo, điều hành nghiêm túc việc thực hiện đúng và đầy 

đủ các quy định của Nhà nước về kê khai, nộp thuế. 

- Chấp hành tốt chế độ, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tuân thủ và chấp hành 

đầy đủ các quy định về chính sách thuế, chính sách tiền lương, bảo hiểm đối với người 

lao động và các chích sách khác… 
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d. Nhận xét về công tác quản lý công ty của HĐQT năm 2018: 

- Năm 2018, HĐQT cơ bản đã tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. 

- HĐQT đã có những hoạt động chỉ đạo, phối hợp hiệu quả với TGĐ để giải quyết nhanh chóng 

các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty; 

- Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với thủ tục, thẩm quyền theo quy định 

của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

e. Nhận xét công tác điều hành công ty của Tổng Giám đốc năm 2018: 

- Năm 2018, TGĐ đã tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, triển khai 

thực hiện đầy đủ và kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT; chủ động lập kế 

hoạch, điều hành sản xuất kinh doanh; củng cố bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty tinh 

gọn, hiệu quả.  

- Cùng với TGĐ, Ban điều hành Công ty có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, tích cực trong tìm 

kiếm giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. 

f. Kết luận: 

- Các hoạt động của Công ty trong năm 2018 về cơ bản tuân thủ đúng các quy định của pháp 

luật và Điều lệ Công ty. 

- Trong năm 2018, Ban Kiểm soát chưa tìm thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh 

doanh của Công ty. 

- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính 

xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu. 

3. Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Đàm Sơn  Tổng Giám đốc 

2 Nguyễn Hữu Chính  Phó Tổng Giám đốc 

3 Huỳnh Ngọc Bảo  Phó Tổng Giám đốc 

4 
Đỗ Quốc Bình 

(Đến ngày 05/4/2018) 
Phó Tổng Giám đốc 

5 Phạm Thị Thu Hương  Kế toán trưởng 
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Sơ yếu lý lịch thành viên Ban Tổng Giám đốc 

3.1. Ông Đàm Sơn - Tổng Giám đốc được trình bày tại mục 1.1 phần II  

3.2. Ông Nguyễn Hữu Chính – Phó Tổng Giám đốc  

 Thông tin chung:  

- Họ và tên: Nguyễn Hữu Chính 

- Ngày tháng năm sinh: 09/03/1966 

- Giới tính: Nam 

- Quốc tịch: Việt Nam  

- Dân tộc: Kinh  

- Quê quán: Thụy Duyên, Thái Thụy, Thái Bình 

- Trình độ: Cử nhân kinh tế ngành Kinh tế lao động 

 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không có  

 Số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty: 6.700 cổ phần chiếm 0,08% vốn điều lệ  

Trong đó: Cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần  

Cổ phần cá nhân sở hữu:  6.700 cổ phần  

 Các khoản nợ đối với Công ty: không có 

 Lợi ích có liên quan đối với Công ty: không có  

 Số lượng cổ phần do người có liên quan nắm giữ: 6.300 cổ phần  

- Mối quan hệ: Em – Nguyễn Hữu Mỹ, nắm giữ:  3.000 cổ phiếu    

- Mối quan hệ: Vợ – Nguyễn Thị Mên, nắm giữ:  3.300 cổ phiếu   

3.3. Ông Huỳnh Ngọc Bảo – Phó Tổng Giám đốc  

 Thông tin chung:  

- Họ và tên: Huỳnh Ngọc Bảo  

- Ngày tháng năm sinh: 29/04/1974 

- Giới tính: Nam 

- Quốc tịch: Việt Nam  

- Dân tộc: Kinh  



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH  

  

 

 

 
41 

 

  

-  Trình độ: Kỹ sư chế tạo máy chuyên ngành tự động hóa; Thạc sĩ: Kỹ thuật Công nghiệp và Sản 

xuất, chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng.   

 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:  

- Phó Giám đốc Kế hoạch cung ứng Masan Consumer  

 Số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty: không có 

Trong đó: Cổ phần đại diện sở hữu: không có 

Cổ phần cá nhân sở hữu:  không có 

 Các khoản nợ đối với Công ty: không có 

 Lợi ích có liên quan đối với Công ty: không có 

 Số lượng cổ phần do người có liên quan nắm giữ: không có 

3.4. Ông Đỗ Quốc Bình - Phó Tổng Giám đốc (đến ngày 05/4/2018) 

 Thông tin chung:  

- Họ và tên: Đỗ Quốc Bình 

- Ngày tháng năm sinh: 18/12/1962 

- Giới tính: Nam 

- Quốc tịch: Việt Nam  

- Dân tộc: Kinh  

- Quê quán: Hải Dương 

- Trình độ:  

+ Văn hóa: 12/12 

+ Chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh Công nghiệp 

 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không có  

 Số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty: 3.400 cổ phần chiếm 0,04% vốn điều lệ 

Trong đó: Cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần 

Cổ phần cá nhân sở hữu:  3.400 cổ phần 

Các khoản nợ đối với Công ty: không có 

 Lợi ích có liên quan đối với Công ty: không có 

 Số lượng cổ phần do người có liên quan nắm giữ: 400 cổ phần  

- Mối quan hệ: Con –  Đỗ Quý Dương, nắm giữ: 400 cổ phiếu    



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH  

  

 

 

 
42 

 

  

3.5. Bà Phạm Thị Thu Hương – Kế toán trưởng  

 Thông tin chung:  

- Họ và tên: Phạm Thị Thu Hương 

- Ngày tháng năm sinh: 18/10/1974 

- Giới tính: Nữ 

- Quốc tịch: Việt Nam  

- Dân tộc: Kinh  

- Trình độ: Cử nhân khoa học ngành tin học, Cử nhân kinh tế ngành Kế toán 

 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không có  

 Số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty: 6.900 cổ phần, chiếm 0,09% vốn điều lệ  

Trong đó: Cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần  

Cổ phần cá nhân sở hữu:  6.900 cổ phần  

 Các khoản nợ đối với Công ty: không có 

 Lợi ích có liên quan đối với Công ty: không có 

 Số lượng cổ phần do người có liên quan nắm giữ: 200 cổ phần  

- Mối quan hệ: Em –  Phạm Thị Hậu, nắm giữ: 200 cổ phiếu      

3.6. Báo cáo của Ban điều hành: 

a. Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 

 

- Năm 2018 là năm thứ ba thực hiện theo mô hình Công ty cổ phần, Công ty tiếp tục được Lãnh 

đạo Tập đoàn quan tâm chỉ đạo cụ thể, sát với thực tiễn. Các bộ phận chuyên môn của Tập 

đoàn luôn bám sát diễn biến các hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty phối hợp chỉ 

đạo, hỗ trợ trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh. 

- Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo và các bộ phận chuyên môn của Tập đoàn theo mục tiêu One 

Masan, kể từ 01 tháng 01 năm 2018; các hoạt động kinh doanh – Marketing phát triển thị 

trường bán hàng do Công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan trực tiếp quản lý điều hành; cùng 

đó nhân sự khối kinh doanh – Logistic của Công ty được được chuyển đổi sáp nhập về Công 

ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan. 

- Công ty Cổ phần nước khoáng Quảng Ninh tập trung toàn diện chỉ đạo hoạt động sản xuất tại 

đơn vị, tiếp tục triển khai áp dụng các biện pháp quản lý theo mô hình chung của Tập đoàn, 

nâng cao hiệu quả trong quản lý doanh nghiệp. 
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- Tập thể CBCNV đã luôn đoàn kết, nỗ lực và cố gắng thực hiện nhiệm vụ sản xuất trong điều 

kiện mới; Máy móc thiết bị và phòng Laps được vận hành sử dụng hiệu quả theo mục tiêu và 

yêu cầu. Các sản phẩm của Công ty luôn đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn kỹ thuật, cung 

cấp đầy đủ và kịp thời cho hoạt động bán hàng trong mọi thời điểm. 

- Bên cạnh những thuận lợi đã nêu trên, năm 2018 các hoạt động kinh doanh tiêu thụ sản phẩm 

của Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn; Sự cạnh tranh trong ngành nước giải khát ngày càng 

cao và diễn biến phức tạp, trong đó nhãn hàng Chanh muối ngày càng đa dạng về số lượng, 

chất lượng và giá bán; đặc biệt các loại hàng Chanh muối kém chất lượng, hàng nhái tiếp tục 

gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Sản phẩm chủ đạo Chanh 

muối của chúng ta đã có dấu hiệu bão hòa và chuyển dịch giảm xuống theo xu thế tiêu dùng 

của thị trường. 

- Mặc dù đã nỗ lực, cố gắng hết sức trong các hoạt động sản xuất nhằm hỗ trợ tốt nhất trong 

việc cung ứng đầy đủ, kịp thời các sản phẩm đảm bảo chất lượng theo yêu cầu bán hàng của 

MSC, song Công ty đã không hoàn thành được kế hoạch được giao. Kết quả cụ thể như sau: 

 Sản lượng: 55,52 triệu lít, bằng 95,24% so cùng kỳ 

 Doanh thu thuần: 224.618 triệu đồng, bằng 72,35% so cùng kỳ 

 Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp: 24.753 triệu đồng, bằng 30,86% so cùng kỳ 

 Lợi nhuận sau thuế: 5.435 triệu đồng, bằng 16,94% so cùng kỳ 

- Nguyên nhân: Doanh thu thuần giảm 28% so với năm 2017 do nhu cầu của thị trường giảm 

trong ngắn hạn. Trong năm 2018, Công ty đã thay đổi mô hình bán hàng tập trung thông qua 

hệ thống phân phối của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan, công ty mẹ của công ty mẹ, 

với mục đích cộng hưởng mạng lưới phân phối rộng khắp nhằm nâng cao kết quả tốt hơn 

trong dài hạn. 

- Tổng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 69% so với năm 2017, chủ yếu do chi 

phí hoạt động bán hàng, khuyến mại cũng như quảng cáo giảm là kết quả của việc chuyển đổi 

mô hình bán hàng như phân tích trên, điều này giúp Công ty tiết kiệm những chi phí bán hàng 

không hiệu quả và phát triển tốt hơn trong tương lai. 

- Thay mặt Ban điều hành tôi xin nhận trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông vì đã không 

hoàn thành kế hoạch được giao đồng thời mong muốn Đại hội đồng cổ đông chia sẻ những 

khó khăn trong thực hiện kế hoạch năm 2019. 

b. Hoạt động của Ban điều hành trong năm 2018 



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH  

  

 

 

 
44 

 

  

 

Trong năm 2018, Ban điều hành đã thực hiện: 

- Làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước mở rộng diện tích nhà máy Cái Dăm từ 2.250 

m2  lên 2.855 m2 ( tăng thêm 605 m2 ). 

- Cải tạo lại nhà xưởng Cái Dăm khang trang sạch sẽ đảm bảo yêu cầu vệ sinh công nghiệp và 

PCCN. Thực hiện nâng công suất và lắp đặt 02 dây chuyền máy chiết đóng bình 19L, 02 dây 

chuyền tự động đóng chai pét các loại. 

- Từ ngày 10/5/2018 đã điều chuyển và tập trung sản xuất các sản phẩm Suối Mơ, Quang Hanh 

không ga tại nhà máy Cái Dăm; Qua đó đã tận dụng triệt để trang thiết bị hiện có, giảm chi 

phí điện năng, tiết kiệm nguồn lực nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

- Thực hiện xin điều chỉnh tăng lưu lượng khai thác tại LK8, QH2 và cấp giấy phép khai thác 

mới LKM9 Cái Dăm nhằm chuẩn bị cho kế hoạch phát triển sản phẩm mới, mở rộng thị trường 

và tăng sản lượng tiêu thụ theo mục tiêu của Tập đoàn. 

- Tham mưu cho HĐQT, bộ phận R&B của Tập đoàn nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới 

trên nền nước khoáng thiên nhiên Quang Hanh và nước uống đóng chai Suối Mơ đáp ứng 

được nhu cầu phát triển và xu thế tiêu dùng của thị trường. 

- Chỉ đạo, điều hành các bộ phận chuyên môn, phân xưởng bám sát thực hiện tốt nhất Kế hoạch 

sản xuất do Tập đoàn giao. Thực hiện cấu trúc sắp xếp lại nhân sự khối sản xuất trên cơ sở 

nguồn lực hiện có nhằm nâng cao hơn nữa hiệu sản xuất kinh doanh. 

- Tham mưu cho Hội đồng quản trị quyết định cơ cấu mô hình tổ chức của Công ty phù hợp 

với yêu cầu mới trong điều kiện hiện có của Cộng ty. Đề ra các định hướng cũng như giải 

quyết kịp thời và hiệu quả các yêu cầu sản xuất kinh doanh trong từng thời điểm. 

c. Mục tiêu hoạt động kinh doanh năm 2019 

- Theo mô hình sản xuất kinh doanh, năm 2019 Công ty xác định trọng tâm là công tác quản lý 

và vận hành hiệu quả nguồn nhân lực, máy móc thiết bị nhằm sản xuất đầy đủ và kịp thời 

hàng hóa theo kế hoạch Tập đoàn giao. Sản phẩm luôn đảm bảo chất lượng theo đúng hồ sơ 

công bố.  

- Chúng tôi tin rằng với sự chỉ đạo sâu sát của Ban điều hành cùng sự nỗ lực cố gắng của tập 

thể CBCNV, Công ty sẽ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2019: 
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(Tỷ đồng) Kế hoạch 2019 

 Thấp Cao 

Doanh thu thuần 230 250 

Lợi nhuận thuần sau thuế phân 

bổ cho chủ sở hữu 

10 15 

 

- Biện pháp thực hiện. 

+ Về công tác quản lý: 

 Các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ tăng cường công tác đào tạo, rèn luyện kỹ năng tiếp 

thu, áp dụng thành thạo theo mô hình quản lý One Masan của Tập đoàn. 

 Tiếp tục thực hiện rà soát, bổ xung hoàn thiện các nội quy, quy chế nội bộ của Công ty 

đáp ứng theo yêu cầu quản lý của Tập đoàn đồng thời phù hợp theo yêu cầu quản lý của 

các cơ quan chức năng của Nhà nước tại địa phương. 

 Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát nhằm thực hiện tốt nhất kế hoạch sản xuất 

được giao trong điều kiện của Công ty. 

+ Về chính sách quản lý nhân sự. 

 Tiếp tực hoàn thiện, áp dụng phương pháp đánh giá kết quả thực hiện công việc bằng chỉ 

số KPI tại hội nghị giao ban hàng tháng, trong đó chú trọng các giải pháp thực hiện KPI 

của Công ty năm 2019. Đảm bảo người lao động luôn thực hiện đúng trách nhiệm với 

từng vị trí công tác, nâng cao hiệu quả thực hiện công việc.  

 Thực hiện đánh giá công việc theo từng kỳ trên cơ sở minh bạch, công bằng và hiệu quả 

nhằm tạo lên được môi trường làm việc có động lực cho người lao động. 

 Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, luân chuyển, bố trí xắp sếp lao động nhằm sử dụng 

hiệu quả nguồn lực lao động hiện có của Công ty. 

III. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 (ĐÃ KIỂM TOÁN)  



Cdng ty C6 phAn Nufc khodng
Quing Ninh

B6o c6o thi chinh cho ndm k6t thric
ngay 31 th6ng 12ndm20l8



C6ng ty Cd phin Nu6'c kho6ng Quing Ninh
Th6ng tin vd Cdng ty

Gi6y Chrfrng nhfn
Ding kf Doanh nghiQp sii 5700379618 ngiy 1 thdngg nFm20O4

Gi6y Chring nhfn Ding ky Doanh nghiQp cira Cdng ty d6 cluo. c tli6u
chinh nhidru lAn,,lAn <li6u chinh gAn nhAt h Gi6y Chring nh4n Ding ky
Doanh nghiQp s6 5700379618 ngiy 22thdng6 ndm 2018. Gi6y Chung
nhfn D[ng ky Doanh nghiQp vi c6c gi6y chung nh6n di6u chinh do
So KC ho4ch vi DAu tu Tinh Quing Ninh cAp.

HQi tl6ng Quin tri Ong Dhm Son Chir tich

ong Nguyan Thi6u Nam 8ffiln 
Z,thdng 6 nrm 2018)

(tltin ngiy 19 th6ng 6 ndm 2018)
Thbnh viOn
(tt nghy 20 thdng 6 nim 2018)

Ong Ph4m Dinh Toai Thinh viOn
Ong Ng6 Vdn Phu6c Thanh vi0n
Ong TrAn Phuong B6c Thanh viOn

Ong Nguy6n ViQt Dfrng Thanh viOn

Ban Gi6m tliic Ong Dim Son T6ng Gi6m cl6c
Ong Nguy6n Hiru Chinh Ph6 T6ng Gi6m d6c
Ong E6 Qu6c Binh Ph6 T6ng Gi6m il6c

ong Huj,nh Ngec Bio ii?+ff; air'118.'n6m 
2018)

Trg s& ilnng kf T63A,.Khu 4
Ph6 Su6i Mo
Phucrng BdiChdy
ThAnh ph6 H4 Long
Tinh Quing Ninh
Vi6t Nam

C0ng ty ki6m to6n Cdng ty TNHH KPMG
Vi6t Nam.



C6ng ty C6 phAn Nufc kho6ng Quing Ninh
86o c6o cria Ban Gi6m tl6c

Ban Gi6m cltic C6ng ty Cd phAn Nudc kho6ng Quing Ninh ("C6ng ty") trinh bdy b6o c6o nhy vi
b6o c6o thi chinh clinh kdm cria Cdng ty cho n6m k6t thfc ngiy 31 thSng 12 ndm20l8.

t

Ban Gi6m cl6c COng ty chiu trdch nhi6m lfp vb trinh bly trung thuc vi hcrp l! b6o c6o tdi chinh theo
c6c ChuAn mgc K6 torln ViQt Nam, Ch6 dq KO to6n Doanh nghiQp ViQt Nam vi c6c quy itinh ph6p
ly c6 liOn quan d6n viQc lfp vi trinh bhy b6o c6o tii chfnh. Theo y ki6n ctra Ban Gi6m cltlc C6ng
ty:

(a) b6o c6o tdi chfnh duo.c trinh biy tir trang 5 d6n"trang 32 ddphhn 6nh trung thgc vi hqp ly
tinh hinh tii chinh cria C6ng ty t4i nghy 3l th6ng 12 ndm 2018, k6t qui ho4t tlQng kinh doanh
vd luu chuyiSn ti6n t6 cria Cdng ty cho n5m k6t thric cr)ng ngdy phi hqp v6i c6c ChuAn mgc
KO to6n ViQt Nam, Che d0 KO to6n Doanh nghiQp Vi6t Nam vi c6c quy tlinh phep$ c6 li6n

,t
quan tlen viQc lfp vh trinh bdy b6o c6o tdi chinh; vd

(b) tai ngiy l.fln br6o ciio nhy. kh6ng c6 ly do gi diS Ban Gi6m tl6c C6ng ty cho ring C6ng ty sC

kh6ng thiS thanh todn cdc khoin nq ph6i tr6 khi d6n han.

T4i ngiy l6p b6o c6o niy, Ban Gi6m d6c C6ng ty d6 ph6 duy6t ph6t hanh b5o c6o tii chinh dinh
kEm.

Tinh Quing Ninh, ngly 7 thdng3 ndm2Ol9

CONG ]Y

cd pHAH

NUOC KHOANG



KPMG Limited Branch
1Oth Floor, Sun Wah Tower
115 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
+Ba Qil 3821 9266 | kpmg.com.vn

eAo cAo KEM roAN Dgc LAP

Kinh gt}ic6c C6 d6ng
C6ng ty CO phin Nu6c kho6ng Quing Ninh

Chring t6i dd ki6m todn bdo cdo tai chinh dinh kdm cia C6ng ty C6 phin Nuoc
khodng Qu6ng Ninh ("COng ty"), bao g6m bdng c6n tl6i kO to6n tai ngdy 31

thdng 12 nim 2018, bdo c6o k6t qud hoqt dQng kinh doanh vd bdo c6o luu
chuyOn ti6n t0 cho ndm ket thric cing ngdy vd c6c thuy6t minh kdm theo duEc
Ban Gidm d6c Cong ty ph6 duyQt ph6t hirnh ngiry 7 thdng 3 ndm 2019, ducyc
trinh biry tr-r trang 5 cl6n trang 32.

Tr6ch nhiQm cia Ban Gi6m d5c

Ban Gi6m tl6c COng ty chlu trdch nhi6m lQp vir trinh biry trung thLrc vd hop 117

bdo cdo tiri chinh ndy theo cdc Chu5n mUc KO to6n ViQt Nam, ChO OO KO todn
Doanh nghiep Vi6t Nam vd c6c quy ilinh ph6p l1i c6 li6n quan CI6n vi6c lip vd
trinh bdy b6o cdo tdi chfnh vd chiu tr6ch nhi6m ve fiem sodt nQi bO md Ban
Gidm d6c xdc dinh ld cAn thiet dC ddm bio vi6c lqp bdo cdo tai chinh kh6ng
c6 sai s6t trong y6u do gian lAn hay nh6m l5n.

Tr6ch nhiQm cia ki6m to6n vi6n

Tr6ch nhiQm c0a chring t6i lir dua ra 1i ki6n vO beo cdo tdi chinh nay dr.ra tr6n
k6t qud ki6m todn c0a chting tdi. Chfng tdi tl6 thqc hiQn c6ng viec ki6m todn
theo cdc Chu6n mirc Ki6m todn ViOt Nam. Cdc chu5n mqrc ndy y6u cAu chring
t6i tuAn th0 chu5n mqrc vd cdc quy dinh v6 dao duc ngh6 nghiQp vd lAp kO

hoach vd thqc hiOn cuOc ki6m todn O5 Oat duqc sr.r tlim bdo hEp lV ve viec
liOu bdo c6o tdi chinh c5 cdn sai s6t trong y6u hay khOng.

C6ng viQc ki6m todn bao g6m vi6c thuc hi6n cdc th0 tUc nhim thu thQp cdc
bing chung ki6m todn vO c6c s6 tigu vd cdc thuy6t minh trong bdo cdo tai
chinh. C6c th0 tqc duEc lua chon dr,ra tr6n x6t dodn cOa ki6m todn vi6n, bao
g6m d6nh gi5 rrii ro c6 sai s6t trgng y6u trong b6o cdo tiri chinh do gian lQn
hoic nhAm l5n. Khi thuc hiQn cdc d6nh gi6 r0i ro nay, ki6m todn vi6n xem x6t'.:ki6m sodt nOi bO c0a C6ng ty li6n quan tcri viOc lip vd trinh biry b6o cdo tdi
chlnh trung ifrqrc va hqp lV"n'f"'a, tf,iet kO cdc inO tu. ki6m todn phu hop voi
tinh hinh thqc t6, tuy nhi6n kh6ng nhim mUc dich tlua ra f ki6n ve hieu qud
crla kiOm so6t nOi bO cia C6ng ty. C6ng viOc ki6m to6n cOng bao g6m vi6c
ctdnh gi6 tinh thich hgp cria c6c chfnh"sdch k6 todn duEc 6p dUng vd tinh hcrp
l1i c0a cdc uoc t[nh kO todn cia Ban Gidm d6c C6ng ty, c0ng nhu ildnh gi6
viOc tr)nh bdy t6rig the bao cdo tii chinh.

Ch[ng tOi tin ring cdc bing chung ki6m todn mi chring toi thu ttuoc ld tl6y
drl vir thfch hcrp lam pcy s& cho f ki6n ki6m todn cOa chring t6i.

KPIIG Limited Branch in Ho Chi Minh City, a branch of KPMG Limited,
a Vietna mese one member limited liability company and a member firm of
the KPN,4G netrcrk of independent member firms affiliated with KPI\lG
lnternauonal Cooperative ("KPMG lnternational"), a Swiss entity.



Y fi6n cia ki6m toSn vi6n

Theo f ki6n c0a chring t6i, b6o cdo tirichfnh dd phdn dnh trung thgrc vd hqp
lf, tr6n c6c khfa canh trQng y6u, t)nh hinh tiri chfnh cOa C6ng ty C6 phin NuOc
kho6ng Qudng Ninh tai ngiry 31 thdng 12 ndm 2018, k6t qud hoqt ctQng kinh
doanh vi luu chuy6n ti6n t0 cho ndm fet tfr0c cing ngdy, phu hqp voi cdc
ChuAn muc K6 todn Vi€t Nam, ChO d0 Ke todn Doanh nghi€p Vi6t Nam vd
c6c quy tlinh phdp lyi c6 li6n quan cl6n viec lip vd trinh biry bdo c6o tai chfnh.

Chi nhdnh C6ng ty TNHH KPMG taiThdnh pnO nO Chi Minh
m

to6n s6: 1 8-01 -00566-1 9-1

nghe GiSy chung nhin ding kyi hirnh ngh6
ki6m todn s6 oaos-zot 8-oo7-1

Thirnh pn6 HO Chi Minh, ngiry 7 thdng 3 ndm 2019

Chang Hung

{fr
=lcorr*\,

Gi6y chung frhan d5n
ki6m todn sd 0864-20



Cdng ty Cd phffn Nu6'c khodng Quing Ninh
Bing c6n tliii k6 to6n t4i nghy 31 th6ng 12 nim 2018

MAu B 01- DN
(Ban hdnh theo Th6ng tu sii 200/2014.TT-BTC

ngdy 22/12/2014 cua B0 Tdi chinh)

TAI SAN

Tiri sin ngin h4n
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)

Tidn vi c6c khof,n tuong tlumrg tidn
I len
C6c khoin tuong Cluong tidn

DAu tu ti,i chfnh ngin h4n
DAu tu nim gifr tl6n ngiy d6o h4n

C6c khoin phfli thu ngin h4n
Phii thu cira kh6ch hbng
Tri tru6c cho nguoi b6n
PhAi thu ngdn han kh6c

Hing tdn.kho
Hing t6n kho
Du phdng giim gi6 hing t6n kho

Thi sin ngin h4n kh6c
Chi phi tri tru6c ngin han
ThuO phii thu Nhi nu6c

Thi sfln dii h4n
(200 = 210 + 220 + 240 + 260)

Cdc khoin ph6i thu dii h4n
Phii thu dii han kh6c

Tii sin cti dinh
Tii sin c6 clinh hiru hinh

NguyAn gid
Gid tri hao mbn lily kA

Thi sin cO Oint v6 hinh
NguyAn gid
Gid tri hao mbn lily kA

Tii sin d& dang dhi han
Chi phi xAy dgng co bAn dd dang

Thi sfln dii han kh6c
Chi phi trd tru6c dii han
Thi sAn thu6 thu nh4p ho6n lai

TONG rAr SAN QlO - 100 + 200)

150 1.881.162.982
lsl 1.499.394.939
153 381.768.043

200 61.692.238.393

19.633.924.672
633.924.672

19.000.000.000

61.616.349.744
61.314.417.690

76.600.000
225.332.054

9.087.674.677
9.087.674.677

300.000.000
300.000.000

33.316.967.967
27.519.502.944
68.430.081.091

(40.910.s78.147)
5.797.465.023' 14.267.418.998

(8.469.9s3.97s)

28.075.270.426
11 27.4s9.876.782
t2 615.393.644

M.a Thuy5t 3ut2t20t9
sd minh VND

100 92.219.112.07s

UU20t8
VNI)

9s.7s9.993.927

64.9s7.880.700
4.657.880.700

60.300.000.000

15.000.000.000
15.000.000.000

2.972.013.848
785.920.332

1.464.287.691
721.805.825

10.176.716.886
10.257.309.563

(80.s92.677)

2.6s3.382.493
r.282.725.017
1.370.657.476

71.999.143.211

300.000.000
300.000.000

37.713.290.&ss
27.595.719.855
63.399.859.288

(3s.804.139.433)
10.1 17.571 .000
17.380.197.798
(7.262.626.798)

1.131.382.000
1 .l3l .382.000

32.854.470.356
3t.937.266.533

917.203.823

110 4
111

tt2

120
123

130
131 5

132
t36 6

140 7
t4t
149

210
2t6

220
221 8

222
223
227 9

228
229

240
242 10

260
261
262

1s3.911.3s0.468 1,67.7s9.137.138

Cdc thuy€t minh dinh kim ld bA phdn hqp thdnh cua. bdo cdo tdi chinh ndy



C6ng ty C6 phin Nur6,c kho6ng Quing Ninh
Bing cin tliii kG todn t4i ngiy 31 th6ng 12 nilm2018 (ti6p theo)

MAu B 01- DN
(Ban hdnh theo Th6ng tu s6 200/2014/TT-BTC

nsdy 22/12/2014 cua B0 Tdi chinh)

NGUON VON

Nq PHAI TRA (3oo = 310 + 330)

Ng ngin h4n
Phii tri ngudi b6n ngin han
Nguoi mua tri tidn tru6c
Thu6 phii n6p Nhi nu6c
Chi phi phii tr6
Phai tra ngin han kh6c

Qu! khen thudng, phfc lqi

No dii h4n
Phei tre ngudi b6n dii han
Phii rra dhi han kh6c
Du phdng phii tri dhi han

VON CHU SOHUU (400 = 410)

Viin chri sO hfru
--t t , ;.von co pnan
Thflng du v6n cO phAn
Cd phi6u qu!
Lgi nhu6n sau thu6 chua ph6n ph6i
- Lqi nhuQn sau thu€ chua phkn

pnA; my rc aen cuiii nd* tradc
- Lqi nhuQn sau thu€ chua phAn phiii

ndm nay

TONG NGUON V6N
(440=300+400)

Mi Thuy6t 3UtA20,8
s6 minh VND

300 22.825.938.399

310 14.789.392.859
3l I t3 7.326.977.771
312
313 t4 794.797.644
31s 15 6.278.402.191
319 l6(a) 138.6rs.2s3
322 t7 250.600.000

330 8.036.s4s.s40
33t 13 1.972.375.040
337 r6(b)
342 18 6.064.170.500

400 131.085.412.069

Uu20t8
VND

32.533.790.090

20.159.209.132
10.436.517.447

300.347.799
t.167.602.424
7.762.tO1.351

160.040.11I
332.600.000

12.374.580.9s8
3.1 19.490.000
2.980.483.000
6.274.607.958

135.225.347.048

13s.225.347.048
80.000.000.000

176.083.000
(247.200.O0O)

55.296.464.048

23.205.010.015

32.091.454.033

410 t9
4tl 20
412 20
415 20
42t

42la

42Lb

440

131.08s.412.069
80.000.000.000

176.083.000
(247.200.000)

51.156.529.069

45.721 .184.048

5.435.345.021

Nguoi l6p:

wu
Plrnng ThiY6n

KO todn T6ng hqp

Ngiy 7 thdng3 nitmZOl9

N

Q/,u'
Pham Thi Thu Huong

KO todn Truong

153.911.350.468 167.759.137.138

Son
Gidm d6c

;-'\
003796,.
^'d

(r,\------t*9
Vo.T.oW)6

CO

NUOC

ki4m Chu tich

Cdc thuy€t minh dinh kim ld b0 phq! hqp thdnh cua bdo cdo tdi chtnh ndy



C6ng ty Cd phAn Nu6'c khoing Quing Ninh
86o c6o kiit qui ho4t rlQng kinh doanh cho nim k6t thtic ngiy 31 th6ng 12 nilm2ll}

MiuB02-DN
(Ban hdnh theo Th\ng tu sd 200/2014.TT-BTC

ngdy 22/12/2014 cua 86 Tdi chinh)

M.a Thuy6t
sd minh

01 23

02 23

2018
VND

2017
VND

Doanh thu bdn hhng

C6c khoin giim trir doanh thu

Doanh thu thufln vd b6n hirng
(10=01-02)

Gi6 viin hhng b6n

Lgi nhufn eQp (20 = 10 - 11)

Doanh thu ho4t tl6ng tii chfnh
Chi phf tii chinh

Trong d6: Chi phf ldi vay
Chi phi b6n hing
Chi phi quin lf doanh nghiQp

Lgi nhuAn thuAn tir ho4t tl6ng kinh doanh
{30 = 20 + (21 - 22) - (2s + 26)}

Thu nhdp kh6c
Chi phi kh6c

K6t qui tir c6c hoat tl6ng kh6c
(40=31-32)
Lgi nhufln k6 todn trufc thu6
(50=30+40)

Chi phi thu6 TNDN hiQn hinh

Chi phf thu6 TNDN hodn l{
Lgi nhupn sau thu6 TNDN
(60=50-51-52)

LEi tr6n cd phi6u

L6i ccr bin tr6n cd phi6u

224.834.832.17 9. 331.262.377 .114

216.476.444 20.819.186.050

10

11

3l
32

224.618.3ss.73s 310.443.191.064

194.077.439.192 192.327.245.736

20

2t 25
22
23
25 26
26 27

30.540.916.543

1.328.191.845
14.799.751
2.559.7s 1

3.485.902.t34
21.266.606.227

118.115.945.328

3.017.358.742
2.304.000

65.141.580.219
15.055.9s6.379

7.101.800.276 40.933.463.472

27.293.913
253.049.556

1.0t4.534
451.544.386

Ngny7th6ng3ndm20l9

Pham Thi Thu H
K€ todn Truong

(225.7ss.643) (450.529.852)

6.876.044.633 40.482.933.620

1.138.889.433 7.934.66s.s49

301.810.179 456.814.038

5.435.345.021 32.091.454.033

4.016

Son
Gidm diic

kiAm Chu tich

51

681

Ngucri l{p:

$u
P.hnng ThiY6n

K€ todn T6ng hop

COI\JG IY
CO PHAN

NU1C xuni

Cdc thuy& minh dinh kim ld b0 phfun hctp thdnh cuc bdo cdo tdi chinh ndy



C6ng ty Cd phAn Nufc khodng Quing Ninh
86o c6o luu chuy6n tiirn tQ cho n5m t<tit ttrfc ngiy 31 th6ng 12 nim 2018
(Phucrng ph6p gi6n ti6p)

MiuB03-DN
(Ban hdnh theo Th,ng tu sii 200/20\4/TT-BTC

ngdy 22/12/2014 cua BA Tdi chinh)

Mn 2018 2017
sii vND vND

LIj.U CHUYNN TINTTITTI CAC HOAT DONG KINH DOANH

Lgi nhufn kd to6n trufc thu6
Ei6u chinh cho cdc khoin

Kh6u hao vi phAn b6
C6c khoin du phdng
Lai ft c6c ho4t cl6ng dAu tu
Chi phi l5i vay

Lqi nhuin tir hoat tl6ng kinh doanh trufc
nhfrng thay tl6i v6n luu tlQng

BiiSn clQng c6c kho6n phii thu vi tii sin
ngSn han kh6c
Bi6n clQng hing t6n kho
Bi6n tlQng c6c khoin phii tri vi nq phii trhY,hdc
Bir5n d6ng chi phi tri tru6c

01 6.876.044.633 40.482.933.620

02 9.233.t65.341 9.585.190.186
03 54s.694.144 (827.123.036)
0s (1.096.s25.2t2) (2.676.512.894)
06 2.559.75t

15.560.938.657 46.564.487.876

09
10

l1
t2

(60.264.s79.868)
332.910.607

(s.s73.06s.233)
5.162.369.769

353.208.261
(t.289.928.876)
(4.728.351.267)
4.O44.O01.489

Ti6n lai vay dd,trh

Thu6 thu nh4p doanh nghiCp dd n6p

Ti6n chi kh6c cho hopt tlQng kinh doanh

Luu chuy6n tidn thufln tir c6c ho4t il6ng
kinh doanh

LUU CHUYTN UNN TTI CAC HOAT EONG DAU TTI

Ti6n chi mua thi sin c5 dinh vi tii sin
dli h4n kh6c
Ti6n thu tir thanh ly thi sAn cO Ainn
Giri ti6n gui c6 ky han
Rrit ti6n gui c6 ky han
Tien thu lai tien gui

Luu chuy6n tidn thuin tir c6c ho4t ilQng
tlflu tu

(45.015.98s.819) 32.549.169.39r

l4
15

t7

(44.781.426.068)

(2.ss9.7s1)
(r50.000.000)
(82.000.000)

44.943.417.483

(12.t97 .648.092)
(196.600.000)

2t (7.308.616.017)
22 41.818.182
23
24 15.000.000.000
27 1.534.677.626

(9.s67.ss6.426)
734.r25.330

(37.500.000.000)
25.000.000.000

2.828.001.629

9.267.879.791 (18.505.429.467)

Cdc thuy€t minh dinh kim ld b0 phqn h(r. p thdnh cua bdo cdo tdi chinh ndy



C6ng ty C6 phAn Nur6'c kho6ng Quing Ninh
86o c6o luu chuy6n tidn tQ cho nim t<tit ttrfc nghy 31 thdng 12 nilm20l8
(Phuong ph6p gi6n ti6p - tiiip theo)

MiuB03-DN
(Ban hdnh theo Th6ng tu tii 200/2014/TT-BTC

ngdy 22/12/2014 cua B0 Tdi chinh)

ME
so

LTIU CHUYEN TIEN TtI CAC HOAT DONG TAT CHITVU

2018 2017
VND VND

Tidn mua lai c6 phi6u d6 ph6t hlnh
Ti6n thu tir cli vay
Ti6n trA ng g6c vay
Ti6n chi tri c6 tric

Luu chuy6n tidn thuAn tir cdc ho4t tlQng
thi chinh

Luu chuy6n tidn thuin trong nim
(50=20+30+40)
Tiijn vi cdc khofln tumrg tlumrg tidn
tlfru nim
Tiijn vi c6c khofln tuong tluong tiiin
cuSi nim (70 = 50 + 60) (Thuyrit mintr 4)

(9.s7s.8s0.000) (e.821.e10.000)

(4s.323.9s6.028) 4.221.829.924

64.957.880.700 60.736.050.776

19.633.924.672 64.957.880.700

Ngucri

T6ng Gidm d6c
ki4m Chu tich

32
JJ
34
36

40

50

60

70

2.3t2.645.93t
(2.3r2.64s.931)
(9.57s.8s0.000)

(247.200.000)
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COng -ty CO phffn Nufc khoing Quing Ninh
Thuy6t minh b6o c6o thi chinh cho nlm t<6t thlic ngiry 31 thr{ng 12 nIm 2018

MAuB09-DN
(Ban hdnh theo Th6ng tu si5 200/2014/TT-BTC

ngay 22/12/2014 cfia B0 Tdi chlnh)

C5c thuy6t minh ndy ld bQ phpn hqp thdnh vd cAn tlugc clgc <l6ng thoi v6i b6o crlo tdi chinh dinh

kdm. 
r

1. Ecrn vi b6o c6o

(a) Hinh thfc s& hiru v6n

Cdng ty C6 phAn Nu6c kho6ng Qu6ng Ninh ("C6ng ty") ld mQt cdng ty cd phdn duqc thdnh l6p

tai ViQtNam.

(b) Ho4t tlQng chinh

C6c hoat <lQng chinh cria C6ng ty ld sin xu6t vd kinh doanh dd u6ng kh6ng c6n vd nu6c khoSng;

khai th5c, xri lli vd cung c6p nu6c vd x6y dgng c6ng trinh k! thupt dan dgng kh6c.

(c) Chu k) sin xudt kinh doanh th6ng thulng

Chu kj, s6n xu6t kinh doanh th6ng thuhng cta C6ng ty nim trong pham vi 12 thing.

(d) Cdu trric C6ng ty

Tpi ngdy 3l thSng 12 tdm 2018, C6ng ty c6 328 nhAn vi6n (11112018:469 nh6n vi6n).

2. Ccr s& l$p b6o c6o tii chinh

(a) Tuy6n bif v0 tuf,n thri

86o c6o tdi chinh <lu-o. c lpp theo c6c ChuAn mqc K1i toSn ViQtNam, Chi5 dO K6 to6n Doanh nghiQp

ViQt Nam vd chc quy dlnh ph6p lj c6 li6n quan <l6n vi6c lfp vd trinh'bdy b6o c6o tdi chinh'

(b) Co s& tlo ludng

86o c5o tdi chinh, trir b5o c6o luu chuyi5n tiOn te, dugc lfp k€n co so diin tich theo nguy6n tic gi6

g5c. 86o c6o luu chuyi5n ti6n t0 eluqclap theo phuong ph5p gi6n tii5p.

(c) Ky kA toin nIm

Ky kC to5n n[m cira C6ng ty ld tt ngdy I th6ng 1 cli5n ngdy 3l thfingl2.

l0



C6ng ty C6 phin Nufc khodng Quing Ninh
Thuy6t minh b6o c6o thi chinh cho nim t<6t ttrric nghy 31 th6ng L2 nIm 2018 (ti6p theo)

MiuB09-DN
(Ban hdnh theo Th6ng tu sti 200/2014.TT-BTC

ngdy 22/12/2014 cua B0 Tdi chinh)

(d) Ecrn vitiiin tQ k6 todn vi don vi tidn tQ trinh bhy b6o c6o thi chinh

Don vi tidn tC ki5 toAn cria COng ty li D6ng ViQt Nam ("VND"), cfrng ld tlon vi ti6n te du-o. c s[r

dung cho muc dfch lap vh trinh biy b6o c6o thi chinh.

(e) Sli tipu so s6nh

SO tiQu so sdnh t4i ngiy I th6ng 1 n6m 2018 tlugc mang sang til s6 lieu trinh bly trong b6o c6o tii
chinh tl6 ki6m to6n cira C6ng ty t4i ngiy vh cho n6m k6t thric nghy 31 thr4ng 12 nlm 2Ol7 .

3. T6m tit nhrng chfnh sdch k6 to6n chri y6u

Sau ddy li nhirng chinh s6ch kt5 to6n chri ytiu du-o. c Cdng ty 6p dung trong viQc lfp b6o c6o tii
chfnh nhy.

(a) Tidn vi c6c khofrn tucrng tlucrng ti6n

TiAn bao g6m tidn mflt vd ti6n giri ng6n hing kh6ng k],han. C6c khoin tuong tluong tiAn li c6c
khoAn dAu tu ng6n h4n c6 tfnh thanh khoin cao, c6 th6 dA ding chuyi5n AOi tnann m6t luong tiAn
x6c dinh, kh6ng c6 nhidu rrii ro v6 thay tl6i gi6 trf vd duo. c sri'dqng cho muc dfch tl6p ung cdc cam
t<t5t ctri ti6n ng6n h4n hcrn li cho muc dfch dAu tu hay ld c6c mgc tlfch kh6c.

(b) Diu tu nim giir tltin nghy d6o h4n

Diu tu n6m gifr cl6n ngiy d6o han li c6c.khoin dAu tu mi Ban Gi6m ddc C6ng.ty du dinh vi c6
khi ning ndm gifr iI€n ngdy tl6o h4n. DAu tu ndm gifr cl6n ngiy t16o han bao g6m ti6n gui ngAn

hdng c6 ky han. C6c khoin dAu tu niy duo. c ghi nh6n theo gi6 g6c tru di du phdng phii thu kh5
dor.

(c) Phii thu cria kh6ch hirng vh phfri thu kh6c

Phii thu cira kh6ch hing vh phii thu kh6c clugc phan 6nh theo gi6 g6c trir cli du phdng phii thu
kh6 ddi.

(d) Hing tdn kho

Hing t6n kho duoc phin 6nh theo gi6 th6p hon giira gi6 g6c vh gi6 tri thuAn c6 thi5 thuc hi6n duo. c.

Gi5 gdc dugc tinh theo phuong ph6p binh quAn gia quyen vlL bao gO* t5t cit cdc chi phf ph6t sinh
di5 c6 iluqc hing tiin kho d dia di6m vi tr4ng th6i hiQn tai. E6i voi thdnh phAm vh sin phAm dd
, .. l

dang, gii{ g6c bao g6m nguy6n vAt li6u, chi phi nhAn c6ng trgc ti6p vi c6c chi phi sin xuAt chung
tluoc phdn b6. Gi6 tri thuAn c6 th6 thgc hiOn dugc u6c tinh dua vdo gi6 b6n cta hing t6n kho trri
di cdc kho6n chi phi u6c tinh dii hoan thinh sin phAm vh c6c chi phi b6n hing trgc ti6p.

Cdng ty 6p dpng phuong ph6p kO khai thudng xuy6n cl6 hach to6n hing t6n kho.

ll



(ii)

(e)

(i)

(ii)

C6ng ty Cd phAn Nufc khodng Quing Ninh
Thuytit minh b6o c6o tii chinh cho nim t<tit tturic nghy 31 th6ng 12ndm2018 (tiiip theo)

MiuB09-DN
(Ban himh theo Thbng tr sii 200/2014/TT-BTC

ngdy 22/12/2014 cia B0 Tdi chinh)

Tii sin cii Ainn hiru hinh

NguyAn gid

Tdi sin cO dinn hiru hinh <lu-o. c thi5 hiQn theo nguyOn gi6 tri'<li gi6 tri hao mbn lty k6. Nguy6n gi6
tii sin ci5 dirh hiru hinh bao g6m gi6 mua, thu6 nhip kh6u, c6c loai thu6 mua hing kh6ng hohn
lai.vi chi phi li6n quan truc titip ilC tlua thi sin d6n vi tri hoat clQng cho mpc tlich su dpng tl6 dg
ki6n. C6c chi phf ph6t sinh sau khi thi sin cO dinn hftu hinh tl6 tlua vio hoat dQng nhu chi phi sua
chta, b6o du6ng vi dai tu dugc ghi nhfn vho.b6o c6o k6t qui ho4t tlQng kinh.doanh trong n6m
mi chi phf ph6t sinh. Trong trudng hqp c6 th6 chring minh m6t c6ch 16 ring rdng c6c kho6n chi
phi niy lim tlng lqi ich kinh t6 trong tuong lai dp tinh thu duo. c do vi6c sri dung tii sin cd dintr
hiru hinh vugt tr6n mric hoat dQng ti6u chuAn theo nhu it6nh gi6 ban dAu, thi c6c chi phi niy duo. c
vdn h6a nhu m6t khoin nguy6n gi6 tilngth0m cta tii sAn cO Ainn hfru hinh.

Khdu hao

KhAu hao du-o. c tinh theo phuong ph6p tludng thing dua tr0n thcyi gian hiru dpng u6c tinh cta thi
sin cd clinh hiru hinh. Thoi gian hiru dpng u6c tfnh nhu sau:

. nhb cfra vi v4t ki6n tnic

. m|y m6c vd thitSt bi

. phyong ti6n vAn chuy6n

. thi6t bi vdn phbng

5-25nam
5-l0nam
6-l0ndm
3-6ndm

(0

(i)

Thi sin cii ainn vd hinh

Quyin khai thdc

Chi phi d6 c6 duqc gyVAn khai th6c tii nguy6n nu6c kho6ng duqg v6n h6a vi ghi nhfln li tii sin
c6 dinn vO hinh. Kh6u hao <tugc tfnh theo phucrng ph6p dudng thing dua tr6n thoi gian hfiu dgng
tir4d6n8n6m.

Phdn mim mdy vi tinh
,). ;. .Giii mua phAn m6m m6y vi tinh m6i mI phdn m6m ndy kh6ng phii ln mQt b0 phfn gin k6t voi

phAn cring c6 liOn quan thi dugc v6n h6a vh ghi nhfn li tii sin c6 dirn vO hinh. Nguy6n gi6 ciua
ph6n m6m mr4y vi tfnh duoc kh6u hao theo phucrng ph6p duong th[ng trong thoi gian 3 ndm.

Chi phi x6y dqng co bin d& dang

Chi phi xdy dpng co bin do dang phin 6nh c6c khoin chi phf xAy dung v) m6y m6c chua duo. c
hobn thdnh ho{c chua hp dflt xong. Kh6ng tinh kh6u hao cho chi phi xAy dpg co bin dd dang
trong qu5 trinh xiy dgng vh lap dat.

(g)
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(h)

(i)

(ii)

Cdng ty Cd phin Nufc kho6ng Quf,ng Ninh
Thuy6t minh b6o c6o tiri chfnh cho nIm t<6t ttuic ngiry 31 th6ng L2 nilm2018 (ti6p theo)

MfiuB09-DN
(Ban hdnh theo Th\ng tLr sd 200/2014|TT-BTC

ngdy 22/12/2014 cua BA Tdi chinh)

Chi phi trf, trut6,c dii hgn

Chi phi gidi ph6ng mfit bdng

Chi phi giii ph6ng mat bing lh chi phi bdi thuong mi"C6ng ty chi trA cho dAn tu tai khu vuc thu6
mdt bing. Chi phf gi6i ph6ng mflt b6ng dugc phAn b6 theo phuong ph6p <lucrng thing trong thdi
gian 20 n[m.

L,qi th| kinh doanh tir cO phdn h6a

Gi6 tri lar th6 kinh doanh ph6t sinh tri c6 phin h6a doanh nghiCp nhd nu6c du-o. c ghi nhf,n li chi
phf tri tru6c dii han. Gi6 tri lo. i th6 kinh doanh ph6t sinh tir cd phAn h6a doanh nghiCp nhi nu6c
bao g6m gi6 tri thuong hi6u vd gi6 trl ti6m nlng phdt trien. Gi6 tr! thuong hiQu clu-o. c x6c tlinh tr6n
co s6'c6c chi phi thuc t6 cho viQc t4o dlmg vb b6o v6 nhdn hiQu, tOn thuong m4i trong qu6 trinh
hopt cl6ng cua doanh nghidp tru6c thdi di6m x6c dinh gi6 tri doanh nghiOp 5 nim (bao g6m chi
phf thinh lfp doanh nghi6p, chi phi clio t4o nhin vi6n, chi phf quing c6o, tuyOn truy6n trong vh
ngoii nu6c tl6 quAng b6, gi6i thi6u siin phAm, gi6i thi6u cdng ty, xAy dgng trang web...). Gi6 tri
ti6m ning ph6t tri6n dugc tl6nh gi6trdn co sd khi nSng sinh loi cta doanh nghiEp trong tuong lai
khi so s6nh ty suAt lqi nhuAn cira doanh nghiQp voi l6i su6t tr6i phi6u Chfnh phir c6 kj,han 5 nim.
GiA tri lqi th6 kinh doanh ph6t sinh tir c6 phAn h6a doanh nghidp nhi nu6c du-o. c phAn bd theo
phuong p.h6p duong thing trong vdng 10 nim k6 ft khi doanh nghiQp chinh thric chuytSn thinh
cdng ty c6 phdn (tluoc c6p gi6y chung nh4n tl5ng kf kinh doanh chuy6n thinh c6ng ty c6 phin).

(iii) C6ng c4t vd d4tng cqt

Cdng cg vi dqng cu bao g6m c6c tii sin COng ty nim gifr clti sil dgng trong qu6 trinh ho4t dQng
kinh doanh binh thudng, v6i nguy6n gi6 cira m5i tai sin th6p hon 30 tripu VND vh do tl6 kh6ng
dri tli6u ki6n ghi nh6n li tdi sin cO ainn theo quy tlinh hi6n hdnh. Nguy6n gi6 cria c6ng cg vi dgng
cu dugc phAn b6 theo phuong ph6p clucrng thing trong thoi gian tir 2 d6n 3 ndm.

Phii tri nguli b6n vi phii tri kh6c

Phei tre ngudi b6n vi phii trA kh6c th6 hiQn theo gi6 g6c.

Dq phdng

M6t khoin dg phdng tlugc ghi nhfn ntiu, do kt5t qu6 cia mQt su ki6n trong qu6 khri, C6ng ty c6
nghia vp phip l! hiQn tai hodc li0n d6i c6 th6 u6c tinh m6t cdch d,6ngtin cfly, vd chic chin sE lhm
giAm srit cdc loi ich kinh t6 trong tucrng lai cl6 thanh to6n cdc nghTa vp vC khoan ng ph6i tri do
nghia vu tl6. Khoin dg phbng duoc x6c tlinh bing c6ch'chi6t khSu dbng ti6n dU kit5n c6 th6 phii
trA trong tuong lai v6i tj'lQ chiiSt kh6u tru6c thu6 phin 6nh d6nh gi6 hiQn t1i crtathi trudng vA gi6

.).
tri thoi gian cua tien vi rui ro cu the cua khoAn no cl6.

(i)

0)
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(k)

0)

(m)

C6ng ty C6 phAn Nufc kho6ng Quing Ninh
Thuy6t minh b6o c6o thi chinh cho nlm tr6t ttrric ngiy 31th6ng L2nilm2018 (ti6p theo)

MiuB09-DN
(Ban hdnh theo Th\ns tu s6 200/20|4/TT-BTC

ngiry 22/12/2014 cua BA Tdi chinh)

Dlrphdng tr,q ciip thii viQc

Theo BQ ludt'Lao cl6ng Vi6t Nam, khi nhAn vi6n lim vi6c cho cdng ty tir 12 th6ng trd lOn ("nhAn
viOn ctri cli€u ki6n") tU nguyQn ch6m dut ho.p d6ng lao cl6ng cira minh thi bOn su dgng lao tl6ng
ph6i thanh toi{n ti6n tro c6p th6i viec cho nhdn vi6n tl6 tfnh dga tr6n s6 nani lim viQc vh mri'c
luong t4i thoi di6m thdi vi6c cria nhAn vi6n cl6. DU phbng trq c6p thdi viQc du-o. c lfp tr6n co so sd
nim nhin viOn llm viQc cho Cdng ty vi mric lucrng binh quAn cira ho trong vdng s6u th6ng tru6c
ngny kt5t thric lcj,k6 to6n ndm. Cho muc dich x6c tlinh s6 ndm lhm viQc cria nhdn vi6n, thcri gian
nhdn vi6n cl6 tham gia b6o hi€m th5t nghiQp theo quy rlinh ctra ph6p luft ve thdi gian lim vi6c d5
dugc COng ty chi tri trcr cAp th6i vigc du-o. c lo4i trir.

Viin c6 phin vh th{ng du v6n c6 phAn

C6 phi6u ph6 th6ng clugc ghi nhAn theo grd phdt hinh.trt tli c6c chi phi ph6t sinh 1i6n quan trgc
ti6p d0n viQc ph6t hdnh cd phi6u, trir di inh hudng thu6. C6c chi phf tl6 tlu-o. c ghi gi6m vho thfng
du v6n c6 phAn.

Cd phi6u qui
Khi c6 phi;5u phd thdng il6 ph6t hinh du-o. c mua lai, khoin ti6n d5 tri <16 mua lai bao gdm chi phi
li6n quan truc ti6p, 

"sau 
k]ri tri'di c6c Anh huong cfia thu6, duo. c ghi nhfln nhu mQt khoin gi6m trir

v6n.chri s6'hfru. C6 phi6u mua 14i clugc phAn lo4i l) c6 phi6u qul thu6c v6n chir sd hiru. Khi c6
phii5u qu! tlugc bi4n ra cho mpc clich t6i ph6t hdnh, gi6 v6n cria cd phi6u tdi phdt hdnh <luoc x6c
tlinh theo phucrng ph6p binh quAn gia quyAn. Ch6nh lQch gifra" khoin ti€n nhdn ducr. c vi giri v6n
cira c6 phi6u t6i ph6t hdnh clugc ghi nhfn trong th[ng du v6n c6 phAn.

Thu6

Thu6 thu nhflp doanh nghiCp tffi trOn lgi nhu4n hoic l5 cria ndm bao gdm thui5 thu nhAp hiQn hdnh
vi thuti thu nhdp hoSn lai. Thu6 thu nhfp doanh nghiCp <luo. c ghi nhfln trong b6o c6o k6t qui hoat
dQng kinh doanh lgoai tru frucrng hqp c6 c6c khoin thuti thu.nhdp li6n quan cl6n c6c khoirn mpc
tlugc ghi nhfn thing vio v6n chri sd hfiu, thi khi d6 c6c thu6 thu nhdp niy cfing du-o. c ghi nh6n
thing vho v6n chri so hiru.

Thu6 thu nhAp hiQn hinh.li kho6n thu6 dU kiiSn phii nQp duq tr6n thu nhf.p chiu thu6 trong n6m,
su dpng c6c mfc thu6 suAt c6 hi6u luc tpi ngdy k6t thric kj,kC todn ndm, vh c6c khoin di6u chinh
thu6 phAi nQp li6n quan d6n nhirng ndm tru6c.

Thu6 thu nhfp ho6n lai tluo. c tinh theo phuong phdp bing c6n cl6i kt5 to6n cho c6c ch6nh lQch t4m
thoi gifi'a giltri ghi s6 cho muc rlfch b6o c6o tdi chfnh vi giltri sir dung cho mgc clich tfnh thur5

cta c6c khoin mpc tdi sin vi nq phii trh. Giltri cria thu6 thu nh6p ho6n l4i tlu-o. c ghi nh{,n dga
tr6n c6ch thric dg kii5n thu trOi noAc thanh to6n gi6 tri ghi s6 cria c6c khoin muc thi siirn vi no phii
trA su dung c6c mfc thu6 su6t c6 hiQu lgc ho{c co bin iO nigu luc tai ngiy ktit thric lcj,k6 to6n
nim.

Tii.sin thu6 thu nhfp hodn lai chi clu-o. c ghi nhfn trong ph4m vi chic chfn c6 clir lqi nhufn tinh
thu6 trong tuong lai d6 c6c chOnh lgch tam thdi nly c6 th6 sri' dgng ducy. c. Thi sin thui5 thu nhAp
hoSn lai <luo. c ghi gi6m trong pham vi khdng cbn chic chin li c6c lqi ich vO thut5 liOn quan ndy sE

sir dung duoc.
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(n)

C6ng ty Cd phin Nufc kho6ng Quflng Ninh
Thuyiit minh b6o c6o tii chinh cho nlm t<6t ttrfc ngiy 31th6ng 12nilm2018 (ti6p theo)

MiuB09-DN
(Ban hdnh theo Th\ng tu s6 200/2014/TT-BTC

ngdy 22/12/2014 cua B0 Tdi chinh)

Doanh thu b6n hhng

Doanlr fu bdg hing dugc ghi nhfn trong b6o c5o k6t quA hoat dQng kinh doanh khi phAn lon rui
ro vi loi fch gdn li6n voi quy6n sd hfiu sin ph6m hodc hing ho6 clugc chuyen giao cho ngudi mua.
Doanh thu b6n hhng kh6ng tlu-o. c ghi nh4n n6u nhu c6 nhfr'ng yi5u t6 kh6ng chic chin trong y6u
li6n quan toi khe ning thu h6i c6c khoAn phAi thu hodc liOn quan toi khi ning hlng b6n bi trA lai.
Doanh thu bi4n hdng ducr. c ghi nhAn theo s6 thuAn sau khi da trir cli s6 chitit kh6u gihm gi|ghi tr6n
h5a clon bi{n h}rng.

Doanh thu ho4t tlQng tii chinh vh chi phi tii ch(nh

Doanh thu hoqt ilQng tdi chinh

Doanh thu thi chinh bao g6m thu nhAp l6i ti6n gili ng6n hing vi l6i ch0nh lQch tj' gi6 h6i dodi.

Thu nhfp tir ti6n l6i ducv. c ghi nhdn theo ty 16 tucrng img v6i thdi gian dga tr6n s6 du g6c vd l6i
su6t 6p dung.

Chi phi tdi chtnh

Chi phi tdi chfnh bao g6m chi phf l6i vay vh l5 chOnh lQch t! gia h6i doai.

Chi phf di vay tlu-o. c ghi nh6n li mQt chi phi trong nim khi chi phi niy ph6t sinh, ngoai trir trudng
hqp chi phf tli vay li6n quan d6n cdc khoin vay cho mgc dfch hinh thnnh thi sin tlir tli6u ki6n vdn
h6a chi.phf tli vay thi khi d6 chi phi di vay ph6t sinh trong su6t thoi gian hinh thlnh tii sin sE

dugc vdn ho6 vd ghi vlo nguydn gi6cdc tii siLn liOn quan ndy.

C6c khoin thanh to6n thu6 ho4t tlQng

C5c khoin thanh to6n thu6 hoat dQng dugc ghi nhAn trong b6o cr6o k6t qui ho4t dQng kinh doanh
theo phuong ph6p rluong thing dua vio thdi han cta hqp d6ng thuO, C6c khoin hoa h6ng rli thu6
<lugc ghi nhAn trong b6o c6o k6t qui ho4t tlQng kinh doanh nhu li mQt b0 phan hqp thhnh cria t6ng
chi phi thu6.

L6i tr6n c6 phi6u

Cdng ty trinh biy l6i co bin vd l6i suy gi6Lm tr6n co phieu (EPS) cho cdc c6phi6u phd thdng. LIi
co bin tr6n c6 phi6u duqc tinh bing cdchlly ldi hoflc l5.thu6c v6 c6 d6ng phd th6ng cira COng ty
chia cho s6luong c6 phi6u ph6 th6ng binh quAn gia quy6n luu hinh.trong nim. Ldi suy giim trOn
cd phi6u duoc x6c clinh b6ng c6ch cli6u chinh lii hoic 16 thu6c v6 c6 tl6ng ph6 th6ng cira C6ng ty

. i, A ..a
vlr so luong co phieu ph6 th6ng binh quAn dang luu hanh c6 tinh tl6n cdc inh hudng cria c6 phi6u
pho th6ng tidm n5ng.

Lii vd l5 thudc vC cd dOng ph6 thdng cria C6ng ty duo. c x6c dinh sau khi trtr cli khoin ph6n b6 vho
qu! khen thudng, phric loi trong nim.

(o)

(i)

(ii)

(p)

(q)
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(r)

(s)

C6ng ty Cd phin Nufc kho6ng Quf,ng Ninh
Thuytit minh b6o c6o tii ch(nh cho nim t<Ot ttrfc nghy 31 th6ng 12nilm2018 (ti6p theo)

MfuB09-DN
(Ban hdnh theo Th6ng tu sii 200/2014/TT-BTC

ngdy 22/12/2014 cua B0 Tdi chfnh)

B6o c6o bQ phfn

C6ng ty chi hoat dQng trong mQt linh vgc kinh doanh chinh, <16 li sin su6t va kinh doanh tl6 u6ng
vi trong m6t khu vgc clia ly ld Vi6t Nam.

C6c b6n li6n quan

Cdc b6n dugc xem li b6n li6n quan cria C6ng ty ntiu m$t b6n c6 khd n6ng, truc tii5p hoic gi6n titip,
kii5m so6t b6n kia hodc g6y inh huong d6ng kC t6i b6n kia trong vi6c ra c6c quy6t ctinh tdi chfnh
vi ho4t d6ng, hodc khi Cdng ty vh bOn kia cing chiu su kitim so6t chung ho4c inh huong d6ng kC

chung. C6c bOn li6n quan c6 th€ li c6c cdng ty ho[c cdc cdnhAn, bao giim ci c6c thanh viOn gia
dinh th6n cfn cria cic cd nhdn ducrc xem li li6n quan.

C6c c6ng ty li6n quan bao g6m c6ng ty mg vi c6ng ty m9 c6p cao nh6t vd cdc cdng ty con vh c6ng
ty li6n k6t cua cdng ty m9 nhy.

4. Ti6n vi c6c khof,n tucrng tluong ti6n

TiAn mit
-.;.lren gul ngan hang
Ciic khoAn tuong tluong tidn

Ti6n vi c6c kho6n tucmg tluong ti6n trong b6o c6o
luu chuy6n ti6n tQ

C6c b6n li6n quan kh6c
. C6ng ty Cd phAn Hing tiOu dirng Masan
. C6ng ty TNHH MQt Thanh viOn C6ng nghiCp Masan

t9.633.924.672 64.957.880.700

3ut2t20t8 11112018
VND VND

61.05s.590.71s
258.826.975

3ut2t20t8
VND

31 1 .520.908
322.403.764

19.000.000.000

UU20t8
VND

773.O89.717
3.884.790.983

60.300.000.000

5.

C6c khoin tucrng clucrng ti6n phin 6nh cdc khoin ti6n gui ngAn hing c6 hj,h4n v6i k}h4n g6c
khdng qu5 3 th6ng kC tir ngiy giao dich.

PhAi thu cria khdch hing

Phii thu cria kh6ch hing li b6n li6n quan

Kho6n phai thu thuong m4i.tir c6c b6n 1i6n quan khOng c6 clAm b6o, kh6ng huong l6i vd c6 thoi
han thu h6i trong 90 ngly kC tir ngiy ghi trOn h5a tlon.
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C6ng ty C6 phAn Nur6'c khoSng Quf,ng Ninh
Thuy6t minh b6o c6o thi chffi cho nlm X6t ttrfc nghy 31th6ng 12nilm2018 (ti6p theo)

MfluB09-DN
(Ban hdnh theo Th6ng tu s6 200/2014/TT-BTC

ngdy 22/12/2014 cua B0 Titi chinh)

6. PhAi thu ngin h4n kh6c

Ldi du thu tir ti6n gui ngAn hdng
-!Ky quy ngdn h4n

Ph6i thu kh6c

7. Hing t6n kho

Nguydn v4t liQu
C6ng cu vi dung cu
Thanh phdm
Hing h6a

3lll2l20l8
Gi6 giic Du phbng
VND VND

5.845.656.O47
3.126.364.793

115.653.837

3111212018 uu20t8
VND VND

166.652.054 380.208.335
30.000.000 247.380.000
28.680.000 94.217.490

225.332.054 721.805.82s

Uu20t8
Gi6 giic Dg phbng
VND VND

4.632.374.1s9 (80.s92.677)
3.216.416.578
2.265.843.434

142.675.392

9.O87.674.677 10.257.3O9.s63 (80.s92.677)

Bitln cl6ng du phdng giim gi|hing t6n kho trong ndm nhu sau:

56 du dAu n6m
Tdng dg phdng trong n[m
Sri'dpng dg phdng trong n6m
Hohn nhAp dp phdng trong ndm

SO au c,r6i n5*

T4i ngdy 3l
VND).

2018
VND

80.592.677
773.r39.5t1

(836.724.279)
(r7.007.909)

2017. VND

r.t52.55t.952
t46.402.006

(1.2r8.361.281)

80.592.677

thdng 12 ndm 2018, khdng c6 hdng t6n kho ch{m luin chuy,5n Qtll2018:81 triqu
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9.

C6ng ty Cd phin Nuri'c kho6ng Quing Ninh
Thuy6t minh b6o c5o tii chfnh cho nIm t<6t ttrfc ngiy 31 thring 12nilm2018 (ti6p theo)

MAuB09-DN
(Ban hdnh theo Th6ng tu sd 200/2014/TT-BTC

ngdy 22/12/2014 cua B0 Tdi chinh)

Trong nguyOn gi6 tii sin. c6 clinh hfiu hinh cira COng ty c6 cdc td,i sin c6 nguy6n gi6ld 10.244
tri6u VND d6 kh6u hao h6t t4i ngdy 31 th6ng 72 ndm2}18 (llll2}18: 169 triQu VND), nhung vin
clang dugc su [ung.

Tii sin c6 dinh vd hinh

Nguy6n gi6

SO au ddu n6m
Ting trong ndm
Gi6m kh6c
2(oa so

SO au cu6i n6m

Gi6 trihao mbn lfiy kii

SO du dAu ndm
Kh6u hao trong ndm
X6a sd

SO au cu6i n6m

Gi6 tricdn lai

SO Ou tliu ndm
^A , A,
:ro du cuol nam

Quydn
khai th6c

VND

15.767.950.000
2.765.431.200

(s.388.210.000)

PhAn mdm
m6y vi tfnh

VND

1.612.247.798_

(490.000.000)

T6ng
VND

17.380.197.798
2.765.431.200

(s.388.210.000)
(490.000.000)

t3.145.171.200 r.122.247.798 14.267.418.998

6.273.850.000
1.323.244.578

988.776.798 7.262.626.798
374.082.599 1.697.327.177

(490.000.000) (490.000.000)

7.597.094.578 872.859.397 8.469.953.975

9.494.100.000
5.548.076.622

623.471.000 10.117.571.000
249.388.401 5.797.465.023

Trong nguy6n gi|tiyi sin c6 tlfnh v6 hinh ctra C6ng ty c6 cdc tii sin c6 nguy6n gi6ld 171 triQu
VND da kh6u hao fu5t tai ngiy 31 thdngl2ndm 2018 (ll1l2Ol8:171 tri6u VND), nhtmg v6n dang
dugc su dgng.
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C6ng ty C6 phAn Nu6'c kho6ng Quing Ninh
Thuy6t minh b6o cr{o t}ri chinh cho nim t6t ttlic ngiy 31 thSng L2 nim 2018 (ti6p theo)

MiuB09-DN
(Ban hdnh theo Thbng tlr sii 200/2014/TT-BTC

ngdy 22/12/2014 cua BA Tdi chinh)

10. Chi phf xAy dgng co bin d& dang

SO du dAu ndm
TAng trong nam
Chuy6n sang thi sirn cO clinh hiru hinh
Chuydn sang chi phf tri tru6c dli h4n

^^ , i.50 clu cuor nam

C6c cdng trinh xAy dr,mg co bin do dang l6n nhu sau:

M6y m6c vI thi6t bi

3Ut2t20t8
VND

2018

. VND

1.131.382.000
6.795.350.658

(7.02s.082.718)
(901.649.e40)

UU2018
VND

1.131.382.000

11. Chi phi tri tru6c dii h4n

Chi phi gini
ph6ng mit blng

VND

3.53'7.344.752

Lqi th6 kinh
doanh tir

c6 phAn h6a
VND

25.074.969.229

COng cg vir
dgng cg

VND

3.324.952.552
939.615.503

901.649.940
(2.9s9.690.724)

T6ng
VND

31.937.266.533
939.615.s03

901.649.940
(6.318.6s5.194)

S6 du clAu n6m
Tdng trong nim
Chuy6n tir chi phf x6y
dlrng co bin do dang
Phdn b6 trong n6m

^i , a.50 du cuol nam

(224.s93.3r7) (3.134.37 1.rs3)

3.312.7 5r.435 21.940.598.07 6 2.206.527 .27 t 27 .459.87 6.782
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C6ng ty Cd phin Nufc khodng Quing Ninh
Thuy6t minh b6o c6o thi ch(nh cho nim fet tnric ngiy 31 th:6ng L2nilm2018 (ti6p theo)

MiuB09-DN
(Ban hdnh theo Thbng tu tii 200t20|4/TT-BTC

ngdy 22/12/2014 cila B0 Tdi chinh)

12. Tii sin thu6 thu nh$p hofln l4i

Tii sf,n thu5 thu nhfp ho6n l4i:
Chi phf phii trA vi du phdng

Thu6 thu nh$p hoin lai phfli tr6:
Tii sin c6 tlinh

Tdi sAn thu6 thu nh6p hodn l4i thuAn

13. PhAi tri ngucri bdn

Phii tri nguli b6n chi ti6t theo k) fun thanh todn

3U12t2018 UU20r8
VND VND

t.245.568.769 1.568.227 .823

(630.t7s.rzs) (6s1.024.000)

615.393.644 9t7.203.823

Ngdn h4n
Ddi han

31tr212018
VND

7.326.977.77r
1.972.375.O40

uU20r8
VND

t0.436.5r7.447
3.119.490.000

9.299.352.811 13.556.007.447
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Cdng ty C6 phfln Nur6'c kho6ng Quing Ninh
Thuy6t minh b6o cr{o tiri chinh cho nim t<6t ttrfc ngiy 31 thrflng l2ndm2018 (ti6p theo)

MfuB09-DN
(Ban hdnh theo Thing tu sO 200/2014/TT-BTC

ngdy 22/12/2014 cia B0 Tdi chinh)

15. Chi phf phii tri

Thuong vd luong thrdng 13

Chi phi kho vfn
Chi phi kh6c

Phni tri kh6c

Phii tri ngin h4n kh6c

Kinh phi c6ng clodn vi b6o hi6m x6 h6i
C6 tric phii tri
Phai tre kh6c

(b) Phii tri dhi h3n khdc

Nhfn ky quy, ky cugc dii h4n

L6.

(a)

3uta208 l.ll.l20l8
VND VND

6.114.728.844 6.246.25r.343
- 1.318.248.348

t63.673.347 197.601.660

6.278.402.191 7.762.101.351

3Ut2l2018
VND

114.988.840

23.626.4r3

uu2018
VND

129.056.1t1
570.000

30.414.000

138.615.253 160.040.1 11

3ut2t20t8
VND

lnt20t8
VND

2.980.483.000
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L7.

C6ng ty Cd phffn Nufc kho6ng Quing Ninh
Thuy6t minh b6o c6o tii chinh cho nim t<5t ttnic nghy 31 thrf,ng 12nilm2018 (ti5p theo)

MAuB09-DN
(Ban hdnh theo Th6ng tu sd 200/20141TT-BTC

ngdy 22/12/2014 cua BA TAi chinh)

Qui khen thuffng, phfc lgi
Bii5n dQng cth qu! khen thu0ng, phric lgi trong nim nhu sau:

SO au dAu nim
Sir dpng trong ndm

SO au cu6i nem

2018 2017
VND VND

332.600.000 529.200.000
(82.000.000) (1e6.600.000)

2s0.6Q0.000 332.600.000

Dq phbng phii tri dhi h4n

Bi6n dQng cria dg phdng trg c6p thdi viQc trong n6m nhu sau:

18.

2018
VND

6.274.607.9s8
(210.437.4s8)

2017
VND

7.248.t33.000
(973.szs.042)

SO Au dAu ndm
Dy phdng hohn nhQp trong nim

sO du cu5i ne* 6.064.170.500 6.274.607.958
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C6ng ty Cd phAn Nufc khoSng Quing Ninh
Thuy6t minh b6o c6o tiri chinh cho nim t<6t ttlic nghy 31 th6ng L2ndm2018 (ti6p theo)

MAuB09-DN
(Ban hdnh theo Thbng tlr sd 200/20\4/TT-BTC

ngdy 22/12/2014 cua B0 Tdi chinh)

20. Viin c6 phAn, th4ng du v5n c6 phin vd c6 phi6u qui
-.4 .:. , ). rVdn c6 phdn'tluo. c duyQt vi dd,ph6t hanh cta COng ty ld:

Uu20t8
Sii luq,ng
c6 phi6u VND

Vlin c6 phffn tluqc duyQt vh
rI5 phdt hinh 

.
C0 phi6u ph6 th6ng

Cd phi6u quf

Viin c6 phAn hiQn tlang
Iuu hinh

^1 ,.i , i , ^uo pnleu pno tnong

Th[ng du v5n cd ph6n

CO phi6u ph6 thdng c6 mQnh gir6ln 10.000 VND. M5i c6 phii5u ph6 th6ng tucrng img v6i mQt
quydn bi6u quy6t tqi cdc cuQc hop c6 cl6ng ctia Cdng ty. C6c c6 tl6ng duoc nhAn c6 tfc mi C6ng
ty c6ng bd vio tirng thoi <ti6m. TAt ci c6 phii5u ph6 th6ng d6u c6 thf tU uu tiOn nhu nhau AOi voi
tii sAn cdn l4i cria Cdng ty. DOi va cdc c6 phi6u dE tlugc Cdng ty mua lai, c6c quydn tr6n cldu bi
t4m ngring cho tcri khi chring tlugc ph6t hanh lai.

Khdng c6 biiin <lQng vdn c6 phAn trong ndm.

CO trfc

Trong cuQc hgp ngly 6 thdng4 ndm 2018, Dai hQi <l6ng C6 tl6ng ctra C6ng ty <15 quytSt dinh chia
1 , .: .).

co tuc bang tien voi s6 ti6n 1I9.575 triQu VND (2017:9.575 triCu vND).

Khoin mgc ngoii bing cAn tliii kii to6n

Cam krit chi ti6u v5n

Tai ngiy b6o c6o,Cdng ty c6 cic cam k6t ,6n sau c16 dugc duyQt nhung chua du-o. c phin 6nh trong
bAng cAn tl6i k6 toan.

3Utzt20t8
Sii luqng
cd phi6u VND

21.

8.000.000 80.000.000.000 8.000.000 80.000.000.000

20.600 247.200.000 20.600 247.2}O.OOO

7.979.400 79.794.000.000 7.979.400 79.794.000.000

176.083.000 176.083.000

3ut2t20t8 uu20t8
VND VND

800.000.000 869.862.309Dd clugc duy6t nhung chua ky t<6t trqp d6ng
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C6ng ty C6 phin Nu6'c khodng Quing Ninh
Thuy6t minh b6o c6o tii chinh cho nim t6t ttrflc ngiy 31th6ng L2nilm2018 (tiiip theo)

MAu B 09 -DN
(Ban hdnh theo Th6ng tr si| 200/2014/TT-BTC

ngdy 22/12/2014 cua BA Tdi chinh)

23. Doanh thu bdn hing
T6ng doanh thu thi5 hi€n t6ng giltrihhng b6n, kh6ng bao g6m thut5 gi6 tri gia ting.

Doanh thu thuAn bao g6m:

2018 2017
VND VND

224.834.832.t79 331.262.377.114

24.

T6ng doanh thu

' B6n thinh phAm vd hing h6a

Tru di c6c khoin gi6m trir doanh thu
. Chi6t kh6u thuong mai
. Hing b6n bi tri lai

Doanh thu thuAn

Gi6 v6n hing b6n

T6ng gi6 v6n hing b6n
. Thinh phAm vh hing hda tl5 b6n
. DU phdng gi6m gi6 hing tdn kho

Doanh thu ho4t tlQng tii chfnh

Ldi ti6n grii ngAn hing
Ldi chOnh lQch tj'gi6 hdi do6i

- 20.819.186.050
216.476.444

224.6t8.3s5.735 310.443.191.064

2018 2017
VND VND

193.321.307.590 192.180.843.730
756.131.602 146.402.006

194.077.439.192 t92.327.245.736

25.

2018
VND

1.321.12t.345
7.070.500

2017
VND

3.011.787.742
5.571.000

3.0t7.358.7421328.191.845
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Cdng ty Cd phfln Nur6'c kho6ng Quflng Ninh
Thuy6t minh b6o c.{o t}ri chinh cho nim t<iit tttic ng}ry 31 thr{ng 12 nilm2018 (ti6p theo)

MfiuB09-DN
(Ban hdnh theo Th6ng tu tii 200/20\4|IT-BTC

ngdy 22/12/2014 cua BA Tdi chinh)

26. Chi phi b6n hing

Chi phi nh6n vi6n
Chi phf kho v6n
Chi phi qu6ng c6o vd khuy6n m6i
Chi phi trung biy
Chi phi nghiOn criu thi trudng
Chi phi kh6c

27. Chi phf quen lf doanh nghiQp

Chi phi nhAn viOn

Chi phf kh6u hao vd phin b0
Chi phf thu0 hQ thdng dudng truyAn vd dich vg
cdng nghQ th6ng tin
Chi phf nghiOn cfu vi ph6t tri6n
Chi phf kh6c

28. Chi phf sin xu6t vir kinh doanh theo y6u tii

Chi phi nguy6n vdt liqu trong chi phf s6n xudt

Chi phf nhdn vi0n
Chi phi khSu hao vd phAn b6
Chi phi dich vU mua ngoii
Chi phf kh6c

2r.266.606.227 15.055.956.379

2018
VND

2017
VND

3.220.364.127 21.948.798.t92
4.206.035 18.807.361.257

93.278.12s 18.306.389.157
- 1.145.776.031
- 316.s20.000

168.053.847 4.6t6.73s.582

3.485.902.134 65.141.580.219

t2.795.5t2.061
1.013.270.963

213.135.838
37.052.372

7.207.634.993

2017
VND

6.305.741.587
934.163.742

t64.887.521
t52.265.200

7.498.898.329

2018
VND

2018
VND

143.335.640.050

48.405.636.r40
9.233.165.34t
5.044.058.206

12.81t.447.816

143.024.900.644

59.362.082.620
9.585.190.186

44.7s8.868.463
15.793.740.420

2017
VND
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29.

(a)

C6ng ty C6 phAn Nufc kho6ng Quing Ninh
Thuy6t minh b6o c6o tii chfnh cho nim ti6t tmc nghy 31 th6ng 12 nim 2018 (ti6p theo)

MfluB09-DN
(Ban hdnh theo Thbng tu sii 200/2014IT-BTC

ngdy 22/12/2014 cua B0 Tdi chinh)

Thu6 thu nhfp doanh nghiQp

Ghi nhfn trong b6o c6o kiit qui ho4t tlQng kinh doanh

2ot8 2017
VND VND

Chi phf thu6 thu nh$p hiQn hinh
NEm hiQn hdnh
Dp phdng thi6u trong nhffng n6m tru6c

Chi phi thuS thu nhffp hodn l4i
Ph6t sinh vi hoin nh4p c6c ch6nh lQch t4m thoi

Chi phf thu6 thu nhfp doanh nghiQp

(b) oiii ctri5u thu6 su6t thgc t6

Loi nhudn k6 toiin truoc thu6

Thu6 tinh theo thu6 su6t cria COng ty
Chi phf khdng cfuo. c kh6u trir thu6
Dg phbng thi6u trong nhftng n5m tru6c

1.138.889.433 7.740.954.685
- 193.710.864

1.138.889.433 7.934.665.549

301.810.179 456.814.038

1.440.699.612 8.39t.479.587

2018
VND

2017
VND

6.876.044.633 40.482.933.620

1.37 5.208.927 8.096.s86.724
65.490.685 101.181.999

193.710.864

r.440.699.612 8.39t.479.587

(c) Thu6 sudt 6p d,tng

COng ty c6 nghia vu nQp cho Nhi nu6c thu6 thu nhflp doanh nghidp voi thu6 su6t li 2OVo ti ndm
2016 tr6 di.
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(a)

(i)

30.

Lo. i nhuin thuAn thuQc ve cO d6ng ph6 thdng

SO cO phiAu phA thing binh quiln gia quyin

C6 phiiiu ph6 th6ng d6 ph6t hhnh cliu nIm - hiQn dang
luu hiLnh

Anh hu6ng cira viQc mua c6 phi6u qu!

^i A ..a
56 c6 phieu phd th6ng binh qudn gia quy6n tlang luu hdnh

A.cuol nam

(iii) Iii cobfin tuAn cO phi6u

C6ng ty Cd phin Nu6c kho6ng Quing Ninh
Thuyiit minh b6o c6o tii chinh cho nIm t<6t ttrfc ngiy 31 th6ng 12ndm2018 (ti6p theo)

MAuB09-DN
(Ban hdnh theo Thbng tu tii 200/2014/TT-BTC

ngdy 22/12/2014 cua B0 Tdi chinh)

Lfli trOn c6 phi5u

L6i co bin tr6n c6 phi6u

Vi6c tinh to6n l6i ccy b6n tr6n c6. phi6u cho nim k6t thric ngly 3 I thdng 12 n6m 201 8 dugc dga
tr6n loi nhufn phnn bd cho c6c cO d6ng phd th6ng cta C6ng ty, sau khi trir <li s6 phdn b6 vio qu!
khen thuong, phric loi trong n[m, l]r 5.435.345.021 VND (2017:32.091.454.033 VND) vd sd c6
phi6u ph6 th6ng binh quAn gia quyCn dang luu hinh li 7.979.400 c6 phi6u (2017 : 7 .990.727 c6
phi6u), tlugc tinh nhu sau:

Lqi nhuQn thuhn thuQc vi cA ffing phA tnAng

2018 2017
VND VND

5.435.345.02t 32.091.454.033

2017
VND

2018
VND

7.979.400 8.000.000
(e.273)

7.979.400 7.990.727

2018
VND

2017
VND

4.016Ldi co bAn trOn cd phiiSu 681

(b) L6i suy giflm tr6n c6 phi6u

Tai ngdy 31 th6ng 12ndm2018 vi ngiy 1 th6ng 1 ndm"2018, C6ng ty kh6ng c6 cd phiiiu phd
th6ng tiAm nlng do vAy viQc trinh biy l6i suy giim tr6n c6 phi6u khdng 6p dpng.
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C6ng ty C6 phfln Nufc kho6ng Quing Ninh

31.

Thuytit minh b6o c6o thi chinh cho nIm t<6t ttnic ngiy 31 th6ng 12 nim 2018 (ti6p theo)

Mflu B 09 -DN
(Ban hdnh theo Th6ng tu s6 200/2014.TT-BTC

ngdy 22/12/2014 cua B0 Tdi chinh)

C6c giao dich chri yiiu voi c6c b6n li6n quan

Ngoii c6c s6 hu v6'i c6c b6n li6n quan duo. c trinh bdy trong c6c thuy6t minh kh6c cria b6o c6o tii
chinh, C6ng ty c6 cdc giao dich chtr y6u vcyi c6c bOn li6n quan trong ndm nhu s.au:

Gi6 tri giao dich

C6ng ty mg
C6ng ty TNHH MQt Thhnh viGn Masan Beverage
C6 tfc

C6c c6ng ty li6n quan kh6c
C6ng ty C6 phffn VinaCaf6 Bi6n Hba
Mua hing h6a

COng ty TNHH MQt Thnnh vi6n Masan HD
Mua hing h6a

C6ng ty C6 phAn Nufc kho6ng Vinh Hio
B6n hing h6a

COng ty TNHH MQt Thinh vi6n Masan Brewery
Mua hhng h6a

C6ng ty C6 phin Hing ti6u dilng Masan
B6n hing h6a vd cung c6p dich vp
Mua hing h6a

C6ng ty TNHH MQt Thinh vi6n C6ng nghiQp Masan
B6n hing h6a
Mua hing h6a

Thirnh vi6n quf,n lf cht chiit
ThD lao

2018
VND

748.r79.122

368.600

372.316.704

Distribution
146.859.546

221.850.3s8.615
1.648.678.333

23s.297.250_

2.366.310.453

6.304.920J,00 6.304.920.000

2017
VND

47.170.162

162.127.3t7

64.232.422

1.416.100

2.507.954.619
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C6ng ty Cd phfln Nurf,c khodng Quf,ng Ninh
Thuy6t minh b6o c6o tii chinh cho nim t<5t tffic ngiy 31 th6ng 12nilm2018 (ti6p theo)

MAuB09-DN
(Ban hdnh theo Th6ng tu sii 200/2014/TT-BTC

ngdy 22/12/2014 cila BA Tdi chinh)

T4i ngiy 31 th6ng 12 ndm 2018 vi ngdy 1 th6ng I ndm 2018, Cdng ty c6 cdc thi khoin tiAn gui
h.org l"i hap vi c6 lcj,h4n tpi Nghn hhng Thuong mai C6 phin K! Thuong ViQt Nam theo c6c
di6u khoin giao dich th6ng thudng.

Ngdy 7 thdng3 n[m 2019

P.hnng ThiYtin
KO todn T6ng hqp

Nguoi lfp:
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cONc ry q0 pnAN NrIoc xnoANc euANc NrNH

" Qudng Ninh, ngdy 29 thdng 3 ndm 2019

EAI DIE,N THEO PHAP LUAT

C6Nc TY C B,uQc xnoANc euANc NrNH
\d. \
-., \O {rr coNcw

CO pryi{nr

!{l!^,:n,?!^
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