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CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN        
KHOÁNG SẢN HAMICO 

Tổ 6, Phường Quang Trung, TP Phủ Lý, 
Tỉnh Hà Nam 

MẪU CBTT – 02 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 

18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về 
việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) 

 
                                                                                  Hà Nam, Ngày 20  tháng 04 năm 2010 
 
 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÀ NAM  

NĂM 2009 
 

I. Lịch sử hoạt động của Công ty 
1. Những sự kiện quan trọng:  

- Tổng công ty cổ phần khoáng sản Hà Nam tiền thân là một doanh nghiệp 
nhà nước được thành lập từ tháng 10 năm 1967.  

- Chuyển đổi thành Công ty cổ phần theo quyết định số 0603000007 ngày 
13 tháng 09 năm 2000. Vốn điều lệ :  600 triệu đồng. 

- Tăng vốn ĐL lên 5 tỷ đồng, đăng kí lại lần đầu vào ngày 27 tháng 07 năm 
2004.  
          -Tăng Vốn điều lệ lên 25 tỷ đồng theo Giấy CNĐKKD số 0603000007 do 
Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh Hà Nam cấp. 

-Năm 2007 công ty cổ phần khoáng sản Hà Nam đã tiến hành sát nhập với 
2 công ty:    

+ Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và khoáng sản Hà Nam, đăng ký 
kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nam cấp ngày 19 tháng 10 năm 2004. 
          + Công ty Cổ phần Bao bì Phú Mỹ, Giấy CNĐKKD số 0603000217   

  Trở thành Tổng công ty Cổ Phần Khoáng Sản Hà Nam theo Giấy CNĐKKD số 
0603000007 ngày 22 tháng 11 năm 2007, Vốn Điều lệ của Tổng Công ty Cổ 
phần khoáng sản Hà Nam là 116.900.000.000 đồng  (Một trăm mười sáu tỷ, chín 
trăm triệu đồng). 
           -  Tháng 2 năm 2008 công ty đăng ký niêm yết giao dịch trên thị trường 
chứng khoán và chính thức giao dịch từ ngày 12/11/2008. 

 - Tháng 09 năm 2009 tổng công ty chuyển đổi thành công ty cổ phần tập 
đoàn khoáng sản Hamico 
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2. Quá trình phát triển 

Trong giai đoạn từ khi thành lập công ty đã tiến hành kinh doanh các 
ngành nghề sau:  

Hoạt động thăm dò địa chất, khoáng sản, khai thác chế biến khoáng sản, 
khai thác cát, đá, sỏi, đất sét; chế biến đá; khai thác hóa chất và khoáng phân bón, 
bán buôn kim loại và quặng kim loại. Bán buôn hóa chất (trừ hóa chất nhà nước 
cấm), sản xuất vật liệu xây dựng từ đất, đất sét, sản xuất các sản phẩm gốm sứ 
khác, hàng nội thất công trình.Trồng trọt và chăn nuôi hỗn hợp, mua bán thực 
phẩm nông sản. Kinh doanh bất động sản (kinh doanh nhà, đất đại lý mua bán ký 
gửi hàng hóa. Dịch vụ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy nội địa.  

Xây dựng: Dân dụng, Giao thông đường bộ, Thủy lợi, công nghiệp, đường 
dây và trạm biến áp điện cơ, điện áp từ 35 KV trở xuống. Sản xuất, lắp ráp, mua 
bán: máy điều hòa nhiệt độ, thiết bị nội thất gia đình. Đầu tư xây dựng khu công 
viên văn hóa bao gồm có đủ các hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí; Kinh doanh 
dịch vụ ăn uống; Kinh doanh dịch vụ cảng và bến cảng; bốc xếp hàng hóa, kinh 
doanh du lịch.  

Sản xuất kinh doanh và in mác, nhãn vỏ bao, bao bì đóng gói. Sản xuất, 
chế biến, kinh doanh mua bán các loại khoáng chất, khoáng sản phục vụ cho các 
ngành: công nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, làm phân bón phục vụ nông 
nghiệp; Sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại và các hoạt động sản xuất, 
dịch vụ cho ngành luyện kim và chế tạo kim loại; Sản xuất máy móc thiết bị 
thông thường phục vụ dân sinh. Sản xuất xi măng (P30-P50) các loại; Sản xuất 
các sản phẩm từ bê tông: sản xuất bê tông đúc sẵn, ống , cột. 

  Tổng Công ty được  phép lập kế hoạch và tiến hành tát cả các hoạt động 
kinh doanh theo quy định  của giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh và điều lệ 
công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp 
thích hợp để đạt được các muc tiêu của công ty. 

3. Định hướng phát triển: 
  Tập thể lãnh đạo và các tổ chức Đảng, đoàn thể luôn luôn đoàn kết nhất trí 
vì mục tiêu chung của TCT, tập trung nguồn lực triển khai các nhiệm vụ được 
giao. Xây dựng và phát triển Tổng công ty vững mạnh theo hướng chuyên môn 
hóa cao để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. 

 Mở rộng mạng lưới kinh doanh với hình thức : vừa phát huy nội lực sẵn 
có vừa liên kết liên doanh với các đối tác để mở rộng thị trường trong nước và 
đặc biệt là thị trường xuất khẩu. 

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và đầu tư chế biến sâu  sản phẩm đặc biệt 
là sản phẩm của  ngành khoáng sản nhất là các loại sản phẩm có thể thay thế sản 
phẩm nhập ngoại , sản phẩm có giá trị cao. 
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Tiếp tục thúc đẩy tiến độ  các dự án đầu tư đang thực hiện dở, tập trung 
giải quyết dứt điểm những khó khăn cản trở để sớm đưa dự án vào triển khai. 
 Nhanh chóng xúc tiến tham gia sâu hơn nữa, rộng hơn nữa vào thị trường 

tài chính nói chung, thị trường chứng khoán nói riêng, tạo điều kiện phát huy 

nhanh mạnh thương hiệu tập đoàn, vốn cho các dự án và mối quan hệ liên doanh 

liên kết với các đơn vị bạn. 

 II. Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty  
1. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2009 

Năm 2009, Tổng công ty khoáng sản Hà Nam có nhiều cố gắng trong việc 
hoàn thành kế hoạch SXKD đã trình bày tại ĐHCĐ năm 2008 , xong do ảnh 
hưởng nhiều yếu tố khách quan đặc biệt là cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đã 
dẫn đến những khó khăn cho công ty trong năm tài chính vừa qua (như trong 
phần báo cáo của Tổng giám đốc đã trình bày ). 

 Với vai trò là cơ quan quản lý  công ty giữa 2 kỳ ĐHĐCĐ, HĐQT đánh giá 
những kết quả đáng chú ý của CT như sau: 
- Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh:   75,208,548,266 tỷ  đạt     91% KH 
- Tổng lợi nhuận trước thuế:                       23,930,089,467 tỷ đạt   132,3 % KH         
- Hoạt động sản xuất:  Đã hoàn thiện về cơ bản quy mô đầu tư của  công ty như: 

+  Hoàn thiện đầu tư các dây chuyền công nghệ tuyển và chế biến khoáng sản 
một số loại khoáng sản cao cấp để phục vụ trong nước và xuất khẩu như : Dây 
chuyền sản xuất Thạch Anh cao cấp ; dây chuyền đá soa ; dây chuyền đá sẻ ; dây 
chuyền chế biến nephênyl- syinít ; 

+ Hoàn thiện dây chuyền II nhà máy gạch tuynen Hamico I, 
+ Hoàn thiện  đồng bộ dây chuyền làm chỉ dù từ hạt PP và dây chuyền dệt 

manh, may vỏ bao. 
-Mở rộng một cách có quy mô thị trường kinh doanh trong nước và bước đầu đưa 
sản phẩm của công ty ra xuất khẩu ; Duy trì và phát triển văn phòng đại diện phía 
tại Hà Nội và thành phố HCM - góp phần thuận lợi cho việc kinh doanh và tiếp 
thị sản phẩm.  
- Cấu trúc, chuyển đổi và nhân sự lại bộ máy lãnh đạo từ tổng công ty thành công 
ty cổ phần tập đoàn tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên doanh – liên kết và phát 
triển đa dạng hoá ngành nghề, sản phẩm . 
- Triển khai các dự án cũ , mở mang thêm dự án mới. Từng bước thâu tóm và đưa 
vào hoạt động công ty chứng khoán -  tạo điều kiện cho tập đoàn có thể tham gia 
thị trường tài chính nói chung và thị trường vốn nói riêng 
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- Chuẩn hoá  các hoạt động của công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp , 
luật chứng khoán và các công ty niêm yết . 
- Chăm lo đời sống CBCNV , quyền lợi các nhà đàu tư và tham gia đầy đủ các 
an sinh xã hội trong cộng đồng.  

2. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai: 
2.1. Triển vọng 
 Do Việt Nam đã chính thức hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới 
với việc gia nhập WTO vì vậy mở rộng một cách có quy mô thị trường kinh 
doanh trong nước đồng thời với việc giới thiệu các sản phẩm của công ty ra thị 
trường nước ngoài. Củng cố mạng lưới tiêu thụ, xây dựng các đối tác chiến lược, 
mở rộng các văn phòng đại diện góp phần thuận lợi cho việc kinh doanh. 
2.2. Kế hoạch trong tương lai 
 Tập trung triển khai các dự án đã được phê duyệt. Lên tiến độ cụ thể cho 
từng dự án và theo dõi sát sao tiến độ. Kiện toàn bộ máy tổ chức các Ban quản lý 
dự án. Đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cán bộ tham gia quản lý dự án theo 
kế hoạch đáp ứng nhiệm vụ được giao.  
 
III. Báo cáo của Ban giám đốc 
 
1. Báo cáo tình hình tài chính – tín dụng – kế toán 

1.1 Tình hình tài chính 
- Đảm bảo nguồn vốn đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh, đầu tư của  công ty 

để cho hoạt động ngân hàng vừa lành mạnh vừa thuận lợi  
- Tổ chức tốt hoạt động kế toán theo chuẩn mực quy định, phản ánh đầy đủ, 

trung thực và đáp ứng yêu cầu các hoạt động kinh doanh của Tổng công ty: Ban 
hành quy trình kiểm kê, luân chuyển chứng từ, hạch toán kế toán hàng tháng , quý 
, năm đúng niên độ  

- Thực hiện đầy đủ yêu cầu kiểm toán quý, soát sét sơ bộ 6 tháng đầu năm và 
kiểm toán cuối năm của đơn vị kiểm toán đã được đại hội cổ đông chấp thuận 
giao cho HĐQT và ban lãnh đạo lựa chọn. 
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1.2 Kết quả SX-KD năm 2009 
Bảng 1 
S 

TT 
CHỈ TIÊU KẾTQUẢ 2008 

( Triệu đồng  ) 
KẾT QUẢ 2009 
( Triệu đồng  ) 

TĂNG 
TRƯỞNG 

1 Doanh thu bán hàng và 
cung cấp dịch vụ 

45,947,555,761 75,208,548,266 160 % 

2 Giá vốn bán hàng 21,073,509,655 46,610,255,622 101,5% 
3 Lợi nhuận gộp về bán 

hàng và cung cấp dịch vụ 
24,874,076,106 28,598,292,644 115 % 

4 Lợi nhuận thuần từ hoạt 
động kinh doanh 

13,416,899,147 20,329,082,026 151 % 

5 Lợi nhuận khác 284,821,586 3,601,007,441 1260 % 
6 Tổng lợi nhuận kế toán 

trước thuế 
13,701,720,733 23,930,089,467 174 % 

7 Chi phí thuế thu nhập 
doanh nghiệp hiện hành 

1,724,691,499 3,001,873,285 176 % 

8 Chi phí thuế thu nhập 
doanh nghiệp hoãn  lại 

0 0  

9 Lợi nhuận sau thuế thu 
nhập doanh nghiệp 

11,977,029,234 20,928,252,182 175 % 

10 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1,025 1,790 175 % 
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Bảng 2 
 

STT CHỈ TIÊU ĐVT        KH 2009 TH 2009 % 
TH/KH 

I 
CÁC CHỈ TIÊU SẢN   
LƯỢNG      

1 Sản lượng Sản xuất      
   1.1 Chế biến khoáng sản  Tấn 90.000 92.000 102 % 

   1.2 Vật liệu xây dựng (Gach 
tuynen quy Tiêu chuẩn  ) viên 

50.000.000 55.000 110 % 
   1.3 Ngành bao bì  Tấn 200 150 75 % 

2 Sản lượng kinh doanh      
   2.1 Chế biến khoáng sản  Tấn 85.000 80.000 95 % 

  2.2 Vật liệu xây dựng (Gạch 
tuynen) viên 52.000.000 52.000.000 100 % 

2.3 Ngành bao bì  Tấn  180 130 75% 

II CÁC CHỈ TIÊU TÀI 
CHÍNH      

1 Tổng doanh thu đồng 83,000,000,000 75,208,548,266 91 % 

2 Lợi nhuận thực hiện trước 
thuế thu nhập  

 
đồng 

18.000.000.000 23,930,089,467 132,3 % 
3 Lợi nhuận sau thuế đồng 15.000.000.000 20,928,252,182 139 % 

4 Tỷ suất lợi nhuận / 
vốn Điều lệ  

% 
18 % 20,47 % 113,8 % 

5 Nộp  NSNN đồng 6.500.000.000 8.200.000.000 125 %  
6 Chia cổ tức ( dự kiến )  đồng 10% 15% 150% 

7 Tổng vốn ĐTXDCB& mua 
sắm thiết bị  
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1.3. Số cổ phiếu đang lưu hành: 
 - Tổng số cổ phiếu của công ty:       11.690.000 cổ phiếu 
 - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành:   11.690.000 cổ phiếu 
Trong đó: 
+ Cổ phiếu phổ thông:      11.690.000 cổ phiếu 
+ Cổ phiếu ưu đãi:            0 cổ phiếu 
2- Kế hoạch SXKD năm 2010 
2.1 Kế hoạch  
• Kế hoạch sản xuất : 
- Chế biến khoáng sản      :      100.000 tấn. 
- Vật liệu xây dựng ( gạch tuynen):     60.000.000 viên.  
- Các loại ngành nghề khác       

• Kế hoạch kinh doanh 
- Chế biến khoáng sản                :     90.000 tấn. 
- Vật liệu xây dựng ( gạch tuynen) :     58.000.000 viên 
-    Kinh doanh các lĩnh vực khác                       

• Kế hoạch Tài chính  
- Vốn điều lệ                  :    116,9 tỷ đồng  
- Tổng doanh thu        :     100 tỷ  
- Nộp NSNN         :    10,5 tỷ   tỷ đồng 
- Lợi nhuận trước thuế       :     30 tỷ đồng 
- Lợi nhuận sau thuế       :     25   tỷ đồng 
- Tỷ suất LN sau thuế/VĐL      :     21,4% 
- Chia cổ tức         :     20 % 

 
2.2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch 2010 
 
- Căn cứ vào kế hoạch tổng thể đã được xây dựng giao cho các đơn vị xây dựng 

và đưa ra phương án thực hiện . Nếu có  phát sinh vấn đề Ban lãnh đạo trực 
tiếp họp bàn với đơn vị để tháo gỡ 

- Triển khai học tập và phổ biến bộ định mức kinh tế kỹ thuật đến các đơn vị . 
Yêu cầu các đơn vị trên cơ sở đó định mức chi tiết đến từng công đoạn , từng 
người lao động . 

- Đôn đốc, chỉ đạo sát sao việc triển khai kế hoạch kinh doanh cho hai văn 
phòng đại diện tại Hà Nội, thành phố HCM và các đối tác chiến lược . Tăng 
cường kiểm tra, giám sát hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển hệ thống 
mạng lưới tiêu thụ . Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát bộ phận kinh doanh  thực 
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hiện chính sách, quy chế, quy trình đảm bảo kinh doanh hiệu quả và đúng 
pháp luật. 

- Đào tạo và thu hút nguồn nhân lực nhằm cải thiện và tăng tính chủ động, tạo 
một đội ngũ CBCNV có năng lực quản lý và sáng tạo trong mọi hoạt động sản 
xuất kinh doanh thích ứng với tình hình sản xuất  kinh doanh của Tổng công 
ty. 

- Tập trung triển khai các dự án đã được phê duyệt. Lên tiến độ cụ thể cho từng 
dự án và theo dõi sát sao tiến độ. Kiện toàn bộ máy tổ chức các Ban quản lý 
dự án. Đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cán bộ tham gia quản lý dự án 
theo kế hoạch đáp ứng nhiệm vụ được giao.  
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IV. Báo cáo tài chính 
C«ng ty cæ phÇn tËp ®oμn kho¸ng s¶n hamico B¸o c¸o tμi chÝnh

§Þa chØ: Tæ 14, Phường Quang Trung, Tp Phñ Lý, TØnh Hμ Nam N¨m tμi chÝnh
§iÖn tho¹i: 0351 - 3.851.035          Fax: 0351 - 3.855.296 

 
kÕt thóc ngμy 31/12/2009

 b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n  
 T¹i ngμy 31/12/2009  

 Tμi s¶n   M· sè  TK  
ThuyÕt 
 minh 

 31/12/2009 
VND  

 01/01/2009
VND 

 A. Tμi s¶n ng¾n h¹n    100  66,219,714,054  53,863,774,573 

 I. TiÒn vμ c¸c kho¶n t¬ng ®¬ng tiÒn    110  2,542,502,013  2,168,657,473 

 1. TiÒn     111 111 V.1 2,542,502,013  2,168,657,473 

 II. C¸c kho¶n ®Çu t tμi chÝnh ng¾n h¹n    120  0  0 

 III. C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n    130  47,051,555,122  34,735,048,424 

 1. Ph¶i thu kh¸ch hμng    131 131N  46,497,887,722  16,538,185,277 

 2. Tr¶ tr−íc cho ngêi b¸n    132 331NDN  934,938,150  18,500,689,252 

 5. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c    135 138 V.3 474,702,553  472,405,193 

 6. Dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi    139 139N  (855,973,303) (776,231,298)

 IV. Hμng tån kho    140  16,606,870,703  8,232,094,040 

 1. Hμng tån kho    141 V.4 16,606,870,703  8,232,094,040 

 V. Tμi s¶n ng¾n h¹n kh¸c    150  18,786,216  8,727,974,636 

 3. ThuÕ vμ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i thu Nhμ níc    153 133N V05 18,786,216  0 

 4. Tμi s¶n ng¾n h¹n kh¸c    158 141T  0  8,727,974,636 

 B. Tμi s¶n dμi h¹n     200  140,235,486,108  124,174,591,230 

 I. C¸c kho¶n ph¶i thu dμi h¹n    210  0  0 

 II. Tμi s¶n cè ®Þnh    220  129,185,122,569  105,587,430,100 

 1. Tμi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh    221 V.8 118,462,438,796  92,192,791,109 

     Nguyªn gi¸     222 211  134,467,179,500  103,034,475,557 

     Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ    223 2141  (16,004,740,704) (10,841,684,448)

 3. Tμi s¶n cè ®Þnh v« h×nh    227 V.10 38,400,000  43,200,000 

  - Nguyªn gi¸     228 213  48,000,000  48,000,000 

  - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ    229 2143  (9,600,000) (4,800,000)

 4. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang    230 241 V11 10,684,283,773  13,351,438,991 

 III. BÊt ®éng s¶n ®Çu t    240  0  0 

 IV. C¸c kho¶n ®Çu t tμi chÝnh dμi h¹n    250  9,370,000,000  17,270,000,000 

 2. §Çu t vμo c«ng ty liªn kÕt, liªn doanh    252 223  0  17,270,000,000 
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 3. §Çu t dμi h¹n kh¸c    258 228 V.13 9,370,000,000  0 

 V. Tμi s¶n dμi h¹n kh¸c    260 
 

1,680,363,539  1,317,161,130 

 1. Chi phÝ tr¶ tríc dμi h¹n    261 242 V.14 1,680,363,539  1,317,161,130 

 tæng céng tμi s¶n     270  206,455,200,162  178,038,365,803 

   0 0 0  0 

               
               

 Nguån vèn   M· sè  TK  ThuyÕt 
 minh 

 31/12/2009 
VND  

 01/01/2009
VND 

     

 a. Nî ph¶i tr¶    300  67,871,930,803  48,693,348,626 

 I. Nî ng¾n h¹n    310  62,871,930,803  28,693,348,626 

 1. Vay vμ nî ng¾n h¹n    311         311 V.15 52,492,224,970  22,292,155,671 

 2. Ph¶i tr¶ ngêi b¸n    312  331N  6,851,549,038  3,328,641,648 

 3. Ngêi mua tr¶ tiÒn tríc    313  
131NDN 

 0  1,279,945,232 

 4. ThuÕ vμ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhμ níc    314         333 V.16 2,932,539,555  1,301,191,272 

 5. Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng    315         334  540,976,309  449,940,539 

 6. Chi phÝ ph¶i tr¶    316         335 V17 25,666,667  0 

 11. Quü khen thëng phóc lîi    323 
 

28,974,264  41,474,264 

 II. Nî dμi h¹n    330  5,000,000,000  20,000,000,000 

 4. Vay vμ nî dμi h¹n    334         341 V.20 5,000,000,000  20,000,000,000 

 B. vèn chñ së h÷u     400  138,583,269,359  129,345,017,177 

 I. Vèn chñ së h÷u    410 V.22 138,583,269,359  129,345,017,177 

 1. Vèn ®Çu t cña chñ së h÷u    411      4,111  116,900,000,000  116,900,000,000 

 10. Lîi nhuËn cha ph©n phèi    420         421  21,683,269,359  12,445,017,177 

 II. Nguån kinh phÝ vμ quü kh¸c    430  0  0 

 tæng céng nguån vèn   
  

  440   206,455,200,162  178,038,365,803 

    0 0  

     

     Hμ Nam, ngμy 15 th¸ng 02 n¨m 2010 

              LËp biÓu                          KÕ to¸n trưëng               Tổng giám đốc 

       

       

       

       

       

       
          L©m Thu Trang                 §Æng ThÞ Thu Phương                                                           NguyÔn TiÕn Dòng   
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c«ng ty cæ phÇn tËp ®oμn kho¸ng s¶n hamico B¸o c¸o tμi chÝnh

§Þa chØ: Tæ 14, Phêng Quang Trung, Tp Phó Lý, TØnh Hμ Nam N¨m tμi chÝnh

§iÖn tho¹i: 0351 - 3.851.035          Fax: 0351 - 3.855.296 
  
  

kÕt thóc ngμy 31/12/2009

 

 B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh  
 N¨m 2009  

 CHØ tiªu   M· 
sè  

ThuyÕt 
minh 

 N¨m 2009 bc 
 VND  

 N¨m 2008
VND 

      

 Doanh thu b¸n hμng vμ cung cÊp dÞch vô  01 VI.25 75,208,548,266  45,947,555,761 

 C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu  02 VI.26 0  0 

 Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hμng vμ cung cÊp dÞch vô  10 VI.27 75,208,548,266  45,947,555,761 

 Gi¸ vèn hμng b¸n   11 VI.28 46,610,255,622  21,073,509,655 

 Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hμng vμ cung cÊp dÞch vô    20  28,598,292,644  24,874,046,106 

 Doanh thu ho¹t ®éng tμi chÝnh   21 VI.29 23,577,957  9,515,843 

 Chi phÝ ho¹t ®éng tμi chÝnh   22 VI.30 1,518,636,764  1,070,931,586 

  - Trong ®ã: Chi phÝ l·i vay   23  1,518,636,764  1,070,931,586 

 Chi phÝ b¸n hμng   24  3,791,463,999  7,012,260,413 

 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp   25  2,982,687,812  3,383,470,803 

 Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh   30  20,329,082,026  13,416,899,147 

 Thu nhËp kh¸c   31  8,037,750,896  9,184,991,539 

 Chi phÝ kh¸c   32  4,436,743,455  8,900,169,953 

 Lîi nhuËn kh¸c     40  3,601,007,441  284,821,586 

 Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tríc thuÕ    50  23,930,089,467  13,701,720,733 

 Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hμnh   51 VI.31 3,001,837,285  1,724,691,499 

 Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i   52  0  0 

 Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp   60  20,928,252,182  11,977,029,234 

 L·i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu (*)                        1,790                   1,025  

     Hμ Nam, ngμy 15 th¸ng 02 n¨m 
2010 

 Người lËp biÓu                                          KÕ to¸n trưëng                        Tæng gi¸m ®èc 
      

 
 
 
 
 
   

     L©m Thu Trang                                    §Æng ThÞ Thu Phư¬ng   NguyÔn TiÕn Dòng 
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tæng c«ng ty cæ phÇn kho¸ng s¶n hμ nam      B¸o c¸o tμi chÝnh

§Þa chØ: Tæ 14, Phêng Quang Trung, Tp Phñ Lý, TØnh Hμ Nam   N¨m tμi chÝnh

§iÖn tho¹i: 0351 - 3.851.035          Fax: 0351 - 3.855.296          kÕt thóc ngμy 31/12/2009

B¸o c¸o lƯU chuyÓn tiÒn tÖ 

(Theo phư¬ng ph¸p trùc tiÕp) 

N¨m 2009 

             

ChØ tiªu  
M· 
sè 

  
N¨m 2009 

VND 
  

N¨m 2008
VND

I. Lu chuyÓn tõ ho¹t ®éng kinh doanh       

1. TiÒn thu tõ b¸n hμng, cung cÊp dÞch vô vμ doanh thu 
kh¸c 

 01    51,752,525,401     46,731,545,508 

2. TiÒn chi tr¶ cho ngêi cung cÊp hμng hãa vμ dÞch vô  02   
(46,098,407,391) 

  (57,135,247,748)

3. Tiền chi trả cho người lao động  03     
(6,091,192,468) 

    (4,534,645,203)

4. Tiền chi trả l·i vay  04     
(1,528,631,220) 

    (1,920,264,920)

5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp  05  (1,300,000,000)  619,789,032 

6. Tiền thu kh¸c từ hoạt động kinh doanh  06    19,712,648,125         128,028,000 

7. Tiền chi kh¸c cho hoạt động kinh doanh  07   
(17,936,438,549) 

    (4,815,539,543)

Lu chuyÓn tiÒn tÖ thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh  20  (1,489,496,102)  (20,926,334,874)

II. Lu chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng ®Çu t      

1. TiÒn chi mua s¾m, x©y dùng TSC§ vμ tμi s¶n dμi h¹n 
kh¸c 

 21   
(19,540,306,614) 

  (22,195,226,293)

2. TiÒn thu tõ thanh lý, nhîng b¸n TSC§ & c¸c TS kh¸c  22  7,000,000,000   2,775,221,000 

6. TiÒn thu håi ®Çu t gãp vèn vμo ®¬n vÞ kh¸c  26  9,900,000,000   0 

7. TiÒn thu l·i cho vay, cæ tøc vμ lîi nhuËn ®îc chia  27           23,577,957             9,515,843 

Lu chuyÓn tiÒn tÖ thuÇn tõ ho¹t ®éng ®Çu t  30  (2,616,728,657)  (19,410,489,450)

III. Lu chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng tμi chÝnh      

3. TiÒn vay ng¾n h¹n, dμi h¹n nhËn ®îc  33  95,890,213,965   52,296,734,291 

4. TiÒn chi tr¶ nî gèc vay  34   
(79,720,144,666) 

  (11,802,078,620)

6. Cæ tøc, lîi nhuËn ®· tr¶ cho chñ së h÷u  36  (11,690,000,000)  

Lu chuyÓn tiÒn tÖ thuÇn tõ ho¹t ®éng tμi chÝnh  40  4,480,069,299   40,494,655,671 

Lu chuyÓn tiÒn thuÇn trong kú  50  373,844,540   157,831,347 

TiÒn vμ t¬ng ®¬ng tiÒn ®Çu kú  60  2,168,657,473   2,010,826,126 

¶nh hëng cña thay ®æi tû gi¸ hèi ®o¸i quy ®æi ngo¹i tÖ  61    

TiÒn tån cuèi kú  70   2,542,502,013    2,168,657,473 

 Hμ Nam, ngμy 15 th¸ng 02 n¨m 2010 

         Ngưêi lËp biÓu                          KÕ to¸n trưëng                                                      Tæng Gi¸m ®èc 

       

       L©m Thu Trang                     §Æng ThÞ Thu Phương                     NguyÔn TiÕn Dòng  
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V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán 
- Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ  tin học TP. Hồ Chí 
Minh ( AISC ) 
Địa chỉ: 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP Hồ Chí Minh 
- Ý kiến của kiểm toán độc lập:  
Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực  và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu 
tình hình tài chính tại ngày 31/12/2009, kết quả hoạt động kinh doanh cũng như 
các dòng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày của Tổng công 
ty được lập phù hợp với chế độ và chuẩn mực kế toán Việt Namhiện hành và các 
văn bản pháp lý khác có liên quan. 
VI. Tổ chức và nhân sự 
1. Cơ cấu tổ chức của công ty gồm: 
- Lãnh đạo tổng công ty: 01 Tổng giám đốc, 01 Phó tổng giám đốc 
-  05 phòng chức năng nghiệp vụ: Phòng tổ chức hành chính, phòng thương mại 
và xuất nhập khẩu, Phòng tài chính kế toán, Phòng kế hoạch đầu tư, Phòng công 
nghệ tuyển khoáng. 
2. Tóm tắt lý lịch của các cổ đông trong ban lãnh đạo công ty 
a. Lý lịch ông Nguyễn Xuân Mai: 
- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT 
- Giới tính: Nam  
- Ngày sinh: 10/04/1963 
Nơi sinh: Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam 
- Quốc tịch: Việt Nam  
- Trình độ văn hóa: 10/10 
- Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế quốc dân  
- Quá trình công tác: 
+ Từ năm 1979 -1984 tham gia quân đội 
+ Từg năm 1984 – 1989: Phòng tài chính giá cả huyên Duy /tiên 
+ Từ 1989 – 1995: Công ty xây dựng và dịch vụ nhà ở  
+ Từ 1995 – 1998: Nhà máy xi măng Kiện Khê 
+ Từ 1998 – 2000: Xí nghiệp thực phẩm công nghiệp Phủ Lý 
+ Từ  2000 đến nay: Công ty cổ phần khoáng sản Hà Nan 
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b. Lý lịch ông Nguyễn Tiến Dũng : 
- Chức vụ hiện tại: Ủy viên HĐQT kiêm TGĐ  
- Giới tính: Nam  
- Ngày sinh 23/09/1970 
- Nơi sinh: Hải Hà, Hải Hậu, Nam Định 
- Quốc tịch: Việt Nam  
- Trình độ văn hóa: 12/12 
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp vật tư 
- Quá trình công tác:  
+ 1999 – 2000: Xí nghiệp thực phẩm công nghiệp Phủ Lý 
+ Từ năm 2000 đến nay: Công ty cổ phần khoáng sản Hà Nam 
c. Lý lịch bà  Đặng thị Thu Phương  
- Chức vụ hiện tại: Ủy viên hội đồng quản trị - Phó tổng giám đốc kiêm giám đốc 
tài chính  
- Giới tính: nữ                 -   Ngày sinh: 26/05/1977 
- Nơi sinh: Yên Nam, Duy Tiên,  Hà Nam    - Quốc tịch: Việt Nam 
- Trình độ văn hóa: 12/12 
- Trình độ chuyên môn: Tài chính kế toán  
- Quá trình công tác: 
+Từ năm 95- 99: Nhà máy xi măng Kiện Khê 
+ Từ năm 1999- 2000: Xí nghiệp công nghiệp thực phẩm Phủ Lý  
+ Từ năm 2000 đến nay  : công ty khoang sản Hà Nam  
3. Thay đổi Tổng giám đốc điều hành trong năm:  
 Tháng 11 năm 2009 HĐQT chấp thuận chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc thôi  
giữ chức TGĐ để chuyên trách công việc chủ tịch HĐQT . Đ/c phó TGĐ được đề  
bạt lên vị trí TGĐ – là người đại diện  pháp luật của công ty . 
4.  Số lượng CBCNV và chính sách đối với người lao động: 
a. Tổng số CBCNV đến thời điểm 31/12/2009 là: 470 người 
b. Chính sách đối với người lao động: 

- Giải quyết đầy đủ các chế độ, chính sách, quyền lợi theo quy định của nhà nước 
cho người lao động như: chuyển đổi hệ số lương, đống bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
xã hội….. luôn luôn kịp thời và đầy đủ. 

- Công ty đã xây dựng và ban hành đầy đủ kịp thời các quy chế, quy định liên 
quan đến việc tuyển dụng lao động, thửong, lương, buộc thôi việc…  

5. Thay đổi thành viên HĐQT , Ban giám đốc,BKS , Kế toán trưởng: 
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a.Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị :  
Trong năm kế hoạch có một thành viên HĐQT xin nghỉ vì lý do cá nhân, HĐQT 
đã tiến hành bổ xung thành viên khác của HĐQT  
b.Thay đổi thành viên Ban giám đốc:  
- Đ/c TGĐ nghỉ để  chuyên trách nhiệm vụ chủ tịch HĐQT 
- Đ/c phó TGĐ thường trực được đề bạt thay thế   
c.Thay đổi thành viên Ban kiểm soát: 
Trong năm kế hoạch 01 thành viên BKS nghỉ để nhận nhiệm vụ mới . HĐQT đã 
thống nhất chờ đại hội cổ đông thường niên bầu bổ xung  
d.Thay đổi kế toán trưởng:  

VII. Thông tin cổ đông và Quản trị công ty 
a. Hội đồng quản trị:  
 Hội đồng quản trị gồm: 05 thành viên. Trong đó có 01 thành viên hoạt động độc 
lập không điều hành. 
Tỷ lệ sở hữu cổ phần của hội đồng quản trị  như sau: 
STT Họ Và Tên Chức vụ Số cổ phần 

nắm giữ 
Tỷ lệ     
( % ) 

Ghi chú 

1 Nguyễn Xuân Mai Chủ tịch HĐQT  5.700.000 48.76  
2 Đặng Văn Lành Ủy viên HĐQT  3.000 0.026 bổ xung 
3 Nguyễn Tiến Dũng Ủy viên HĐQT  

kiêm TGĐ 
500.000 4.28  

4 Nguyễn Minh Hoàn Ủy viên HĐQT 50 000 0.43  
5 Đặng Thị Thu Phương Ủy viên HĐQT –  

Kế toán trưởng 
3000 0.026  

b.Ban kiểm soát: 
Ban kiểm soát gồm 03 thành viên. Trong đó có 01 thành viên hoạt động độc lập 
không điều hành. 

STT Họ và tên Chức vụ Số cổ phần 
nắm giữ 

Tỷ lệ ( % ) Ghi chú 

1 Lê Trung Kiên Trưởng BKS 3000 0.026  
2 Vũ Văn Đồng Thành viên 

BKS 
700 0.006  

3 Đặng Văn Lành Thành viên 
BKS 

3000 0.026 Xin nghỉ 
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c. Mức thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS: 
 Mức thù lao năm 2009 đã chi trả cho thành viên HĐQT, thành viên BKS công ty  

- Hội đồng quản trị: 

+ Tiền thù lao  của thành viên HĐQT kiêm nhiệm  gồm 04 người :   

500.000 đ/ người / tháng × 12 tháng  × 04 người   =   24.000.000  đ 

+ Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách : gồm 01 người  

1000.0000 đ/ người / tháng  ×12 tháng X 01 người = 12.000.000  đ 

 Tổng tiền thù lao cho HĐQT trên năm :           36.000.000  đ 

 b. Ban kiểm soát: 

Thù lao BKS kiêm nhiệm gồm :  

- Trưởng BKS  ( 01 )       : 1000.000 đ/tháng   X 12  = 12.000.000 đ 

- Thành viên BKS ( 02 )  :  500.0000 đ/ tháng X 12  = 12.000 000 đ 

          Tổng tiền thù lao cho BKS trên năm :              24 .000.000  đ 

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông:  

Tổng số vốn điều lệ của công ty hiện nay là 116.900.000.000 (tương đương 

11.690.000 cổ phần ). Tỷ lệ sở hữu cổ phần / vốn điều lệ như sau: 

a. Cổ đông trong nước:  

- Cá nhân: 1691 cổ đông giữ  11308470 cổ phần chiếm 96,7% vốn điều lệ  

- Tổ chức :  6 tổ chức giữ 323870 CP chiếm 2,8% vốn điều lệ   

b. Cổ đông nước ngoài  

-   Cá nhân :   12 cổ đông giữ 28250 CP chiếm 0,25 % vốn điều lệ   

-   Tố chức :  02 tổ chức giữ 18210 CP chiếm 0,15% vốn điều lệ   

 
                                                                  NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN 
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