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NNNNỘỘỘỘI DUNG BI DUNG BI DUNG BI DUNG BẢẢẢẢN CÁO BN CÁO BN CÁO BN CÁO BẠẠẠẠCHCHCHCH    IIII CÁC NHÂN TCÁC NHÂN TCÁC NHÂN TCÁC NHÂN TỐỐỐỐ    RRRRỦỦỦỦI ROI ROI ROI RO    1.1.1.1. RRRRủủủủi ro về kinh ti ro về kinh ti ro về kinh ti ro về kinh tếếếế    Nền kinh tế thế giới trong năm 2016 được dự báo sẽ tăng trưởng khả quan hơn năm 2015. Tuy nhiên, viễn cảnh trở lại thời kỳ tăng trưởng mạnh mẽ và đồng bộ vẫn còn xa vời. Theo đánh giá từ IMF (International Monetary Fund - Quỹ tiền tệ quốc tế) nhận xét trong báo cáo triển vọng tháng 10/2015, dự báo tăng trưởng thế giới sẽ đạt 3,6% trong năm 2016, tăng từ mức 3,1% của năm 2015 và bằng mức tăng trưởng trung bình 3,5% trong giai đoạn năm 1980-2014.  Với nền kinh thế trong nước , năm 2015 được các chuyên gia kinh tế trong nước cho rằng là năm có triển vọng kinh tế lạc quan nhất trong kế hoạch 5 năm đã đề ra của Chính phủ với dự báo tốc độ tăng trưởng GDP 6,2%, lạm phát vẫn duy trì ở mức 4%. Trong năm 2015, một số cam kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh Hải quan Nga – Belarus-Kazakhstan sớm được thực hiện. Đồng thời tiếp tục đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU, Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) và tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN. Việc thực hiện các hiệp định thương mại cũng như tham gia vào các cộng đồng kinh tế thế giới sớm giúp dẫn dắt các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận gần hơn với thị trường quốc tế, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam tăng mạnh hơn so với năm trước. Ngoài ra, năm 2015 cũng là năm mà cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước được chú trọng đẩy mạnh, những đề án cải cách, tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới chính sách để thu hút đầu tư, tận dụng nguồn nhân lực phát triển nền kinh tế... cũng được Quốc hội và Chính phủ tập trung hơn nữa, từ đó tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh và cạnh tranh công bằng.  Sự phục hồi rõ nét của nền kinh tế Việt Nam đã thể hiện ở tốc độ tăng trưởng cao so với kế hoạch đề ra và cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước, tạo thế và lực mới để tăng trưởng cao hơn trong năm tới. Cụ thể, tốc độ tăng GDP của cả năm đạt 6,68%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2015 so với năm 2014 là 0,63% Lạm phát cơ bản cơ bản năm 2015 so năm 2014 là 2,05% (Số liệu từ Tổng Cục thống kê)  Trong nước, tình hình kinh tế về cơ bản ổn định, tuy nhiên hoạt động sản xuất kinh doanh chịu nhiều áp lực từ những bất ổn về kinh tế và chính trị của thị trường thế giới, cùng với những khó khăn từ những năm trước chưa được giải quyết triệt để như áp lực về khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao; sức ép nợ xấu còn nặng nề; hàng hóa trong nước tiêu thụ chậm; năng lực quản lý và cạnh tranh của doanh nghiệp thấp...  
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Tốc độ tăng trưởng kinh tế, lãi suất, lạm phát...là những yếu tố cơ bản hình thành nên hệ thống rủi ro kinh tế tác động trực tiếp đến quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Trong tình hình như hiện nay, Công ty chủ trương vận hành linh hoạt với sự biến động của thị trường, chủ động tìm kiếm cách thức huy động các nguồn vốn với chi phí rẻ đồng thời tiết kiệm tối đa chi phí hoạt động nhằm duy trì tính hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.  2.2.2.2. RRRRủủủủi ro lui ro lui ro lui ro luậậậật phápt phápt phápt pháp    Rủi ro pháp luật là rủi ro phát sinh từ việc không áp dụng kịp thời, không đúng hoặc do sự thay đổi của các văn bản pháp luật đối với hoạt động của Công ty. Công ty Cổ phần Xuất khẩu than – Vinacomin hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, những thay đổi về pháp luật và môi trường pháp lý đều tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Sau khi Công ty đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thành công, Công ty còn chịu sự điều chỉnh của Luật Chứng khoán và các văn bản dưới luật. Ngoài ra, hoạt động kinh doanh nhiều ngành nghề của Công ty cũng chịu sự chi phối của văn bản các ngành. Luật và các văn bản dưới luật của Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện, các quy định còn chồng chéo dẫn đến sự bị động của doanh nghiệp trong việc tuân thủ các quy định về quản trị Doanh nghiệp cũng như của Thị trường Chứng khoán.  Để hạn chế những rủi ro do thay đổi các chính sách, quy định của pháp luật, Công ty luôn theo dõi, cập nhật những thay đổi của các văn bản pháp luật đồng thời có kế hoạch tập huấn, cập nhật kiến thức cho cán bộ nhân viên trong Công ty về các quy định của pháp luật liên quan đến các lĩnh vực tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty vàcác lĩnh vực khác.  3.3.3.3. RRRRủủủủi ro đi ro đi ro đi ro đặặặặc thù ngànhc thù ngànhc thù ngànhc thù ngành    
 RRRRủủủủi ro ti ro ti ro ti ro tỉỉỉỉ    giágiágiágiá    Biến động tỉ giá ngoại tệ là một trong những nhân tố ảnh hưởng lớn tới hoạt động kinh doanh của Công ty. Đây là những yếu tố khách quan, phụ thuộc vào các chính sách vĩ mô cũng như những biến động của tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang áp dụng  chính sách tỷ giá hối đoái thả nổi có kiểm soát. Đây là chế độ tỷ giá thả nổi có quản lý do NHNN xác định trên cơ sở rổ tiền tệ của các nước có quan hệ thương mại, vay, trả nợ, đầu tư với Việt Nam phù hợp với mục tiêu kinh tế vĩ mô trong từng thời kỳ. Từ đầu năm đến nay, trên thị trường quốc tế có nhiều diễn biến nằm ngoài dự báo của các tổ chức quốc tế và trong nước, chẳng hạn như giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây, sự cộng hưởng của việc Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) dự kiến tăng lãi 
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suất, sự suy thoái của kinh tế Châu Âu và cuộc khủng hoảng kinh tế Hy Lạp đã làm cho đồng USD tăng giá cao hơn nhiều so với dự kiến của FED. Thị trường ngoại hối và tỷ giá về cơ bản là ổn định các tháng qua. Tuy nhiên việc Trung Quốc điều chỉnh CNY giảm 1,9% trong ngày 11/8/2015, là mức giảm giá mạnh nhất trong vòng 2 thập kỷ qua, là một cú sốc mới từ bên ngoài, kéo theo một loạt đồng tiền Châu Á chủ chốt khác cũng như chỉ số giá trên thị trường hàng hóa quốc tế sụt giảm. Trung Quốc và các nước Châu Á lại là nhóm đối tác chiếm tỷ trọng thương mại lớn của Việt Nam, việc giảm giá đồng tiền của các nước này sẽ có tác động bất lợi tới tỷ giá và xuất nhập khẩu của Việt Nam. Do vậy, NHNN quyết định nới rộng biên độ tỷ giá liên tiếp từ +/-1% lên +/-2% vào ngày 12/8/2015 và +/-3% vào ngày 19/8/2015 để tạo sự chủ động, linh hoạt cho tỷ giá, cho hoạt động xuất nhập khẩu trước các tác động bất lợi trên thị trường. Động thái nới rộng biên độ tỷ giá của NHNN 02 lần liên tiếp trong khoảng thời gian ngắn có tác động rất lớn tới hoạt động xuất khẩu của Việt Nam, điều ngày đồng nghĩa với doanh thu xuất khẩu của Công ty sẽ tăng theo tiền đồng. Tuy nhiên, hoạt động nhập khẩu Công ty lại chịu tác động ngược lại khi đồng Việt Nam mất giá. Vì hai lĩnh vực này chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu doanh thu của Công ty và có tác động ngược chiều nhau, nên xét về kết quả cuối cùng thì tác động của tỷ giá lên tổng doanh thu của Công ty không thay đổi đáng kể. Ngoài ra, Công ty có những dự báo và biện pháp thích hợp để giảm thiểu những tác động từ rủi ro tỷ giá trong quá trình kinh doanh như Công ty luôn ký hợp đồng với khách hàng, trong đó quy định rõ điều khoản giá bán vật tư, máy móc sẽ biến động cùng chiều với tỉ giá hối đoái giữa VNĐ và USD.   
 RRRRủủủủiiii    ro vro vro vro vềềềề    chính sáchchính sáchchính sáchchính sách    Hoạt động kinh doanh của Coalimex chủ yếu thuộc ngành than, khoáng sản. Do vậy, những thay đổi trong chính sách vĩ mô liên quan đến ngành, những thay đổi trong chính sách, định hướng của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đều ảnh hưởng đến kế hoạch và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Coalimex. Với mục tiêu phát triển đa ngành, ngoài hoạt động xuất nhập khẩu vốn là thế mạnh của Công ty, Coalimex đang tập trung khai thác, mở rộng các thị trường giàu tiềm năng như các hoạt động đầu tư và xuất khẩu lao động... nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận, góp phần hạn chế rủi ro ngành (nếu có) cho Công ty. Công tác xuất khẩu lao động tuy là lĩnh vực đóng góp nhiều tới sự nghiệp phát triển của Công ty nhưng do liên quan đến con người, phong tục tập quán của từng nước, mặt khác ý thức kỷ luật, chấp hành pháp luật và nhận thức xã hội của người lao động Việt Nam còn thấp nên rủi ro trong xuất khẩu lao động tương đối cao. Điều đó đòi hỏi Công ty phải có chiến lược phát triển 
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nguồn nhân lực thực sự chuyên sâu về các lĩnh vực hoạt động của Công ty nhằm giảm thiểu rủi ro trong quá trình thực thi nhiệm vụ.  4.4.4.4. RRRRủủủủi ro bii ro bii ro bii ro biếếếến đn đn đn độộộộng giá trên thng giá trên thng giá trên thng giá trên thịịịị    trưtrưtrưtrườờờờng chng chng chng chứứứứng khoánng khoánng khoánng khoán    Khi cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu sẽ được xác định dựa trên quan hệ cung cầu trên thị trường và chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như: Tình hình hoạt động của Công ty, tình hình Kinh tế - Chính trị - Xã hội, yếu tố tâm lý của nhà đầu tư…Do đó, giá cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán có khả năng biến động. Ngoài ra, việc thay đổi những quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán cũng có thể ảnh hưởng đến giá chứng khoán của Công ty.  5.5.5.5. RRRRủủủủi ro kháci ro kháci ro kháci ro khác      Hoạt động kinh doanh của Công ty có thể phải chịu những rủi ro mang tính bất khả kháng khác như hỏa hoạn, thời tiết, thiên tai, địch họa…có thể gây thiệt hại lớn cho tài sản, con người và hoạt động chung của Công ty.                
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IIIIIIII NHNHNHNHỮỮỮỮNG NGƯNG NGƯNG NGƯNG NGƯỜỜỜỜI CHI CHI CHI CHỊỊỊỊU TRÁCH NHIU TRÁCH NHIU TRÁCH NHIU TRÁCH NHIỆỆỆỆM CHÍNH ĐM CHÍNH ĐM CHÍNH ĐM CHÍNH ĐỐỐỐỐI VI VI VI VỚỚỚỚI NI NI NI NỘỘỘỘI DUNG BI DUNG BI DUNG BI DUNG BẢẢẢẢN CÁO BN CÁO BN CÁO BN CÁO BẠẠẠẠCHCHCHCH    1.1.1.1. TTTTổổổổ    chchchchứứứức c c c niêm yniêm yniêm yniêm yếếếếtttt    Ông     VVVVũ Vũ Vũ Vũ Văn Hàăn Hàăn Hàăn Hà            Chức vụ: Chủ tịch HĐQT  Ông     PhPhPhPhạạạạm Hm Hm Hm Hồồồồng Khanhng Khanhng Khanhng Khanh  Chức vụ: Giám đốc Bà   Lê ThLê ThLê ThLê Thịịịị    Thu TrangThu TrangThu TrangThu Trang  Chức vụ: Kế toán trưởng  Ông TrTrTrTrầầầần Thn Thn Thn Thếếếế    ThànhThànhThànhThành  Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát   Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.  2.2.2.2. TTTTổổổổ    chchchchứứứức tư vc tư vc tư vc tư vấấấấnnnn    Đại diện:  Ông TrTrTrTrầầầần Thăng Longn Thăng Longn Thăng Longn Thăng Long  Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Hà Nội   Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký niêm yết do Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomincung cấp.             
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IIIIIIIIIIII CÁC KHÁI NICÁC KHÁI NICÁC KHÁI NICÁC KHÁI NIỆỆỆỆM VÀ TM VÀ TM VÀ TM VÀ TỪỪỪỪ    VIVIVIVIẾẾẾẾT TT TT TT TẮẮẮẮTTTT      Công ty, Tổ chức đăng ký niêm yết Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông HĐQT Hội đồng quản trị BKS Ban Kiểm soát BGĐ Ban Giám đốc KTT Kế toán trưởng Tổ chức tư vấn Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh  Hà Nội Điều lệ Công ty Điều lệ của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin Coalimex Tên giao dịch viết tắt của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin TKV Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam EVN Tập đoàn Điện lực Việt Nam ĐKKD Đăng ký kinh doanh  CBCNV Cán bộ công nhân viên CMND Giấychứng minh nhân dân CP Cổ phần UV Ủy viên VSD Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam CTCK Công ty Chứng khoán SXKD Sản xuất kinh doanh VND Đơn vị tiền tệ Việt Nam USD Đơn vị tiền tệ Mỹ                 



 

BBBBẢẢẢẢN CÁO BN CÁO BN CÁO BN CÁO BẠẠẠẠCH                      CH                      CH                      CH                                  COALIMEXCOALIMEXCOALIMEXCOALIMEX    11

IVIVIVIV TÌNH HÌNH VÀ TÌNH HÌNH VÀ TÌNH HÌNH VÀ TÌNH HÌNH VÀ ĐĐĐĐẶẶẶẶC ĐIC ĐIC ĐIC ĐIỂỂỂỂM CM CM CM CỦỦỦỦA TA TA TA TỔỔỔỔ    CHCHCHCHỨỨỨỨC C C C NIÊM YNIÊM YNIÊM YNIÊM YẾẾẾẾTTTT    1.1.1.1. Tóm tTóm tTóm tTóm tắắắắt quá trình hình thành và phát trit quá trình hình thành và phát trit quá trình hình thành và phát trit quá trình hình thành và phát triểểểểnnnn    1.1.1.1.1.1.1.1. TTTTổng quan về Công tyổng quan về Công tyổng quan về Công tyổng quan về Công ty    - Tên gọi:  CÔNG TY CCÔNG TY CCÔNG TY CCÔNG TY CỔỔỔỔ    PHPHPHPHẦẦẦẦN XUN XUN XUN XUẤẤẤẤT NHT NHT NHT NHẬẬẬẬP KHP KHP KHP KHẨẨẨẨU THAN U THAN U THAN U THAN ----    VINACOMINVINACOMINVINACOMINVINACOMIN - Tên tiếng Anh: VINACOMIN VINACOMIN VINACOMIN VINACOMIN ----    COAL IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANYCOAL IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANYCOAL IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANYCOAL IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY - Tên viết tắt: COALIMEXCOALIMEXCOALIMEXCOALIMEX    - Logo:        - Trụ sở chính:  Số 47 phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội - Điện thoại:  (84.4) 39424634 - Fax:   (84.4) 39422350    - Website:  www.coalimex.com.vn  - Email:   coalimex@fpt.vn - Vốn điều lệ: 110.000.000.000 đồng (Một trăm mười tỷ đồng) - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : số 0100100304 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/01/2005 , đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 30/7/2015. - Người đại diện theo pháp luật : Ông Phạm Hồng Khanh, Giám đốc - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: 
• Kinh doanh, xuất nhập khẩu trực tiếp và ủy thác: than mỏ, các sản phẩm chế biến từ than; thiết bị, phương tiện vận tải, xe máy, phụ tùng, vật tư các loại; khoáng sản, kim khí, nguyên nhiên, vật liệu, hóa chất (trừ hóa chất Nhà nước cấm); …..; 
• Kinh doanh địa ốc và văn phòng cho thuê (không bao gồm hoạt động tư vấn về giá đất); 
• Hoạt động xuất khẩu lao động; 
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• Sản xuất, chế biến than mỏ và các khoáng sản khác; 1.2.1.2.1.2.1.2. LLLLịch sử hình thành và phát triểnịch sử hình thành và phát triểnịch sử hình thành và phát triểnịch sử hình thành và phát triển    Ngày 01/01/1982, Công ty được thành lập trên cơ sở chuyển Công ty Vật tư trực thuộc Bộ Điện Than thành Công ty Xuất Nhập khẩu Than và Cung ứng Vật tư “Coalimex” (trực thuộc Bộ Mỏ và Than, sau đó trực thuộc Bộ Năng lượng) Sau khi Tổng Công ty Than được thành lập ngày 10/10/1994 và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/1995, ngày 01/4/1995, Bộ Năng lượng ra quyết định số 137NL/TCCB chuyển Công ty Xuất nhập khẩu Than và Cung ứng vật tư – Coalimex về trực thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam. Đến ngày 25/12/1996 Công ty được đổi tên là Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác quốc tế “Coalimex”.  Ngày 01/12/2004, Bộ Công nghiệp có Quyết định số 149/QĐ-BCN chuyển Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác quốc tế thành Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than Việt Nam (Coalimex), trong đó: vốn điều lệ thành lập của Công ty là 20 tỷ đồng, Nhà nước (Tổng công ty Than Việt Nam nay là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) chiếm 59% giữ cổ phần chi phối.  Ngày 14/01/2005, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than Việt Nam, thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty, thông qua phương án kinh doanh của Công ty cổ phần. Ngày 25/01/2005, Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103006588 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp với vốn điều lệ là 20 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước chiếm 59% vốn điều lệ. Ngày 29/12/2006, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than Việt Nam đổi tên thành Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – TKV (V- Coalimex) theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103006588, đăng ký thay đổi lần thứ ba. Ngày 26/12/2008, Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 20.000.000.000 đồng lên 48.275.600.000 đồng và ngày 23/3/2009 Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103006588 thay đổi lần thứ bảy. Theo đó tỷ lệ vốn của Nhà nước (Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam) tại Công ty thay đổi từ 59% thành 55% vốn điều lệ. Ngày 23/7/2015 Công ty hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 48.275.600.000 đồng lên 110 tỷ đồng. Ngày 30/7/2015, Công ty đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần mười ba với vốn điều lệ đăng ký là 110 tỷ đồng. Ngày 17/5/2007, Công ty đã hoàn tất thủ tục đăng ký công ty đại chúng với UBCKNN. Ngày 19/6/2014, Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận 



 

BBBBẢẢẢẢN CÁO BN CÁO BN CÁO BN CÁO BẠẠẠẠCH                      CH                      CH                      CH                                  COALIMEXCOALIMEXCOALIMEXCOALIMEX    13

đăng ký chứng khoán số 45/2014/GCNCP-VSD với số lượng cổ phiếu đăng ký là 4.827.560 cổ phiếu. Ngày 07/8/2015, Công ty được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 45/2014/GCNCP-VSD-1 thay đổi lần thứ nhất với tổng số cổ phiếu đăng ký là 11 triệu cổ phiếu. Với những thành tích đạt được trong quá trình hoạt động, kinh doanh, Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Than – Vinacomin đã được Đảng, Nhà nước, các Bộ, ban ngành phong tặng nhiều phần thưởng cao quý, tiêu biểu như: Ngày 26/9/2014 Chủ tịch nước ký Quyết định số 165/QĐ-CTN tặng Huân chương Độc lập hạng III cho Công ty. Ngày 02/7/2009 Chủ tịch nước ký Quyết định số 965/QĐ-CTN tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho CBCNV Công ty vì đã có thành thích xuất sắc trong công tác từ năm 2004 – 2008, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 26/7/2009 Chủ tịch nước ký Quyết định số 460/2004/QĐ-CTN tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì cho CBCNV Công ty vì đã có thành thích xuất sắc trong công tác từ năm 1999 – 2003, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 19/5/2000 Chủ tịch nước ký Quyết định số 190/KT-CTN tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 1995 – 1999, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 07/07/2006 Chủ tịch nước ký Quyết định số 800/2006/QĐ-CTN tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho Đảng ủy Công ty vì đã có thành thích xuất sắc trong công tác từ năm 2001 – 2005, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 07/04/2004 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 340/QĐ-TTg Cờ thi đua của Chính phủ vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua 2003 của Tổng Công ty Than Việt Nam. Bằng khen của Bộ Công nghiệp (nay là bộ Công Thương) về thành tích thi đua lao động sản xuất và thực hiện nhiệm vụ công tác các năm 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006,2007. Bằng khen của Bộ Thương mại vì đã có thành tích xuất khẩu xuất sắc trong các năm 2002, 2004, 2005. Bằng khen của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội về thành tích xuất sắc trong xuất khẩu lao động năm 2000, bằng khen về hợp tác kinh tế quốc tế năm 2004. Bằng khen của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về thành tích xuất khẩu xuất sắc năm 2001,2003, 2004 và hoạt động thương mại xuất sắc năm 2006. Công ty được Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trao thưởng danh hiệu “Sao vàng đất Việt” dành cho thương hiệu và sản phẩm tiêu biểu của Việt Nam hội nhập 
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quốc tế năm 2004; được Ủy ban quốc gia về hợp tác quốc tế và Báo thương mại điện tử tặng thưởng “Doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu xuất sắc năm 2006 -  Business Excellence Awards”. Hiện nay, Công ty được đánh giá là một trong những đơn vị mạnh trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh, thương mại của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng Sản Việt Nam.        
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1.3.1.3.1.3.1.3. Quá trình tQuá trình tQuá trình tQuá trình tăng văng văng văng vốn ốn ốn ốn điđiđiđiều lệều lệều lệều lệ    Kể từ thời điểm thành lập Công ty vào năm 2005 đến nay, Công ty đã thực hiện 02 lần tăng vốn điều lệ. Chi tiết các lần tăng vốn như sau: TTTTTTTT    ThThThThờờờời giani giani giani gian    hoàn hoàn hoàn hoàn thànhthànhthànhthành    VVVVốốốốn đin đin đin điềềềều lu lu lu lệệệệ    tăng thêm tăng thêm tăng thêm tăng thêm (t(t(t(tỷỷỷỷ    đđđđồồồồng)ng)ng)ng)    VĐL sau VĐL sau VĐL sau VĐL sau tăng vtăng vtăng vtăng vốốốốnnnn    (t(t(t(tỷỷỷỷ    đđđđồồồồng)ng)ng)ng)    Phương thPhương thPhương thPhương thứứứứcccc    Cơ sCơ sCơ sCơ sởởởở    pháp lýpháp lýpháp lýpháp lý    
1 T12/2008 28,2756 48,2756  Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu ra công chúng 

- Nghị quyết ĐHCĐ cổ đông thường niên tổ chức ngày 11/4/2008 - Giấy Chứng nhận chào bán chứng khoán số 350/UBCK- GCN ngày 6/11/2008 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước; - Báo cáo kết quả chào bán gửi UBCKNN số 2147/BC-TCHC ngày 22/12/2008; - Xác nhận số dư tài khoản phong tỏa tại ngày 22/12/2008; - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký thay đổi lần 7 ngày 23/3/2009. 
2 T7/2015 61,7244 110  Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu 

- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2014 ngày 24/4/2015 - Công văn số 4450/UBCK-QLPH ngày 14/7/2015 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 30/7/2015 - Báo cáo kiểm toán vốn điều lệ tại ngày 31/8/2015 
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2.2.2.2. CCCCơơơơ    ccccấấấấu tổ chu tổ chu tổ chu tổ chứứứức Công tyc Công tyc Công tyc Công ty    
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 3.3.3.3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công tyCơ cấu bộ máy quản lý của Công tyCơ cấu bộ máy quản lý của Công tyCơ cấu bộ máy quản lý của Công ty    
 ĐĐĐĐạạạại hi hi hi hộộộội đi đi đi đồồồồng cng cng cng cổổổổ    đôngđôngđôngđông    Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan thông qua báo cáo tài chính hàng năm và ngân sách tài chính cho năm tài chính tiếp theo; Quyết định chủ trương chính sách đầu tư dài hạn trong việc phát triển Công ty, quyết định cơ cấu vốn, bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. 
 HHHHộộộội đi đi đi đồồồồng qung qung qung quảảảản trn trn trn trịịịị    Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Hiện tại Hội đồng quản trị Công ty có 05thành viên, nhiệm kỳ mỗi thành viên không quá 05 năm. 
 Ban KBan KBan KBan Kiiiiểểểểm soátm soátm soátm soát    Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, chịu sự quản lý trực tiếp của Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát có nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Hiện tại Ban kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên, nhiệm kỳ mỗi thành viên không quá 05 năm. 
 Ban Giám đBan Giám đBan Giám đBan Giám đốốốốc (Ban đic (Ban đic (Ban đic (Ban điềềềều hành)u hành)u hành)u hành)    Ban Giám đốc Công ty gồm Giám đốc và 02 Phó Giám đốc. Giám đốc được Hội đồng quản trị ủy quyền, là người đại diện theo pháp luật của Công ty, điều hành mọi hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Các Phó Giám đốc được phân công phụ trách các mảng công việckhác nhau, gồm: Phó Giám đốc phụ trách khối nhập khẩu, Phó Giám đốc phụ trách khối xuất khẩu. .CÁC PHÒNG BAN:CÁC PHÒNG BAN:CÁC PHÒNG BAN:CÁC PHÒNG BAN:    
 KhKhKhKhốốốối kinh doanhi kinh doanhi kinh doanhi kinh doanh    - Phòng Xuất nhập khẩu 1, 2, 3, 4, 5: Giúp Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện kinh doanh XNK hàng hoá, vật tư, phụ tùng… trong và ngoài ngành Than – Khoáng sản. - Phòng Xuất nhập khẩu than: Giúp Giám đốc Công ty thực hiện công tác xuất nhập khẩu than và dịch vụ kinh doanh XNK khác.  
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 PPPPhòng Thòng Thòng Thòng Tổổổổ    chchchchứứứức hành chínhc hành chínhc hành chínhc hành chính    Phòng Tổ chức hành chính có chức năng giúp Giám đốc Công ty thực hiện công tác tổ chức, quản lý - đào tạo cán bộ, lao động tiền lương, thi đua khen thưởng, quân sự và chế độ chính sách đối với người lao động; Quản lý, thực hiện công tác hành chính, quản trị, thông tin, ngoại vụ, thanh tra nội bộ, công tác bảo vệ cơ quan. 
 Phòng KPhòng KPhòng KPhòng Kếếếế    totototoán Tài chínhán Tài chínhán Tài chínhán Tài chính    Phòng Kế toán có chức năng tham mưu và giúp việc cho Ban Giám đốc Công ty trong việc tổ chức công tác hạch toán kế toán, quản lý tài sản, tiền vốn, hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh cho toàn Công ty;quản lý và thực hiện kế hoạch tài chính của Công ty. 
 Phòng Phòng Phòng Phòng ĐĐĐĐầầầầu tưu tưu tưu tư    Phòng Đầu tư là phòng nghiệp vụ, tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty về công tác đầu tư, triển khai các dự án đầu tư, xây dựng của Công ty.  
 Các chi nhánhCác chi nhánhCác chi nhánhCác chi nhánh    Các chi nhánh của Coalimex là đơn vị phụ thuộc Công ty. Chức năng nhiệm vụ của các Chi nhánh được quy định bởi Điều lệ Công ty và các quy chế hoạt động riêng cho các Chi nhánh và những thông báo, quy định cụ thể do Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty ban hành. - Chi nhánh tại Hà Nội có chức năng, nhiệm vụ chính: Hoạt động xuất khẩu lao động; Đào tạo, giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; Kinh doanh vật tư thiết bị… - Chi nhánh tại Tp.Hồ Chí Minh có chức năng, nhiệm vụ chính: Xuất nhập khẩu, kinh doanh vật tư, hàng hóa, thiết bị; Kinh doanh các mặt hàng thực phẩm tươi sống, đông lạnh, thủy hải sản; Kinh doanh các mặt hàng nông sản; Kinh doanh địa ốc và cho thuê văn phòng… - Chi nhánh tại Quảng Ninh có chức năng, nhiệm vụ chính: Sản xuất, chế biến than mỏ và các khoáng sản khác;Xuất nhập khẩu than, kinh doanh vật tư, hàng hóa, thiết bị… 4.4.4.4. Danh sách cDanh sách cDanh sách cDanh sách cổổổổ    đôngđôngđôngđông    4.1.4.1.4.1.4.1. Danh sách Danh sách Danh sách Danh sách ccccổ ổ ổ ổ đông nđông nđông nđông nắm giữ từ ắm giữ từ ắm giữ từ ắm giữ từ 5% 5% 5% 5% trở lên vốn trở lên vốn trở lên vốn trở lên vốn ccccổ phần của Côngổ phần của Côngổ phần của Côngổ phần của Công    tytytyty    ttttạiạiạiại    ththththời ời ời ời điđiđiđiểm ểm ểm ểm 04/9/201504/9/201504/9/201504/9/2015    Tên cTên cTên cTên cổổổổ    đôngđôngđôngđông    ĐĐĐĐịịịịa cha cha cha chỉỉỉỉ    SSSSốốốố    lưlưlưlượợợợng cng cng cng cổổổổ    phphphphầầầần sn sn sn sởởởở    hhhhữữữữuuuu    CMND/SCMND/SCMND/SCMND/Sốốốố    ĐKKDĐKKDĐKKDĐKKD    TTTTỷỷỷỷ    llllệệệệ/VĐL /VĐL /VĐL /VĐL (%)(%)(%)(%)    Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam 226 Lê Duẩn – Hà Nội 6.095.348 5700100256 55,41 
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Tên cTên cTên cTên cổổổổ    đôngđôngđôngđông    ĐĐĐĐịịịịa cha cha cha chỉỉỉỉ    SSSSốốốố    lưlưlưlượợợợng cng cng cng cổổổổ    phphphphầầầần sn sn sn sởởởở    hhhhữữữữuuuu    CMND/SCMND/SCMND/SCMND/Sốốốố    ĐKKDĐKKDĐKKDĐKKD    TTTTỷỷỷỷ    llllệệệệ/VĐL /VĐL /VĐL /VĐL (%)(%)(%)(%)    Nguyễn Thanh Hương Số 15 Khu tập thể Viện Địa chất, Thái Hà, HN 656.412 012194496 5,97 TTTTổổổổngngngng     6.751.7606.751.7606.751.7606.751.760        61,3861,3861,3861,38    (Nguồn: Danh sách người sở hữu chứng khoán do VSD cung cấp)  4.2. CCCCổ ổ ổ ổ đông sáng lđông sáng lđông sáng lđông sáng lập: ập: ập: ập: CTCP Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103006588 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 25/01/2005. Đến nay cổ phần của cổ đông sáng lập đã hết thời gian hạn chế chuyển nhương theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 4.3.4.3.4.3.4.3. Cơ cCơ cCơ cCơ cấu cổ ấu cổ ấu cổ ấu cổ đông đông đông đông ttttạiạiạiại    ththththời ời ời ời đđđđiiiiểmểmểmểm    04/9/201504/9/201504/9/201504/9/2015        TTTTTTTT    CCCCổổổổ    đôngđôngđôngđông    SSSSốốốố    lưlưlưlượợợợngngngng    SSSSốốốố    lưlưlưlượợợợng cng cng cng cổổổổ    phầnphầnphầnphần    TTTTỷỷỷỷ    llllệệệệ/ V/ V/ V/ Vốốốốn         n         n         n         đđđđiiiiềềềều u u u llllệệệệ    IIII    CCCCổổổổ    đông trong nưđông trong nưđông trong nưđông trong nướớớớcccc 136136136136 11.000.000 100% 1111    Tổ chức  01 6.095.348 55,41%  Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam        2222    Cá nhân 135 4.904.652 44,59% IIIIIIII    CCCCổổổổ    đông nưđông nưđông nưđông nướớớớc ngoàic ngoàic ngoàic ngoài    0 0 0000    1 Tổ chức - - - 2 Cá nhân  - - -     CCCCộộộộng ng ng ng     136136136136    11.000.00011.000.00011.000.00011.000.000    100%100%100%100%    (Nguồn: Danh sách người sở hữu chứng khoán do VSD cung cấp) 
 5.5.5.5. Danh sách nhDanh sách nhDanh sách nhDanh sách nhữữữững công ty mng công ty mng công ty mng công ty mẹẹẹẹ    và công ty con cvà công ty con cvà công ty con cvà công ty con củủủủa ta ta ta tổổổổ    chchchchứứứức c c c niêm yniêm yniêm yniêm yếếếếtttt, nh, nh, nh, nhữữữững công ty mà tng công ty mà tng công ty mà tng công ty mà tổổổổ    chchchchứứứức c c c niêm yniêm yniêm yniêm yếếếếtttt    đang nđang nđang nđang nắắắắm gim gim gim giữữữữ    quyquyquyquyềềềền kin kin kin kiểểểểm soát hom soát hom soát hom soát hoặặặặc cc cc cc cổổổổ    phphphphầầầần chi phn chi phn chi phn chi phốốốối, nhi, nhi, nhi, nhữữữững công ty nng công ty nng công ty nng công ty nắắắắm m m m quyquyquyquyềềềền kin kin kin kiểểểểm soát hom soát hom soát hom soát hoặặặặc cc cc cc cổổổổ    phphphphầầầần chi phn chi phn chi phn chi phốốốối đi đi đi đốốốối vi vi vi vớớớới ti ti ti tổổổổ    chchchchứứứức c c c niêm yniêm yniêm yniêm yếếếếtttt    5.1.5.1.5.1.5.1. Công ty MCông ty MCông ty MCông ty Mẹẹẹẹ    ccccủủủủa a a a CoalimexCoalimexCoalimexCoalimex    Tên Công ty mẹ: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam Địa chỉ: 226 Lê Duẩn, Hà Nội 
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Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700100256 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 12/7/2015. Số cổ phần nắm giữ tại tổ chức niêm yết: 6.095.348 cổ phần, tương đương 55,41% Vốn Điều lệ  Lĩnh vực hoạt động: Công nghiệp than; Khoáng sản; Công nghiệp nhẹ; Công nghiệp điện; Công nghiệp cơ khí và Vật liệu. 5.2.5.2.5.2.5.2. Danh sDanh sDanh sDanh sách công ty con cách công ty con cách công ty con cách công ty con củủủủa a a a CoalimexCoalimexCoalimexCoalimex    Không có 5.3.5.3.5.3.5.3. Danh sách công ty nDanh sách công ty nDanh sách công ty nDanh sách công ty nắắắắm gim gim gim giữữữữ    quyquyquyquyềềềền kin kin kin kiểểểểm soát m soát m soát m soát CoalimexCoalimexCoalimexCoalimex    Không có 5.4.5.4.5.4.5.4. Danh sách công ty mà Danh sách công ty mà Danh sách công ty mà Danh sách công ty mà CoalimexCoalimexCoalimexCoalimex    nnnnắắắắm gim gim gim giữữữữ    quyquyquyquyềềềền kin kin kin kiểểểểm soátm soátm soátm soát    Không có 6.6.6.6. HoHoHoHoạạạạt đt đt đt độộộộng kinh doanhng kinh doanhng kinh doanhng kinh doanh    Hoạt động kinh doanh của Coalimex tập trung chủ yếu ở các mảng i) Xuất khẩu than; ii) Nhập khẩu cung ứng vật tư, máy móc, thiết bị công nghiệp và iii) Xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2008, Công ty tham gia thêm lĩnh vực kinh doanh địa ốc và văn phòng cho thuê. Đây là lĩnh vực hứa hẹn sẽ mang lại thành công cho Công ty. 6.1.6.1.6.1.6.1. XuXuXuXuấấấất t t t nhnhnhnhậậậậpppp    khkhkhkhẩẩẩẩu thanu thanu thanu than    Xuất khẩu than là một nhiệm vụ quan trọng của Coalimex. Với đa dạng các chủng loại than như Than cục, than cám Vàng Danh, Uông Bí, than Hòn Gai số 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11…  than Việt Nam được sử dụng cho rất nhiều ngành công nghiệp cũng như đáp ứng nhu cầu dân dụng của các thị trường tiêu thụ than trên thế giới, như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Mexico, Ấn Độ, Bungary, Cuba, các nước Châu Âu,… Nhu cầu sử dụng than trong nước ngày càng tăng cao, đặc biệt là nhu cầu của các nhà máy điện chạy than.Theo tập hợp của các ngành sử dụng than thì từ năm 2015, Việt Nam sẽ bắt đầu thiếu than và tăng dần vào các năm sau. Xác định đây là điều tất yếu để đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia và được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ, TKV đã quyết định chọn Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin (Coalimex) làm đầu mối cho công tác nhập khẩu than. Thực hiện nhiệm vụ này Công ty đã có những bước chuẩn bị thận trọng, kỹ lưỡng và đã nhập khẩu thử nghiệm với những kết quả bước đầu thành công. Sự kiện TKV và EVN ký thỏa thuận nguyên tắc về cung cấp than cho Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và Duyên Hải 3 Mở rộng (trong đó TKV sẽ nhập khẩu than cho 02 dự án trên từ năm 2017 và kết thúc vào năm 2049 với tổng số lượng 02 nhà máy là khoảng 4,5 triệu tấn/năm) và TKV có quyết định về việc giao nhiệm vụ nhập khẩu than cho Coalimex đã đặt ra cho Công ty 
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một nhiệm vụ quan trọng mới. Đây trở thành nhiệm vụ trọng tâm, hết sức quan trọng đối với Coalimex từ năm 2014 và các năm tiếp theo. Bên cạnh tập trung cho công việc chuẩn bị nhập khẩu than cho 02 dự án trên, Coalimex tiếp tục tìm hiểu việc cung cấp than nhập khẩu cho các khách hàng sử dụng than khác ở trong nước. 6.2.6.2.6.2.6.2. Cung Cung Cung Cung ứứứứng vng vng vng vậậậật tư, máy móc thit tư, máy móc thit tư, máy móc thit tư, máy móc thiếếếết bt bt bt bịịịị    Bên cạnh việc duy trì trọng tâm xuất khẩu than, Công ty không ngừng đẩy mạnh nhập khẩu ủy thác, nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ trong ngành.  Trong thời gian qua hầu hết các thiết bị mới, hiện đại hơn trong quá trình khai thác của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đều do Coalimex nhập khẩu về phục vụ cho các đơn vị trong Tập đoàn. 6.3.6.3.6.3.6.3. HoHoHoHoạạạạt đt đt đt độộộộng xung xung xung xuấấấất kht kht kht khẩẩẩẩu lao đu lao đu lao đu lao độộộộngngngng    Chi nhánh Coalimex tại Hà Nội là đơn vị được giao thực hiện công tác này. Bên cạnh khai thác nguồn cung lao động trong nước từ các địa phương trên toàn quốc như: Sơn La, Nghệ An, Phú Thọ, Thái Bình, Hải Dương… Chi nhánh không ngừng mở rộng thị trường nước ngoài, tìm kiếm những đối tác tin cậy để đưa người lao động Việt Nam ra nước ngoài. Công tác đào tạo người lao động luôn được chú trọng. Với một cơ sở đào tạo quy mô rộng trên 6.000 m2 tại Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội, trang thiết bị dạy, học và khu ăn nghỉ đảm bảo an ninh, an toàn, phục vụ tốt cho nhu cầu đào tạo nguồn lao động. 6.4.6.4.6.4.6.4. Kinh doanh đKinh doanh đKinh doanh đKinh doanh địịịịa a a a ốốốốc và văn phc và văn phc và văn phc và văn phòng cho thuêòng cho thuêòng cho thuêòng cho thuê Thị trường bất động sản, thị trường cho thuê văn phòng đang có dấu hiệu phục hồi trong quý II/2015, đây là một dấu hiệu tích cực cho một trong những lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty. Với phương châm luôn hướng tới việc nâng cao doanh thu,Công ty luôn chú trọng nâng cao chất lượng văn phòngcho thuê và các dịch vụ đi kèm do vậy diện tích văn phòng cho thuê tại tòa nhà Coalimex 29-31 Đinh Bộ Lĩnh Hồ Chí Minh luôn đảm bảo tỷ lệ lấp đầy từ 70% diện tích sàn trở lên. Đối với Tòa nhà Coalimex tại 33 Tràng Thi Hà Nội đã triển khai cho khách hàng thuê văn phòng từ tháng 2 năm 2014, dự kiến đến hết 2015 cho thuê được khoảng 70% diện tích sàn. Bên cạnh việc cho thuê mặt bằng làm văn phòng, công ty cũng triển khai các dịch vụ khác nhằm tăng doanh thu, hiệu quả khai thác tòa nhà. Thông tin về văn phòng cho thuê của Công ty: Tòa nhà Coalimex tTòa nhà Coalimex tTòa nhà Coalimex tTòa nhà Coalimex tạạạại 29i 29i 29i 29----31 Đinh B31 Đinh B31 Đinh B31 Đinh Bộộộộ    LLLLĩnh, Tpĩnh, Tpĩnh, Tpĩnh, Tp.HCM.HCM.HCM.HCM    - Địa điểm: 29-31 Đinh Bộ Lĩnh, Quận Bình Thạnh – TP Hồ Chí Minh 
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- Bắt đầu khai thác: từ Quý II/2008 - Diện tích sàn : 1.661 m2 - Tổng số tầng : 10 tầng và 02 tầng hầm - Cho thuê: 9 tầng (tầng 10 sử dụng làm văn phòng chi nhánh) - Giá cho thuê : 14.5~23 USD/m2 - Đặc tính: Hệ thống điều hòa trung tâm Fujitsu, 02 thang máy Fujitsu hiện đại, máy phát điện dự phòng công suất lớn; Hệ thống chữa cháy tự động; Quản lý theo quy trình khoa học, hiện đại. Tòa nhà Coalimex tTòa nhà Coalimex tTòa nhà Coalimex tTòa nhà Coalimex tạạạại 33 Trài 33 Trài 33 Trài 33 Tràng Thi, Hoàn King Thi, Hoàn King Thi, Hoàn King Thi, Hoàn Kiếếếếm, Hà Nm, Hà Nm, Hà Nm, Hà Nộộộộiiii    - Địa điểm: 33 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Bắt đầu khai thác: Từ tháng 2/2014 - Diện tích đất: 1.254,1 m2 - Diện tích xây dựng: 870 m2 - Diện tích sàn : 5.072m2 - Tổng số tầng : 09 tầng - Cho thuê: 09 tầng - Giá cho thuê : từ 24 đến 45USD/m2/tháng - Đặc tính: Văn phòng hạng A, với 9 tầng nổi và 3 tầng hầm sử dụng hệ thống đỗ xe ô tô tự động hiện đại; Hệ thống điều hòa trung tâm VRV sản xuất tại Nhật Bản; Hệ thống thang máy hiện đại gồm 03 thang tải trọng 750kg và 01 thang 1000 kg; Hệ thống quản lý tòa nhà BMS; Hệ thống PCCC, báo khói, báo cháy tự động tiêu chuẩn; 02 lối thoát hiểm… Dự án Tòa nhà Coalimex tại 33 Tràng Thi do CTCP Xuất Nhập khẩu Than – Vinacomin và Công ty Than nội địa nay là Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc hợp tác xây dựng theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/HTKD-Coalimex-TND, tỷ lệ góp vốn: CTCP Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin là 65%; Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc là 35%.             



 

BBBBẢẢẢẢN CÁO BN CÁO BN CÁO BN CÁO BẠẠẠẠCH            CH            CH            CH                                    COALIMEXCOALIMEXCOALIMEXCOALIMEX    23

6.5.6.5.6.5.6.5. Sản lượng sản phẩmSản lượng sản phẩmSản lượng sản phẩmSản lượng sản phẩm, , , , dịch vụ của Côngdịch vụ của Côngdịch vụ của Côngdịch vụ của Công    ty trong năm 2013, 2014 và 9ty trong năm 2013, 2014 và 9ty trong năm 2013, 2014 và 9ty trong năm 2013, 2014 và 9    tháng đtháng đtháng đtháng đầu ầu ầu ầu năm năm năm năm 2015201520152015    6.5.16.5.16.5.16.5.1 Cơ cCơ cCơ cCơ cấấấấu u u u Doanh thuDoanh thuDoanh thuDoanh thu    thuthuthuthuầầầần n n n     (Đơn vị: triệu đồng) 
TTTTTTTT    Doanh thu bán Doanh thu bán Doanh thu bán Doanh thu bán hàng và cung cấp hàng và cung cấp hàng và cung cấp hàng và cung cấp dịch vụdịch vụdịch vụdịch vụ    Năm 2013Năm 2013Năm 2013Năm 2013    Năm 2014Năm 2014Năm 2014Năm 2014    30/9/201530/9/201530/9/201530/9/2015    Giá trGiá trGiá trGiá trịịịị    Tỷ Tỷ Tỷ Tỷ trọngtrọngtrọngtrọng/D/D/D/DTTTTTTTT    (%)(%)(%)(%)    Giá trGiá trGiá trGiá trịịịị    Tỷ Tỷ Tỷ Tỷ trọngtrọngtrọngtrọng////DTTDTTDTTDTT    (%)(%)(%)(%)    Giá trGiá trGiá trGiá trịịịị    TTTTỷỷỷỷ    trtrtrtrọọọọngngngng/DTT/DTT/DTT/DTT    (%)(%)(%)(%)    1 Xuất khẩu ủy thác than 7.730 0,58 8.096 0,62       1.950  0,25 2 Nhập khẩu ủy thác vật tư thiết bị 25.257 1,91 15.213 1,16 3.536 0,45 3 Cung ứng vật tư 1.278.943 96,47 1.266.100 96,72    775.222  97,69 4 Xuất khẩu lao động 1.144 0,09 1.286 0,10   1.285  0,16 5 Xuất khẩu khác 7.728 0,58 8.895 0,68        2.230  0,28 6 Dịch vụ cho thuê văn phòng 4.948 0,37 9.447 0,72       9.327 1,18  TTTTổổổổng cng cng cng cộộộộng:ng:ng:ng:    1.325.7501.325.7501.325.7501.325.750    100100100100    1.309.0371.309.0371.309.0371.309.037    100100100100    793.550793.550793.550793.550    100100100100    (Nguồn: Coalimex) Doanh thu thuần các năm của công ty cơ bản ổn định, năm 2014 đạt 1.309 tỷ đồng, giảm không đáng kể (1,3%) so với năm 2013. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Coalimex có 06 lĩnh vực chính, trong đó doanh thu của cung ứng vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ trong ngành than chiếm tỷ trọng lớn nhất, trung bình qua các năm chiếm trên 95% tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty. Các lĩnh vực kinh doanh còn lại, mỗi lĩnh vực chỉ chiếm trên dưới 1% trong tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Coalimex.  Hoạt động cung ứng vật tư, máy móc thiết bị của Coalimex có vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của Công ty với giá trị doanh thu năm 2013 và 2014 luôn trên 1.200 tỷ đồng. Doanh thu của hoạt động cung ứng vật tư máy móc và thiết bị là doanh thu phát sinh từ việc nhập khẩu máy móc thiết bị về cung cấp cho các công ty trong khai thác than và khoáng 
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sản. Các vật tư, máy móc và thiết bị được Coalimex nhập về cung ứng cho khách hàng là máy khoan các loại, máy xúc, máy ủi, phục tùng cào, thép chống lò, lốp, thiết bị quạt gió, bình thở, bình tự cứu, chất trợ lắng…Trong các năm qua, thép chống lò (một vật liệu quan trọng trong khai thác than) chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu doanh thu của hoạt động này, trung bình trên 600 tỷ/năm và được nhập khẩu chủ yếu từ Nga. Với các loại máy móc như máy khoan, máy xúc, máy ủi…được Công ty nhập về từ Nhật và Mỹ. Nhật cũng là nước cung cấp lốp chuyên dụng cho các xe dùng trong khai thác than. Ngoài ra, Coalimex còn nhập một số vật tư thiết bị từ Ba Lan, Trung Quốc và một số quốc gia khác. Doanh thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ủy thác than của Công ty chiếm tỷ trọng không cao nhưng là hoạt động truyền thống của Coalimex. Công ty chủ yếu xuất than Anthracite của Việt Nam sang các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan…và nhập khẩu than than Bitum, Ábitum từ thị trường Nga, Indonesia và Malaysia phục vụ cho các dự án nhiệt điện của Tập đoàn điện lực Việt Nam, các đơn vị thuộc Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Doanh thu từ hoạt động xuất khẩu lao động ổn định qua các năm, phát sinh từ việc đào tạo, giáo dục định hướng và tổ chức đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng tại Đài loan, Malaysia, Nhật Bản. Với dịch vụ cho thuê văn phòng, doanh thu năm 2014 tăng gấp đôi so với năm 2013 là do tòa nhà văn phòng tại 33 Tràng Thi được triển khai thành công, hiện nay khách hàng đã thuê được 75% diện tích sàn. 
 6.5.2. Cơ c6.5.2. Cơ c6.5.2. Cơ c6.5.2. Cơ cấấấấu lu lu lu lợi nhuậnợi nhuậnợi nhuậnợi nhuận    gộp gộp gộp gộp  (Đơn vị: triệu đồng) 

STTSTTSTTSTT    LLLLợợợợi nhui nhui nhui nhuậậậận gộpn gộpn gộpn gộp    Năm 2013Năm 2013Năm 2013Năm 2013    Năm 2014Năm 2014Năm 2014Năm 2014    30/9/201530/9/201530/9/201530/9/2015    Giá trGiá trGiá trGiá trịịịị    Tỷ Tỷ Tỷ Tỷ trọngtrọngtrọngtrọng////DTT(DTT(DTT(DTT(%)%)%)%)    Giá trGiá trGiá trGiá trịịịị     Tỷ Tỷ Tỷ Tỷ trọngtrọngtrọngtrọng////DTT DTT DTT DTT (%)(%)(%)(%)    Giá trGiá trGiá trGiá trịịịị    Tỷ Tỷ Tỷ Tỷ trọngtrọngtrọngtrọng/DTT /DTT /DTT /DTT (%)(%)(%)(%)    1 Xuất khẩu ủy thác than 7.730 0,58 8.096 0,62         1.950 0,25 2 Nhập khẩu ủy thác vật tư thiết bị 25.257 1,91 15.213 1,16         3.536 0,45 3 Cung ứng vật tư 109.841 8,29 105.573 8,06       75.015 9,45 4 Xuất khẩu lao 1.144 0,09 1.286 0,10         1.285  0,16 
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STTSTTSTTSTT    LLLLợợợợi nhui nhui nhui nhuậậậận gộpn gộpn gộpn gộp    Năm 2013Năm 2013Năm 2013Năm 2013    Năm 2014Năm 2014Năm 2014Năm 2014    30/9/201530/9/201530/9/201530/9/2015    động 5 Xuất khẩu khác 721 0,05 846 0,06           181 0,02 6 Dịch vụ cho thuê văn phòng 2.700 0,20 1.537 0,12         -914 -0,12  TTTTổổổổng cng cng cng cộộộộng:ng:ng:ng:    147.393147.393147.393147.393    11,1211,1211,1211,12    132.551132.551132.551132.551    10,110,110,110,12222    81.05381.05381.05381.053    10,2110,2110,2110,21    (Nguồn: Coalimex)  Năm 2014, lợi nhuận gộp của Công ty giảm 10% so với năm 2013, tỷ lệ lợi nhuận gộp trên doanh thu thuần cũng giảm nhẹ, từ mức 11,12% năm 2013 xuống mức 10,13 năm 2014. Tuy nhiên, tỷ lệ lợi nhuận gộp trong cơ cấu lợi nhuận gộp của các hoạt động kinh doanh của Công ty không thay đổi so với cơ cấu doanh thu tương ứng. Cụ thể, trong cơ cấu lợi nhuận gộp của Coalimex, hoạt động cung ứng vật tư thiết bị máy móc chiếm tỷ trọng cao nhất, với tỷ lệ lần lượt là 74,5% trong năm 2013 và 79,6% trong năm 2014. Các hoạt động xuất khẩu than, xuất khẩu lao động và xuất khẩu khác có lợi nhuận gộp năm 2014 tăng nhẹ so với năm 2013 tương ứng với sự tăng trưởng doanh thu của những dịch vụ này. Riêng với dịch vụ cho thuê văn phòng của Công ty, mặc dù doanh thu năm 2014 tăng gấp đôi so với năm 2013 nhưng lợi nhuận gộp lại giảm hơn 43% do trong năm 2014, tòa nhà văn phòng tại 33 Tràng Thi được đưa vào khai thác nên việc trích lập khấu hao cũng như chi phí lãi vay được khấu trừ vào lợi nhuận của hoạt động này dẫn đến lợi nhuận gộp của mảng hoạt động này giảm mạnh. Và số liệu lợi nhuận gộp của 9 tháng năm 2015 của dịch vụ cho thuê văn phòng của Công ty có giá trị âm cũng có nguyên nhân trên. Hoạt động nhập khẩu ủy thác vật tư thiết bị có doanh thu trong năm 2014 giảm tới 40% so với năm 2013 dẫn đến tỷ lệ lợi nhuận gộp của hoạt động này giảm gần 40% tương ứng (Hoạt động xuất nhập khẩu ủy thác than ghi nhuận doanh thu từ % phí ủy thác từ các hợp đồng xuất nhập khẩu ủy thác và đây cũng chính là lợi nhuận gộp của lĩnh vực kinh doanh này). 
 6.6.6.6.6.6.6.6. Nguyên vNguyên vNguyên vNguyên vật liệuật liệuật liệuật liệu    Với các lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính đã nêu ở trên nên các yếu tố nguyên vật liệu của Coalimex chủ yếu là các chủng loại than được khai thác trong nước; vật tư, máy móc, thiết bị được nhập khẩu hoặc mua từ các nhà sản xuất, cung cấp nội địa. Với kinh nghiệm hoạt động lâu năm trong ngành và thương hiệu đã được khẳng định, Công ty luôn thu hút được nguồn cung ứng đầu vào ổn định và đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, do đặc thù của ngành than bị điều tiết giá bởi Chính phủ, nên giá cả nguyên vật liệu cho hoạt động xuất khẩu than sẽ ảnh hưởng nhiều đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty. 



 

BBBBẢẢẢẢN CÁO BN CÁO BN CÁO BN CÁO BẠẠẠẠCH            CH            CH            CH                                    COALIMEXCOALIMEXCOALIMEXCOALIMEX    26

MMMMộộộột st st st sốốốố    nhà cung cnhà cung cnhà cung cnhà cung cấấấấp nguyên vp nguyên vp nguyên vp nguyên vậậậật lit lit lit liệệệệu thưu thưu thưu thườờờờng xuyên cng xuyên cng xuyên cng xuyên củủủủa Công tya Công tya Công tya Công ty    STTSTTSTTSTT    Tên nhà cung cTên nhà cung cTên nhà cung cTên nhà cung cấấấấpppp    MMMMặặặặt hàng cung ct hàng cung ct hàng cung ct hàng cung cấấấấpppp    1 Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin Than các loại 2 Công ty Kho Vận Đá Bạc - Vinacomin Than các loại 3 Công ty Kho Vận Hòn Gai - Vinacomin Than các loại (Nguồn: Coalimex) 
 SSSSựựựự    ổổổổn đn đn đn địịịịnh cnh cnh cnh củủủủa a a a nguyên vnguyên vnguyên vnguyên vậậậật lit lit lit liệệệệuuuu    Với hàng hóa đầu vào của Công ty là các loại than được sản xuất trong nước do các Công ty lớn là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam làm đầu mối với chất lượng và sản lượng luôn đảm bảo.   
 ẢẢẢẢnh hưnh hưnh hưnh hưởởởởng cng cng cng củủủủa giá ca giá ca giá ca giá cảảảả    than đthan đthan đthan đếếếến doanh thu và ln doanh thu và ln doanh thu và ln doanh thu và lợợợợi nhui nhui nhui nhuậậậậnnnn    Là một đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, giá than đầu vào của Công ty phụ thuộc vào quyết định của Tập đoàn. Các quyết định điểu chỉnh giá và chính sách bán hàng của Tập đoàn đều ảnh hưởng lớn đến doanh thu và lợi nhuận từ xuất khẩu than của Công ty.  6.7.6.7.6.7.6.7. Chi phí sChi phí sChi phí sChi phí sản xuấtản xuấtản xuấtản xuất    (Đơn vị: triệu đồng) 

TTTTTTTT    YYYYếếếếu tu tu tu tốốốố    chi phíchi phíchi phíchi phí    Năm 2013Năm 2013Năm 2013Năm 2013        Năm 2014Năm 2014Năm 2014Năm 2014        30/9/201530/9/201530/9/201530/9/2015    
Giá trGiá trGiá trGiá trịịịị    TTTTỷỷỷỷ    trtrtrtrọọọọng ng ng ng /DT/DT/DT/DTT T T T (%)(%)(%)(%)    Giá trGiá trGiá trGiá trịịịị    TTTTỷỷỷỷ    trtrtrtrọọọọng ng ng ng /DTT /DTT /DTT /DTT (%)(%)(%)(%)    Giá trGiá trGiá trGiá trịịịị    TTTTỷỷỷỷ    trtrtrtrọọọọng ng ng ng /DTT (%)/DTT (%)/DTT (%)/DTT (%)    1 Giá vốn hàng bán và dịch vụ 1.178.357 88,88 1.176.486 89,87 712.497 89,79 2 Chi phí tài chính 36.509 2,75 42.807 3,27 18.007 2,27 3 Chi phí bán hàng 96.156 7,25 87.739 6,70 47.469 5,98 4 Chi phí quản lý 35.286 2,66 39.155 2,99 19.566 2,47 
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TTTTTTTT    YYYYếếếếu tu tu tu tốốốố    chi phíchi phíchi phíchi phí    Năm 2013Năm 2013Năm 2013Năm 2013        Năm 2014Năm 2014Năm 2014Năm 2014        30/9/201530/9/201530/9/201530/9/2015    doanh nghiệp   TTTTổổổổng cng cng cng cộộộộng:ng:ng:ng:    1.346.3081.346.3081.346.3081.346.308    101,5101,5101,5101,54444    1.346.1871.346.1871.346.1871.346.187    102,8102,8102,8102,83333    797.539797.539797.539797.539    100,50100,50100,50100,50    (Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 và Báo cáo tài chính Quý III/ 2015)   Trong cơ cấu chi phí sản xuất của Công ty, yếu tố giá vốn hàng bán và dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất, với tỷ lệ gần 90% trên doanh thu thuần của Coalimex qua các năm. Nguyên nhân là do đặc thù kinh doanh của Coalimex, với lĩnh vực cung ứng vật tư thiết bị máy móc cho ngành than chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu doanh thu thì chi phí giá vốn thành phẩm nhập về để bán rất cao:             (Đơn vị: đồng) Giá vGiá vGiá vGiá vốốốốn hàng bán và cung cn hàng bán và cung cn hàng bán và cung cn hàng bán và cung cấấấấp p p p ddddịịịịch vch vch vch vụụụụ    Năm 2014Năm 2014Năm 2014Năm 2014    Năm 2013Năm 2013Năm 2013Năm 2013    Giá vốn thành phẩm đã bán 1.161.200.568.511 1.168.798.904.094 Giá vốn dịch vụ đã cung cấp 7.376.357.530 7.309.983.928 Giá vốn kinh doanh bất động sản 7.909.563.916 2.248.200.190 CCCCộộộộng:ng:ng:ng:    1.176.486.489.9571.176.486.489.9571.176.486.489.9571.176.486.489.957    1.178.357.088.2121.178.357.088.2121.178.357.088.2121.178.357.088.212         (Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014)  Tỷ trọng giá vốn hàng bán/doanh thu thuần tăng từ mức 88,88% năm 2013 lên mức 89,87% năm 2014. Nguyên nhân chủ yếu là giá vốn kinh doanh bất động sản tăng mạnh trong năm 2014 do Công ty bắt đầu trích khấu hao tài sản cố định của Tòa nhà văn phòng tại 33 Tràng Thi và chi phí lãi vay phát sinh từ dự án này.  Chi phí tài chính chiếm tỷ trọng thấp trong cơ cấu chi phí sản xuất. Tuy nhiên, trong cơ cấu chi phí tài chính, do đặc thù kinh doanh của Công ty, có tính đến khoản lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện với các hợp đồng kinh doanh của Coalimex với đối tác. Đây là rủi ro cơ bản của những doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Và rủi ro tỷ giá phụ thuộc rất lớn vào thị trường thế giới và cơ chế điều hành tỷ giá của chính phủ. Coalimex cũng có những dự báo và biện pháp thích hợp nhằm giảm thiểu các tác động trên trong quá trình kinh doanh như quy định rõ điểu khoản giá bán vật tư, máy móc sẽ biến động cùng chiều với tỷ giá sử dụng trong hợp đồng…   
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Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm tỷ trọng thấp và có thay đổi nhưng theo xu hướng ổn định qua các năm. Điều này cũng thể hiện nỗ lực của Công ty trong việc quản lý và giảm thiếu tối đa các chi phí vận hành doanh nghiệp.  6.8.6.8.6.8.6.8. Trình Trình Trình Trình đđđđộ công nghệộ công nghệộ công nghệộ công nghệ    Với đặc thù là doanh nghiệp xuất nhập khẩu, Công ty luôn chú trọng vào công tác quản lý để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Hiện tại Công ty đang sử dụng 03 phần mềm sau để tự động hóa công tác quản lý:  Danh mDanh mDanh mDanh mụụụục phc phc phc phầầầần mn mn mn mềềềềm cm cm cm củủủủa Công tya Công tya Công tya Công ty    STTSTTSTTSTT    LoLoLoLoạạạại máy móc/thii máy móc/thii máy móc/thii máy móc/thiếếếết bt bt bt bịịịị    Nơi sNơi sNơi sNơi sảảảản xun xun xun xuấấấấtttt    Năm sNăm sNăm sNăm sảảảản xun xun xun xuấấấấtttt    1 Phần mềm quản lý kế toán Effect Công ty cổ phần Effect 2004 2 Phần mềm Quản lý Nhân sự Tập đoàn Vinacomin 2005 3 Phần mềm khai Hải quan điện tử Công ty Thái Sơn 2007 (Nguồn: Coalimex) 6.9.6.9.6.9.6.9. Tình hình kiTình hình kiTình hình kiTình hình kiểm tra chất lểm tra chất lểm tra chất lểm tra chất lưưưượng sản phẩm/dịch vụợng sản phẩm/dịch vụợng sản phẩm/dịch vụợng sản phẩm/dịch vụ    Trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, hoạt động xuất khẩu than là hoạt động cốt lõi và đòi hỏi việc kiểm tra chất lượng phải chặt chẽ, chính xác nhất vì đây là hoạt động tạo nên hình ảnh và thương hiệu của Công ty trên thị trường Việt Nam cũng như thị trường Quốc tế.  Để đảm bảo chất lượng than xuất khẩu đúng như hợp đồng ký với các đối tác nước ngoài, đồng thời để tăng cường hình ảnh của Công ty trước bạn hàng quốc tế, Công ty luôn sử dụng dịch vụ giám định của các công ty hàng đầu trong lĩnh vực giám định tại Việt Nam: i) Công ty cổ phần Giám định TKV (MCK: VQC) và ii) Công ty cổ phần Giám định Vinacontrol (MCK: VNC). Trong đó, đối tác chính của Công ty trong việc giám định than là VQC, bởi đây là doanh nghiệp đầu ngành trong việc giám định than, khoáng sản tại Việt Nam.  6.10.6.10.6.10.6.10. HoHoHoHoạt ạt ạt ạt đđđđộng marketingộng marketingộng marketingộng marketing    Ngoài việc khẳng định và quảng bá thương hiệu Coalimex bằng chất lượng sản phẩm và uy tín trong việc cung ứng dịch vụ cho khách hàng, Công ty còn chú trọng thúc đẩy các hoạt động Marketing thông qua nhiều phương thức, nhiều kênh thông tin nhằm giới thiệu hình ảnh của Coalimex tới khách hàng với mong muốn tiến tới được phục vụ cho khách hàng các sản phẩm tốt nhất của Công ty. Các phương thức Marketing chính của Công ty gồm: - Công bố thông tin trên Website Công ty: www.coalimex.com.vn; 
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- Tham gia các hội nghị, hội thảo của Tập đoàn để tăng cường mối quan hệ với các doanh nghiệp trong Tập đoàn; - Quảng bá hình ảnh của Công ty tại các triển lãm quốc tế, hội thảo quốc tế trong ngành.  6.11.6.11.6.11.6.11. Nhãn hiNhãn hiNhãn hiNhãn hiệu thệu thệu thệu thương mương mương mương mại, ại, ại, ại, đăng ký phát minh sáng chđăng ký phát minh sáng chđăng ký phát minh sáng chđăng ký phát minh sáng chế và bản quyềnế và bản quyềnế và bản quyềnế và bản quyền    BiBiBiBiểểểểu tưu tưu tưu tượợợợng logo cng logo cng logo cng logo củủủủa Công a Công a Công a Công ty:ty:ty:ty:    Logo của Công ty đã được Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam cấp đăng ký số 77098, sửa đổi và gia hạn lần thứ nhất ngày 19/11/2014. Đăng ký có thời hạn trong vòng 10 năm. 
 

        6.12.6.12.6.12.6.12. MMMMột số hợp lớn ột số hợp lớn ột số hợp lớn ột số hợp lớn đđđđã, ã, ã, ã, đang thđang thđang thđang thực hiện ực hiện ực hiện ực hiện trong năm 2015trong năm 2015trong năm 2015trong năm 2015     TTTTTTTT    Tên Tên Tên Tên đơđơđơđơn vn vn vn vịịịị    Giá trGiá trGiá trGiá trịịịị    (USD)(USD)(USD)(USD)    Giá Giá Giá Giá trtrtrtrịịịị    (VND) tương (VND) tương (VND) tương (VND) tương đương tđương tđương tđương tạạạại thi thi thi thờờờời đii đii đii điểểểểm m m m 30/9/201530/9/201530/9/201530/9/2015    ThThThThờờờời gian i gian i gian i gian ththththựựựực hic hic hic hiệệệệnnnn    SSSSảảảản phn phn phn phẩẩẩẩmmmm    1.  Công ty Than Uông bí 698.771   15.219.232.380 Từ 10/6 đến 15/7/2015 Trạm quạt gió chính mức +340 2.  Công ty Bauxit Lâm đồng 311.472  6.783.860.160 Từ 10/6 đến 15/7/2015 Chất trợ lắng 3.  Công ty Than Uông bí 49.450  1.077.021.000 Tháng 7/2015 Bình tự cứu 4.  Công ty Bauxit Lâm đồng 327.873  7.360.748.850 Từ 01/7 đến tháng 9/2015 Chất trợ lắng 5.  Công ty Than Vàng Danh 86.600  1.944.170.000 Tháng 9/2015 Thiết bị quạt gió 6.  Công ty Bauxit Lâm Đồng 168.168  3.775.371.600 Tháng 9/2015  Chất trợ lắng 7.  Công ty Than Khe 13.622  305.813.900 Tháng Phụ tùng cào 
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TTTTTTTT    Tên Tên Tên Tên đơđơđơđơn vn vn vn vịịịị    Giá trGiá trGiá trGiá trịịịị    (USD)(USD)(USD)(USD)    Giá Giá Giá Giá trtrtrtrịịịị    (VND) tương (VND) tương (VND) tương (VND) tương đương tđương tđương tđương tạạạại thi thi thi thờờờời đii đii đii điểểểểm m m m 30/9/201530/9/201530/9/201530/9/2015    ThThThThờờờời gian i gian i gian i gian ththththựựựực hic hic hic hiệệệệnnnn    SSSSảảảản phn phn phn phẩẩẩẩmmmm    Chàm 9/2015 8.  Công ty Than Hòn Gai 27.448,6  616.221.070 Tháng 9/2015 Máy khoan 9.  Trung tâm cấp cứu mỏ 21.457  481.709.650 Tháng 9/2015 Bình thở 10. Các đơn vị trong ngành Than 849.072  19.061.666.400 Từ 01/8/2015 -30/9/2015 Lốp các loại (Nguồn:Coalimex)   7.7.7.7. Báo cáo kBáo cáo kBáo cáo kBáo cáo kếếếết qut qut qut quảảảả    hohohohoạạạạt đt đt đt độộộộng kinh doanh năm 2013, ng kinh doanh năm 2013, ng kinh doanh năm 2013, ng kinh doanh năm 2013, 2012012012014 và 4 và 4 và 4 và 9999    tháng đtháng đtháng đtháng đầầầầu năm u năm u năm u năm 2015201520152015    7.1.7.1.7.1.7.1. MMMMộộộộtttt    ssssốốốố    chchchchỉỉỉỉ    tiêu vtiêu vtiêu vtiêu vềềềề    hohohohoạạạạt đt đt đt độộộộng sng sng sng sảảảản xun xun xun xuấấấất kinh doanh trong nămt kinh doanh trong nămt kinh doanh trong nămt kinh doanh trong năm    2012012012013, 2014 và 3, 2014 và 3, 2014 và 3, 2014 và 9999    tháng đtháng đtháng đtháng đầu nầu nầu nầu năm ăm ăm ăm 2015201520152015    (Đơn vị: đồng) TTTTTTTT    ChChChChỉỉỉỉ    tiêutiêutiêutiêu    Năm Năm Năm Năm 2013201320132013    Năm Năm Năm Năm 2014201420142014    Tăng/giTăng/giTăng/giTăng/giảảảảm m m m nămnămnămnăm    2014201420142014    so vso vso vso vớớớớiiii    2013201320132013                9 tháng đ9 tháng đ9 tháng đ9 tháng đầầầầu u u u     năm năm năm năm 2015201520152015    
1 Tổng giá trị tài sản 1.262.676.600.803 781.140.932.377 -61,65% 908.254.584.574 2 Vốn chủ sở hữu 123.659.534.441 128.175.967.709 3,65% 141.370.460.136 3 Doanh thu thuần 1.325.750.791.962 1.309.037.850.174 -1,26% 793.550.276.528 4 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 36.420.912.042 20.008.682.592 -45,06% 8.389.835.909 5 Lợi nhuận khác 1.337.628.366 2.690.602.173 101,15% 3.291.899.648 6 Lợi nhuận trước thuế 37.758.540.408 22.699.284.765 -39,88% 11.681.735.557 7 Lợi nhuận sau thuế  27.835.318.107 17.461.428.268 -37,27% 9.111.753.735 8 Tỷ lệ LNST/VCSH bình 23,45 13,87 - - 
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TTTTTTTT    ChChChChỉỉỉỉ    tiêutiêutiêutiêu    Năm Năm Năm Năm 2013201320132013    Năm Năm Năm Năm 2014201420142014    Tăng/giTăng/giTăng/giTăng/giảảảảm m m m nămnămnămnăm    2014201420142014    so vso vso vso vớớớớiiii    2013201320132013                9 tháng đ9 tháng đ9 tháng đ9 tháng đầầầầu u u u     năm năm năm năm 2015201520152015    quân (%) 9 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%) 45,09 55,29 - - 10 Tỷ lệ cổ tức (%) 26 20 - - (Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 và Báo cáo tài chính Quý III/ 2015) 
*  Tổng tài sản của Công ty trong năm 2014 giảm mạnh, gần 62% so với cùng chỉ tiêu này trong năm 2013. Nguyên nhân là tại thời điểm 31/12/2014, các khoản phải thu của khách hàng trong ngắn hạn giảm gần 490 tỷ đồng do các hợp đồng đã tất toán và chưa có hợp đồng mới gối đầu. Điều này không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty vì chỉ tiêu doanh thu trong hai năm liên tiếp vẫn giữ ở mức trên 1.300 tỷ đồng. Việc Coalimex vẫn duy trì được mức doanh thu ổn định trong suốt hai năm liên tiếp là một sự nỗ lực lớn của Công ty trong tình hình kinh tế khá ảm đạm của trong nước và thế giới.   Năm 2015 Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ từ 48,27 tỷ lên 110 tỷ đồng từ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty, Do đó, mặc dù tăng vốn điều lệ nhưng vốn chủ sở hữu của công ty thay đổi không nhiều so với năm 2014.  Năm 2014 doanh thu thuần đạt 1.309 tỷ đồng, giảm không đáng kể so với năm 2013. Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2014 giảm 16,4 tỷ đồng (tương ứng giảm 45,06%), lợi nhuận sau thuế giảm 37,27% so với năm 2013 do tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần tăng từ mức 88,88% lên mức 89,87%. Nguyên nhân chủ yếu là: Trong năm 2014 dự án Tòa nhà Coalimex tại 33 Tràng Thi được đưa vào khai thác cho thuê làm văn phòng, doanh thu mang lại chưa cao (4,5 tỷ đồng) trong khi giá vốn hàng bán lớn do công ty đã thực hiện trích khấu hao và các khoản chi phi liên quan.  Kết quả hoạt động cho thuê văn phòng tại 33 Tràng Thi trong năm 2014 bị lỗ xấp xỉ 15 tỷ đồng. Tại BCTC năm 2014, do 2 bên chưa ký biên bản chia lỗ, nên Công ty chưa ghi nhận khoản lỗ (5,2 tỷ đồng) phân bổ cho Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc mà ghi giảm lợi nhuận chung của Công ty. Nếu ghi nhận phân bổ khoản lỗ 5,2 tỷ đông cho Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc thì lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014 của công ty tăng thêm 4.082.738.692 đồng. Ngày 15/6/2015, Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc đã ký biên bản chia lỗ, công ty đã phân bổ lỗ cho Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc và thực hiện điều chỉnh hồi tố tại Báo cáo tài chính Quý III/2015.  
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7.2.7.2.7.2.7.2. NhNhNhNhữữữững nhân tng nhân tng nhân tng nhân tốốốố    ảảảảnh hưnh hưnh hưnh hưởởởởng đng đng đng đếếếến hon hon hon hoạạạạt đt đt đt độộộộng sng sng sng sảảảản xun xun xun xuấấấất kinh doanh ct kinh doanh ct kinh doanh ct kinh doanh củủủủa Ca Ca Ca Công ty trong ông ty trong ông ty trong ông ty trong năm 2014năm 2014năm 2014năm 2014    
 ThuThuThuThuậậậận ln ln ln lợợợợiiii     Với truyền thống, bề dày kinh nghiệm và uy tín của thương hiệu Coalimex trên thương trường trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Công ty có đội ngũ CBCNV trẻ, năng động, có kinh nghiệm, đầy nhiệt huyết, được đào tạo căn bản, đáp ứng được yêu cầu của công tác kinh doanh, có tinh thần đoàn kết và đồng tâm xây dựng Công ty ngày càng phát triển vững mạnh đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ Chính trị - Kinh tế trước mắt và lâu dài của Ngành Than. 
 Khó khănKhó khănKhó khănKhó khăn     Khủng hoảng, suy thoái kinh tế toàn cầu và những bất ổn chính trị, thiên tai...của thế giới và khu vực đã ảnh hưởng lớn tới tất cả các lĩnh vực hoạt động SXKD chính của Công ty.  Sản lượng xuất khẩu than giảm sút dẫn đến doanh thu từ lĩnh vực này cũng giảm đáng kể, một mặt do suy giảm kinh tế, chính sách về an ninh năng lượng của Việt Nam, mặt khác do giá than Việt Nam cao hơn mặt bằng giá thế giới cùng thời điểm, các khách hàng lớn của Coalimex đã thay đổi công nghệ sử dụng than Anthracite của Việt Nam bằng than Bitum và Á Bitum có giá cạnh tranh và cung cấp ổn định từ nguồn cung cấp than của Indonesia, Nga, Ukraina.  Bên cạnh đó, chủ trương cắt giảm đầu tư, xã hội hóa một số công đoạn khai thác, chế biến, kinh doanh than cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác nhập khẩu Vật tư thiết bị của Công ty. Tiếp đến, tình hình kinh tế trong nước thời gian qua cũng ảnh hưởng rất lớn đến lĩnh vực cho thuê văn phòng của Công ty, phần lớn khách hàng nước ngoài thuê văn phòng đều phải thu hẹp diện tích thuê hoặc không thuê... Diện tích văn phòng cho thuê trong nước tăng lên đáng kể trong khi lượng khách hàng có nhu cầu thuê không tăng.  8.8.8.8. VVVVịịịị    ththththếếếế    ccccủủủủa Công ty so va Công ty so va Công ty so va Công ty so vớớớới các doanh nghii các doanh nghii các doanh nghii các doanh nghiệệệệp khác trong cùng ngànhp khác trong cùng ngànhp khác trong cùng ngànhp khác trong cùng ngành    8.1.8.1.8.1.8.1. VVVVị thế của Công ty trong ngànhị thế của Công ty trong ngànhị thế của Công ty trong ngànhị thế của Công ty trong ngành    Với truyền thống lâu năm hoạt động trong lĩnh vực thương mại, Coalimex đã tạo dựng cho mình được thương hiệu và sự tín nhiệm của đối tác, bạn hàng trong và ngoài nước. Trong những năm qua Công ty hoạt động ổn định, tập thể đoàn kết nhất trí cao theo tôn chỉ của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam: Kỷ luật - Đồng tâm. Đội ngũ lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Coalimex hầu hết được đào tạo chính quy, bài bản, đa số có trình độ Đại học, trên Đại học. Chuyên môn nghiệp vụ vững vàng và dày dạn kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty. 
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Là bạn hàng chủ chốt, thân thiết và đáng tin cậy với đa số các Doanh nghiệp trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Coalimex luôn thực hiện tốt vai trò là một đầu mối xuất khẩu than từ Việt Nam ra thế giới, đồng thời cung cấp máy móc công nghiệp, thiết bị, phụ tùng… phục vụ việc khai thác hiệu quả của Tập đoàn. Thương hiệu Coalimex không chỉ được biết đến trong nước mà còn có được sự tín nhiệm của các bạn hàng nhiều nơi trên thế giới. Do đó, nhiều doanh nghiệp công nghiệp hàng đầu như KOMATSU, KAMAZ, VOLVO… luôn chọn Coalimex là một trong những “cửa ngõ” đầu tiên để tiếp cận thị trường Việt Nam. Nắm bắt xu thế phát triển của nền kinh tế đồng thời phát huy tiềm năng sẵn có của mình, bên cạnh việc củng cố các lĩnh vực kinh doanh truyền thống, Công ty chủ động mở rộng ra các lĩnh vực khác như xuất khẩu lao động, kinh doanh bất động sản, đầu tư vào lĩnh vực sản xuất than hoạt tính… Các dự án, lĩnh vực mới này sẽ định hướng Công ty phát triển nhanh và bền vững trong tương lai. 8.2.8.2.8.2.8.2. TriTriTriTriển vọng phát triển của ngànhển vọng phát triển của ngànhển vọng phát triển của ngànhển vọng phát triển của ngành    Ngành than chiếm một vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế và ảnh hưởng trực tiếp tới một số ngành công nghiệp với vai trò là nguyên liệu sản xuất đầu vào. Khách hàng lớn nhất của ngành than là ngành điện, tiếp theo đó là các ngành công nghiệp sử dụng than làm nhiên liệu và nguyên liệu đầu vào như sản xuất xi măng, sắt thép, sản xuất phân đạm…Với vài trò này, ngành than sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đầu ra cũng như giá thành sản phẩm của những ngành công nghiệp liên quan.  Theo Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 60/QĐ-TTg ngày 9/01/2012 thì việc khai thác than trước hết phải đáp ứng tối đa nhu cầu tiêu thụ than trong nước về chủng loại và khối lượng, chỉ xuất khẩu các chủng loại than trong nước chưa hoặc không có nhu cầu sử dụng.Theo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), sản lượng hàng năm của ngành than sau hơn 20 năm thành lập đã tăng gấp bảy lần, năng suất cũng tăng gấp bốn lần, đáp ứng đủ nhu cầu than trong nước và dành một phần hợp lý để xuất khẩu.  Mục tiêu sản lượng than thương phẩm sản xuất toàn ngành trong những năm tiếp theo là: Năm 2015 đạt 55 – 58 triệu tấn Năm 2020 đạt 60 – 65 triệu tấn Năm 2030 đạt trên 75 triệu tấn Trong khi đó, dự báo nhu cầu than cho ngành điện đến năm 2030 là 181,3 – 231,1 triệu tấn còn nhu cầu sử dụng than của các ngành kinh tế khác như sản xuất xi măng, sắt thép, phân đạm…là 103-118 triệu tấn/năm. 
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Riêng khách hàng lớn nhất của ngành Than là ngành điện thì nhu cầu nhập khẩu than cho các nhà máy điện là 48 triệu tấn vào năm 2020 và tăng lên 130 triệu tấn vào năm 2030.  Nhìn vào bức tranh trên, rõ ràng cung không đủ cầu về than cho sản xuất trong nước. Chính điều này dẫn đến nguy cơ biến Việt Nam từ một nước xuất siêu than thành nước nhập siêu. Để thực hiện những mục tiêu trên, Quy hoạch phát triển của Chính phủ đã đưa ra chiến lược cụ thể. Đầu tiên là kế hoạch thăm dò và khai thác than tại các bể than Đông Bắc vùng Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương và các mỏ than có điều kiện khai thác thuận lợi hơn, chất lượng than tốt và trữ lượng tài nguyên có thể đến 8 - 9 tỷ tấn ở độ sâu 1.000 -1.200m. Đồng thời, triển khai nghiên cứu thử nghiệm khai thác than vùng đồng bằng sông Hồng nhằm đảm bảo tăng dần sản lượng khai thác than từ 55 – 88 triệu tấn vào năm 2015 lên 60 – 65 triệu tấn năm 2020. Để thực hiện kế hoạch này, TKV đã đề xuất Chính phủ cơ chế huy động vốn cho đầu tư phát triển các mỏ than, theo đó, đề nghị cho TKV được vay vốn từ nguồn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, một phần vốn ODA, vốn trái phiếu để đầu tư phát triển, đồng thời bảo lãnh cho TKV vay vốn nước ngoài để đầu tư phát triển, tăng năng lực sản xuất. Bên cạnh đó, TKV cũng kiến nghị Chính phủ xem xét đẩy nhanh thủ tục đầu tư, cấp phép phê duyệt thăm dò khai thác cũng như có các giải pháp đồng bộ về cơ chế chính sách, điều chỉnh thuế phí các loại phù hợp, nhằm đẩy nhanh triển khai các dự án tăng sản lượng than theo Quy hoạch đã được duyệt.  Ngoài ra, ngành than cũng cân đối giữa lượng than xuất khẩu và nhập khẩu nhằm mang lại giá trị kinh tế lớn nhất có thể. Nếu như trước đây, việc xuất khẩu than đem lại lợi ích hơn nhập khẩu vì giá than thế giới cao thì hiện nay, giá than giảm rất mạnh, ngành chủ trương hạn chế xuất khẩu và tăng cường nhập khẩu do nguồn cung dồi dào, giá rẻ. Hiện tại, TKV vẫn đáp ứng đủ nhu cầu than trong nước, chỉ nhập khẩu vài trăm nghìn tấn than sử dụng trong lò hơi nhà máy công nghiệp. Theo dự báo, từ năm 2016 trở đi, khi các dự án điện đi vào hoạt động, sẽ nhập khẩu khoảng 3 – 5 triệu tấn than và tăng dần qua các năm. Ngành than cũng kiến nghị Nhà nước xem xét, điều chỉnh các loại thuế, phí phù hợp và có các giải pháp đồng bộ về cơ chế, chính sách, huy động vốn, các thủ tục trong đầu tư xây dựng cơ bản để giải quyết các dự án cấp bách tăng sản lượng than theo Quy hoạch đã được duyệt. Đồng thời, tạo điều kiện hỗ trợ để ngành than có nguồn đầu tư phát triển để cải thiện điều kiện làm việc, thu nhập cho nhân công. Nếu không, ngành than sẽ gặp nguy cơ thiếu vốn phát triển sản xuất cũng như thiếu hụt nhân công có tay nghề cao. Ngành cũng chủ động triển khai Đề án nâng cao năng lực sản xuất và hiệu quả kinh doanh, trọng tâm là thúc đẩy khoa học công nghệ, áp dụng cơ giới hóa trong khai thác than, nhất là trong hầm lò và thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất, giảm giá thành, tập trung thực hiện trong năm nay và những năm tiếp theo, nhằm đáp ứng nhu cầu than ngày càng tăng của nền kinh tế. 
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8.3.8.3.8.3.8.3. Đánh giá vĐánh giá vĐánh giá vĐánh giá vềềềề    ssssựựựự    phù hphù hphù hphù hợợợợp đp đp đp địịịịnh hưnh hưnh hưnh hướớớớng phát tring phát tring phát tring phát triểểểển cn cn cn củủủủa Công ty va Công ty va Công ty va Công ty vớớớới đi đi đi địịịịnh hưnh hưnh hưnh hướớớớng cng cng cng củủủủa a a a ngành, chính sách cngành, chính sách cngành, chính sách cngành, chính sách củủủủa Nhà nưa Nhà nưa Nhà nưa Nhà nướớớớcccc    Tập đoàn công nghiệp Than – Khoảng sản Việt Nam (TKV) mang một sứ mệnh do Nhà nước giao phó là xây dựng thành một tập đoàn kinh tế vững mạnh, là trụ cột của nền kinh tế đất nước. Là một trong những đơn vị chủ chốt của TKV, Công ty đã vàđangphối hợp với các đơn vị khai thác, chế biến than, khoáng sảncủa TKV đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nghiên cứu đẩy nhanh quá trình cơ giới hóa khai thác than,chế biến khoáng sản;khai thác bauxit và sản xuất alumin; song song với việc bảo vệ môi trường; hoàn thiện và đổi mới cơ chế quản lý, quản trị tiên tiến, phù hợp, tăng cường huy động các nguồn lực xã hội…nhằm nâng cao năng lực sản xuất, hiệu quả kinh doanh, đảm bảo đúng tiến độ các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án xây dựng các mỏ than hầm lò mới, đáp ứng đủ than cho nhu cầu tiêu thụ trong nước;  bảo đảm phát triển bền vững xứng đáng với vai trò tập đoàn kinh tế mạnh, là trụ cột của nền kinh tế đất nước. Để thực hiện được các mục tiêu trên, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin, với phương châm kinh doanh đa ngành nghề, xây dựng công ty phát triển bền vững, hài hòa trong Tập đoàn các công ty Than - Khoáng sản Việt Nam, Coalimex tiếp tục phát triển các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính trên cở sở định hướng chung của TKV: -  Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu than, khoáng sản theo sự phân công và chỉ đạo của TKV. Chuẩn bị nguồn  lực để nhập khẩu than cho những dự án nhiệt điện của EVN, TKV và khách hàng trong nước khác có nhu cầu sử dụng than nhập khẩu. Tiếp cận, nghiên cứu để xuất khẩu những sản phẩm mới của TKV như kim loại màu, alumin… - Kinh doanh nhập khẩu vật tự thiết bị: Tham gia, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu của ngành Than. Trên cơ sở giữ vững và phát triển thị trường trong ngành, duy trì những mặt hàng truyền thống chiến lược, mở rộng khai thác những mặt hàng mới, tiên tiến, hiện đại, đảm bảo môi trường sinh thái… cung cấp vào các dự án khai thác than, khoáng sản của ngành than và phát triển thị trường ngoài ngành. - Kinh doanh văn phòng cho thuê: Mở rộng đầu tư, kinh doanh các dự án đầu tư xây dựng văn phòng cho thuê cao cấp, xây dựng thành thương hiệu có lợi thế cạnh tranh của Công ty. - Hợp tác đầu tư: Phát huy thế mạnh hoạt động thương mại tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về kinh tế - thương mại, khoa học - kỹ thuật của ngành. Tham gia các dự án hiện đại, chuyển giao công nghệ cao, nghiên cứu chế biến kinh doanh than, khoáng sản… - Các dịch vụ khác: Cùng với việc duy trì và phát triển các lĩnh vực kinh doanh chính, Công ty phát triển kinh doanh đa ngành phù hợp với định hướng phát triển chung của ngành than – khoáng sản. Nghiên cứu phát triển thêm các ngành nghề kinh doanh mới mà Công ty có lợi thế để bù đắp suy giảm từ hoạt động xuất khẩu than theo định hướng của Nhà nước. - Xây dựng lợi thế cạnh tranh khác biệt từ nguồn nhân lực chất lượng cao. 
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9.9.9.9. Chính sách đChính sách đChính sách đChính sách đốốốối vi vi vi vớớớới ngưi ngưi ngưi ngườờờời lao đi lao đi lao đi lao độộộộngngngng    Một trong những lợi thế cạnh tranh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin so với các công ty khác trong cùng ngành đó là nguồn nhân lực.  Ban lãnh đạo: Ban lãnh đạo của Công ty không những có trình độ chuyên môn cao mà còn có năng lực quản lý, giàu kinh nghiệm và tâm huyết với Công ty.   Người lao động: Người lao động của Công ty năng động, sáng tạo, được đào tạo thường xuyên, đoàn kết và gắn bó với Công ty. Hiện tại, tổng số lao động đang làm việc tại Công ty là 210 người. Với chính sách tuyển dụng lao động của mình, Công ty đã tập hợp được một tập thể lao động có chất lượng cao, kỷ luật, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, được đào tạo chính quy và bồi dưỡng thường xuyên. Cơ cCơ cCơ cCơ cấấấấu lao đu lao đu lao đu lao độộộộng theo chng theo chng theo chng theo chỉỉỉỉ    tiêu:tiêu:tiêu:tiêu:    Phân loPhân loPhân loPhân loạạạạiiii    SSSSốốốố    lưlưlưlượợợợngngngng    TTTTỶỶỶỶ    LLLLỆỆỆỆ    (%)(%)(%)(%)    Trình Trình Trình Trình đđđđộộộộ    lao đlao đlao đlao độộộộngngngng    210210210210    100100100100    - Thạc sĩ 15 7,14 - Cử nhân (Đại học, Cao đẳng) 145 69,05 - Trung học chuyên nghiệp 6 2,86 - Phổ thông trung học 44 20,95 GiGiGiGiớớớới tínhi tínhi tínhi tính 210210210210    100100100100 Lao động nữ    76 36,19 Lao động nam 134 63,81 (Nguồn: Coalimex) 
 ChChChChếếếế    đđđđộộộộ    làm vilàm vilàm vilàm việệệệc c c c     Công ty thực hiện chế độ lao động theo Luật Lao động và các quy định của Pháp luật. - Về điều kiện làm việc: văn phòng làm việc được sắp xếp phù hợp. Trang thiết bị phục vụ công việc được trang bị đầy đủ, hiện đại. - Môi trường làm việc luôn được Công ty đặc biệt chú trọng. Với phương châm thường xuyên cải thiện môi trường làm việc, tạo điều kiện cho người lao động phát huy được tính 
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tự chủ, tinh thần trách nhiệm đối với từng công việc được phân công, phụ trách và xây dựng văn hóa doanh nghiệp… 
 Chính sách lươngChính sách lươngChính sách lươngChính sách lương    - Chính sách lương: Công ty xây dựng chính sách lương phù hợp với đặc trưng ngành nghề hoạt động và bảo đảm cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước, phù hợp với trình độ, năng lực và công việc chuyên môn của từng người. CBCNV trong Công ty ngoài việc được hưởng lương tháng theo bậc lương cơ bản còn được hưởng lương công việc theo năng suất và hiệu quả. - Chính sách thưởng: Nhằm khuyến khích động viên CBCNV trong Công ty gia tăng năng suất lao động và hiệu quả đóng góp, Công ty có chính sách thưởng định kỳ và thưởng đột xuất cho cá nhân, tập thể có những đóng góp thiết thực vào kết quả hoạt động chung.  - Chính sách xét tăng lương: Theo quy định hiện hành của Nhà nước. 
 ChChChChếếếế    đđđđộộộộ    phúc lphúc lphúc lphúc lợợợợiiii    - Ngoài tiền lương, tiền thưởng, người lao động ở Coalimex còn được hưởng các khoản phụ cấp, trợ cấp khác theo lương tùy thuộc vị trí công tác, năng lực làm việc của mỗi người và kết quả hoạt động của Công ty. Các chế độ bảo hiểm như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động được Công ty thực hiện tốt.  - Công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ rất được quan tâm, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, điều dưỡng tại chỗ, và điều dưỡng tập trung, cấp phát thuốc cho người lao động; trợ cấp khó khăn thường xuyên, đột xuất cho cán bộ công nhân viên đã và đang làm việc tại Công ty, trợ cấp nghỉ hưu đối với trường hợp hưu trí.  - Ngoài ra, những hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham quan, nghỉ mát… thường xuyên được tổ chức tại Công ty giúp cho toàn thể CBCNV gắn bó với nhau hơn, góp phần tạo nên bản sắc Công ty; đồng thời nâng cao kiến thức về văn hóa, kinh tế, chính trị - xã hội… nhằm xây dựng một tập thể lao động không những giỏi chuyên môn mà còn luôn quan tâm đến xã hội, cộng đồng.  10.10.10.10. Chính sách cChính sách cChính sách cChính sách cổổổổ    ttttứứứứcccc    Chính sách chi trả cổ tức được thực hiện theo Điều lệ của công ty. Công ty sẽ chi trả cổ tức cho các cổ đông khi kinh doanh có lãi và đã hoàn thành các nghĩa vụ nộp thuế, các nghĩa vụ tài chính khác theo qui định của pháp luật, ngay khi trả hết số cổ tức đã định, Công ty vẫn đảm bảo thanh toán các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả. Cổ đông sẽ được chia cổ tức theo phần vốn góp và tùy theo đặc điểm tình hình kinh doanh cho phép Hội đồng quản trị có thể tạm ứng cổ tức cho các cổ đông theo từng thời gian một lần. Tỷ lệ cổ tức sẽ được Đại hội đồng cổ đông quyết định dựa trên cơ sở đề xuất của Hội 
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đồng quản trị, với căn cứ là kết quả hoạt động kinh doanh của năm hoạt động và phương án hoạt động kinh doanh của các năm tới. NămNămNămNăm    2013201320132013    2014201420142014    TTTTỷỷỷỷ    llllệệệệ    ccccổổổổ    ttttứứứức kc kc kc kếếếế    hohohohoạạạạchchchch    16 16 TTTTỷỷỷỷ    llllệệệệ    ccccổổổổ    ttttứứứức c c c ththththựựựực tc tc tc tếếếế    (%)(%)(%)(%)    26 20 (Nguồn: Coalimex) Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Đại hội đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2014 là 20% và dự kiến cổ tức cho năm 2015 là 10%.  Coalimex đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt cho cổ đông theo 02 đợt: Đợt 1 là 16% vào ngày 12/02/2015 và đợt 2 là 4% vào ngày 05/6/2015 với tổng số tiền thanh toán là 9.655.120.000 đồng.  11.11.11.11. Tình hình tài chínhTình hình tài chínhTình hình tài chínhTình hình tài chính    11.1.11.1.11.1.11.1. Các chCác chCác chCác chỉ tiêu cỉ tiêu cỉ tiêu cỉ tiêu cơ bơ bơ bơ bảnảnảnản    Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Báo cáo tài chính của Công ty được ghi chép bằng đồng Việt Nam, được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.    
 KhKhKhKhấấấấu hao tài su hao tài su hao tài su hao tài sảảảảnnnn    ccccốốốố    đđđđịịịịnhnhnhnh    Công ty thực hiện khấu hao đối với tất cả tài sản cố định hiện có.Mức khấu hao phù hợp với Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính. Công ty thực hiện khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính chi tiết như sau: Nhóm tài sNhóm tài sNhóm tài sNhóm tài sảảảảnnnn    ThThThThờờờời gian khi gian khi gian khi gian khấấấấu hao (năm)u hao (năm)u hao (năm)u hao (năm)    Nhà cửa, vật kiến trúc 6 - 25 Máy móc thiết bị 3 - 10 Phương tiện vận tải  3 - 10 Thiết bị văn phòng 4 - 7 (Nguồn: Coalimex)     
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 Mức lương bình quânMức lương bình quânMức lương bình quânMức lương bình quân    So với mức lương bình quân của các doanh nghiệp khác cùng ngành thì thu nhập của cán bộ công nhân viên của Công ty thuộc mức trung bình của hệ thống các Công ty trong TKV. ChChChChỉỉỉỉ    tiêutiêutiêutiêu    Năm 2013Năm 2013Năm 2013Năm 2013    Năm 2014Năm 2014Năm 2014Năm 2014    Thu nhập bình quân triệu đồng/người/tháng 10,329 9,465 (Nguồn: Coalimex)  
 Thanh toán các khoThanh toán các khoThanh toán các khoThanh toán các khoảảảản nn nn nn nợợợợ    đđđđếếếến hn hn hn hạạạạnnnn    Công ty luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ và khoản vay đến hạn, đến thời điểm 30/9/2015 Công ty không có nợ quá hạn.  
 Các khoCác khoCác khoCác khoảảảản phn phn phn phảảảải ni ni ni nộộộộp theo lp theo lp theo lp theo luuuuậậậật đt đt đt địịịịnhnhnhnh    Công ty thực hiện nghiêm túc việc nộp các khoản thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế, phí, lệ phí khác theo quy định của Nhà nước.                                                                                                                                 (Đơn vị: đồng) ChChChChỉỉỉỉ    tiêutiêutiêutiêu    31/12/31/12/31/12/31/12/2013201320132013    31/12/31/12/31/12/31/12/2014201420142014    30/9/201530/9/201530/9/201530/9/2015    Thuế giá trị gia tăng 13.589.372 - - Thuế xuất nhập khẩu 166.000 - - Thuế thu nhập doanh nghiệp (*) 2.175.194.512 1.725.102.203 509.698.510 Thuế thu nhập cá nhân 392.212.206 172.206.402 23.767.816 Thuế khác 473.550.000 - - CCCCộộộộng:ng:ng:ng:    3.054.712.0903.054.712.0903.054.712.0903.054.712.090    1.897.308.6051.897.308.6051.897.308.6051.897.308.605    533.466.326533.466.326533.466.326533.466.326    (Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014và Báo cáo tài chính Quý III/ 2015) (*)Theo BCTC Quý III/2015, Khoản thuế TNDN tại ngày 01/01/2015 đã được điều chỉnh hồi tố do phân bổ lỗ năm 2014 của dự án Tòa nhà Coalimex tại 33 Tràng Thi cho Tổng Công ty Mỏ Việt Bắc. 
 Trích lTrích lTrích lTrích lậậậập các qup các qup các qup các quỹỹỹỹ    ththththeo lueo lueo lueo luậậậật đt đt đt địịịịnhnhnhnh    Công ty thực hiện trích lập các quỹ dựa trên cơ sở lợi nhuận hàng năm và kế hoạch phát triển của Công ty theo đúng Điều lệ Công ty và luật định. Mức trích lập cụ thể cho từng năm sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định dựa trên đề xuất của Hội đồng quản trị. (Đơn vị: đồng) 
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STTSTTSTTSTT    Chỉ tiêuChỉ tiêuChỉ tiêuChỉ tiêu    31/12/201331/12/201331/12/201331/12/2013    31/12/201431/12/201431/12/201431/12/2014    30/930/930/930/9/2015/2015/2015/2015    1 Quỹ đầu tư phát triển 64.774.196.007 69.290.629.275 7.566.229.275  2 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 254.685.967 - - 3 Quỹ khen thưởng phúc lợi 7.875.901.015 6.097.860.615 3.617.285.615      Tổng cộngTổng cộngTổng cộngTổng cộng    72.904.782.98972.904.782.98972.904.782.98972.904.782.989    75.388.489.89075.388.489.89075.388.489.89075.388.489.890    11.183.514.89011.183.514.89011.183.514.89011.183.514.890    (Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 và Báo cáo tài chính Quý III/ 2015) Ghi chú:  Quỹ đầu tư phát triển tại 30/9/2015 giảm mạnh so với cuối năm 2014 do trong tháng 7/2015 Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ thêm 61,7244 tỷ đồng (tăng từ từ 48,2756 tỷ lên 110 tỷ đồng) bằng nguồn tiền từ Quỹ đầu tư phát triển theo hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. Tình hình Tình hình Tình hình Tình hình công ncông ncông ncông nợợợợ    hihihihiệệệện nayn nayn nayn nay    Các khoCác khoCác khoCác khoảảảản vay nn vay nn vay nn vay nợợợợ    ngngngngắắắắn hn hn hn hạạạạn và dài hn và dài hn và dài hn và dài hạạạạnnnn    (Đơn vị: đồng) STTSTTSTTSTT    Chỉ tiêuChỉ tiêuChỉ tiêuChỉ tiêu    31/12/201331/12/201331/12/201331/12/2013    31/12/201431/12/201431/12/201431/12/2014    30/930/930/930/9/2015/2015/2015/2015    IIII    Vay ngắn hạnVay ngắn hạnVay ngắn hạnVay ngắn hạn    9.597.608.7179.597.608.7179.597.608.7179.597.608.717    21.322.734.75021.322.734.75021.322.734.75021.322.734.750    85.070.028.37685.070.028.37685.070.028.37685.070.028.376     Vay Ngân hàng 9.597.608.717 21.322.734.750 83.332.810.955  Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Ninh 9.597.608.717 - 12.233.478.655  Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - 21.322.734.750 -  Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh - - 6.655.695.000  Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC - - 64.443.637.300  Vay CBCNV - - 1.737.217.421 IIIIIIII    Vay dài hVay dài hVay dài hVay dài hạạạạnnnn    87.705.579.70187.705.579.70187.705.579.70187.705.579.701    90.408.735.72890.408.735.72890.408.735.72890.408.735.728    69.801.710.94269.801.710.94269.801.710.94269.801.710.942    1 Vay Ngân hàng Ngân hàng TMCP 83.198.538.884 86.132.006.582 69.801.710.942 
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STTSTTSTTSTT    Chỉ tiêuChỉ tiêuChỉ tiêuChỉ tiêu    31/12/201331/12/201331/12/201331/12/2013    31/12/201431/12/201431/12/201431/12/2014    30/930/930/930/9/2015/2015/2015/2015    Đầu tư và Phát triển 2 Vay đối tượng khác Vay CBCNV 4.507.040.817 4.276.729.146 -     Tổng cộngTổng cộngTổng cộngTổng cộng    97.303.188.41897.303.188.41897.303.188.41897.303.188.418    111.731.470.478111.731.470.478111.731.470.478111.731.470.478    69.801.710.94269.801.710.94269.801.710.94269.801.710.942    (Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 và Báo cáo tài chính Quý III/ 2015) Ghi chú:  Vay ngVay ngVay ngVay ngắắắắn hn hn hn hạạạạn:n:n:n: Đầu năm, Công ty ký hạn mức vay ngắn hạn với các ngân hàng thương mại. Tùy tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hàng năm mà các ngân hàng cấp cho Công ty và các chi nhánh một hạn mức cụ thể. Năm 2015, hạn mức tín dụng của Công ty tại các ngân hàng như sau: + Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam: 450 tỷ đồng + Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng: 470 tỷ đồng + Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam: 11 triệu USD  + Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC:150 tỷ đồng + Các chi nhánh tự ký hạn mức với các ngân hàng Các ngân hàng sẽ giải ngân theo từng lô hàng mà Công ty có nhu cầu vay trong hạn mức (theo từng L/C, hoặc Invoice nhập khẩu). Lãi suất vay theo từng hợp đồng vay tại từng thời điểm và từng ngân hàng. Các khoản vay ngắn hạn này phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tất cả các khoản vay ngắn hạn đều là vay tín chấp. Vay dài hVay dài hVay dài hVay dài hạạạạn:n:n:n: Khoản vay dài hạn của Công ty là khoản vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phục vụ dự án xây văn phòng cho thuê tại 33 Tràng Thi. Tổng cộng 24 đợt giải ngân, lãi suất theo từng lần nhận nợ, kỳ hạn điều chỉnh lãi suất 03 tháng/ lần, thu lãi định kỳ vào ngày 25 hàng tháng. - Vay cán bVay cán bVay cán bVay cán bộộộộ    công nhân viên:công nhân viên:công nhân viên:công nhân viên: Đây là hình thức vay vốn nhàn rỗi bằng Việt Nam Đồng của công nhân viên chức lao động (CNVC-LĐ) trong Công ty nhằm tạo nguồn bổ sung vốn kinh doanh và đầu tư cho các dự án của Công ty, với thời hạn tối thiểu 3 năm,  Lãi suất vay vốn: 10.5%/năm     Các khoCác khoCác khoCác khoảảảản phn phn phn phảảảải thui thui thui thu    (Đơn vị: đồng) STTSTTSTTSTT    ChChChChỉỉỉỉ    tiêutiêutiêutiêu    31/12/201331/12/201331/12/201331/12/2013    31/12/201431/12/201431/12/201431/12/2014    30/930/930/930/9/2015/2015/2015/2015    IIII    PhPhPhPhảảảải thu ngi thu ngi thu ngi thu ngắắắắn hn hn hn hạạạạnnnn    864.523.847.787864.523.847.787864.523.847.787864.523.847.787    334.479.514.892334.479.514.892334.479.514.892334.479.514.892    292.095.541.213292.095.541.213292.095.541.213292.095.541.213    1 Phải thu khách hàng 803.674.553.018 315.341.128.719 275.305.586.670 2 Trả trước cho người bán 62.468.455.174 23.691.612.232 18.755.112.767 3 Phải thu khác 2.337.306.958 1.344.371.720 1.475.972.192 4 Dự phòng phải thu (3.956.467.363) (5.897.597.779) (3.441.130.416) 
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STTSTTSTTSTT    ChChChChỉỉỉỉ    tiêutiêutiêutiêu    31/12/201331/12/201331/12/201331/12/2013    31/12/201431/12/201431/12/201431/12/2014    30/930/930/930/9/2015/2015/2015/2015    khó đòi IIIIIIII    PhPhPhPhảảảải thu dài hi thu dài hi thu dài hi thu dài hạạạạnnnn    ----    ----    63.731.613.79963.731.613.79963.731.613.79963.731.613.799    1 Phải thu dài hạn khác (*) - - 63.731.613.799 2 Dự phòng phải thu khó đòi - - -     TTTTổổổổng cng cng cng cộộộộngngngng    864.523.847.787864.523.847.787864.523.847.787864.523.847.787    334.479.514.892334.479.514.892334.479.514.892334.479.514.892    355.827.155.012355.827.155.012355.827.155.012355.827.155.012    (Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 và Báo cáo tài chính Quý III/ 2015) (*)Theo BCTC Quý III/2015, Khoản Phải thu dài hạn tại ngày 01/01/2015 đã được điều chỉnh hồi tố do phân bổ lỗ năm 2014 ủa dự án Tòa nhà Coalimex tại 33 Tràng Thi cho Tổng Công ty Mỏ Việt Bắc. PhPhPhPhảảảải thu i thu i thu i thu ngngngngắắắắn hn hn hn hạạạạn n n n khách hàngkhách hàngkhách hàngkhách hàng::::    Chủ yếu là các khoản phải thu từ bán hàng vật tư, phụ tùng máy móc thiết bị cho các công ty trong nội bộ tập đoàn TKV, một số khoản phải thu quá hạn thanh toán hoặc khó có khả năng thu hồi công ty đã trích lập dự phòng 100% giá trị khoản nợ (tại 31/12/2014 là 5,9 tỷ và tại 30/9/2015 là 3,4 tỷ đồng). Một số khoản phải thu có giá trị lớn như:  Danh sách các khoDanh sách các khoDanh sách các khoDanh sách các khoảảảản thu ln thu ln thu ln thu lớớớớnnnn    STTSTTSTTSTT    Khách hàngKhách hàngKhách hàngKhách hàng    SSSSốốốố    dư (đdư (đdư (đdư (đồồồồng)ng)ng)ng)    31/12/201331/12/201331/12/201331/12/2013    31/12/201431/12/201431/12/201431/12/2014    30/09/201530/09/201530/09/201530/09/2015    1 CTCP cơ khí mỏ và đóng tàu Vinacomin            118.858.817.969               60.953.882.636           28.624.198.922   2 CTCP cơ khí ô tô Uông Bí            109.545.288.355               48.866.067.495             1.712.909.634   3 Công ty than Khe Chàm                                 -                 43.117.786.900      6.660.824.700   4 Công ty than Cao Sơn              14.561.058.484               11.849.604.541           37.156.760.972   5 Công ty Chế tạo máy             189.634.493.791               40.034.208.841           22.688.492.559   6 Công ty than Hà Lầm                                 -                   4.073.728.265           64.477.898.000   (Nguồn: Coalimex) PhPhPhPhảảảải thui thui thui thu    ngngngngắắắắn hn hn hn hạạạạnnnn    khác:khác:khác:khác:    là các khoản tạm ứng cho CBCNV, đặt cọc, ký quỹ, thuế TNCN phải thu CBCNV,.... PhPhPhPhảảảải thu dài hi thu dài hi thu dài hi thu dài hạạạạn khác:n khác:n khác:n khác: tại thời điểm 30/9/2015 số dư tại Khoản phải thu dài hạn là 63.731.613.799 đồng, bao gồm khoản phải thu của Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc liên quan 
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đến  Hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án đầu tư tòa nhà tại 33 Tràng Thi là 62.578.142.799 đồng và khoản ký quỹ xuất khẩu lao động là 1.153.471.000 đồng. Liên quan đến dự án với Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc, năm 2015 công ty hạch toán theo Thông tư 200/2015/TT-BTC và hướng dẫn của đơn vị tư vấn, Công ty bắt đầu phân chia tài sản, lãi lỗ của dự án, qua đó phần tạm phân chia cho Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc (được hạch toán là khoản Phải thu) như sau:  Giá trị BĐS đầu tư: 58.775.473.721  Giá trị hao mòn lũy kế: -3.725.814.518  Lỗ năm 2014:   5.234.280.375  Lỗ 9T năm 2015:  2.294.203.22  Các khoCác khoCác khoCác khoảảảản pn pn pn phhhhảảảải tri tri tri trảảảả    (Đơn vị: đồng)    STTSTTSTTSTT    ChChChChỉỉỉỉ    tiêutiêutiêutiêu    31/12/201331/12/201331/12/201331/12/2013    31/12/201431/12/201431/12/201431/12/2014    30/930/930/930/9/2015/2015/2015/2015    IIII    NNNNợợợợ    ngngngngắắắắn hn hn hn hạạạạnnnn    1.209.518.640.4271.209.518.640.4271.209.518.640.4271.209.518.640.427    555539.525.929.47139.525.929.47139.525.929.47139.525.929.471    661.282.712.227661.282.712.227661.282.712.227661.282.712.227    1 Phải trả cho người bán 836.075.748.263 457.294.952.997 454.950.463.127 2 Vay và nợ ngắn hạn  9.597.608.717 21.322.734.750 85.070.028.376 3 Người mua trả tiền trước 144.366.856.797 18.088.619.327 96.365.836.218 4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 3.054.712.090 1.897.308.605 533.466.326 5 Phải trả người lao động 3.685.391.657 3.924.839.383 3.988.237.270 6 Chi phí phải trả 908.593.231 518.454.150 164.029.939 7 Phải trả nội bộ 2.675.060.000 5.350.120.000 - 8 Phải trả ngắn hạn khác 2.766.071.587 4.956.818.169 626.040.403 9 Dự phòng phải trả ngắn hạn 18.512.697.070 20.074.221.475 12.832.051.956 10 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 7.875.901.015 6.097.860.615 3.617.285.615 11 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn - - 3.135.272.997 IIIIIIII    NNNNợợợợ    dài hdài hdài hdài hạạạạnnnn    109.498.425.935109.498.425.935109.498.425.935109.498.425.935    113.439.035.197113.439.035.197113.439.035.197113.439.035.197    105.601.412.211105.601.412.211105.601.412.211105.601.412.211    1 Phải trả dài hạn khác 19.010.325.790 20.154.431.845 35.799.701.269 2 Vay và nợ dài hạn 87.705.579.701 90.408.735.728 69.801.710.942 3 Doanh thu chưa thực hiện 2.527.834.477 2.875.867.624 - 4 Quỹ phát triển khoa học 254.685.967 - - 
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STTSTTSTTSTT    ChChChChỉỉỉỉ    tiêutiêutiêutiêu    31/12/201331/12/201331/12/201331/12/2013    31/12/201431/12/201431/12/201431/12/2014    30/930/930/930/9/2015/2015/2015/2015    công nghệ TTTTổổổổng cng cng cng cộộộộngngngng    1.139.017.066.3621.139.017.066.3621.139.017.066.3621.139.017.066.362    652.964.964.668652.964.964.668652.964.964.668652.964.964.668    766.884.124.438766.884.124.438766.884.124.438766.884.124.438    (Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014và Báo cáo tài chính Quý III/ 2015) ----    PhPhPhPhảảảải tri tri tri trảảảả    ngưngưngưngườờờời báni báni báni bán    ngngngngắắắắn hn hn hn hạạạạnnnn::::    là các khoản phải trả công ty trong nội bộ TKV (tiền mua than xuất khẩu); các đơn vị cung cấp máy móc, thiết bị. Công ty không có khoản nợ quá hạn chưa thanh toán. Một số khoản phải trả có giá trị lớn như:  Danh sách các khoDanh sách các khoDanh sách các khoDanh sách các khoảảảản phn phn phn phảảảải tri tri tri trảảảả    llllớớớớnnnn    STTSTTSTTSTT    Khách hàngKhách hàngKhách hàngKhách hàng    SSSSốốốố    dư (đdư (đdư (đdư (đồồồồng)ng)ng)ng)    31/12/201331/12/201331/12/201331/12/2013    31/12/201431/12/201431/12/201431/12/2014    30/09/201530/09/201530/09/201530/09/2015    1 Công ty kho vận Hòn Gai        168.488.978.967                37.330.077.357             11.593.663.563   2 Công ty kho vận Đá Bạc       242.422.168.532              243.709.108.820            121.029.786.761   3 CTCP cơ điện Asia          1.538.589.783                  9.279.073.141             60.594.657.141   4 Công ty kho vận Cẩm Phả       317.568.898.736              37.642.224.716            118.178.961.767   5 MIR Trade AG               75.664.368.000   (Nguồn: Coalimex) ----    PhPhPhPhảảảải tri tri tri trảảảả    ngngngngắắắắn hn hn hn hạạạạn khác:n khác:n khác:n khác: chủ yếu là cổ tức  phải trả, tại  31/12/2014 cổ tức phải trả là 4,36 tỷ đồng. Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông vào tháng 2/2015 và tháng 6/2015. ----    DDDDựựựự    phòng phphòng phphòng phphòng phảảảải tri tri tri trảảảả    ngngngngắắắắn hn hn hn hạạạạn:n:n:n: là dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa. ----    PhPhPhPhảảảải tri tri tri trảảảả    dài hdài hdài hdài hạạạạn khác: n khác: n khác: n khác: là khoản nhận ký quỹ, ký cược dài hạn và khoản phải Tổng Công ty công nghiệp Mỏ Việt Bắc. Khoản phải trả Tổng Công ty công nghiệp Mỏ Việt Bắc tại ngày 31/12/2014 là 17.032.426.290 đồng và tại ngày 30/9/2015 là 32.125.632.871 đồng. Đây là khoản vốn góp của Tổng công ty công nghiệp Mỏ Việt Bắc vào dự án 33 Tràng Thi , Công ty đang hạch toán treo trên Phải trả dài hạn khác.  
 Hàng tHàng tHàng tHàng tồồồồn khon khon khon kho    STTSTTSTTSTT    Chỉ tiêuChỉ tiêuChỉ tiêuChỉ tiêu    31/12/201331/12/201331/12/201331/12/2013    31/12/201431/12/201431/12/201431/12/2014    30/930/930/930/9/2015/2015/2015/2015    1 Hàng hóa 197.235.587.016 181.364.495.314 289.346.428.239 2 Hàng gửi bán - 29.118.618.182 -          Tổng cộngTổng cộngTổng cộngTổng cộng    197.235.587.016197.235.587.016197.235.587.016197.235.587.016    210.483.113.496210.483.113.496210.483.113.496210.483.113.496    289.346.428.239289.346.428.239289.346.428.239289.346.428.239    
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(Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 và Báo cáo tài chính Quý III/ 2015) Toàn bộ hàng hóa của Công ty là vật tư, máy móc thiết bị cung cấp cho các đơn vị trong nội bộ TKV theo kế hoạch hàng năm như lốp xe tải cỡ lớn, phụ tùng máy xúc, phụ tùng máy gạt, vật tư dùng trong hầm lò, vật tư phòng nổ, than nhập khẩu…Vòng quay luân chuyển hàng tồn kho nhỏ hơn 12 tháng. Colimex không có hàng tồn kho chậm luân chuyển nên không trích lập dự phòng.  Thời điểm 30/09/2015, Hàng tồn kho của Công ty tăng do ngày 22/09/2015, Công ty nhập khẩu lô than trị giá 77 tỷ về chưa làm thủ tục giao hàng và xuất hóa đơn cho khách hàng nên tháng 9 tạm treo trên hàng tồn kho. Tháng 10, Công ty đã xuất kho hết lô than trên.     
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11.2.11.2.11.2.11.2. Các chCác chCác chCác chỉ tiêu tài chính chủ yếuỉ tiêu tài chính chủ yếuỉ tiêu tài chính chủ yếuỉ tiêu tài chính chủ yếu    ChChChChỉỉỉỉ    tiêutiêutiêutiêu    Đơn vĐơn vĐơn vĐơn vịịịị    Năm 201Năm 201Năm 201Năm 2013333    Năm 201Năm 201Năm 201Năm 2014444    1. Các ch1. Các ch1. Các ch1. Các chỉỉỉỉ    tiêu vtiêu vtiêu vtiêu vềềềề    khkhkhkhảảảả    năng ngnăng ngnăng ngnăng ngắắắắn hn hn hn hạạạạn n n n        - Hệ số thanh toán ngắn hạn lần 1,08 1,12 - Hệ số thanh toán nhanh lần 0,88 0,73 2. Ch2. Ch2. Ch2. Chỉỉỉỉ    tiêu vtiêu vtiêu vtiêu vềềềề    cơ ccơ ccơ ccơ cấấấấu vu vu vu vốốốốn n n n      - Hệ số Nợ/Tổng tài sản  % 90,21 83,59 - Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu  % 921,09 509,43 3. Ch3. Ch3. Ch3. Chỉỉỉỉ    tiêu vtiêu vtiêu vtiêu vềềềề    năng lnăng lnăng lnăng lựựựực hoc hoc hoc hoạạạạt đt đt đt độộộộngngngng     - Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân Vòng 7,06 5,77 - Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân % 1,17 1,28 4. Ch4. Ch4. Ch4. Chỉỉỉỉ    tiêu vtiêu vtiêu vtiêu vềềềề    khkhkhkhảảảả    năng sinh lnăng sinh lnăng sinh lnăng sinh lờờờờiiii     - Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần % 2,10 1,33 - Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 23,45 13,87 - Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 2,45 1,71 - Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần % 2,75 1,53 - Thu nhập trên cổ phần (EPS) Đồng/cp 5.766 3.617                                                 
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12.12.12.12. HHHHộộộội đi đi đi đồồồồng qung qung qung quảảảản trn trn trn trịịịị, Ban giám đ, Ban giám đ, Ban giám đ, Ban giám đốốốốc, c, c, c, Ban kiBan kiBan kiBan kiểểểểm soát, Km soát, Km soát, Km soát, Kếếếế    toán trưtoán trưtoán trưtoán trưởởởởngngngng    12.1.12.1.12.1.12.1. HHHHội ội ội ội đđđđồng quản trịồng quản trịồng quản trịồng quản trị    Vũ Văn Hà Chủ tịch Phạm Hồng Khanh Ủy viên – Giám đốc Nguyễn Thanh Hải Ủy viên – Phó Giám đốc Nguyễn Văn Cứ Ủy viên  Nguyễn Thanh Nga  Ủy viên  a.a.a.a.     Chủ tịchChủ tịchChủ tịchChủ tịch: : : : VVVVũ Vũ Vũ Vũ Văn Hàăn Hàăn Hàăn Hà    Họ và tên Vũ Văn Hà Giới tính Nam Năm sinh 1958 Quê quán Huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định Quốc tịch Việt Nam CMND 010397606 Ngày cấp/Nơi cấp 03/04/2008 Công an Hà Nội cấp Địa chỉ thường trú Số 7 ngách 80/164 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại liên lạc 0913210407 Trình độ văn hóa 10/10 Trình độ chuyên môn Kỹ sư hóa Quá trình công tác:  ThThThThờờờời giani giani giani gian    Đơn vĐơn vĐơn vĐơn vịịịị    công táccông táccông táccông tác    ChChChChứứứức vc vc vc vụụụụ    11/1982 - 11/1984 Chi nhánh Hóa chất mỏ Quảng Ninh Cán bộ kỹ thuật 1984 - 1995 Chi nhánh Hóa chất mỏ Quảng Ninh Trưởng phòng Kế hoạch; Trưởng phòng Kỹ thuật 08/1995 - 02/1999 Xí nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh Phó giám đốc Xí nghiệp 03/1999 - 09/2002 Xí nghiệp Hóa chất mỏ Giám đốc Xí nghiệp 
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Quảng Ninh 10/2002 -  05/2012 Tổng công ty Hóa chất mỏ Tổng Giám đốc 5/2012 đến nay Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam Trưởng ban Quản lý vốn TKV 4/2015 đến nay Công ty CP XNK Than – Vinacomin (Coalimex) Chủ tịch Hội đồng quản trị  Chức vụ hiện nay tại Công ty Chủ tịch Hội đồng quản trị Chức vụ tại các tổ chức khác Trưởng ban quản lý vốn Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam Tổng số cổ phần nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết. Trong đó: - Số cổ phần sở hữu cá nhân:  - Số cổ phần được Ủy quyền 
6.095.348 CP  0 6.095.348 CP (đại diện cho Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam) Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết Không 

Các khoản nợ đối với công ty Không Thù lao và các khoản lợi ích khác Không  Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết Không b.b.b.b. ỦỦỦỦy viên: Phy viên: Phy viên: Phy viên: Phạạạạm Hm Hm Hm Hồồồồng Khanhng Khanhng Khanhng Khanh    Họ và tên Phạm Hồng Khanh Giới tính Nam Năm sinh 1962 Quê quán Đông Anh – Hà Nội Quốc tịch Việt Nam CMND 001062004256 Ngày cấp/Nơi cấp 22/06/2015 Cục Cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư cấp 
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Địa chỉ thường trú Số 29 ngõ 125, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại liên lạc 0913209437 Trình độ văn hóa 10/10 Trình độ chuyên môn Kỹ sư ngành cơ khí đốt trong; Kỹ sư ngành khai thác lộ thiên Quá trình công tác: ThThThThờờờời giani giani giani gian    Đơn vĐơn vĐơn vĐơn vịịịị    công táccông táccông táccông tác    ChChChChứứứức vc vc vc vụụụụ    04/1985 - 08/1986 Xí nghiệp vật tư, vận tải và chế biến than Kỹ sư, cán bộ kỹ thuật     09/1986 - 09/1989 Ban kỹ thuật E281 - F369 - Quân chủng phòng không Trợ lý kỹ thuật - Trạm trưởng trạm kỹ thuật     10/1989 - 09/1995 Xí nghiệp vật tư vận tải và chế biến than Phó phòng - Trưởng phòng Kế hoạch vật tư - Phó giám đốc     10/1995 - 11/2002 Xí nghiệp vật tư vận tải và chế biến than Giám đốc     12/2002 -  11/2005 Trung tâm XNK và Hợp tác đầu tư - Công ty Than Nội địa Giám đốc     12/2005 - 09/2006 Đại học Ngoại ngữ  Sinh viên 10/2006 - 05/2007 Trung tâm XNK và Hợp tác đầu tư - Công ty Than Nội địa Giám đốc     05/2007 - 07/2007 Công ty cổ phầnThan - Điện Nông Sơn – TKV Giám đốc - Uỷ viên HĐQT    08/2007 - 03/2010 Công ty cổ phần XNK Than – TKV (Coalimex) Giám đốc - Uỷ viên HĐQT     04/2010 -4/2015  Công ty cổ phầnXNK Than – Vinacomin (Coalimex) Chủ tịch HĐQT, Giám đốc     04/2015 đến nay Công ty cổ phầnXNK Than – Vinacomin (Coalimex) Giám đốc - Uỷ viên HĐQT  Chức vụ hiện nay tại Công ty Giám đốc Công ty 
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Chức vụ tại các tổ chức khác Không Tổng số cổ phần nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết. Trong đó: - Số cổ phần sở hữu cá nhân:  - Số cổ phần được Ủy quyền 
 254.125 CP 254.125CP 0 Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết Không 

Các khoản nợ đối với công ty Không Thù lao và các khoản lợi ích khác Lương chức danh Giám đốc và thù lao Uỷ viên HĐQT Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết Cổ tức c.c.c.c. ỦỦỦỦy viên: y viên: y viên: y viên: NguyNguyNguyNguyễễễễn Thanh Hn Thanh Hn Thanh Hn Thanh Hảảảảiiii    Họ và tên Nguyễn Thanh Hải Giới tính Nam Năm sinh 1971 Quê quán Tứ Kỳ - Hải Hưng Quốc tịch Việt Nam CMND 012208313 Ngày cấp/Nơi cấp 17/03/2010 Công an Hà Nội cấp Địa chỉ thường trú Số 17 Ngõ 46, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại liên lạc 0903217742 Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ chuyên môn Kỹ sư tuyển khoáng; Cử nhân kinh tế; Thạc sỹ quản trị kinh doanh Quá trình công tác: ThThThThờờờời giani giani giani gian Đơn vĐơn vĐơn vĐơn vịịịị    công táccông táccông táccông tác    ChChChChứứứức vc vc vc vụụụụ    6/1993 – 3/1995 Trung tâm KCS - Công ty Kỹ sư     
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Than Cẩm Phả - Quảng Ninh 4/1995 – 8/1996 Công ty Hóa Chất Mỏ Kỹ sư     9/1996 – 8/2003 Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác Quốc tế (Coalimex) Chuyên viên, Phó trưởng phòng XNK     9/2003  - 5/2007  Phòng XNK Than – Công ty Coalimex Trưởng phòng    6/2007 – 9/2012 Công ty cổ phần XNK Than – Vinacomin Phó giám đốc     10/2012  đến nay Công ty cổ phần XNK Than – Vinacomin Phó giám đốc - Uỷ viên Hội đồng quản trị  Chức vụ hiện nay tại Công ty Phó giám đốc Công ty Chức vụ tại các tổ chức khác Không Tổng số cổ phần nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết. Trong đó: - Số cổ phần sở hữu cá nhân:  - Số cổ phần được Ủy quyền 
 37.040 CP 37.040 CP 0 Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết Không 

Các khoản nợ đối với công ty Không Thù lao và các khoản lợi ích khác Tiền lương và thù lao Uỷ viên HĐQT Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết  Cổ tức 
d.d.d.d. ỦỦỦỦy viên: y viên: y viên: y viên: NguyNguyNguyNguyễễễễn Văn Cn Văn Cn Văn Cn Văn Cứứứứ    Họ và tên Nguyễn Văn Cứ Giới tính Nam Năm sinh 1962 Quê quán Đà Nẵng 
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Quốc tịch Việt Nam CMND 011349371 Ngày cấp/Nơi cấp 17/05/2008 Công an Hà Nội cấp Địa chỉ thường trú Số 3 ngõ 1104 Đê La Thành, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại liên lạc 0913234512 Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế ngành tài chính kế toán Quá trình công tác: ThThThThờờờời giani giani giani gian    Đơn vĐơn vĐơn vĐơn vịịịị    công táccông táccông táccông tác    ChChChChứứứức vc vc vc vụụụụ    12/1986 – 01/1999 Xí nghiệp tuyển than Hòn Gai Cán bộ, phó trưởng phòng  03/1999 – 12/2004 Công ty XNK và Hợp tác quốc tế (Coalimex) Chuyên viên, phó trưởng phòng  01/2005 – 03/2010 Công ty cổ phần XNK Than – TKV (Coalimex) Trưởng phòng 03/2010  đến nay Công ty cổ phần XNK Than – Vinacomin (Coalimex) Trưởng phòng XNK 5 - Uỷ viên HĐQT  Chức vụ hiện nay tại Công ty Trưởng phòng XNK 5 Chức vụ tại các tổ chức khác Không Tổng số cổ phần nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết. Trong đó: - Số cổ phần sở hữu cá nhân:  - Số cổ phần được Ủy quyền 
442.724 CP  442.724 CP 0 Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết 119.488 CP Chi tiết người có liên quan 



 

BBBBẢẢẢẢN CÁO BN CÁO BN CÁO BN CÁO BẠẠẠẠCH            CH            CH            CH                                    COALIMEXCOALIMEXCOALIMEXCOALIMEX    53

HHHHọọọọ    têntêntêntên    MMMMốốốối quan hi quan hi quan hi quan hệệệệ    SSSSốốốố    lưlưlưlượợợợng CP sng CP sng CP sng CP sởởởở    hhhhữữữữuuuu    TTTTỷỷỷỷ    llllệệệệ    nnnnắắắắm gim gim gim giữữữữ    (%)(%)(%)(%)    Đinh Thị Vân Vợ 119.488 1.09%  Các khoản nợ đối với công ty Không Thù lao và các khoản lợi ích khác Thù lao Uỷ viên HĐQT Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết Cổ tức e.e.e.e. ỦỦỦỦy viên: y viên: y viên: y viên: NguyNguyNguyNguyễễễễn Thanh Ngan Thanh Ngan Thanh Ngan Thanh Nga    Họ và tên Nguyễn Thanh Nga Giới tính Nữ Năm sinh 1972 Quê quán Tiền Hải – Thái Bình Quốc tịch Việt Nam CMND 034172000016 Ngày cấp/Nơi cấp 28/05/2013 Công an Hà Nội cấp Địa chỉ thường trú Số 42 Lò Đúc, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại liên lạc  0913513044 Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ chuyên môn Cử nhân Luật; Cử nhân Kinh tế ngoại thương Quá trình công tác: ThThThThờờờời giani giani giani gian Đơn vĐơn vĐơn vĐơn vịịịị    công táccông táccông táccông tác    ChChChChứứứức vc vc vc vụụụụ    01/1995 – 10/1997 Phòng Xuất than – Công ty Coalimex Chuyên viên  10/1997 – 07/2007 Phòng Xuất nhập khẩu 4 – Công ty cổ phần XNK Than – Vinacomin (Coalimex) Chuyên viên 08/2007 – 3/2015 Phòng Xuất nhập khẩu 4 – Công ty cổ phần XNK Than – Vinacomin (Coalimex) Phó trưởng phòng; Trưởng phòng XNK 4 4/2015 đến nay Phòng Xuất nhập khẩu 4 – Công ty cổ phần XNK Than – Vinacomin (Coalimex) Trưởng phòng XNK4; Ủy viên HĐQT  
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Chức vụ hiện nay tại Công ty Trưởng phòng Chức vụ tại các tổ chức khác Không Tổng số cổ phần nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết. Trong đó: - Số cổ phần sở hữu cá nhân:  - Số cổ phần được Ủy quyền 
18.410CP  18.410CP 0 Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết Không 

Các khoản nợ đối với công ty Không Thù lao và các khoản lợi ích khác Tiền lương, Thù lao Uỷ viên HĐQT Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết Cổ tức  12.2.12.2.12.2.12.2. BanBanBanBan    Giám đGiám đGiám đGiám đốốốốcccc    Xem chi tiết ở 12.1 Hội đồng quản trị Phạm Hồng Khanh Giám đốc Nguyễn Thanh Hải Phó Giám đốc Phạm Minh Phó Giám đốc a.a.a.a. PhPhPhPhạạạạm Hm Hm Hm Hồồồồng Khanh:ng Khanh:ng Khanh:ng Khanh:Xem chi tiết ở 12.1 Hội đồng quản trị b.b.b.b. NguyNguyNguyNguyễễễễn Thanh Hn Thanh Hn Thanh Hn Thanh Hảảảải:i:i:i:Xem chi tiết ở 12.1 Hội đồng quản trị c.c.c.c. PhPhPhPhạạạạm Minhm Minhm Minhm Minh    Họ và tên Phạm Minh Giới tính Nam Năm sinh 1977 Quê quán Uông Bí - Quảng Ninh Quốc tịch Việt Nam CMND 012992473 Ngày cấp/Nơi cấp 08/09/2012 tại Công an Hà Nội cấp Địa chỉ thường trú Số 31, Tổ 26, Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà 
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Nội Điện thoại liên lạc 0904202468 Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ chuyên môn Cử nhân quản trị kinh doanh Quá trình công tác: ThThThThờờờời giani giani giani gian    Đơn vĐơn vĐơn vĐơn vịịịị    công táccông táccông táccông tác    ChChChChứứứức vc vc vc vụụụụ    02/2000 – 12/2004 Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác quốc tế Chuyên viên 01/2005 – 01/2006 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than Việt Nam Chuyên viên 01/2006 – 07/2007 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than Việt Nam  Phó trưởng phòng XNK3 08/2007 – 02/2008 Công ty cổ phần XNK Than - Vinacomin  Phó trưởng phòng XNK3 03/2008 – 07/2010 Công ty cổ phần XNK Than - Vinacomin Quyền trưởng phòng XNK3 08/2010 – 04/2015 Công ty cổ phần XNK Than - Vinacomin Trưởng phòng XNK3 04/2015 đến nay Công ty cổ phần XNK Than - Vinacomin Phó Giám đốc  Chức vụ hiện nay tại Công ty Phó Giám đốc Chức vụ tại các tổ chức khác Không Tổng số cổ phần nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết. Trong đó: - Số cổ phần sở hữu cá nhân:  - Số cổ phần được Ủy quyền 
 33.968 CP 33.968 CP 0 Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết 0 

Các khoản nợ đối với công ty Không 
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Thù lao và các khoản lợi ích khác Tiền lương Phó Giám đốc Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết Cổ tức  12.3.12.3.12.3.12.3. BanBanBanBan    KiKiKiKiểểểểm soátm soátm soátm soát    Trần Thế Thành Trưởng Ban Kiểm soát Hoàng Đức Phương Ủy viên Ban Kiểm soát Bùi Thị Minh Thư Ủy viên Ban Kiểm soát 
 a.a.a.a. TrưTrưTrưTrưởởởởng ban: ng ban: ng ban: ng ban: TrTrTrTrầầầần Thn Thn Thn Thếếếế    ThànhThànhThànhThành    Họ và tên Trần Thế Thành Giới tính Nam Năm sinh 1962 Quê quán Thanh Hóa Quốc tịch Việt Nam CMND 100976693 Ngày cấp/Nơi cấp 12/02/2006 tại Công an Quảng Ninh cấp Địa chỉ thường trú Số 13 M2 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại liên lạc 0913263138 Trình độ văn hóa 10/10 Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế; Thạc sỹ quản trị kinh doanh Quá trình công tác ThThThThờờờời giani giani giani gian Đơn vĐơn vĐơn vĐơn vịịịị    công táccông táccông táccông tác    ChChChChứứứức vc vc vc vụụụụ    11/1979 – 10/1980 Ban kiến thiết I Mỏ than Mông Dương Nhân viên  11/1980 - 9/1986 Trung cấp kế toán tại Hà Nội Sinh viên  10/1986 - 12/1994 Phòng Kế toán Mỏ Than Mông Dương và học tại chức Tài chính kế toán(1989-1994) Nhân viên  
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01/1995 – 12/1996 Ban Kế toán Tổng công ty Than Việt Nam. Chuyên viên  12/1996 – 10/2007 Công ty Than Dương Huy. Kế toán trưởng  11/2007 – 12/2007 Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Trưởng ban kiểm soát TKV 01/2008 đến nay Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ TKV 12/2007 đến nay Công ty CP XNK Than – Vinacomin (Coalimex) Trưởng ban kiểm soát  Chức vụ hiện nay tại Công ty Trưởng ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam Chức vụ tại các tổ chức khác Không Tổng số cổ phần nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết. Trong đó: - Số cổ phần sở hữu cá nhân:  - Số cổ phần được Ủy quyền 
 2.962 CP 2.962 CP 0 Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết 6.309 CP  Chi tiết người có liên quan: HHHHọọọọ    têntêntêntên    MMMMốốốối quan hi quan hi quan hi quan hệệệệ    SSSSốốốố    lưlưlưlượợợợng CP sng CP sng CP sng CP sởởởở    hhhhữữữữuuuu    TTTTỷỷỷỷ    llllệệệệ    nnnnắắắắm gim gim gim giữữữữ    (%)(%)(%)(%)    Lê Thị Ngần Vợ 6.309 0,06%  Các khoản nợ đối với công ty Không Thù lao và các khoản lợi ích khác Không Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết Cổ tức b.b.b.b. ỦỦỦỦy viên: y viên: y viên: y viên: Hoàng ĐHoàng ĐHoàng ĐHoàng Đứứứức Phươngc Phươngc Phươngc Phương    Họ và tên Hoàng Đức Phương 
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Giới tính Nam Năm sinh 1961 Quê quán Hà Nam Quốc tịch Việt Nam CMND 010404251 Ngày cấp/Nơi cấp 27/03/2003 Địa chỉ thường trú Số 14, Tổ 1, Phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại liên lạc 0913528763 Trình độ văn hóa 10/10 Trình độ chuyên môn Cử nhân phiên dịch Ngoại thương Quá trình công tác: ThThThThờờờời giani giani giani gian Đơn vĐơn vĐơn vĐơn vịịịị    công táccông táccông táccông tác    ChChChChứứứức vc vc vc vụụụụ    07/1984- 05/1987 Trường sĩ quan chỉ huy kỹ thuật không quân Chiến sĩ     06/1987-11/1987 Xuất ngũ về địa phương      12/1987- 08/1994 Phiên dịch tại Liên xô Đội phó     09/1994-02/1996 Nghỉ chờ việc theo chế độ, chờ phân công công tác     03/1996-12/1999 Công ty hỗ trợ sản xuất và du lịch thương mại Cán bộ kinh doanh thương mại    01/2000-02/2001 Chi nhánh Công ty vật tư tổng hợp Hà Anh Phó Giám dốc Chi nhánh  03/2001-12/2001 Công ty XNK và Hợp tác quốc tế Chuyên viên  01/2002-12/2004 Phòng XNK 1 Công ty XNK và Hợp tác quốc tế Phó trưởng phòng  01/2005 - 02/2008 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - TKV Phó trưởng phòng -  Ủy viên Ban Kiểm soát  03/2008 đến nay Công ty cổ phần Xuất nhập Trưởng phòng - Ủy viên Ban Kiểm 
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khẩu Than – Vinacomin. soát  Chức vụ hiện nay tại Công ty Trưởng phòng - Ủy viên Ban Kiểm soát Chức vụ tại các tổ chức khác Không Tổng số cổ phần nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết. Trong đó: - Số cổ phần sở hữu cá nhân:  - Số cổ phần được Ủy quyền 
 47.339 CP 47.339 CP 0 Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết Không 

Các khoản nợ đối với công ty Không Thù lao và các khoản lợi ích khác Thù lao UV BKS Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết Cổ tức c.c.c.c. ỦỦỦỦy viên: y viên: y viên: y viên: Bùi ThBùi ThBùi ThBùi Thịịịị    Minh ThưMinh ThưMinh ThưMinh Thư    Họ và tên Bùi Thị Minh Thư Giới tính Nữ Năm sinh 1972 Quê quán Bắc Ninh Quốc tịch Việt Nam CMND 012162755 Ngày cấp/Nơi cấp 07/07/2003 Địa chỉ thường trú Số 18 lô N2 Khu di dân Hồ Đình B, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại liên lạc 0904756969 Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ chuyên môn Cử nhân Luật Quá trình công tác: 
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ThThThThờờờời giani giani giani gian Đơn vĐơn vĐơn vĐơn vịịịị    công táccông táccông táccông tác    ChChChChứứứức vc vc vc vụụụụ    11/1995 – 02/2005 Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác quốc tế (Coalimex) Chuyên viên  3/2006 – 02/2010 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - TKV(Coalimex) Phó trưởng phòng  3/2010 – 8/2012 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - TKV(Coalimex) Phó trưởng phòng - Ủy viên Ban kiểm soát  09/2012 đến nay Công ty cổ phần XNK Than – Vinacomin. Trưởng phòng - Ủy viên Ban Kiểm soát   Chức vụ hiện nay tại Công ty Trưởng phòng - Ủy viên Ban Kiểm soát Chức vụ tại các tổ chức khác Không Tổng số cổ phần nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết. Trong đó: - Số cổ phần sở hữu cá nhân:  - Số cổ phần được Ủy quyền 
38.359 CP  38.359 CP 0 Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết Không 

Các khoản nợ đối với công ty Không Thù lao và các khoản lợi ích khác Thù lao Uỷ viên BKS Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết Cổ tức  12.4.12.4.12.4.12.4. KKKKếếếế    toán trưtoán trưtoán trưtoán trưởởởởngngngng: Lê ThLê ThLê ThLê Thịịịị    Thu TrangThu TrangThu TrangThu Trang    Họ và tên Lê Thị Thu Trang Giới tính Nữ Năm sinh 1978 Quê quán Hà Nội Quốc tịch Việt Nam 
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CMND 011904941 Ngày cấp/Nơi cấp 24/10/2009 Công an Hà Nội cấp Địa chỉ thường trú D4 Tập thể Ngoại thương, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại liên lạc 0912171718 Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế, Cử nhân ngoại ngữ (tiếng Anh) Quá trình công tác: ThThThThờờờời giani giani giani gian Đơn vĐơn vĐơn vĐơn vịịịị    công táccông táccông táccông tác    ChChChChứứứức vc vc vc vụụụụ    08/2000 – 12/2004 Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác quốc tế Chuyên viên 01/2005 – 08/2005 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than Việt Nam Chuyên viên 09/2005 – 06/2006 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than Việt Nam Phó trưởng phòng Kế toán tài chính 07/2006 – 11/2009 Công ty cổ phần XNK Than - Vinacomin Trưởng phòng Kế toán tài chính 12/2009 đến nay Công ty cổ phần XNK Than - Vinacomin Kế toán trưởng Công ty  Chức vụ hiện nay tại Công ty Kế toán trưởng Chức vụ tại các tổ chức khác Không Tổng số cổ phần nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết. Trong đó: - Số cổ phần sở hữu cá nhân:  - Số cổ phần được Ủy quyền 
  76.608 cổ phần 0 cổ phần Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết 212.749 cổ phần 

Chi tiết người có liên quan: 
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HHHHọọọọ    têntêntêntên    MMMMốốốối quan hi quan hi quan hi quan hệệệệ    SSSSốốốố    lưlưlưlượợợợngngngng    CPCPCPCP    TTTTỷỷỷỷ    llllệệệệ    Nguyễn Thị Lợi Mẹ 212.749 1,93%  Các khoản nợ đối với công ty Không Thù lao và các khoản lợi ích khác Tiền lương chức danh KTT Công ty Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết Cổ tức  13.13.13.13. Tài sTài sTài sTài sảảảảnnnn    Tại thời điểm 31/12/2014, tình hình tài sản của Công ty được chi tiết như sau: (Đơn vị: đồng) STTSTTSTTSTT    KhoKhoKhoKhoảảảản mn mn mn mụụụụcccc    Nguyên giáNguyên giáNguyên giáNguyên giá    Giá trGiá trGiá trGiá trịịịị    còn lcòn lcòn lcòn lạạạạiiii    Giá trGiá trGiá trGiá trịịịị    còn còn còn còn llllạạạại/Nguyên i/Nguyên i/Nguyên i/Nguyên giá giá giá giá (%)(%)(%)(%)    IIII    Tài sTài sTài sTài sảảảản cn cn cn cốốốố    đđđđịịịịnh hnh hnh hnh hữữữữu u u u hìnhhìnhhìnhhình    18.578.875.12618.578.875.12618.578.875.12618.578.875.126    2.301.984.6332.301.984.6332.301.984.6332.301.984.633    12,3912,3912,3912,39    1 Nhà cửa, vật kiến trúc 10.664.959.775 1.228.017.246 11,51 2 Phương tiện vận tải 6.643.807.881 987.446.899 14,86 3 Thiết bị văn phòng 1.270.107.470 86.520.489 6,81 IIIIIIII    BBBBấấấất đt đt đt độộộộng sng sng sng sảảảản đn đn đn đầầầầu u u u tưtưtưtư    187.076.746.020187.076.746.020187.076.746.020187.076.746.020    172.347.105.242172.347.105.242172.347.105.242172.347.105.242    92,1392,1392,1392,13    1 Bất động sản đầu tư 187.076.746.020 172.347.105.242 92,13     CCCCộộộộngngngng    205.655.621.146205.655.621.146205.655.621.146205.655.621.146    174.649.089.875174.649.089.875174.649.089.875174.649.089.875        (Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014) 
- Nguyên giá TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 31/12/2014 

là 11.439.369.222 đồng. 
- Không có tài sản cổ định đang cầm cố, thế chấp các khoản vay tại ngày 

31/12/2014.    
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Tại thời điểm 30/9/2015, tình hình tài sản của Công ty được chi tiết như sau: (Đơn vị: đồng) STTSTTSTTSTT    KhoKhoKhoKhoảảảản mn mn mn mụụụụcccc    Nguyên giáNguyên giáNguyên giáNguyên giá    Giá trGiá trGiá trGiá trịịịị    còn còn còn còn llllạạạạiiii    Giá trGiá trGiá trGiá trịịịị    còn còn còn còn llllạạạại/Nguyên i/Nguyên i/Nguyên i/Nguyên giá (%)giá (%)giá (%)giá (%)    IIII    Tài sTài sTài sTài sảảảản cn cn cn cốốốố    đđđđịịịịnh hnh hnh hnh hữữữữu u u u hìnhhìnhhìnhhình    19.088.600.76219.088.600.76219.088.600.76219.088.600.762    2.682.070.5512.682.070.5512.682.070.5512.682.070.551    14,0514,0514,0514,05    1 Nhà cửa, vật kiến trúc 10.664.959.775 1.057.026.553 9,91 2 Phương tiện vận tải 7.153.533.517 1.562.119.997 21,84 3 Thiết bị văn phòng 1.270.107.470 62.924.001 4,95 IIIIIIII    BBBBấấấất đt đt đt độộộộng sng sng sng sảảảản đn đn đn đầầầầu tưu tưu tưu tư    128.758.240.515128.758.240.515128.758.240.515128.758.240.515    111.710.246.209111.710.246.209111.710.246.209111.710.246.209    86,7686,7686,7686,76    1 Bất động sản đầu tư 128.758.240.515 111.710.246.209 86,76     CCCCộộộộngngngng    147.846.841.277147.846.841.277147.846.841.277147.846.841.277    114.392.316.760114.392.316.760114.392.316.760114.392.316.760        (Nguồn: Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2015) DiDiDiDiệệệện tích đn tích đn tích đn tích đấấấất đai Công ty đang qut đai Công ty đang qut đai Công ty đang qut đai Công ty đang quảảảản lý: n lý: n lý: n lý:     SSSSTTTTTTTT    ĐĐĐĐịịịịa cha cha cha chỉỉỉỉ    DiDiDiDiệệệện n n n tích tích tích tích (m2)(m2)(m2)(m2)    ThThThThờờờời i i i gian gian gian gian (năm)(năm)(năm)(năm)    MMMMụụụục đích c đích c đích c đích ssssửửửử    ddddụụụụngngngng    ThThThThờờờời đii đii đii điểểểểm m m m ththththựựựực hic hic hic hiệệệện n n n     GiGiGiGiấấấấy chy chy chy chứứứứng nhng nhng nhng nhậậậận n n n quyquyquyquyềềềền sn sn sn sửửửử    ddddụụụụng đng đng đng đấấấấtttt    1 47 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội 574 20 Văn phòng Công ty 15/6/2005 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ692366 ngày03/10/2008 2 33 Tràng Thi, Hà Nội 1.254,1 30 Xây dựng Tòa nhà văn phòng 12/12/2001 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA495916 ngày 8/4/2010 3 Cống Thôn, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 5.293 50 Trung tâm đào tạo 15/10/1993 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BA495835 ngày 11/3/2010 
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SSSSTTTTTTTT    ĐĐĐĐịịịịa cha cha cha chỉỉỉỉ    DiDiDiDiệệệện n n n tích tích tích tích (m2)(m2)(m2)(m2)    ThThThThờờờời i i i gian gian gian gian (năm)(năm)(năm)(năm)    MMMMụụụục đích c đích c đích c đích ssssửửửử    ddddụụụụngngngng    ThThThThờờờời đii đii đii điểểểểm m m m ththththựựựực hic hic hic hiệệệện n n n     GiGiGiGiấấấấy chy chy chy chứứứứng nhng nhng nhng nhậậậận n n n quyquyquyquyềềềền sn sn sn sửửửử    ddddụụụụng đng đng đng đấấấấtttt    4 Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh 710 20 Văn phòng CN 01/01/1996 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BI 462919 ngày 8/01/2014 5 Cửa Ông, Cẩm phả, Quảng Ninh 215 20 Văn phòng CN 31/12/1996    Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BI 462949 ngày 8/01/2014 6    29-31 Đinh Bộ Lĩnh, T.P HCM 526 50 Tòa nhà văn phòng 09/12/2006 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:A 829408 ngày31/01/1997 (Nguồn: Coalimex) 14.14.14.14. KKKKếếếế    hohohohoạạạạch sch sch sch sảảảản xun xun xun xuấấấất kinh doanh, lt kinh doanh, lt kinh doanh, lt kinh doanh, lợợợợi nhui nhui nhui nhuậậậận và cn và cn và cn và cổổổổ    ttttứứứức cho năm 201c cho năm 201c cho năm 201c cho năm 2015555    14.1.14.1.14.1.14.1. KKKKế hoạch kinh doanhế hoạch kinh doanhế hoạch kinh doanhế hoạch kinh doanh    ChChChChỉỉỉỉ    tiêutiêutiêutiêu    ĐVTĐVTĐVTĐVT    ThThThThựựựực hic hic hic hiệệệện n n n     năm 2014năm 2014năm 2014năm 2014    KKKKếếếế    hohohohoạạạạch năm 2015ch năm 2015ch năm 2015ch năm 2015        Giá trGiá trGiá trGiá trịịịị    % Tăng gi% Tăng gi% Tăng gi% Tăng giảảảảm so m so m so m so vvvvớớớớiiii    năm năm năm năm 2014201420142014 Doanh thu thuần Triệu đồng 1.309.038 992.572 -24,18 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 17.461 11.700 -32,99 Vốn Điều lệ Triệu đồng 48.276 110.000 129,2 Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 1.33 1,18 - 
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ChChChChỉỉỉỉ    tiêutiêutiêutiêu    ĐVTĐVTĐVTĐVT    ThThThThựựựực hic hic hic hiệệệện n n n     năm 2014năm 2014năm 2014năm 2014    KKKKếếếế    hohohohoạạạạch năm 2015ch năm 2015ch năm 2015ch năm 2015     Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn Điều lệ % 36,2 10,64 - Cổ tức % 20 10 - (Nguồn: Coalimex)  Tháng 7/2015, công ty đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ lên 110 tỷ đồng.   Trong 9 tháng đầu năm 2015, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty là 793.550 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế là 7,96 tỷ đồng, đat 80% về doanh thu và 68% về lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch năm 2015 đặt ra. Đến thời điểm 31/12/2015, doanh thu tạm tính của toàn Công ty là 1.403,87 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm hơn 41%, lợi nhuận tạm tính là 12,155 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm gần 4%.  Đây là kết quả phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty. Như vậy Coalimex đã huy động mọi nguồn lực để hoàn thành vượt mục tiêu và kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông Công ty đề ra, cũng như các cam kết với cán bộ công nhân viên trong việc đảm bảo việc kinh doanh và thu nhập ổn định.   14.2.14.2.14.2.14.2. Căn cứ thực hiện kế hoạch lợi nhuận và cổ tứcCăn cứ thực hiện kế hoạch lợi nhuận và cổ tứcCăn cứ thực hiện kế hoạch lợi nhuận và cổ tứcCăn cứ thực hiện kế hoạch lợi nhuận và cổ tức    Để xây dựng và phát triển công ty bền vững, với mục tiêu “An toàn – Đổi mới – Phát triển bễn vững”, hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh trung và dài hạn của Công ty, các biện pháp tổ chức triển khai thực hiện trên từng lĩnh vực đã được xây dựng sát với thực tiễn, phù hợp với từng giai đoạn, thời kỳ, cụ thể:  
 Công tác XuCông tác XuCông tác XuCông tác Xuấấấất kht kht kht khẩẩẩẩu Thanu Thanu Thanu Than    Với đường lối đổi mới của Đảng, thực hiện những chủ trương, chính sách phát triển của Ngành. Mặt khác với truyền thống và bề dày kinh nghiệm làm công tác xuất khẩu trong nhiều năm và luôn giữ được chữ tín với bạn bè trong và ngoài nước. Công ty đã chủ động quan hệ và duy trì tốt với khách hàng truyền thống, đồng thời tìm kiếm thị trường mới. Những thị trường truyền thống của Công ty như Trung Quốc, Hàn Quốc, Bungari…Bằng sự cố gắng và chủ động trong kinh doanh, Công ty đã tìm kiếm  mở rộng thị trường, tăng chủng loại than xuất khẩu sang các thị trường mới mở ra triển vọng mới cho việc tăng sản lượng xuất khẩu Than các năm tiếp theo. Từ năm 2012, do suy thoái kinh tế toàn cầu cũng như theo lộ trình của Nhà nước là giảm xuất khẩu than để nhập khẩu than phục vụ các ngành công nghiệp trọng điểm trong nước, sản lượng than và kim ngạch xuất khẩu của Công ty giảm so với các năm trước. Tuy nhiên doanh thu của Công ty vẫn tăng do bù đắp bằng doanh thu cho thuê toà nhà, kinh doanh vật tư trong 
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nước. Công ty đang tích cực nghiên cứu và xây dựng các hợp đồng nhập khẩu than cho EVN theo phân công nhiệm vụ của Tập đoàn TKV.  
 Công tác Công tác Công tác Công tác     NhNhNhNhậậậập khp khp khp khẩẩẩẩuuuu    Trong nền kinh tế thị trường, mặc dù Công ty có truyền thống và bề dày kinh nghiệm trong công tác nhập khẩu, nhưng sự cạnh tranh trong kinh doanh ngày càng quyết liệt, đòi hỏi Công ty luôn coi trọng chữ tín đối với khách hàng, bảo đảm uy tín về cả chất lượng hàng hoá nhập khẩu và thời gian; đồng thời chủ động tìm kiếm thêm thị trường nhập khẩu ngoài ngành. Đây là những điều kiện có tính chất quyết định thúc đẩy sự phát triển của Công ty trong những năm qua. Công ty đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện đường lối của Đảng là cơ giới hoá, hiện đại hoá công nghệ sản xuất, khai thác Than của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Nhiều thiết bị công nghệ mới, hiện đại được nhập về để phục vụ cho các đơn vị sản xuất Than.   
 Công tácCông tácCông tácCông tác        XuXuXuXuấấấất kht kht kht khẩẩẩẩuuuu    lao đlao đlao đlao độộộộngngngng    Nắm vững chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; Công ty đã sắp xếp, kiện toàn bộ máy của Chi nhánh Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin tại Hà Nội, tuyển chọn cán bộ có đủ trình độ chuyên môn và ngoại ngữ để đáp ứng được công việc. Khai thác có hiệu quả cơ sở đào tạo nguồn lao động tại Yên Viên – Gia lâm – Hà Nội.   
 Công tác Công tác Công tác Công tác     đđđđầầầầu tư phát triu tư phát triu tư phát triu tư phát triểểểểnnnn    Ngoài những lĩnh vực kinh doanh chủ yếu, Công ty luôn chú trọng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang các lĩnh vực khác nhằm nâng cao hiệu quảvốnđầu tư.  - Xây dựng và khai thác có hiệu quả Tòa nhà văn phòng cho thuê Coalimex 29-31 Đinh Bộ Lĩnh tại Thành phố Hồ Chí Minh.  - Dự án Tòa nhà Văn phòng 33 Tràng Thi – Hà Nội đưa vào khai thác từ cuối quý I/2014, bước đầu đã đạt những kết quả nhất định, dự kiến đến hết năm 2015 sẽ cho thuê được khoảng 70% diện tích sàn…  14.3.14.3.14.3.14.3. KKKKế hoạch ế hoạch ế hoạch ế hoạch đđđđầu tầu tầu tầu tư, dư, dư, dư, dự án ự án ự án ự án đđđđã ã ã ã đưđưđưđược Hợc Hợc Hợc HĐQT, ĐHĐCĐ thông quaĐQT, ĐHĐCĐ thông quaĐQT, ĐHĐCĐ thông quaĐQT, ĐHĐCĐ thông qua    Để tập trung khai thác có hiệu quả hai tòa nhà Coalimex building tại 33 Tràng Thi- Hà Nội và 29-31 Đinh Bộ Lĩnh TP Hồ Chí Minh, năm 2015 Công ty không có dự án đầu tư xây dựng mới.   
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15.15.15.15. ĐáĐáĐáĐánh giá cnh giá cnh giá cnh giá củủủủa ta ta ta tổổổổ    chchchchứứứức tc tc tc tưưưư    vvvvấấấấn vn vn vn vềềềề    kkkkếếếế    hohohohoạạạạch lch lch lch lợợợợi nhui nhui nhui nhuậậậận và cn và cn và cn và cổổổổ    ttttứứứứcccc    Dưới góc độ là một tổ chức tư vấn, Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội đã thu thập thông tin, tiến hành nghiên cứu phân tích và đánh giá cần thiết về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin cũng như xem xét lĩnh vực kinh doanh mà Công ty đang hoạt động. Dựa vào kết quả kinh doanh trong các năm vừa qua, năng lực Công ty và tình hình kinh tế trong gần đây, chúng tôi nhận thấy kế hoạch lợi nhuận năm 2015 của Công ty đưa ra là có tính khả thi và Công ty có thể đảm bảo được tỷ lệ chi trả cổ tức như kế hoạch nếu như không có những biến động bất thường ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chúng tôi cũng cho rằng tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức của Công ty đề ra là hợp lý, đảm bảo nguồn lợi nhuận giữ lại để tiếp tục tái đầu tư nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng trong tương lai. Chúng tôi xin lưu ý rằng các ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá của một tổ chức tư vấn, dựa trên cơ sở những thông tin thu thập có chọn lọc và dựa trên lý thuyết về tài chính chứng khoán mà không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo. Nhận xét này chỉ mang tính tham khảo với nhà đầu tư khi tự đưa ra quyết định đầu tư của mình. 16.16.16.16. Thông tin vThông tin vThông tin vThông tin vềềềề    nhnhnhnhữữữững cam kng cam kng cam kng cam kếếếết nht nht nht nhưưưưng chng chng chng chưưưưa tha tha tha thựựựực hic hic hic hiệệệện cn cn cn củủủủa Công tya Công tya Công tya Công ty    Không có 17.17.17.17. Các thông tin, các tranh chCác thông tin, các tranh chCác thông tin, các tranh chCác thông tin, các tranh chấấấấp kip kip kip kiệệệện tn tn tn tụụụụng liên quan tng liên quan tng liên quan tng liên quan tớớớới công ty mà có thi công ty mà có thi công ty mà có thi công ty mà có thểểểể    ảảảảnh hưnh hưnh hưnh hưởởởởng đng đng đng đếếếến giá n giá n giá n giá ccccảảảả    ccccổổổổ    phiphiphiphiếếếếu u u u niêm yniêm yniêm yniêm yếếếếtttt    Không có          



 

BBBBẢẢẢẢN CÁO BN CÁO BN CÁO BN CÁO BẠẠẠẠCH            CH            CH            CH                                    COALIMEXCOALIMEXCOALIMEXCOALIMEX    68

VVVV CCCCỔỔỔỔ    PHIPHIPHIPHIẾẾẾẾU CHÀO U CHÀO U CHÀO U CHÀO NIÊM YNIÊM YNIÊM YNIÊM YẾẾẾẾTTTT    1.1.1.1. LoLoLoLoạạạại ci ci ci cổổổổ    phiphiphiphiếếếếuuuu    Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông  2.2.2.2. MMMMệệệệnh giánh giánh giánh giá    Mệnh giá: 10.000 đồng/01 cổ phần  3.3.3.3. Mã chMã chMã chMã chứứứứng khoánng khoánng khoánng khoán    Mã cổ phiếu: CLM  4.4.4.4. TTTTổổổổng sng sng sng sốốốố    ccccổổổổ    phphphphầầầần dn dn dn dựựựự    kikikikiếếếến n n n niêm yniêm yniêm yniêm yếếếếtttt    Tổng số cổ phần đang lưu hành: 11.000.000 cổ phần (Mười một triệu cổ phần) Tổng số cổ phần dự kiến niêm yết: 11.000.000 cổ phần (Mười một triệu cổ phần)  5.5.5.5. SSSSốốốố    lưlưlưlượợợợng cng cng cng cổổổổ    phiphiphiphiếếếếu u u u bbbbịịịị    hhhhạạạạn chn chn chn chếếếế    chuychuychuychuyểểểển nhưn nhưn nhưn nhượợợợng theo quy đng theo quy đng theo quy đng theo quy địịịịnh cnh cnh cnh củủủủa pháp lua pháp lua pháp lua pháp luậậậậtttt    Theo quy định tại khoản d, Điều 54 về Điều kiện niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội của Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/7/2012: “Cổ đông là cá nhân, tổ chức có đại diện sở hữu là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và Kế toán trưởng của công ty; cổ đông lớn là người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và Kế toán trưởng của công ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 06 tháng tiếp theo, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trên đại diện nắm giữ” Căn cứ quy định trên, khi đăng ký niêm yết, số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng cổ phiếucủa những đối tượng này được tổng hợp theo danh sách dưới đây:   
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ĐĐĐĐốốốối tưi tưi tưi tượợợợngngngng    ChChChChứứứức vc vc vc vụụụụ    ttttạạạại ti ti ti tổổổổ    chchchchứứứức c c c niêm yniêm yniêm yniêm yếếếếtttt    TTTTổổổổng sng sng sng sốốốố    CP CP CP CP ssssởởởở    hhhhữữữữuuuu    SSSSốốốố    CP hCP hCP hCP hạạạạn n n n chchchchếếếế    chuychuychuychuyểểểển n n n nhưnhưnhưnhượợợợng trong ng trong ng trong ng trong 6 tháng đ6 tháng đ6 tháng đ6 tháng đầầầầu u u u kkkkểểểể    ttttừừừừ    ngày ngày ngày ngày niêm yniêm yniêm yniêm yếếếếtttt    
SSSSốốốố    CP hCP hCP hCP hạạạạn n n n chchchchếếếế    chuychuychuychuyểểểển n n n nhưnhưnhưnhượợợợng trong ng trong ng trong ng trong 6 tháng ti6 tháng ti6 tháng ti6 tháng tiếếếếp p p p theotheotheotheo    PhPhPhPhạạạạm Hm Hm Hm Hồồồồng Khanhng Khanhng Khanhng Khanh    Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc 254.125 254.125 127.062 NguyNguyNguyNguyễễễễn Tn Tn Tn Thanh Hhanh Hhanh Hhanh Hảảảảiiii    Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc 37.040 37.040 18.520 PPPPhhhhạạạạm Mm Mm Mm Miiiinhnhnhnh    Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc 33.968 33.968 16.984 NguyNguyNguyNguyễễễễn Văn Cn Văn Cn Văn Cn Văn Cứứứứ    Ủy viên HĐQT  442.724 442.724 221.362 NguyNguyNguyNguyễễễễn Thanh Ngan Thanh Ngan Thanh Ngan Thanh Nga    Ủy viên HĐQT 18.410 18.410 9.205 TrTrTrTrầầầần Thn Thn Thn Thếếếế    ThànhThànhThànhThành    Trưởng Ban kiểm soát 2.962 2.962 1.481 Hoàng ĐHoàng ĐHoàng ĐHoàng Đứứứức Phươngc Phươngc Phươngc Phương    Ủy viên BKS 47.339 47.339 23.670 Bùi ThBùi ThBùi ThBùi Thịịịị    Minh ThưMinh ThưMinh ThưMinh Thư    Ủy viên BKS 38.359 38.359 19.180 Lê ThLê ThLê ThLê Thịịịị    Thu TrangThu TrangThu TrangThu Trang    Kế toán trưởng 76.608 76.608 38.304 TTTTổổổổng cng cng cng cộộộộngngngng        951.535951.535951.535951.535    951.535951.535951.535951.535    475475475475....767676768888    (Nguồn: Coalimex) 6.6.6.6. Phương pháp tính giáPhương pháp tính giáPhương pháp tính giáPhương pháp tính giá    6.1.6.1.6.1.6.1. Giá trGiá trGiá trGiá trịịịị    ssssổổổổ    sáchsáchsáchsách    Giá trị sổ sách của cổ phiếu là một trong những căn cứ làm cơ sở cùng các yếu tố khác để nhà đầu tư tham khảo tính toán mức giá phù hợp cho cổ phiếu của Công ty.  Giá trị sổ sách Giá trị sổ sách Giá trị sổ sách Giá trị sổ sách (BV(BV(BV(BVSSSS) =) =) =) =    Nguồn vốn chủ sở hữuNguồn vốn chủ sở hữuNguồn vốn chủ sở hữuNguồn vốn chủ sở hữu        Tổng số cổ phần đang lưu hànhTổng số cổ phần đang lưu hànhTổng số cổ phần đang lưu hànhTổng số cổ phần đang lưu hành    Tổng số cổ phần đang lưu hành: Tổng số cổ phần đã phát hành – Số cổ phiếu quỹ Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2015, giá trị sổ sách của cổ phiếu Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin vào các thời điểm như sau: ChChChChỉỉỉỉ    tiêutiêutiêutiêu    ĐVTĐVTĐVTĐVT    31/12/201331/12/201331/12/201331/12/2013    31/12/201431/12/201431/12/201431/12/2014    30/30/30/30/9999/2015/2015/2015/2015    VVVVốốốốn chn chn chn chủủủủ    ssssởởởở    hhhhữữữữuuuu Đồng 123.659.534.441 128.175.967.709 141.370.460.136  
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ChChChChỉỉỉỉ    tiêutiêutiêutiêu    ĐVTĐVTĐVTĐVT    31/12/201331/12/201331/12/201331/12/2013    31/12/201431/12/201431/12/201431/12/2014    30/30/30/30/9999/2015/2015/2015/2015    SSSSốốốố    lưlưlưlượợợợng cng cng cng cổổổổ    phiphiphiphiếếếếu u u u đang lưu hànhđang lưu hànhđang lưu hànhđang lưu hành    CP 4.827.560 4.827.560 11.000.000 BVSBVSBVSBVS    Đồng/CP 25.615 26.551 12.852  6.2.6.2.6.2.6.2. ĐĐĐĐịịịịnh giá theo nh giá theo nh giá theo nh giá theo phương pháp P/Bphương pháp P/Bphương pháp P/Bphương pháp P/B    Theo phương pháp này, giá cổ phiếu của Công ty được tính theo công thức:  P = BVS*P/B bình quânP = BVS*P/B bình quânP = BVS*P/B bình quânP = BVS*P/B bình quân    BVS: Giá trị sổ sách của cổ phiếu P/B bình quân là giá thị trường chia cho giá trị số sách bình quân được tham chiếu từ các Công ty cùng ngành mà Công ty có cùng điều kiện và quy mô kinh doanh tương ứng với Công ty đang niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. 6.3.6.3.6.3.6.3. Giá trGiá trGiá trGiá trịịịị    ccccổổổổ    phiphiphiphiếếếếu theo phương pháp P/Eu theo phương pháp P/Eu theo phương pháp P/Eu theo phương pháp P/E    Theo phương pháp này, giá cổ phiếu của Công ty được tính theo công thức: P = EPS*P/E bình quânP = EPS*P/E bình quânP = EPS*P/E bình quânP = EPS*P/E bình quân    EPS: Thu nhập bình quân trên mỗi cổ phiếu P/E bình quân là giá thị trường chia cho thu nhập cơ bản bình quân được tham chiếu từ các Công ty cùng ngành nghề với Công ty có cùng điều kiện và quy mô kinh doanh tương ứng với Công ty đang niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Trên cơ sở kết hợp các phương pháp định giá trênvà các phương pháp định giá phù hợp khác,  mức giá dự kiến trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu CLM sẽ do Hội đồng quản trị thông báo bằng văn bản phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm niêm yết. 7.7.7.7. GiGiGiGiớớớới hi hi hi hạạạạn vn vn vn vềềềề    ttttỷỷỷỷ    llllệệệệ    nnnnắắắắm gim gim gim giữữữữ    đđđđốốốối vi vi vi vớớớới ngưi ngưi ngưi ngườờờời nưi nưi nưi nướớớớc ngoàic ngoàic ngoàic ngoài    Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài được tuân theo Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam. Tại thời điểm 04/9/2015, theo danh sách chốt cổ đông lưu ký, Công ty không có cổ đông nước ngoài. 8.8.8.8. Các loCác loCác loCác loạạạại thui thui thui thuếếếế    có liên quancó liên quancó liên quancó liên quan    
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• Đối với Công tyĐối với Công tyĐối với Công tyĐối với Công ty    - Thuế thu nhập doanh nghiệp: áp dụng mức thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp là 22%. - Thuế giá trị gia tăng:  
� Đối với xuất khẩu lao động: áp dụng mức thuế suất 0% 
� Đối với các mặt hàng khác: áp dụng mức thuế suất 10%. - Các loại thuế khác và Lệ phí nộp theo quy định của pháp luật. 

• Đối với nhà đầu tưĐối với nhà đầu tưĐối với nhà đầu tưĐối với nhà đầu tư    Nhà đầu tư cá nhân - Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán:  
� Đối với nhà đầu tư trong nước: thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán áp dụng áp dụng thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần. 
� Đối với nhà đầu tư nước ngoài: thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán áp dụng thuế suất thuế TNCN 0,1% trên tổng số tiền nhận được từ việc chuyển nhượng. - Thu nhập từ cổ tức: Thu nhập của cá nhân từ cổ tức cũng được xem là thu nhập chịu thuế với mức thuế suất toàn phần là 5%. Trường hợp nhà đầu tư nhận cổ tức bằng tiền mặt, thuế thu nhập cá nhân được tính bằng cổ tức mỗi lần trả nhân với thuế suất 5%. Trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc cổ phiếu thưởng, nhà đầu tư chưa phải nộp thuế khi nhận cổ phiếu nhưng khi tiến hành chuyển nhượng số cổ phiếu này thì nhà đầu tư mới phải thực hiện nghĩa vụ thuế và áp dụng mức thuế suất tương tự như trường hợp chuyển nhượng chứng khoán. Nhà đầu tư tổ chức - Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán 
� Đối với tổ chức trong nước: thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán là thu nhập khác áp dụng thuế suất thuế TNDN là 20%. 
� Đối với tổ chức nước ngoài: thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán sẽ nộp thuế TNDN với tỉ lệ 0,1% trên doanh thu tính thuế. - Thu nhập từ cổ tức: thu nhập từ cổ tức của nhà đầu tư tổ chức được miễn thuế. 
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VIVIVIVI CÁC ĐCÁC ĐCÁC ĐCÁC ĐỐỐỐỐI TÁC LIÊN QUAN TI TÁC LIÊN QUAN TI TÁC LIÊN QUAN TI TÁC LIÊN QUAN TỚỚỚỚI VII VII VII VIỆỆỆỆC C C C NIÊM YNIÊM YNIÊM YNIÊM YẾẾẾẾTTTT    1.1.1.1. TTTTổổổổ    chchchchứứứức tư vc tư vc tư vc tư vấấấấnnnn    Công ty CCông ty CCông ty CCông ty Cổổổổ    phphphphầầầần Cn Cn Cn Chhhhứứứứng khoán Rng khoán Rng khoán Rng khoán Rồồồồng Ving Ving Ving Việệệệt t t t ––––    Chi nhánh Hà NChi nhánh Hà NChi nhánh Hà NChi nhánh Hà Nộộộội i i i     Địa chỉ:Tầng 2-3-4, Số 2C Thái Phiên, Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội Điện thoại:  (04) 6288 2006          Fax:  (04) 6288 2008 Website:http://www.vdsc.com.vn 2.2.2.2. TTTTổổổổ    chchchchứứứức kic kic kic kiểểểểm toánm toánm toánm toán    Công ty Công ty Công ty Công ty TNHH Kiểm toán TNHH Kiểm toán TNHH Kiểm toán TNHH Kiểm toán AFC ViAFC ViAFC ViAFC Việệệệt Nam t Nam t Nam t Nam ––––    Chi nhánh Hà NChi nhánh Hà NChi nhánh Hà NChi nhánh Hà Nộộộộiiii    Trụ sở chính: Tầng 10, Tòa nhà Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội Điện thoại  (04) 66644488 Fax: (0511) 66642233 Email:  pkf.afchn@pkf.afcvietnam.vn Websites:http://www. pkf.afcvietnam.vn 
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VIIVIIVIIVII PHPHPHPHỤỤỤỤ    LLLLỤỤỤỤCCCC    1. Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh. 2. Điều lệ Công ty. 3. Các báo cáo tài chính: - Báo cáo tài chính Quý III/ 2015 ; - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014; - Báo cáo kiểm toán vốn điều lệ. 
4. Giới thiệu văn bản pháp luật có liên quan.
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 VIIIVIIIVIIIVIII CHCHCHCHỮỮỮỮ    KÝKÝKÝKÝ    Hà Nội, ngày …. tháng … năm 2016     ĐĐĐĐẠẠẠẠI DII DII DII DIỆỆỆỆN TN TN TN TỔỔỔỔ    CHCHCHCHỨỨỨỨC C C C NIÊM YNIÊM YNIÊM YNIÊM YẾẾẾẾTTTT    CÔNG TY CCÔNG TY CCÔNG TY CCÔNG TY CỔỔỔỔ    PHPHPHPHẦẦẦẦNNNN    XNK THAN XNK THAN XNK THAN XNK THAN ----    VINACOMINVINACOMINVINACOMINVINACOMIN        CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                    VVVVũũũũ    VVVVăăăăn Hn Hn Hn Hàààà        GIÁM ĐỐCGIÁM ĐỐCGIÁM ĐỐCGIÁM ĐỐC       PhPhPhPhạạạạm Hm Hm Hm Hồồồồng Khanhng Khanhng Khanhng Khanh        TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁTTRƯỞNG BAN KIỂM SOÁTTRƯỞNG BAN KIỂM SOÁTTRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT                TrTrTrTrầầầần Thn Thn Thn Thếếếế    ThànThànThànThànhhhh        
KẾ TOÁN TRƯỞNGKẾ TOÁN TRƯỞNGKẾ TOÁN TRƯỞNGKẾ TOÁN TRƯỞNG                Lê ThLê ThLê ThLê Thịịịị    Thu TrangThu TrangThu TrangThu Trang              
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 ĐĐĐĐẠẠẠẠI DII DII DII DIỆỆỆỆN TN TN TN TỔỔỔỔ    CHCHCHCHỨỨỨỨC TƯ VC TƯ VC TƯ VC TƯ VẤẤẤẤNNNN    CÔNG TY CCÔNG TY CCÔNG TY CCÔNG TY CỔỔỔỔ    PHPHPHPHẦẦẦẦN CHN CHN CHN CHỨỨỨỨNG KHOÁN RNG KHOÁN RNG KHOÁN RNG KHOÁN RỒỒỒỒNG VING VING VING VIỆỆỆỆT T T T ––––    CHI NHÁNH HÀ NCHI NHÁNH HÀ NCHI NHÁNH HÀ NCHI NHÁNH HÀ NỘỘỘỘIIII        GIÁM ĐGIÁM ĐGIÁM ĐGIÁM ĐỐỐỐỐCCCC            
 


