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I. Thông tin chung

1. Thông tin khải quát

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100511368 đăng ký thay đổi lần thứ 24 
ngày 14/12/2016.

- Vốn điều lệ: 560.000.000.000 đồng

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 510.000.000.000 đồng

- Địa chỉ: Thôn Gốc Gạo, xã cẩm Đàn, huyện Son Động, tỉnh Bắc Giang.

- Địa chỉ: VPĐD sổ 5 Nguyễn Khắc Nhu -  Phường Trúc Bạch -  Quận Ba Đình -  Hà 
Nội.

- Số điện thoại: 0240.222 6669 -  024.3763 5999

- Số fax: 0240.222 6669

- Website-. acuonggroup.vn

- Mã cổ phiếu: ACM

Quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường tiền thân là Công ty TNHH Tam 
Cường được thành lập ngày 15 tháng 02 năm 1996, có trụ sở chính tại số 3 phố Chợ 
Gạo, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội với số vốn ban đầu là 
1.650.000.000 đồng. Trải qua 20 năm hình thành và phát triển Công ty cổ phần tập 
đoàn khoáng sản Á Cường đã có những chỗ đứng nhất định trong ngành khoáng sản. 
Hiện tại Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cưòng đã dược cấp phép khai thác 8



mỏ chuẩn bị đưa vào khai thác tại tỉnh Bắc Giang, trong đó có 7 mỏ đồng, bạc và 1 mỏ 
than.

Ngày 16 tháng 09 năm 2011 Công ty chính thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần tập 
đoàn khoáng sản Á Cường với vốn điều lệ là 120 tỷ đồng.

Cùng với việc đầu tư sản xuất, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, ngày 
07/11/2014 Công ty tiến hành tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng lên 560 tỷ đồng thông 
qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Ngày 27/03/2015 Công ty chính thức trở thành công ty đại chúng vói vốn thực góp 
510 tỷ đồng theo công văn số 1414/UBCK-QLPH của ủy  ban Chứng khoán Nhà 
nước. Đen ngày 23/07/2015 Công ty đã chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng 
khoán HNX.

2. Ngành nghề và địa bàn kỉnh doanh:

2.1 Ngành nghề kinh doanh:

- Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt, chi tiết: Khai thác quặng nhôm, đồng, 
chì kẽm, thiếc.

- Sản xuất kim loại màu và kim loại quý.

- Khai thác và thu gom than non, than cứng .

2.2 Địa bàn kinh doanh: Bắc Giang.

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

>  Trụ sử chính theo Giấy CNĐKKD:
■ Địa chỉ : thôn Gốc Gạo, xã cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

■ Điện thoại : (0240) 222 6669

- MST -.0100511368

> Chi nhánh Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường tại Bắc Giang
■ Địa chỉ : thôn Gốc Gạo, xã cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
■ MST : 0100511368-004

> Chi nhánh Công ty cổ phàn tập đoàn khoáng sản Á Cưòng -  Mỏ than 

Đồng Tàn
■ Địa chỉ : thôn Lái, xã An Bá, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

- MST : 0100511368-005

Văn phòng đại diện Công ty cố phần tập đoàn khoáng sản Á Cưò ng,



Địa chỉ : số 5 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Trúc Bạch, Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội.

MST : 0100511368-006

Văn phòng đại diện Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cưòng. 

Địa chỉ: số 4 Lò Rèn, phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

MST 0100511368-007





Diễn giải sơ đồ 

> Đại hội cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết 

định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Điều lệ Công ty và Pháp luật liên 

quan quy định. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nhiệm vụ sau:

• Thông qua, sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

• Thông qua kế hoạch phát triển công ty, thông qua Báo cáo tài chính hàng năm, 

báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát và của Kiểm toán viên.
• Quyết định số Thành viên HĐQT.

• Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

• Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty.

> Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị của Công ty có 05 thành viên, có toàn 

quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của 

Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có các quyền 

sau:

• Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công ty.

• Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển của Công ty trên cơ sở các mục đích 

chiến lược do ĐHĐCĐ thông qua.

• Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban TGĐ;

• Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, 

Báo cáo tài chính, quyết toán năm, phương án phân phối lợi nhuận và phương 

hướng phát triển, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm

trình ĐHĐCĐ.

• Triệu tập, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và chương trình cho các cuộc họp ĐHĐCĐ.

• Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty.

• Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

Thành viên Hội đồng quản trị gồm có:

Ông Nguyễn Xuân Thanh — Chủ tịch HĐQT 

- Bà Phạm Thị Thủy Hạnh -  Thành viên HĐQT 

Ông Nguyễn Văn Hiền -  Thành viên HĐQT

Ông Phạm Văn Tiến — Thành viên HĐQT



-  Thành viên HĐQT.- Bà Vũ Thị Thu Hiền

> Ban kiểm soát

BKS do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 03 thành viên, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi 

hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. BKS chịu trách 

nhiệm trước ĐHĐCĐ và Pháp luật về những công việc thực hiện theo quyền và nghĩa vụ 

như:

• Kiểm tra sổ sách kế toán và các Báo cáo tài chính của Công ty, kiểm tra tính 

họp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, 

kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

• Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời có 

quyền trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan 

tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

• Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong tnrờng hợp xét thấy cần thiết.

• Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.
Thành viên Ban kiểm soát gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Doan -  Trưởng Ban kiểm soát

- Bà Đinh Ngọc San -  Thành viên Ban kiêm soát

- Bà Phạm Thị Thu Hoài -  Thành viên Ban kiểm soát.

> Ban Tổng Giám đốc
Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu sự giám sát của Hội đồng 

quản trị và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và trước Pháp 

luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm VỊ1 được giao. Tổng Giám đốc là người đại diện 

theo Pháp luật của Công ty. Ban Tổng Giám đốc có nhiệm vụ:

• Tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo 

nghị quyết của ĐHĐCĐ, quyết định của HĐQT, Điều lệ Công ty và tuân thủ 

Pháp luật.
• Xây dựng và trình HĐQT các quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế hoạch sản 

xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn của Công ty.

• Đề nghị HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với 

Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng.
• Ký kết, thực hiện các hợp đồng theo quy định của Pháp luật.

• Báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, chịu trách



nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT và Pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho 

Công ty.

• Thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế 

hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua.

• Các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

Thành viên Ban Tống Giám Đốc gồm có :

- Bà Phạm Thị Thủy Hạnh -  Tổng Giám đốc.

Chức năng các phòng ban:

> Phòng Hành chính - Nhân sự
Phòng hành chính nhân sự có các nhiệm vụ và chức năng sau:

• Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi 

dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho CBCNV; thực 

hiện chính sách, chế độ tiền lương và các chế độ khác đối với người lao động; 

quản lý, điều hành công tác hành chính của Công ty.

• Xây dựng nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ trong Công ty.

• Tham mưu cho Tổng Giám đốc việc bố trí, sắp xếp lao động các phòng ban, chi 

nhánh và xí nghiệp của Công ty cho phù hợp với tính chất công việc phù hợp 
với luật lao động được nhà nước ban hành.

• Quản lý, lữu trữ hồ sơ của cán bộ công nhân viên, giải quyết những vấn đề phát 

sinh về quyền lợi cũng như chính sách của người lao động trong quá khứ và hiện 

tại.

• Phòng thực hiện các chức năng và điều hành mọi hoạt động theo sự chỉ đạo, 

quản lý trực tiếp của Ban Tổng giám đốc Công ty.

> Phòng Tài chính - Kế toán
Phòng Tài chính - Kế toán có các nhiệm vụ và chức năng sau:

• Tổng hợp, ghi chép lại các số liệu, tình hình tài chính của Công ty; báo cáo 

trực tiếp lên Ban Tổng giám đốc; Thông qua tình hình tài chính giúp Tổng Giám 

đốc chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

• Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ, thực hiện tốt các yêu cầu kiểm toán, 

thanh tra tài chính của các cấp có thẩm quyền.

• Phản ánh chính xác, trung thực, đầy đủ, kịp thời, rõ ràng và dễ hiểu toàn diện 

các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên nguyên tắc kể toán



độc lập về nghiệp vụ.

• Đề xuất những biện pháp điều chỉnh, xử lý kịp thời những sai lệch trong hoạt 

động kinh doanh và quản lý tài chính.

• Phân tích tình hình tài chính trong khai thác mỏ, tham mưu những biện pháp cho 

kế hoạch tài chính của Ban Tổng giám đốc.

> Phòng Kế hoạch -  Đầu tư -  Kinh doanh

Tham mưu cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc về:

• Công tác kế hoạch và chiến lược phát triển Công ty.

• Công tác đầu tư và quản lý dự án đầu tư.

• Tổ chức hệ thống thông tin kinh tế trong Công ty.

• Công tác quản lý kinh tế, kỹ thuật.

• Tham mưu cho Tổng giám đốc về nghiệp vụ kinh doanh.

• Hỗ trợ kinh doanh cho các Chi nhánh trong Công ty.

• Trực tiếp kinh doanh các mặt hàng lớn trong Công ty.

> Các Chi nhánh và văn phòng đại diện:
Chức năng:

• Đại diện cho quyền lợi và nghĩa vụ của các Chi nhánh, văn phòng đại diện của 

Công ty trong quan hệ giao dịch với các đối tác và tổ chức liên quan tại địa 

phương có quan hệ với Công ty trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

• Điều hành sản xuất sản phẩm theo nhiệm vụ được phân công.

Nhiệm vụ :

• Tập trung điều hành ổn định các hoạt động sản xuất sản phẩm do đơn vị quản lý.

• Tổ chức công tác ký kết, thực hiện hợp đồng kinh tế; Quản lý vốn và tài sản; Tình 

hình quản lý doanh thu, chi phí; Việc chấp hành các quy định quản lý tài chính của 

Nhà nước và Quy chế tại đơn vị.
• Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh theo quy định gửi về Công ty theo tháng, quý, 

năm.
• Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất (khi có yêu cầu) với Công ty tình hình họat động 

sản xuất kinh doanh và khai thác của mỏ.

• Lập các báo cáo tài chính, báo cáo thống kê quý năm.

• Làm việc giải trình số liệu với Công ty và các cơ quan chức năng như Thuế, Kiểm 

toán,...
• Quan hệ thường xuyên và chặt chẽ với các Phòng, Ban trực thuộc Công ty.



• Được chủ động trong nghiên cứu, tìm kiếm thị trường, đối tác.

• Được tuyển chọn và sử dụng lao động theo yêu cầu công việc.

• Các nhiệm vụ khác Công ty giao.

4. Định hướng phát triển

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- Mở rộng địa bàn và đa dạng hóa ngành nghê sản xuât kinh doanh, tập trung và phát huy 
thế mạnh ngành nghề là khai thác và chế biến khoáng sản: than, đồng.

- Luôn coi trọng quyền lợi của khách hàng, không ngừng cải tiến công nghệ nâng cao chất 
lượng sản phẩm.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn.

Tiếp tục duy trì sự phát triển trong hoạt động khai thác khoáng sản gồm khai thác lộ 
thiên, khai thác hầm lò.

Hoàn tất các thủ tục về cấp phép thăm dò vả khai thác khoáng sản đồng thời triển 
khai thi công khai thác.

Nâng cao, đổi mới công nghệ sản xuất chế biến đồng và than.

Chuẩn bị kế hoạch mở rộng lĩnh vực hoạt động sản xuất chế biến kim loại màu, đa 
dạng hóa các sản phẩm kim loại màu phục vụ nhu cầu của thị trường trong thời gian tới.

Mở rộng thị trường xuất bán hàng hóa trong nước và hướng đến xuất khẩu.

Đẩy mạnh các hoạt động đầu tư, tăng cưò'ng liên doanh, hợp tác.

Duy trì tình hình tài chính lành mạnh và ổn định.

Tiếp tục chính sách thắt chặt tiền tệ, nhưng linh hoạt, theo dõi và kiểm soát các chi 
phí, cân đối nguồn vốn huy động, phân phối vốn hợp lý cho các hoạt động sản xuất, khai 
thác và đầu tư, đảm bảo vốn kịp thời cho các hoạt động sản xuất kinh doanh nâng cao hiệu 
quả sử dụng, trích lập các quỹ để dự phòng các rủi ro có thể xảy ra.

Thực hiện đào tạo nâng cao tay nghề và chế độ đãi ngộ đến với từng cán bộ công 
nhân viên.

Cải thiện điều kiện làm việc, nơi ăn ở của cán bộ công nhân viên tại Công ty.

Duy trì chế độ khuyến khích thợ giỏi, xây dựng đơn giá tiền lương và định mức 
khoán đảm bảo công bằng và nâng cao năng suất lao động.

5. Các rủi ro:

5.1. Rủi ro giá cả.



Công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác và chế biến kim loại màu, là ngành chịu 
ảnh hưởng trực tiếp từ cuộc khủng hoảng kinh tế 2012-2015. Giá cả của sản phẩm đồng 
giảm mạnh đặc biệt là năm 2014-2016 làm ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu, lợi nhuận 
của Công ty trong thời gian qua.

Nửa cuối của năm 2016 giá thị trường đã có chiều hướng phục hồi trở lại, nhưng đà phục 
hồi còn yếu. Với ngưỡng giá đồng thế giới hiện đang xoay quanh mức 5.500 USD/ tấn là 
một điểm sáng thắp lên niềm tin của doanh nghiệp cho đà phục hồi trở lại của ngành kim 
loại màu.

Đến cuối năm 2017 giá sản phẩm đồng đã tăng trở lại đạt mức 6.500-6.650 USD/ tấn.

5.2 Rủi ro về Pháp luật.

Là doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản phải tuân 
theo các quy định pháp luật của Việt Nam như Luật doanh nghiệp, Luật thuế, Luật khoáng 
sản, Luật chứng khoán và các văn bản liên quan đến thị trường Chứng khoán, nhất là khi 
Công ty đã thực hiện niêm yết trên thị trường chứng khoán. Vì vậy nếu Công ty không nắm 
bắt kịp thời sự thay đổi của các chế độ chính sách pháp luật sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Luật Khoáng sản áp dụng cho năm 2017 đã có sự thay đổi về tỷ lệ thuế suất theo 
từng loại hình khoáng sản: Thuế suất tăng.

5.3 Rủi ro về cạnh tranh.

Hoạt động khai thác và sản xuất kim loại màu của Công ty có nhiều đối thủ cạnh 
tranh, vì vậy luôn đòi hỏi cơ sở hạ tầng, máy móc tiết bị luôn phải cải tiến. Do đó, Công ty 
nỗ lực nâng cao chất lượng của sản phẩm, khắng định vị thế thương hiệu của Á Cường trên 
thị trường kim loại màu.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tĩnh hình hoạt động sản xuất kỉnh doanh

Đen ngày 31/12/2017 các kết quả của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường 
như sau:

Chỉ tiêu ĐVT

Tổng doanh thu Tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng

Lãi cơ bản/  cổ phiếu Đồng

Tỷ suất lợi nhuận/ vốn điều lệ %

về tài sản và nguồn vốn.

Ke hoạch Thực hiện % đạt thực
2017 2017 hiện/ kế

hoạch

200 16,9 8,45%

24,4 -27,3 _



Chỉ tiêu ĐVT 2015 2016 2017

Tài sản ngắn hạn Tỷ đồng 178,6 257,9 241,6

Tài sản dài hạn Tỷ đồng 476,1 424,6 402,9

Tổng tài sản Tỷ đồng 654,7 682,5 644,5

Nợ phải trả Tỷ đồng 97,8 143,6 132,7

Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 556,9 538,9 511,8

Tổng nguồn vốn Tỷ đồng 654,7 682,5 644,5

*Đánh giá chung:

Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2017 hoạt động công suất rất thấp; kết quả 
không đạt so với kế hoạch với nguyên nhân chính do việc dừng hoạt động sản xuất hoàn 
thành khắc phục sự cố rò rỉ hệ thống xả thải, hoạt động thử nghiệm. Năm 2017, 2 hệ thống 
dây chuyền 500 tấn/ ngày và 300 tấn/ngày đều dừng hoạt động.

Ngày 26/06/2016, sau khi vận hành thêm dây chuyền mở rộng đã xảy ra sự cố rò rỉ 
nước thải từ hoạt động sản xuất ra môi trường. Ngày 27/06/2016 Công ty dừng hoạt động 
sản xuất do vấn đề nước thải sản xuất chảy ra môi trường theo QĐ của Thanh tra liên ngành 
Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang.

Ngày 18/07/2016 Bộ Tài Nguyên và Môi trường ban hành quyết định Thanh tra số 
1596/QĐ-BTNMT đối với Công ty. Thời gian thực hiện thanh tra 45 ngày làm việc.

Ngày 21/10/2016 Bộ TN và MT ban hành kết luận thanh tra số 4727/KLTT-BTNMT 
theo quyết định số 1596.

Ngày 21/11/2016 Công ty chính thức được vận hành thử nghiệm hệ thống xả thải sau 
một thời gian dài dừng sản xuất để khắc phục sự cố và theo kết luận của đoàn Thanh tra về 
bảo vệ môi trường. Thời gian thử nghiệm trong vòng 6 tháng, kết thúc tháng 06/2017.

2. Tổ chức và nhăn sự

a. Danh sách Ban điều hành Công ty

TT Họ và tên Chức vụ

1 Phạm Thị Thúy Hạnh Tổng Giám đốc

2 Nguyễn Văn Quyết Trưởng phòng kể toán

b. Sơ yếu lý lịch các thành viên trong ban điều hành.

Phạm Thị Thúy Hạnh -  Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

1. Họ và tên : PHẠM THỊ THÚY HẠNH
2. Giới tính : Nữ



3. Ngày sinh
4. Nơi sinh
5. Quốc tịch
6. Địa chỉ thường trú
7. SỐCMND
8. Trình độ chuyên môn

: 01/08/1969 
: Hà Nội.
: Việt Nam
: Số 3 phố Chợ Gạo, P.Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
: 011375838 Nơi cấp: CA Hà Nội Ngày cấp:28/12/2006 
: Cử nhân Quản trị kinh doanh

9. Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám 
đốc

10. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
11. Quá trình công tác:

Thòi gian ■■K.ÌMỈ ị  - •

Từ năm 1996 - nay Thành viên HĐQT
Ị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản 
Á Cưòng

12. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không
13. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và ngưòi có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:

❖  Sở hữu cá nhân: 3.153.000 cổ phần
❖  Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
❖  Sở hữu của người có liên quan : 0 cổ phần

14. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết : Không
15. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết : 139.266.327 đồng
16. Lợi ích liên quan với lợi ích tổ chức đăng ký niêm yết : Không

Nguyễn Văn Quyết -  Trưởng phòng Kế toán.

: NGUYỄN VĂN QUYÉT 
: Nam
: 17/06/1987 
: Bắc Giang.
: Việt Nam
: xã Tiến Dũng, Huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 
: 121679452 Nơi cấp: CA Bắc GiangNgày cấp: 13/04/2004

24. Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế
25. Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Trưởng phòng Kế toán
26. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
27. Quá trình công tác:

17. Họ và tên
18. Giới tính
19. Ngày sinh
20. Nơi sinh
21. Quốc tịch
22. Địa chỉ thường trú
23. Số CMND
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Từ năm 2012-2017 Nhân viên phòng Kế toán
Công ty Cô phân Tập đoàn Khoáng sản 

Á Cường

Từ năm 2017 - nay Trưởng phòng Ke toán
Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á 

Cường

28. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không
29. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm y ế t:

❖  Sở hữu cá nhân: 1000 cổ phần
❖  Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
❖  Sở hữu của người có liên quan : 0 cổ phần

30. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết : Không
31. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết : 94.102.564 đồng
32. Lợi ích liên quan với lợi ích tổ chức đăng ký niêm yết : Không

Thay đổi trong ban điều hành năm 2017:

Miễn nhiệm chức vụ Ke toán trưởng đối với bả Nguyễn Thu Thủy.

Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng kế toán đối vói ông Nguyễn Văn Quyết.

Chính sách đối với lao động: Người lao động của Công ty được đào tạo cơ bản và thường 
xuyên, đoàn kết, gắn bó với Công ty. Tổng số lao động đang làm việc tại Công ty tính đến 
thời điểm 31/12/2017 là 53 người. Với chính sách, chế độ tuyển dụng lao động của mình 
Công ty đã tập trung được một tập thể lao động có chất lượng, kỷ luật, đoàn kết, năng động 
và trung thành.

Chính sách đối với người lao động.

Người lao động từ lâu vẫn được coi là tài sản quý giá của Doanh nghiệp. Nguồn 
nhân lực mạnh tạo cho doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, là yếu tố quyết định sự thành 
công hay thất bại của doanh nghiệp. Do đó lãnh dạo Công ty rất chú trọng công tác tuyển 
dụng và đào tạo lao động.

Chính sách tuyển dụng: Công ty thực hiện tuyển dụng lao động cả trong nội bộ lẫn bên 
ngoài Công ty nhằm mục đích tìm được những lao động có năng lực, trình độ đáp ứng được 
yêu cầu của công việc đồng thời phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

Luôn ưu tiên đề bạt các lao động đã quen với công việc, hiểu biết rõ về công ty, trung thành, 
năng động vào các vị trí quản lý, lãnh đạo chủ chổt của Công ty.



Thu hút lao động bên ngoài công ty thông qua các phương tiện truyền thông thông báo 
tuyển dụng, các vị trí như công nhân kỹ thuật, kỹ sư, cử nhân kinh tế, kế toán, luôn ưu tiên 
những lao động có kinh nghiệm làm việc.

Chế độ làm việc: Công ty thực hiện chế độ lao động theo luật lao động và các quy định. 
Điều kiện làm việc, ăn, ở: văn phòng làm việc, nhà xưởng, bếp ăn, nhà tập thể cho người 
lao động được thiết ké khang trang, thoáng mát đảm bảo đến mức tối đa an toàn vệ sinh lao 
động, tạo điều kiện tốt nhất về điều kiện làm việc để người lao động phát huy được hiệu quả 
lao động.

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

Trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tiền lương là một yếu tố quan trọng của chi phí 
sản xuất, khai thác. Đối với người lao động tiền lương nhận được thỏa đáng là động lực để 
tăng năng suất lao động, sáng tạo và trung thành. Khi năng suất lao động tăng thì đồng 
nghĩa với lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ tăng.

Bên cạnh đó, khi lợi ích của người lao động được đảm bảo, cuộc sống ổn định bằng mức 
lương thỏa đáng sẽ tạo ra sự gắn kết người lao động với mục tiêu và lợi ích của doanh 
nghiệp, làm cho người lao động có trách nhiệm hơn với hoạt động của doanh nghiệp. Do 
vậy, đối với doanh nghiệp xây dựng một hệ thống trả lương để làm sao tiền lương thực sự là 
một công cụ quản lý doanh nghiệp, một đòn bẩy kinh tế hiệu quả đang là yêu cầu đặt ra với 
tất cả các doanh nghiệp hiện nay.

Để đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động, đòng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của người sử dụng lao động, tạo điều kiện cho mối quan hệ lao động được hài hòa và 
ổn định, góp phần phát huy khả năng sáng tạo và tài năng của ngưòi lao động, nhằm đạt 
năng suất, chất lượng và tiến bộ xã hội trong lao dộng, sản xuất, hiệu quả trong sử dụng và 
quản lý lao động. Thực hiện công bằng trong công tác tiền lương, phân phối tiền lương theo 
lao động và chất lượng công việc.

3. Tinh hình đầu tư, tình hình thực hiện các (lự án

a) Các khoản đầu tư lớn chốt tại 31/12/2017:

- Thực hiện hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Đô Linh thực hiện dự án khai thác và chế 
biến quặng vàng gốc tại xã Châu Hạnh -  huyện Quỳ Châu -  tỉnh Nghệ An. Tổng mức 
đầu tư 330 tỷ, tỷ lệ tham gia góp vốn đầu tư của Công ty là 90%, số vốn đã góp 43 tỷ 
đồng. Hiện tại dự án khai thác và chể biến vàng gốc đang trong giai đoạn tiến hành hoàn 
thành thủ tục xin GPMB và xin quyết định thuê đất.

Đầu tư tài chính vào các Công ty con, cồng ty liên kết:

- Năm 2015 Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cuờng đã thực hiện mua lại 25% 
vốn cổ phần Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Tam Cưòng: nhằm thực hiện quản lý 
khai thác tập trung mỏ than Bố Hạ - Đồng Hưu -  Yên The - Bắc Giang, có Giấy chứng



nhận đầu tư số 02121000067 được UBND tỉnh Bắc Giang cấp ngày 22/01/2008. số vốn 
đã góp 50 tỷ đồng.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu Năm
2017

Năm
2016

% tăng giảm

Tổng giá trị tài sản 644,5 682,5 -5,5%

Doanh thu thuần 16,8 126,2 -86,7%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh -27,4 11,7

Lợi nhuận khác 0,04 -1,9

Lợi nhuận trước thuế -27,3 9,88

Lợi nhuận sau thuế -27,3 8,66

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 0%

- Các chỉ tiêu khác: (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của công ty để làm rõ két quả hoạt 
động kinh doanh trong hai năm gần nhất).

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu
Năm
2017

Năm
2016 Ghi chú

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:

Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 2,77 2,63

+ Hệ số thanh toán nhanh:

Tài sản neắn han - Hàng tồn kho 1,51 1,73

Nợ ngắn hạn

2. Chỉ tiêu về cơ cẩu vốn



+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0,21 0,21

+ Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu 0,26 0,27

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

+ Vòng quay hàng tồn kho:

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho 0,133 1,43
bình quân

Doanh thu thuần/Tổng tài sản
0,026 0,18

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh 
thu thuần

-1,62 0,09

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ 
sở hữu -0,053 0,017 Ket quả hoạt động 

kinh doanh trong
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài năm lỗ
sản -0,042 0,013

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh/Doanh thu thuần

-1,62 0,093

5. Cơ cấu cổ đồng, thay đổi vốn đầu tư của chủ sỏ' hữu.

a) Cổ phần:

Tổng số cổ phần đang lưu hành là 51.000.000 cổ phần. Trong đó có 51.000.000 cổ phần có 
quyền chuyển nhượng tự do.

b) Cơ cấu cổ đông:

Theo danh sách tổng họp người sở hữu chứng khoán số V759/2017-ACM/VSD-ĐK ngày 
09 tháng 06 năm 2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

TT Cổ đông Số lượng cổ 
đông (ngưòi)

Số lượng cổ 
phần

Giá trị cố phần 
(100Ò đồng)

Tỷ lệ
(%)

I. Cổ đông trong nước 1.568 50.613.800 506.138.000 99,24

Tổ chức 7 551.177 5.511.770 1,08

Cá nhân 1.561 50.062.623 500.626.230 98,16



II. cổ  đông nước ngoài 5 386.200 3.862.000 0,75

Tổ chức 3 380.800 3.808.000 0,749

Cá nhân 2 5.400 54.000 0,001

cổ  đông lớn:

Ông Nguyễn Xuân Thanh: 5.003.100 cổ phần, chiếm 9,81%

Bà Phạm Thị Thúy Hạnh: 3.153.000 cổ phàn, chiếm 6,18%

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

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không giao dịch.

e) Các chứng khoán khác: Không có.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng đe sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch 
vụ chính của tổ chức trong năm: Nguyên vật liệu đóng gói sản phẩm ở Công ty là bao bì, 
lượng sử dụng nhỏ.

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm 
và dịch vụ chính của tổ chức: bao bì không tái sử dụng được.

6.2. Tiêu thụ năng lượng

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: Nguồn năng lượng tiêu thụ trực tiếp của Công 
ty là điện năng dùng khai thác, sản xuất, thiết bị phục vụ cho công tác văn phòng,...

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: Công 
ty đã tiến hành lắp đặt trạm điện treo, tụ bù, đồng hồ đo đếm đến từng đon vị sản xuất, từ đó 
đã tăng cường công tác quản lý lượng điện năng tiêu thụ, góp phần quan trọng vào mục tiêu 
tiết kiệm điện năng toàn Công ty.

6.3. Tiêu thụ nước:

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: Công ty sử dụng nước máy khoan, lượng 
nước tiêu thụ 2017 khoảng 300m3. Lượng nước này sử dụng 1 phần cho sinh hoạt, 1 phần 
cho hoạt động sản xuất.

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: tỷ lệ nước tái chế và tái sử 
dụng trong hoạt động sản xuất chiếm 60% do hệ thống sản xuất có các bể lắng, bể tuần 
hoàn,...

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:



Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường luôn nhận thức việc bảo vệ môi trường 
trong hoạt động khai thác và sản xuất là yếu tốt cốt lõi trong việc thực hiện hoạt động sản 
xuất trong ngành chế biển khoáng sản. Công ty đã cơ bản chấp hành nghiêm chỉnh các quy 
định về bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, năm 2016 đã xảy ra sự cố rò rỉ nước thải sản xuất 
môi trường; Đến năm 2017 Công ty đã khắc phục xong sự’ cố môi trường tại Nhà máy tuyển 
và luyện Đồng tại Thôn Gốc Gạo, xã cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Ngày 18/07/2016 Bộ Tài Nguyên và Môi trường ban hành Quyết định thanh tra số 
1596/QĐ-BTNMT “về việc thanh tra về bảo vệ môi trường và khoáng sản đối với Công ty 
cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường tại xã cảm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang”. 
Thời hạn thực hiện thanh tra 45 ngày làm việc kể từ ngày 22/07/2016.

Ngày 21/10/2016 Bộ Tài Nguyên và Môi trường ban hành kết luận thanh tra số 
4727/KLTT-BTNMT về bảo vệ môi trường và khoáng sản.

Thực hiện Kết luận Thanh tra số 4727/KLTT-BTNMT ngày 21/10/2016 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường và khoáng sản đổi với Công ty cổ phần Tập 
đoàn khoáng sản Á Cường tại xã cẩm Đàn, huyện Son Động, tỉnh Bắc Giang; Công ty cổ 
phần tập đoàn khoáng sản Á Cường các nội dung tồn tại như sau:

6.4.1. về lĩnh vực bảo vệ môi trường:
Thực hiện các nội dung yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang tại 

Thông báo số 70/TB-TNMT ngày 26/5/2015 của ƯBND tỉnh Bắc Giang tại văn bản số 
1945/ƯBND-MT ngày 08/7/2016 về chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường đối vói Công ty cổ 
phần tập đoàn khoáng sản Á Cường và ngay sau khi Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 
1596/QĐ-TCMT ngày 18/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc 
thanh tra về bảo vệ môi trường và khoáng sản đối với Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng 
sản Á Cường tại xã cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang có kết quả thanh tra; Công 
ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường đã chủ động dừng mọi hoạt động chế biến tại Nhà 
máy; đồng thời tích cực triển khai khắc phục những tồn tại, đến 2017 Công ty đã thực hiện 
cơ bản xong, cụ thể như sau:

- Đối với dự án đầu tư khai thác mỏ đồng cẩm Đàn và xây dựng nhà máy luyện đồng 
công suất 1.000 tấn/năm: Năm 2017, Công ty đã vận hành xong hoạt dộng sản xuất thử 
nghiệm hệ thống xả thải và triển khai thực hiện đầu tư các công trình bảo vệ môi trường 
theo nội dung đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã dược UBND tỉnh phê duyệt, đồng thời 
Công ty đã tiến hành xin mở rộng diện tích để xây dựng bãi chứa bùn thải của Nhà máy 
tuyển và xem xét lại dây chuyền sản xuất.

- Đối với mỏ than Đồng Tàn: Do chất lượng than kém nên thời gian qua, Công ty 
hoạt động cầm chừng, không thường xuyên.

Công ty đang trong thời gian hoàn thành thủ tục đánh giá tác động môi trường bổ 
sung trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6.4.2. về lĩnh vực khoáng sản:



Ngay sau khi có ý kiến của Đoàn Thanh tra, Công ty đã chỉ đạo phòng kỹ thuật của 
Công ty thực hiện lập bổ sung thiết kế chi tiết bãi thải và công trình phụ trợ trong thiết kế 
bản vẽ thi công.

Hiện nay Công ty đã dừng việc đổ thải tại khu vực bãi thải cũ, đồng thời đang thực 
hiện việc phân tầng bãi đổ thải, trồng cây trống sạt trượt bãi đổ thải tại chân tầng, mặt tầng 
và sườn tầng bãi đổ thải. Công ty đang thiết kế bãi đổ thải mới đổ đổ thải phân tầng theo 
quy định về chiều cao tầng thải.

Ngay sau khi cỏ ý kiến của Đoàn Thanh tra, đơn vị đã chỉ đạo phòng kỹ thuật cập 
nhật và hoàn thiện bản đồ hiện trạng mỏ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng mỏ; đồng thời thực hiện 
thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản còn lại trong khu vực được phép khai thác năm 
2017 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang theo quy định.

Tiến hành xây dựng cơ bản mỏ đối với các khu vực khai thác quặng đồng trên địa 
bàn huyện Lục Ngạn, Sơn Động: Hiện nay đơn vị đang tiến hành công tác thỏa thuận, bồi 
thường GPMB và lập thủ tục thuê đất; tuv nhiên đang gặp một số vuớng mắc khó khăn 
trong công tác thỏa thuận, bồi thường GPMB; Công ty đã có kế hoạch xây dụng cơ bản mỏ 
ngay sau khi được thuê đất của cấp có thẩm quyền.

Các vấn đề khác tồn tại hoàn thiện theo kết luận thanh tra và thực hiện theo đúng quy 
định của pháp luật về bảo vệ môi trường và hoạt động khoáng sản.

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đổi với người lao động.

Số lượng lao động tính đến hết 31/12/2017: 53 người

Mức lương bình quân của người lao động: 5 triệu đồng/ người/ tháng.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động.

- Công ty đã xây dựng nội quy vệ sinh lao động vói đầy đủ nội dung quy định và được treo 
tại nơi làm việc.

- Tổ chức cho công nhân sản xuất và làm ca ăn uống đầy đủ vào giữa ca và cuối ca đế đảm 
bảo sức khỏe.

- Công ty có tủ thuốc và dụng cụ sơ cứu đầy đủ tại nơi làm việc của người lao động.

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đổi với cộng đồng địa phicơng.

Công ty có trụ sở đóng tại địa bàn một huyện vùng núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Bắc 
Giang nên luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình đối với địa phương về công tác 
xã hội và cộng đồng địa phương.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau:



Năm 2017 là một năm đặc biệt khó khăn đối vói Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á 
Cường, Công ty dừng 2/3 dây chuyền để khắc phục sự cố môi trường, sau khi hoàn thành 
khắc phục sự cố Công ty đã hoàn thành thực hiện hoạt động sản xuất thử nghiệm hệ thống 
xả thải, đây là nguyên nhân làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả hoạt động sản xuất 
kinh doanh của năm 2017.

Khó khăn chồng chất khó khăn trong năm 2017 nhưng được sự dẫn dắt, quan tâm sâu sát, 
lãnh đạo và định hướng kịp thời của Hội đồng quản trị, sự ủng hộ đồng hành của khách 
hàng và tham gia đóng góp ý kiến của các cổ đông cùng sự nỗ lực của tập thể CBCNV cho 
nên năm 2017 Công ty đã vượt qua mọi khó khăn và chèo lái vững chắc con thuyền ACM 
tiến lên phát triển mạnh mẽ trong thời gian tói.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 được thể hiện qua các chỉ tiêu về doanh 
số và lợi nhuận của Đại hội đồng cổ đông đặt ra đầu năm chưa hoàn thành kế hoạch

Doanh thu: 16,86 tỷ đạt 8,43 % so với kế hoạch.

Lợi nhuận sau thuế năm 2017 lỗ: -27,34 tỷ .

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

Trong năm 2017 Công ty thực hiện hoạt động sản xuất 1 dây chuyền công suất nhỏ, 
2 công suất lớn tạm dừng hoạt động để nâng cấp và hoạt động thủ' nghiệm hệ thống xả thải 
trong quá trình sản xuất.

Chỉ tiêu ĐVT
Kế hoạch 

2017
Thực hiện 

2017 '
% đạt 

thực hiện/ 
kế hoạch

Tổng doanh thu Tỷ đồng 200 16,86 8,43%

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 24,4 -27,34 Không đạt

Lãi cơ bản/ cổ phiếu Đồng Không đạt

Tỷ suất lợi nhuận/ vốn điều lệ % Không đạt

Công ty hoạt động sx năm 2017 không liên tục. Đã dừng 2/3 hệ thống dãy chuyền đế hoạt 
động sản xuất thử nghiệm hệ thống xả thải sau khắc phục sự cổ môi trường tại Nhà máy 
tuyển và luyện đồng 1.000 tẩn/ năm.

2. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài sản

TÀI SẢN 31/12/2017 01/01/2017

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

241,573,390,368

16,232,052,288

257,941,169,836

8,760,560,378



Năm 2017 là một năm đặc biệt khó khăn đối với Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á 
Cường, Công ty dừng 2/3 dây chuyền để khắc phục sự cố môi trường, sau khi hoàn thành 
khắc phục sự cố Công ty đã hoàn thành thực hiện hoạt động sản xuất thử nghiệm hệ thống 
xả thải, đây là nguyên nhân làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả hoạt động sản xuất 
kinh doanh của năm 2017.

Khó khăn chồng chất khó khăn trong năm 2017 nhưng được sự dẫn dắt, quan tâm sâu sát, 
lãnh đạo và định hướng kịp thời của Hội đồng quản trị, sự ủng hộ đồng hành của khách 
hàng và tham gia đóng góp ý kiến của các cố đông cùng sự nỗ lực của tập thể CBCNV cho 
nên năm 2017 Công ty đã vượt qua mọi khó khăn và chèo lái vững chắc con thuyền ACM 
tiến lên phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 được thể hiện qua các chỉ tiêu về doanh 
số và lợi nhuận của Đại hội đồng cổ đông đặt ra đầu năm chưa hoàn thành kế hoạch

Doanh thu: 16,86 tỷ đạt 8,43 % so vói kế hoạch.

Lợi nhuận sau thuế năm 2017 lỗ: -27,34 tỷ .

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

Tuy nhiên tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vổn điều lệ đạt 4t69%, vốn của cổ đông được 
bảo toàn và đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động đây là một nỗ lực rất 
lớn của toàn bộ tập thể CBCNV công ty.

Chỉ tiêu ĐVT
Kế hoạch 

2017
Thực hiện 

2017 '
% đạt 

thực hiện/ 
kế hoạch

Tổng doanh thu Tỷ đồng 200 16,86 8,43%

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 24,4 -27,34 Không đạt

Lãi cơ bản/ cổ phiếu Đồng Không đạt

Tỷ suất lợi nhuận/ vổn điều lệ % Không đạt

Công ty hoạt động sx năm 2017 không liên tục. Đã dừng 2/3 hệ thống dây chuyền để hoạt 
động sản xuất thử nghiệm hệ thống xả thải sau khắc phục sự cổ môi trường tại Nhà máy 
tuyển và luyện đồng 1.000 tẩn/ năm.

2. Tình hình tài chỉnh 

a) Tình hình tài sản

TẰI SẢN 31/12/2017 01/01/2017

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

241,573,390,368

16,232,052,288

257,941,169,836

8,760,560,378



1. Tiền 16,232,052,288 8,760,560,378

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn -

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 114,474,505,823 159,766,344,282

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 141,859,1 13,130 143,424,653,782

2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 1,536,500,000 1,135,000,000

3. Phải thu ngắn hạn khác 14,204,095,723 15,206,690,500

4. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (43,125,203,030) 0

IV. Hàng tồn kho 109,487,606,112 88,074,790,778

1. Hàng tồn kho 109,487,606,112 88,074,790,778

V. Tài sản ngắn hạn khác 1,379,226,145 1,339,474,398

1. Chi phí trả trước ngắn hạn 0

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 1,358,824,731 1,319,072,984

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 20,401,414 20,401,414

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 402,905,811,065 424,586,975,476

I. Các khoản phải thu dài hạn 43,484,000,000 43,484,000,000

6. Phải thu dài hạn khác 43,484,000,000 43,484,000,000

II. Tài sản cố định 247,183,188,416 267,973,331,130

1. Tài sản cố định hữu hình 247,183,188,416 267,973,331,130

Nguyên giá 317,562,853,006 317,562,853,006

Giá trị hao mòn luỹ kế (70,379,664,590) (49,589,521,876)

III. Bất động sản đầu tư 0

IV. Tài sản dở dang dài hạn 58,057,523,952 62,040,518,752

1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 58,057,523,952 62,040,518,752

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 50,000,000,000 50,000,000,000

1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 50,000,000,000 50,000,000,000

2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0

V. Tài sản dài hạn khác 4,181,098,697 1,089,125,594

1. Chi phí trả trước dài hạn 4,181,098,697 1,089,125,594

TỎNG CỘNG TÀI SẢN 644,479,201,433 682,528,145,312

Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp dường thẳng, tỷ lệ khấu hao theo thời 
gian hữu ích của của tài sản và phù họp theo thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 
của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản.

Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguvên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. 
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua vả toàn bộ chi phí liên quan trực tiếp 
đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

b) Tình hình nợ phải trả
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c. NỢ PHẢI TRẢ

I. Nợ ngắn hạn
1. Phái trả người bán ngắn hạn

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

4. Phải trả người lao động

5. Chi phí phải trả ngắn hạn

6. Phải trả ngắn hạn khác

7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi.

II. Nợ dài hạn
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

132,693,195,102 143,551,770,949

87,223,788,524 98,082,364,371

8,567,436,713 27,123,085,759

11,488,907,933

25,960,705,067

33,037,594,449

1,094,000,000

45.469.406.578

45.469.406.578

6,6 72,413,590 

402,730,772

3,752,517,036

26,152,313,567

33,037,594,449

1,094,000,000

45.469.406.578

45.469.406.578

6,031,806,902

891,046,658

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

Cơ cẩu tổ chức, chỉnh sách, quản lỷ điều hành:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác giao khoán cho các Phòng, ban, đội khai tác, sản xuất để nâng 
cao tính chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao tỉnh thần trách nhiệm của 
cán bộ, công nhân tại các đơn vị sản xuất, nâng cao năng suất lao động.

- Với mục tiêu đồng bộ hóa các chính sách về quản lý, nhằm tạo điều kiện cho các phân 
xưởng sản xuất chủ động trong sản xuất, khai thác, kinh doanh, quản lý các nguồn lực được 
giao nhằm nâng cao năng suất lao động, đảm bảo chất lượng sản phẩm và tiến độ khai thác, 
đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Đồng thời thúc đẩy, cải tiến công tác quản lý, nâng cao ý 
thức trách nhiệm, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, để ncâng cao thu nhập cho người lao 
động.

- Nhằm gắn kết về trách nhiệm điều hành đơn vị của cấp quản lý đối với thành tích của từng 
khối, đơn vị sản xuất, Công ty đã đưa ra chế độ thưởng phạt rõ ràng, công bằng.

- Xây dựng chính sách quản lý người lao động linh hoạt, đặt người lao động làm trọng tâm 
để thúc đẩy sự phát triển và bền vững.

Các biện pháp kiểm soát:

Từng thành viên trong Ban Lãnh đạo được phân công chỉ đạo trực tiếp các tố đội thi 
công khai thác, sản xuất nhằm xử lý kịp thời những phát sinh trong quá trình hoạt động.

Phòng Tài chính kế toán phối hợp với phòng Kế hoạch tổng hợp lập dự toán giao 
khoán, kiểm soát quá trình ứng và thanh quyết toán các tổ đội thi công khai thác, vận 
chuyển và sản xuất, hướng dẫn tập hợp chi phí, hóa dơn chứng từ theo luật định.



Phòng Tổ chức hành chính: giám sát quá trình tuyển dụng, quản lý, đào tạo và điều 
phối nhân lực theo nhu cầu sản xuất kinh doanh của toàn Công ty, thực hiện đầy đủ các chế 
độ chính sách đối với người lao động.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty xác định những tồn dư từ 2016, 2017 để lại từ 
việc khắc phục môi trường trong sản xuất nên việc xây dựng Ccác kế hoạch cho năm 2018 
dựa trên yếu tố thận trọng, đầu tư các máy móc thiết bị và các dự án trọng điểm khi đã được 
đánh giá hiệu quả đầu tư thật bài bản, kỹ lưỡng:

Năm 2018 Công ty đã đặt kế hoạch thông qua các chỉ tiêu cơ bản sau:

Doanh thu thuần: 150 tỷ đồng

Giá vốn hàng bán: 125 tỷ đồng

Lợi nhuận gộp: 25 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế TNDN: 16 tỷ đồng

Thuế TNDN: 3,2 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 12,8 tỷ dồng.

Các nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm 2018.

Hoàn thiện nổt các tồn tại đã được nêu tại kết luận thanh tra môi trường của Bộ TN 
và MT. Giám sát chặt chẽ hệ thống xả thải trong quá trình sản suất trở lại.

Đưa dây chuyền nghiền tuyển quặng 500 tấn/ ngày vào vận hành hoạt động sản xuất 
chính thức.

Lập phương án tập trung khai thác than, đồng theo dữ liệu khảo sát thăm dò mới nhất

Khai thác tối đa công suất máy móc thiết bị đe phục vụ khai thác mỏ và hoạt động 
sản xuất sản phẩm.

Duy trì tình hình tài chính công khai, minh bạch, chính xác và đúng luật. Thường 
xuyên rà soát lại định mức kinh tế kỹ thuật ở từng công đoạn sản xuất, đảm bảo định mức 
hao hụt và giá thành sản phẩm.

Định hướng, đào tạo nhân sự lành nghề, trung thành, năng động và hiệu quả.

Tối đa hóa lợi ích cho cổ đông, chăm lo quyền lợi chính đáng cho người lao động, 
đồng thời quan tâm sâu sắc đến cộng đồng xã hội bên ngoài và môi trường.

Bảo toàn vốn cho các cổ đông thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh cuả công ty 
ngày càng phát triển và tăng trưởng.



5. Giải trình của Ban Giám đốc đối vớiỹ kiến kiểm toán (nếu có): Công ty TNHH Kế 
toán và Kiểm toán Hà Nội đã đưa ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2017: 
Công ty đang thanh toán bằng tiền mặt đối với một số khoản công nợ phải trả nhà 
cung cấp với tổng số tiền là: 4.800.000.000 đồng. Do đó, Công ty sẽ không được khẩu 
trừ đổi với những hóa đơn GTGT đầu vào có giá trị trên 20 triệu đồng mà Công ty 
thanh toán bằng tiền mặt. Đồng thời, Công ty phải hạch toán phần thuế GTGT không 
được khấu trừ vào tài khoản chi phí và khoản chi phí này là chi phí không họp lý khỉ 
xác định thuế thu nhập doanh nghiệp. Neu Công ty hạch toán khoản chi phí trên vào 
chi phí năm 2017 thì chỉ tiêu “Chi phỉ khác” trên Bảo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh năm 2017 sẽ tăng lên 480.000.000 đồng, dân đến chi tiêu “Lọi nhuận sau thuế” 
giảm đi tương ứng là 480.000.000 đồng.

Vấn đề cần nhấn mạnh: Tại thời điểm kiểm toán, trên đăng kỷ kinh doanh số 0100511368 
thay đổi lần thử 24 ngày 14/12/2016, sổ vốn điều lệ Công ty đang đăng kỷ là 
560.000.000.000 đồng, Tuy nhiên, trẽn bảng căn dối kế toán tại ngày 31/12/2017, số vốn 
điều lệ Công ty đang thể hiện là 510.000.000.000 đồng. Hiện tại, Công ty dang trong quá 
trình hoàn tẩt các thủ tục cần thiết để thay đổi Đăng ký kinh doanh tại phòng ĐKKD lại Sở 
KHvà ĐT tỉnh Bắc Giang cho đúng với số vốn điều lệ thực góp.

6. Bảo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty.

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...).

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản, Công ty đã 
nhận thức rõ về vấn đề trách nhiệm của mình liên quan đến môi trường.

Trong năm 2016 sự cố môi trường phát sinh đã được toàn thể CBCNV Công ty quyết tâm 
khắc phục triệt trong năm 2017 để đáp ứng theo quv định của Pháp luật và Thanh tra Bộ Tài 
Nguyên Môi trường về bảo vệ môi trường và khoáng sản.

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động.

Công ty luôn có những cải tiến về những quy định phúc lợi xã hội nhằm đáp ứng cao nhất 
đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối vói cộng đồng địa phương. 

Công ty đã kết hợp tốt với các ban, ngành tại địa phương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty (đối vói công ty cổ phần)

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có 
đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường vả xã hội.

Năm 2017 là một năm rất khó khăn đối với Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường. 
Tuy nhiên, trong sự khó khăn đấy mới thấv được sự quyết tâm của một tập thể, sự đồng 
thuận từ cấp lãnh đạo xuống đến công nhân viên.

a. Thuận lợi:



Để có được kết quả trên là nhờ sự cố gắng, quyết tâm của toàn thể HĐQT, Ban điều hành và 
CBCNV trong toàn Công ty;

HĐQT Công ty cũng đã quan tâm chỉ đạo sát sao, các thành viên thực hiện tốt chức năng 
nhiệm vụ của mình, bám sát tình hình của Công ty, đưa ra các quyết định kịp thời trong các 
mặt hoạt động của Công ty.

b. Khó khăn:

Năm 2017 là một năm đặc biệt khó khăn đối với Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á 
Cường. Các giai đoạn trong năm:

Hoàn thiện các hạng mục công trình xử ỉý nước thải trong hoạt động sản xuất và vận hành 
thử hệ thống xử lý nước thải tuần hoàn.

Vận hành thử hệ thống xả thải: bắt đầu từ tháng 12/2016 và kết thúc hết tháng 06/2017.

Hoạt động khai thác than không hiệu quả do chất lượng sản phẩm quá thấp.

Hoạt động khai thác mỏ đồng kém do ảnh hưởng trực tiếp từ thời tiết mưa nhiều, lũ lụt kéo 
dài trong năm 2017.

Mặc dù khó khăn là vậy nhưng tập thể Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và người lao động 
của Công ty thực sự đoàn kết nhất trí, ý thức trách nhiệm cao đưa Công ty vượt qua khó 
khăn để sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển, khẳng định được vị thế của Á Cường 
trên thị trường kim loại màu. Quyết tâm từ năm 2018 sẽ đưa Công ty cổ phần tập đoàn 
khoáng sản Á Cường sang một trang mới.

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

a. ưu điểm:

- Tổng Giám đốc cùng các nhân sự chủ chốt có nhiều nỗ ỉực vượt qua những khó khăn năm 
2017.

- Thường xuyên bám sát triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội 
đồng quản trị để quản lý điều hành doanh nghiệp.

- Nội bộ đoàn kết thống nhất, quan tâm chăm lo đến công tác đời sổng người lao động, công 
tác kỹ thuật, an toàn vệ sinh lao động.

b. Tồn tại, hạn chế:

- Hoàn chỉnh hệ thống xả thải theo đánh giá tác động môi trường bổ sung trình cấp có thẩm 
quyền phê duyệt.

- Mặt hàng than kết quả khai thác chế biến hiệu quả không cao, do chất luựng sản phẩm 
than kém khó tiêu thụ.



- cần nghiên cứu sâu hơn nữa về nâng cấp, cải tạo công nghệ đẩy mạnh công suất sản xuất 
nâng cao hiệu quả đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế ngày càng lớn.

- Cần quan tâm, giám sát chặt chẽ hơn nữa đối với môi trường nước thải từ hoạt động sản 
xuất và hoạt động khai thác của Công ty.

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

Nâng cao hiệu quả chỉ đạo và quản trị của HĐQT, Ban kiếm soát và hoạt động của Ban điều 
hành.

- Tập trung thăm dò, đánh giá lại chất lượng, trữ lượng của mỏ than Đồng tàn, mỏ đồng để 
có hướng nâng cao năng suất khai thác đáp ứng nguyên liệu sản xuát cho năm 2018 và 
những năm tiếp theo.

- Tăng cường, tập trung khai thác than có chất lượng cao, và nguyên liệu đồng có hàm 
lượng tốt đưa vào chế biến.

- Tiếp tục đôn đốc Ban điều hành đẩy mạnh công tác thị trường, trong đó tập trung vào thị 
trường tiêu thụ sản phẩm, định hướng thị trường xuất khẩu.

- Triển khai đưa dây chuyền tuyển nổi 500 tấn/ngày chính thức đưa vào tăng năng lực sản xuất, 
tiết giảm chi phí quản lý nhằm tăng năng lực cạnh tranh cũng như gia tăng lợi nhuận. Đầu tư 
khác nhằm đạt hiệu quả quản lý và tăng hiệu quả, phát triển bền vũng. Mua phương tiện vận 
chuyển giảm chi phí thuê máy móc thiết bị và chủ động trong hoạt động sản xuất, khai thác.

- Tăng cường công tác xây dựng quản lý định mức kinh tế kỹ thuật để tiết giảm chi phí, tăng 
hiệu quả.

- Chú trọng các biện pháp duy trì ổn định trong SXKD như đảm bảo đầy đủ và kịp thòi mọi 
chế độ cho người lao động, thường xuyên quan tâm công tác ATLĐ, VSLĐ, môi trường 
làm việc, bảo quản, bảo dưỡng máy móc thiết bị,....

- Đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên cho người lao động nhằm nâng cao năng suất, chất 
lượng lao động; đánh giá lao động thường xuyên, gẳn chất lượng lao động, hiệu quả làm 
việc với tiền lương và thu nhập của người lao dộng.

- Tập trung hoàn thiện cơ chế quản lý nội bộ đảm bảo hoạt động của bộ máy quản lý, điều 
hành thống nhất và hiệu quả; đặc biệt là quy trình thủ tục quản lý nội bộ về định mức, thanh 
quyết toán, chế độ thuế, chế độ chứng từ hoá đơn, quản lý hàng hoá, vật tư, nguyên nhiên 
liệu, quản lý nợ, tiền lương....

- Tích cực tìm kiếm các giải pháp về vốn như thu hồi công nợ khách hàng, huy động vốn từ
các tổ chức tín dụng để đảm bảo vốn cho SXKD, đầu tư đầy đủ và kịp thòi. Quản lý chi phí 
theo định mức KTKT, định mức lao động- đơn giá tiền lương,....



- Đẩy mạnh công tác phát triển tài nguyên, bảo vệ môi trường và nâng cao chất ỉượng sản 
phẩm của Công ty.

- Tập trung cao độ, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐQT, tổ chức họp HĐQT 
ít nhất 01 lần/quý để ban hành nghị quyết, quyết định lãnh đạo quản lý và giải quyết các vấn 
đề cần thiết, có thể tổ chức họp bất thường nếu cần.

- Thường xuyên thực hiện nghiêm chỉnh chế độ đôn đốc, kiểm tra, giám sát Ban điều hành 
trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, các nghị quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng 
quản trị.

V. Quản trị công ty 

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

TT Ho và tên • Chúc vụ Số lượng CP Tỷ lệ %

1 Nguyễn Xuân Thanh Chủ tịch HĐQT 5.003.100 9,81%

2 Phạm Thị Thúy Hạnh Thành viên HĐQT kiêm 
Tổng giám đốc

3.153.000 6,18%

3 Nguyễn Văn Hiền Thành viên HĐQT 0 0%

4 Phạm Văn Tiến Thành viên HĐQT 0 0%

5 Vũ Thị Thu Hiền Thành viên HĐQT 200.000 0,39%

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không thành lập tiểu ban.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

HĐQT luôn hoạt động trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của 
Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như các quy chế quản lý nội bộ đã 
ban hành.

Năm 2017 HĐQT thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, đã tổ chức 05 phiên họp và ban 
hành 09 Nghị quyết, Quyết định để chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ và giám sát thực hiện. Các 
cuộc họp của HĐQT được các thành viên tham gia đầy đủ, đưa ra các Nghị quyết và quyết 
định phù họp với Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 (cả 05 phiên họp 
đều có sự tham gia của Ban Kiểm soát để đóng góp ý kiến cho HĐQT và đồng thời lắng 
nghe ý kiến của CBCNV Công ty).

Giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành luôn luôn tạo điều kiện thuận lọi nhất cho nhau 
trong quá trình thực hiện và triển khai nhiệm vụ các cuộc họp của Hội dồng quản trị đảm 
bảo kịp thời, đúng luật nhưng hiệu quả cao.



tt
No.

Số Nghị quyết/ Quyết định 
Resoluiion/Decision No.

Ngày
Date

Nội dung 
Content

1
01/2017/ACM/QĐ-HĐ QT 30/03/2017 Miễn nhiệm chức danh Ke toán 

trưởng với bà Nguyễn Thị Thu 
Thủy

2
02/2017/ACM/QĐ-HĐQT 30/03/2017 Bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng 

kế toán với ông Ngưyễn Văn 
Quyết.

3
01/2017/ACM/NQ-HĐQT 
(VSD)

16/05/2017 Thông qua việc chốt danh sách cổ 
đông thực hiện quyền biểu quyết 
ĐHĐCĐ 2017

4
01/2017/ACM/NQ-HĐQT 13/06/2017 Thông qua nội dung thời gian tổ 

chức ĐHĐCĐ 2017 và kế hoạch 
thực hiện sản xuất 2017.

5 22/2017/QĐ-AC 29/06/2017 Thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện

6 23/2017/QĐ-AC 29/06/2017 Thành lập văn phòng đại diện

7 24/2017/QĐ-AC 29/06/2017 Bổ nhiệm trưởng VPĐD.

8
06.07/2017/ACM/NQ-HĐQT 06/07/2017 Thông qua việc lựa chọn đơn vị 

kiểm toán báo cáo tài chính năm 
2017

9
07/2017/ACM/NQ-HĐQT 15/08/2017 Ke hoạch các công việc cần hoàn 

tất sau giai đoạn thử nghiệm. 
Chuẩn bị cho khai thác mỏ và hoạt 
động Nhà máv.

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị:

TT Thành viên Chức vụ Số buổi họp 
HĐQT

Tỷ lệ tham 
dụ’ họp

Lý do không 
tham dự họp

1 Nguyễn Xuân Thanh CT HĐQT 5 100%

2 Phạm Thị Thúy Hạnh TV HĐQT 5 100%

3 Nguyễn Văn Hiền TV HĐQT 5 100%

4 Phạm Văn Tiến TV HĐQT 5 100%

5 Vũ Thị Thu Hiền TV HĐQT 5 100%

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. 

2. Ban Kiểm soảí



a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

TT Họ và tên Chức vụ Số CP Tỷ lệ %

1 Nguyễn Thị Doan Trưởng BKS 10.000

2 Đinh Thị San Thành viên BKS 5.000

3 Phạm Thị Thu Hoài Thành viên BKS 5.000

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

TT Thành viên BKS Chức vụ Số buổi họp 
của BKS

Tỷ lệ tham 
dự họp

1 Nguyễn Thị Doan Trưởng BKS 4 100%

2 Đinh Thị San Thành viên BKS 4 100%

3 Phạm Thị Thu Hoài Thành viên BKS 4 100%

chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát, phân công trách nhiệm cho từng thành viên Ban 
Kiểm soát, thực hiện kiểm tra giám sát theo kế hoạch.

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; 
giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ đối với Hội 
đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành hoạt động của Công ty.

Các thành viên Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các buổi họp của Hội đồng quản 
trị, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 
2017; thực hiện kiểm tra công tác quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty.

Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng 
quý và cả năm, phân tích đánh giá tỉnh hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo 
toàn và phát triển vốn.

Định kỳ hàng quý tổng kết lập báo cáo kiểm tra, giám sát đánh giá việc tuân thủ Điều 
lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cố đông.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quăn trị, Ban giám đốc và 
Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích năm 2017:

Thù lao của HĐQT, BKS và lương Tổng Giám đốc. Trong đỏ:

Họ tên Chức vụ Múc thù lao Ghi chú



(đồng)

Nguyễn Xuân Thanh CT HĐQT 120.000.000

Phạm Thị Thúy Hạnh TV HĐQT kiêm TGĐ 139.000.000 Thù lao+ ỉương

Nguyễn Văn Hiền TV HĐQT 84.000.000

Phạm Văn Tiến TV HĐQT 84.000.000

Vũ Thị Thu Hiền TV HĐQT 84.000.000

Nguyễn Thị Doan Trưởng BKS 60.000.000

Đinh Ngọc San TV BKS 36.000.000

Phạm Thị Thu Hoài TVBKS 36.000.000

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2017:

TT Người thực 
hiện giao dịch

Quan hệ với 
người nội bộ

Số CP sở hữu đầu kỳ Số CP sở hữu cuối kỳ Lý do tăng, 
giảm

Số CP Tỷ lê 
(%)

Số CP Tỷ lê 
(%)

1 Phạm Thị 
Thúy Hạnh

TV HĐQT 
kiêm TGĐ

6.323.000 12,4 3.153.000 6,18 Bán do nhu 
cầu cá nhân 
và cty CK bán 
giải chấp

2 Nguyễn Văn 
Hiền

TV HĐQT 1.360.700 2,67 0 0 Bán do nhu 
cầu cá nhân 
và Cty CK 
bán giải chấp

3 Phạm Văn 
Tiến

TV HĐQT 150.000 0,29 0 0 Cty CK bán 
giải chấp

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

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

Các thành viên trong Ban quản trị Công ty đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình 
thực hiện quản lý điều hành, đã thể hiện được tính trung thực, khách quan trong công việc. 
Tuy nhiên, trong điều kiện khó khăn Nhà máy dừng hoạt động sản xuất trong một thời gian 
dài khắc phục rủi ro môi trường còn tiềm ẩn những rủi ro ngoài tầm kiểm soát. Ban qucản trị 
cần quan tâm nỗ lực và hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tói.



Đe đảm bảo công tác quản lý điều hành của Công ty tốt hơn trong năm tới, cần tiếp tục duy 
trì và phát huy hơn nữa sự phối họp chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát vói Hội đồng quản trị, 
Ban giám đốc điều hành Công ty.

Một số kế hoạch nhằm tăng cường hiệu quả quản trị Công ty trong năm 2018:

Nâng cao hiệu quả chỉ đạo và quản trị của HĐQT, BKS và Ban điều hành.

Khắc phục, nâng cấp bổ sung hoàn thiện, giám sát hệ thống xả thải trong khai thác, 
sản xuất.

Kế hoạch đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất các sản phẩm kim loại màu.

Trả thù ỉao cho HĐQT, BKS

Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

Tập trung thăm dò, đánh giá toàn bộ các mỏ để có kế hoạch khai thác một cách triệt 
để, nâng cao hiệu quả khai thác, sản xuất: than, đồng.

- Tiếp tục đôn đốc Ban điều hành đẩy mạnh công tác thị trường, trong đó tập trung vào thị 
trường tiêu thụ sản phẩm, thị trường xuất khẩu.

- Thường xuyên thực hiện nghiêm chỉnh chế độ đôn đốc, kiểm tra, giám sát Ban điều hành 
trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, các nghị quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng 
quản trị.

-...v.v.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ỷ kiến kiểm toán: Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng nêu tại đoạn "Cơ 
sở của ỷ kiến kiểm toán ngoại trừ", Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và 
hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chỉnh của Công ty Cồ phần Tập đoàn 
Khoáng sản Á Cường tại ngày 31/12/2017 cũng nhu■ kết quả hoạt động kinh doanh và tình 
hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chỉnh kết thúc cùng ngày, phù họp với Chuẩn mực kế 
toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý cỏ liên quan đến việc 
lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Toàn văn của Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 được đăng tải trên website của 
Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường http://acuonggroup.vn

2. Bảo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính tổng họp, báo cáo tài chính văn phòng năm 2017 đã được kiểm toán bao 
gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền 
tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán, (báo 
cáo tài chính tổng hợp đã kiếm toán 2017 đính kèm)

http://acuonggroup.vn


Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty gồm báo cáo của Văn phòng Công ty và Báo cáo 
tài chính tổng họp toàn Công ty đã được đăng tải tại địa chỉ: http://acuonggroup.vn

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

http://acuonggroup.vn
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