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PHẦN I  
CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ 

CHỨNG KHOÁN 
 
Các nhân tố rủi ro có thể ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới kết quả hoạt động kinh doanh của 
Công ty và/hoặc giá cả chứng khoán niêm yết của Công ty .  

1.1 Rủi ro về biến động kinh tế 

Tốc độ phát triển kinh tế và các ngành liên quan 

Hoạt động kinh doanh khai thác khoáng sản chịu sự tác động trực tiếp từ các biến động kinh tế 
cũng như các chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô của Chính phủ. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu 
khoáng sản trong sản xuất của nhiều ngành công nghiệp như công nghiệp vật liệu xây dựng, 
công nghiệp nhiệt điện, công nghiệp chế tạo máy, công nghiệp luyện kim, v/v… chịu ảnh 
hưởng từ những biến động tăng hoặc giảm của tốc độ phát triển kinh tế trên nhiều quy mô 
khác nhau. Các sản phẩm của Công ty được tiêu thụ chủ yếu ở trong nước nên bất kỳ sự biến 
động nào của tình hình kinh tế trong nước cũng ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Công ty. 

Kinh tế-xã hội nước ta năm 2012 tiếp tục bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn của kinh tế thế giới do 
khủng hoảng tài chính và khủng hoảng nợ công ở Châu Âu chưa được giải quyết. Suy thoái 
trong khu vực đồng euro cùng với khủng hoảng tín dụng và tình trạng thất nghiệp gia tăng tại 
các nước thuộc khu vực này vẫn đang tiếp diễn. Hoạt động sản xuất và thương mại toàn cầu bị 
tác động mạnh, giá cả hàng hóa diễn biến phức tạp. Tăng trưởng của các nền kinh tế đầu tàu 
suy giảm kéo theo sự sụt giảm của các nền kinh tế khác. Một số nước và khối nước lớn có vị 
trí quan trọng trong quan hệ thương mại với nước ta như: Mỹ, Trung Quốc, Nhật bản và EU 
đối mặt với nhiều thách thức nên tăng trưởng chậm. Những bất lợi từ sự sụt giảm của kinh tế 
thế giới ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống dân cư trong nước. Thị 
trường tiêu thụ hàng hóa bị thu hẹp, hàng tồn kho ở mức cao, sức mua trong dân giảm. Tỷ lệ 
nợ xấu ngân hàng ở mức đáng lo ngại. Nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa 
phải thu hẹp sản xuất, dừng hoạt động hoặc giải thể.  

Tuy vậy, kinh tế Việt Nam năm 2012 cũng đã đạt được những kết quả đáng khả quan. Theo số 
liệu của Tổng cục thống kê Việt Nam, GDP cả nước ước tính tăng 5,03% so với năm 2011. 
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2012 tăng 9,21% so với bình quân năm 2011. Mức tăng 
trưởng GDP tuy thấp hơn mức tăng của năm 2011 (5,89%) nhưng trong bối cảnh nền kinh tế 
thế giới gặp khó khăn, cả nước đang tập trung mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ 
mô thì mức tăng như vậy là hợp lý. Trong đó, Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 
12/2012 ước tính tăng 5% so với tháng trước và tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính 
chung cả năm 2012, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,8% so với năm 2011, trong đó công 
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nghiệp khai khoáng tăng 3,5%, đóng góp 0,7 điểm phần trăm vào mức tăng chung của toàn 
ngành Cơ cấu kim ngạch hàng hóa xuất khẩu năm nay có sự thay đổi so với năm trước: Tỷ 
trọng nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản ước tính đạt 51,7 tỷ USD, tăng 49,9% và 
chiếm 45,1% (Năm 2011 là 35,6%), chủ yếu do tăng kim ngạch của điện thoại và linh kiện, 
tăng 6,2 tỷ USD (tăng 97,7%). Điều đó cho thấy, kinh tế bắt đầu có những dấu hiệu ổn định và 
phục hồi dẫn tới sự thúc đẩy sự tăng trưởng khá ấn tượng của các ngành vật liệu xây dựng, 
công nghiệp luyện kim như ngành thép,…điều này đã kéo theo nhu cầu sử dụng nguyên liệu 
khoáng sản trong sản xuất của các ngành trên cũng tăng lên, kéo theo sự phục hồi và tăng 
trưởng của ngành khai khoáng từ giữa năm 2011 và sẽ còn tiếp tục được cải thiện trong thời 
gian tới. 

Có thể nói, các yếu tố tích cực của nền kinh tế và ngành cũng đang và sẽ ảnh hưởng tích cực 
đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các yếu tố kinh tế vĩ mô nhìn chung sẽ ảnh 
hưởng một cách tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Lạm phát 

Các rủi ro trong tài chính doanh nghiệp thường gắn liền với hiện tượng lạm phát trong nền 
kinh tế. Trong những năm gần đây, lạm phát tại Việt Nam luôn ở mức cao và có những biến 
động khó dự đoán. Nếu như giai đoạn 2010 – 2011 lạm phát tăng cao đột ngột đã gây ra nhiều 
khó khăn cho các doanh nghiệp ở Việt Nam. Lạm phát đã tăng từ 6.5% năm 2009 lên đến 
18,13% năm 2011. Đến năm 2012, lạm phát lại kéo xuống mức 6,81%.  

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê 

Việc lạm phát ở Việt Nam xảy ra với xu hướng tăng và biến động với biên độ khá lớn góp 
phần tạo ra những biến động bất thường của giá cả nguyên nhiên vật liệu đầu vào, ảnh hưởng 
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trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Tuy nhiên, với chính sách đảm bảo 
nguồn cung nguyên liệu đầu vào ổn định thông qua các hợp đồng dài hạn với các nhà cung 
cấp Công ty có thể giảm thiếu tác động của lạm phát đối với hoạt động kinh doanh của mình.  

Lãi suất 

Đối với một doanh nghiệp sản xuất thì rủi ro lãi suất là rủi ro khi chi phí lãi vay của doanh 
nghiệp cao hơn khả năng tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp và mức độ rủi ro về lãi suất cũng 
khác nhau giữa các ngành với nhau tùy theo cơ cấu nợ vay của các ngành đó. 

Giai đoạn 2010 – 2012 là giai đoạn mà lãi suất cho vay của các tổ chức luôn ở mức cao, gây ra 
rất nhiều khó khăn cho Doanh nghiệp. Trong giai đoạn đó, Công ty đã giảm thiếu tối đa việc 
sử dụng nợ vay để có thể hoạt động một cách lành mạnh, hạn chế phần nào rủi ro hoạt động 
đối với Công ty. Hiện tại, với việc lạm phát đã hạ nhiệt, lãi suất trên thị trường đã bắt đầu có 
xu hướng giảm đi rõ rệt. Lãi suất giảm sẽ là một tín hiệu tích cực cho các doanh nghiệp, đặc 
biệt là trong tình trạng kinh tế còn nhiều khó khăn như hiện nay. 

1.2 Rủi ro biến động giá chứng khoán 
Khi cổ phiếu của Công ty được niêm yết, giá cổ phiếu của Công ty sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn 
từ biến động chung của thị trường chứng khoán, biến động trên các thị trường liên quan như 
vàng, ngoại tệ, chịu ảnh hưởng từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, những 
thay đổi trong chính sách điều hành của các cơ quan quản lý có liên quan như Bộ Tài chính, 
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch... Do vậy, cổ phiếu của Công ty niêm yết 
trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có khả năng biến động lớn,  từ đó có thể ảnh hưởng 
đến các kế hoạch huy động vốn và làm ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công 
ty.     

1.3   Rủi ro về Pháp luật 

Công ty hoạt động và chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các 
chính sách của Chính phủ liên quan đến phát triển ngành Xây dựng và Vật liệu xây dựng... Bất 
cứ sự thay đổi nào về pháp luật và môi trường pháp lý đều tác động đến chiến lược phát triển 
và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.  

Hiện nay, hệ thống các văn bản pháp luật Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện nhằm tạo 
hành lang pháp lý đồng bộ nên liên tục có những thay đổi. Công ty phải chủ động nghiên cứu 
nắm bắt sát sao các chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, từ đó đưa ra kế hoạch phát 
triển kinh doanh phù hợp theo từng giai đoạn. 

Là Doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hoạt động của Công ty 
chịu sự điều chỉnh của các văn bản Pháp luật về Luật Doanh nghiệp, các văn bản Pháp luật về 
chứng khoán và thị trường chứng khoán. Luật và các văn bản dưới luật đặc biệt là trong lĩnh 
vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về 
mặt chính sách luôn tiềm ẩn và khi xảy ra sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh 
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doanh của Công ty 

1.4 Rủi ro đặc thù trong hoạt động kinh doanh  

Rủi ro về nguồn nguyên liệu 

Nguyên liệu chính trong các sản phẩm của Công ty là quặng nguyên khai đồng, chì, kẽm, 
thiếc… là tài nguyên Quốc gia do đó được quản lý rất chặt chẽ, vì vậy nguồn nguyên liệu 
cung cấp cho Công ty có phần hạn chế. Công ty có thể gặp phải những trở ngại như: các 
nguồn khai thác bị cạn kiệt, sự cạnh tranh từ các doanh nghiệp khác trong việc khai thác chế 
biến quặng, chính sách điều tiết của nhà nước đối với hoạt động khai khoáng, chế biến… Tuy 
nhiên, với chính sách khai thác hợp tác lâu dài với các đơn vị cung cấp, luôn quan tâm đến vấn 
đề bảo vệ môi trường, tuân thủ các quy định của pháp luật và luôn thực hiện đầy đủ các nghĩa 
vụ ngân sách đối với nhà nước, Công ty đã tạo được uy tín và đảm bảo được nguồn cung cấp 
nguyên liệu ổn định. 

Rủi ro về cạnh tranh 

Tại thị trường địa phương và các vùng phụ cận, có nhiều doanh nghiệp cùng khai thác, chế 
biến và cung cấp các sản phẩm cùng loại nên Công ty sẽ đối mặt với nhiều sự cạnh tranh khốc 
liệt trên thị trường. Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản tại 
các vùng miền núi phía Bắc như Lai Châu, Tuyên Quang, Thái Nguyên…, ngoài việc tạo dựng 
được các mối quan hệ thân thiết với khách hàng, Công ty có nhiều kinh nghiệm trong việc xây 
dựng các chính sách bán hàng hợp lý, thích hợp với từng đối tượng khách hàng, nhằm tăng khả 
năng cạnh tranh trên thị trường. 

Rủi ro về an toàn lao động 

Do hoạt động trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản, Công ty có thể sẽ gặp phải một 
số rủi ro xảy ra trong quá trình làm việc như tai nạn lao động làm thiệt hại phương tiện và con 
người. Công ty đã thực hiện mua bảo hiểm cho phương tiện và người lao động của mình. 

1.5 Rủi ro khác 

Do tính chất hoạt động kinh doanh, Công ty còn có thể chịu những rủi ro khác như sự thay đổi 
chính sách về thuế, chính sách về khai thác tài nguyên, quy định khắt khe về tiêu chuẩn môi 
trường, các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế như lạm phát, thay đổi lãi suất… Ngoài ra còn có một 
số rủi ro mang tính bất khả kháng, ít có khả năng xảy ra nhưng nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng đến 
hoạt động của Công ty như: các hiện tượng thiên tai... làm giảm nhu cầu về sản phẩm hay 
giảm sản lượng nguyên liệu đầu vào đáp ứng cho nhu cầu sản xuất của Công ty. 
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PHẦN II 
NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI 

NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 
 

TỔ CHỨC NIÊM YẾT 

 Ông:  Nguyễn Hồng Quang Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc 

 Bà:  Lý Thị Thu Hương  Trưởng Ban kiểm soát  

 Bà:  Trần Thị Chinh  Kế toán trưởng 

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này đã được tổng hợp, thu 
thập một cách hợp lý và phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản 
Quang Anh.   

TỔ CHỨC TƯ VẤN 

  Ông: Hán Công Khanh  Tổng giám đốc 

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký niêm yết do Công ty Cổ phần Chứng khoán 
Trí Việt tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang 
Anh. 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 Khoáng sản Quang Anh cung cấp. 
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PHẦN III 
CÁC KHÁI NIỆM 

 
1/ “Công ty”:  
Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh được thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh số 0103034314 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 
thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 05/01/2009, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 
22/05/2009;  
Công ty được chuyển đổi loại hình từ Công ty TNHH Khoáng sản Quang Anh, thành lập và 
hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102026705 do Phòng Đăng ký kinh 
doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 09/06/2006, đăng 
ký thay đổi lần 2 ngày 26/10/2007.  

2/ “Bản cáo bạch”:  

Bản công bố thông tin của Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh về tình hình tài chính, 
hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp thông tin cho nhà đầu tư đánh giá và đưa ra các quyết 
định đầu tư chứng khoán. 

3/ “Cổ phần”:  

Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau. 

4/ “Cổ phiếu”:  

Chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần cổ phần 
của Công ty. 

5/ “Cổ đông”:  

Tổ chức hay cá nhân sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty và có đăng ký tên trong sổ 
đăng ký cổ đông của Công ty. 

6/ “Cổ tức”:  

Khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ 
nguồn lợi nhuận còn lại của Công ty sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ tài chính. 

7/ “ Đại hội đồng cổ đông”:  

 Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh. 

8/ “ Hội đồng quản trị”:   

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh. 

9/ “Ban kiểm soát”:   

Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh. 
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10/ “ Ban Giám đốc”:   

Ban Giám đốc của Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh. 

11/ "Vốn điều lệ":   

Vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại Điều lệ. 

12/ “Tổ chức niêm yết”:  

Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh. 

13/ “Tổ chức tư vấn”: 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt. 

14/ “ Tổ chức kiểm toán”:  

Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán Kế toán và Tư vấn thuế AAT 
 
Các từ, nhóm từ được viết tắt hoặc được nhắc lại nhiều lần trong Bản cáo bạch này có nội 
dung như sau: 

 
KSQ Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh  
ĐHĐCĐ         Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh. 
HĐQT   Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh 
BKS                 Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh 
GĐ                   Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh 
BGĐ               Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh 
CBCNV              Cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh 
TNDN            Thu nhập doanh nghiệp 
TSCĐ          Tài sản cố định 
TSLĐ                 Tài sản lưu động 
VSCH             Vốn chủ sở hữu 
Giấy CNĐKKD Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
Số CMND              Số chứng minh nhân dân 
UBCKNN               Ủy ban chứng khoán Nhà nước 

      HNX                        Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội 
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PHẦN IV 
TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 

 
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Khoáng 

sản Quang Anh 

1.2  Giới thiệu về Công ty 

 Tên tổ chức  : CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN QUANG ANH 
 Tên giao dịch                : QUANG ANH MINERAL JOINT STOCK COMPANY 
 Tên viết tắt                    : QUANG ANH MINERAL., JSC 
 Trụ sở chính  : Nhà 205, số nhà 10, ngõ 22, phố Tôn Thất Tùng, phường 

Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 
 Văn phòng đại diện : Số A37, Lô 3, Khu Đô thị mới Định Công, phường Định 

Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. 
 Điện thoại  : 04.2210.2456 
 Fax   : 04.3574.6066  
 Website   : www.ksq.com.vn  
 Biểu tượng của Công ty 

 
 Vốn điều lệ đăng ký : 30 tỷ đồng 
 Vốn điều lệ thực góp : 30 tỷ đồng 
 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0103034314 do Phòng Đăng ký 

kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 
05/01/2009, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 22/05/2009. 

Ngành nghề kinh doanh: 

 Khai thác và chế biến khoáng sản (trừ loại khoáng sản Nhà nước cấm); 
 Buôn bán khoáng sản, kim loại (không bao gồm kim loại quý, vàng, bạc, bạch kim, 

sắt thép); 
 Gia công, chế biến kim loại (không bao gồm kim loại quý, vàng, bạc, bạch kim, sắt 

thép); 
 Kinh doanh máy móc, khai thác mỏ, luyện kim; 
 Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, công trình, công trình thủy 

điện; 
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 San lấp mặt bằng; 
 Buôn bán, khai thác, sơ chế gỗ; 
 Vận tải hàng hóa, vận chuyển hành khách bằng ô tô theo hợp đồng; 
 Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, 

luyện kim (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính); 
 Dịch vụ cầm đồ; 
 Kinh doanh vật liệu xây dựng (trừ sắt, thép, xi măng, clinke); 
 Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa; 
 Mua bán các loại hóa chất (trừ hóa chất Nhà nước cấm); 
 Gia công, tuyển luyện than; 
 Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng (không bao gồm kinh doanh quán bar, 

phòng hát Karaoke, vũ trường); 
 Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 
 Mua bán, chế biến phế liệu, phế thải, bụi xỉ của các nhà máy luyện kim (bao gồm 

các kim loại màu, gang, thép); 
 Sản xuất điện năng. 

Các sản phẩm truyền thống của Công ty: 

 Chế biến khoáng sản như đồng, chì kẽm, thiếc. 
 

Một số hình ảnh của Công ty 
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(Khu nghiền tuyển) 
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1.2 Lịch sử hình thành và phát triển 

Lịch sử hình thành: 

Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh tiền thân là Công ty TNHH Khoáng sản Quang Anh 
- thành lập và hoạt động hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102026705 
do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 09/6/2006, với các 
ngành nghề kinh doanh chủ yếu là đầu tư chế biến khoáng sản như đồng, chì kẽm, thiếc, đất 
hiếm, than cốc và que hàn công nghiệp.  

Ngày 05/01/2009, Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh được chính thức thành lập theo 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103034314 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà 
Nội cấp, trên cơ sở chuyển đổi từ Công ty TNHH Khoáng sản Quang Anh. 

1.3 Quá trình tăng vốn 

Ngày 05/01/2009, Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh được thành lập trên cơ sở chuyển 
đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH Khoáng sản Quang Anh với số vốn điều lệ đăng 
ký là 30 tỷ đồng. 

 Trong năm 2010, Công ty thực hiện tăng vốn từ 6.000.000.000 VNĐ (Sáu tỉ đồng 
chẵn) lên 7.800.000.000 VNĐ (Bảy tỉ tám trăm triệu đồng) 

Tại thời điểm ngày 04/04/2009 các cổ đông Công ty đã góp đủ 6.000.000.000 đồng (Sáu tỉ 
đồng chẵn). 

Ngày 15/03/2010, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần khoáng sản Quang Anh họp và ra 
Nghị quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty từ 6 tỷ đồng 
lên 7,8 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu, với phương án cụ thể như sau: 

 Tỷ lệ phát hành 10:3  (cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phần thì được 03 quyền, với 
01 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu  mới). 

 Số lượng vốn phát hành: 1.800.000.000 ( Một tỷ tám trăm triệu đồng) 
 Giá cổ phiếu phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu 
 Giá trị cổ phiếu phát hành: 1.800.000.000 đồng. 
 Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông. 
 Đối tượng phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu. 
 Số lượng cổ đông: 04 cổ đông 
 Vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành là 7.800.000.000 đồng.  

Cơ sở pháp lý: 
 Nghị quyết ĐHĐCĐ 2010 số 01/2010/KSQ/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2010; 
 Danh sách cổ đông trước khi tăng vốn; 
 Danh sách cổ đông sau khi tăng vốn. 
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 Trong năm 2011, Công ty thực hiện tăng vốn từ 7.800.000.000 VNĐ (Bảy tỉ tám 
trăm triệu đồng) lên 30.000.000.000 VNĐ (Ba mươi tỉ đồng chẵn) 
Ngày 19/08/2011, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần khoáng sản Quang Anh họp và ra 
nghị quyết thông qua việc góp vốn bằng tài sản vào Công ty cổ phần khoáng sản Quang Anh 
của các cổ đông hiện hữu theo kết quả chứng thư thẩm định giá số 226A/2011/CTTĐ – 
AVALUE/02 ngày 18/08/2011 của Công ty cổ phần Thẩm định giá Avalue Việt Nam như sau: 

 

STT Họ và tên Tài sản góp vốn 
Giá trị tài sản được góp vốn theo kết quả 

thẩm định giá (đv: đồng) 

1 
Nguyễn Hồng 

Quang 
Công trình nhà xưởng 
và máy móc thiết bị 

8.436.000.000 

2 
Nguyễn Ngọc 

Anh 
Công trình nhà xưởng 
và máy móc thiết bị 

2.442.000.000 

3 
Nguyễn Mạnh 

Cường 
Công trình nhà xưởng 
và máy móc thiết bị 

3.774.000.000 

4 
You Guang 

Lun 
Công trình nhà xưởng 
và máy móc thiết bị 

7.548.000.000 

Tổng 22.200.000.000 

 
Cơ sở pháp lý: 
 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2011/KSQ/BBH - ĐHĐCĐ ngày15/01/2011; 
 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2011/KSQ/BBH - ĐHĐCĐ ngày19/08/2011; 
 Chứng thư thẩm định giá số 226A/2011/CTTĐ-AVALUE/02 ngày 18/08/2011; 
 Danh sách cổ đông trước khi tăng vốn; 
 Danh sách cổ đông sau khi tăng vốn. 

 
Vốn điều lệ thực góp của công ty tính đến thời điểm hiện tại là 30.000.000.000 đồng (Ba mươi 
tỉ đồng chẵn).  
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Ngày 25/01/2013 , Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh được UBCKNN chấp thuận trở 
thành Công ty đại chúng theo Công văn số 384/UBCKNN-QLPH. 
 
2.  Cơ cấu tổ chức Công ty 
2.1 Sơ đồ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Diễn giải sơ đồ 

Đại Hội đồng 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, 

 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

 
BAN KIỂM SOÁT 

 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 
PHÒNG  

HÀNH CHÍNH 
TỔNG HỢP 

 

 
PHÒNG 

CÔNG NGHỆ 
KỸ THUẬT 

 
PHÒNG  KẾ 

HOẠCH KINH 
DOANH 

 
PHÒNG TÀI 
CHÍNH KẾ 

TOÁN 

 
Các Nhà máy Chế biến  
Đồng, Chì, Kẽm, Thiếc 

tại Lai Châu và Tuyên Quang 
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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 Giám đốc. 
 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. 

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 hợp 
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 Giám đốc. 

 Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp xét thấy cần thiết. 
 Các quyền khác được quy định tại Điều lệ. 

Ban Tổng Giám đốc  

Tổng Giám đốc Công ty 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 vụ được giao. Phó Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm 
hỗ trợ Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Tổng Giám đốc 
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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. 

Chức năng các phòng ban 

 Phòng Kế hoạch – Kinh doanh 

Phòng Kế hoạch – Kinh doanh có các nhiệm vụ và chức năng sau:  
 Tổ chức xây dựng các kế hoạch kinh doanh và tham mưu cho Hội đồng Quản Trị 

cũng như Ban Giám đốc định hướng phát triển trong trung và dài hạn của Công ty. 
Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh của từng phòng ban, từng đơn vị, phòng sẽ lập kế 
hoạch kinh doanh tổng thể trong từng quý, từng năm để trình Ban Giám đốc xem 
xét phê duyệt 

 Lập phương án, soạn thảo quy chế, quy định việc tiêu thụ sản phẩm. 
 Nghiên cứu, điều tra thị trường, xây dựng chính sách giá cả, tổ chức mạng lưới, 

thông tin quảng cáo tiếp thị và hỗ trợ xúc tiến phát triển sản phẩm. 
 Tổ chức, quản lý mạng lưới các đơn vị, đại lý tiêu thụ sản phẩm, báo cáo tình hình 

tổ chức thông tin quảng cáo tiếp thị, xúc tiến sản phẩm, điều tra thị trường, xây 
dựng chính sách giá cả, báo cáo tình hình tiêu thụ.  

 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 Giám đốc; thông qua tình hình tài chính giúp 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. 
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 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 kế 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, tham mưu những biện pháp cho kế hoạch tài chính 
của Ban Giám đốc. 

 Phòng Công nghệ Kỹ thuật 
Phòng Công nghệ kỹ thuật có các nhiệm vụ và chức năng sau: 

 Quản lý công nghệ, Khai thác tuyển quặng Khoáng sản Kim Loại 
 Quản lý công tác an toàn lao động. 
 Quản lý chất lượng và công tác nhập nguyên nhiên vật liệu, vật tư đầu vào. 
 Tham mưu cho Giám đốc về công tác kế hoạch sản xuất, công nghệ, kỹ thuật và 

đầu tư xây dựng theo các kế hoạch chiến lược chung. 
 Đầu mối giải quyết các công việc có liên quan giữa các bộ phận sản xuất, kỹ thuật. 
 Theo dõi tình hình thực hiện kế hoach sản xuất, đề ra biện pháp nhằm thực hiện kế 

hoạch sản xuất. 
 Phòng Hành chính tổng hợp 

Phòng Hành chính tổ chức 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 Giám đốc việc bố trí, sắp xếp lao động các phòng ban 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 Giám đốc Công ty. 

Các Nhà máy chế biến đồng, chì, kẽm  
* Nhà máy Tại xã Khun Há, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu:  

 Chế biến chì kẽm 
 Hiện trạng: 

- Đã hoàn thiện và vận hành xưởng tuyển chì kẽm nâng hàm lượng Pb, Zn từ 5% 
>> 56% ( đạt tiêu chuẩn xuất khẩu) 



                                                                          Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh  
  

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt  20 

- Công suất tuyển đầu vào:  10.000 tấn quặng nguyên khai/năm 
- Công suất chế biến đầu ra:  2.000 tấn tinh quặng/năm  
 Vùng nguyên liệu:  

- Công ty CP Khoáng sản Quang Anh hợp tác gia công chế biến khoáng sản với 
Công ty TNHH Khoáng Sản Lai Châu 

- Công ty TNHH Khoáng sản Lai Châu được cấp  Giấy  phép khai thác chì kẽm 
Khun Há số 1370/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu, ngày 4/10/2007 gia hạn khai thác 
đến năm 2014, diện tích: 20,61 ha 

 Triển vọng: 
- Hàm lượng Pb + Zn: 10% 
- Trữ lượng mỏ: 50.000  tấn Pb, Zn kim loại 
- Triển vọng vùng nguyên liệu: Trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã phát hiện 5 mỏ chì 

- kẽm, trong đó 1 điểm đã được đánh giá đó là điểm chì kẽm Si Phay có TNDB 
P1 = 51.000 tấn Pb + Zn, 164 kg Au và 98 tấn Ag.  

 Chế biến đồng 
 Hiện trạng: 

- Đã hoàn thiện và vận hành xưởng tuyển tinh quặng đồng Cu từ 2% >> 30% 
- Công suất tuyển đầu vào: 20.000 tấn Quặng Cu 2%/năm 
- Công suất chế biến đầu ra:  2.000 tấn/năm  
 Vùng nguyên liệu:  

- Công ty CP Khoáng sản Quang Anh hợp tác, gia công chế biến khoáng sản với 
Công ty TNHH Khoáng Sản Lai Châu  

- Công ty TNHH Khoáng sản Lai Châu được cấp Giấy phép khai thác đồng Lao 
Chải số 236/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu ngày 6/3/2009 gia hạn khai thác, chế biến 
đến  năm 2014, diện tích: 15 ha 

 Triển vọng: 
- Hàm lượng Cu  : 0.72% - 12,96%,  Pb + Zn: 10% 
- Trữ lượng mỏ: C1 + C2: 20.000 tấn đồng kim loại,  
- Triển vọng vùng nguyên liệu: Đồng là khoáng sản có tiềm năng của tỉnh Lai 

Châu. Đã ghi nhận 10 điểm quặng đồng trên diện tích của tỉnh, hàm lượng Cu  
trong các mỏ dao động 0,72 – 12,96%. Quặng dạng mạch, ổ, xâm tán và thấu 
kính; khoáng vật quặng gồm: đồng tự sinh, chalcopyrit, chalcozin, và khoáng vật 
đồng thứ sinh. Trữ lượng, TNDB C2 + P1 = 230.000 tấn Cu; C2 = 167.000 tấn 
Cu. 

* Nhà máy tại xã Thượng Ấm và xã Hùng Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang: 
Công ty đã hoàn thiện đầu tư công trình nhà xưởng, máy móc thiết bị, và thực hiện việc chế 
biến chì, kẽm ở quy mô nhỏ dưới hình thức mua quặng nguyên khai đầu vào và chế biến nâng 
hàm lượng quặng rồi xuất bán. Với mục tiêu mở rộng vùng nguyên liệu tại chỗ và phát triển 



                                                                          Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh  
  

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt  21 

sản xuất kinh doanh, Công ty đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP  Thương 
mại và Dịch vụ Tổng hợp An Bình để chế biến chì kẽm quy mô lớn trên khu vực khai thác của 
Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp An Bình tại Tuyên Quang, giấy phép khai thác 
khoáng sản chì kẽm dự kiến được cấp vào cuối năm 2013.  
 
3.  Danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của 
Công ty và cơ cấu cổ đông của Công ty tính đến ngày 16/06/2013 
3.1  Cơ cấu cổ đông của Công ty đến thời điểm ngày 16/06/2013 
 

CHỈ TIÊU PHÂN LOẠI 
TỶ LẸ 
THỰC 
GÓP 

SỐ 
LƯỢNG 
CP SỞ 
HỮU 

SỐ 
LƯỢNG 

CỔ ĐÔNG 

GIÁ TRỊ VỐN 
GÓP (VNĐ) 

I. Cổ đông 
trong nước 

Cổ đông là cá nhân 
Cổ đông là tổ chức 

64.84% 
35,16% 

1.945.250 
1.054.750 

119 
3 

19.452.500.000 
10.547.500.000 

II. Cổ đông 
nước ngoài 

Cổ đông là cá nhân 
Cổ đông là tổ chức 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

III. Tổng Cộng 
(III=I+II) 

 100% 3.000.000 122 30.000.000.000 

                                             (Nguồn: Sổ cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh ngày 16/06/2013) 
3.2 Cổ đông sáng lập tại thời điểm 16/6/2013 
 

TT CỔ ĐÔNG ĐỊA CHỈ SỐ CMND 
SỐ LƯỢNG 
CP SỞ HỮU 

TỶ 
TRỌNG 

(%) 

1 
Nguyễn Hồng 

Quang 

P19B7 tập thể bệnh viện 
Bạch Mai, phường Phương 

Mai, quận Đống Đa, Hà Nội 
011175434 270.000 9,00% 

2 Nguyễn Ngọc Anh 
P19B7 tập thể bệnh viện 

Bạch Mai, phường Phương 
Mai, quận Đống Đa, Hà Nội 

012363583 15.000 0,50% 

3 
Nguyễn Mạnh 

Cường 

P108B7 tập thể bệnh viện 
Bạch Mai, phường Phương 

Mai, quận Đống Đa, Hà Nội 
011388280 150.000 5,00% 

Tổng Cộng 435.000 14,50% 

                                             (Nguồn: Sổ cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh ngày 16/06/2013) 
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Theo quy định tại Điều 84 Luật Doanh nghiệp, tính đến thời điểm hiện tại cổ phiếu của cổ 
đông sáng lập đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng. 
 
3.3  Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần tại thời điểm 16/06/2013 
  

TT CỔ ĐÔNG ĐỊA CHỈ SỐ ĐKSH 
SỐ LƯỢNG 
CP SỞ HỮU 

TỶ 
TRỌNG 

(%) 

1 
Nguyễn Hồng 

Quang 

P19B7 tập thể bệnh viện 
Bạch Mai, phường Phương 

Mai, quận Đống Đa, Hà Nội 
011175439 270.000 9,00% 

2 
Nguyễn Mạnh 

Cường 

P108B7 tập thể bệnh viện 
Bạch Mai, phường Phương 

Mai, quận Đống Đa, Hà Nội 
011388280 150.000 5,00% 

3 
Công ty TNHH Bảo 

Lộc Hà Việt 
19 ngõ Mai Hương, Bạch 

Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
0105920452 905.750 30,19% 

Tổng Cộng 1.325.750 44,19% 

                                             (Nguồn: Sổ cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh ngày 16/06/2013) 
 

4.  Danh sách những công ty mẹ và công ty con của Công ty, những công ty mà 
Công ty đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm 
quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty.   

Không có.  

 5  Hoạt động kinh doanh   

Hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh hiện tại được thực hiện 
chủ yếu trên địa bàn các tỉnh khu vực phía Bắc như Lai Châu, Tuyên Quang, Thái Nguyên… 
Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là gia công khoáng sản. Công ty thực hiện mua 
nguyên liệu khoáng sản đầu vào hàm lượng thấp, chế biến thành sản phẩm có hàm lượng cao 
rồi xuất bán. 
5.1  Các sản phẩm, dịch vụ chính 

Tinh quặng chì (Pb>56%), tinh quặng kẽm (Zn>48%) 

 Khu vực chế biến: Lao Chải, Khun Há, Tam Đường, Lai Châu. 
 Sản phẩm: Tinh quặng chì (Pb) >56%, kẽm Zn>48%. 
 Thị trường tiêu thụ: Cung cấp làm nguyên liệu đầu vào cho ngành luyện kim trong 

nước và xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. 
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Tinh quặng đồng (Cu>70%) 

 Khu vực chế biến: Lao Chải, Khun Há, Tam Đường, Lai Châu. 
 Sản phẩm: Tinh quặng đồng (Cu>70%). 
 Thị trường tiêu thụ: Cung cấp làm nguyên liệu đầu vào cho ngành luyện kim trong 

nước và xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. 

Tinh quặng thiếc (Sn 99,99%) 

 Khu vực chế biến: Lao Chải, Khun Há, Tam Đường, Lai Châu. 
 Sản phẩm: Tinh quặng thiếc (Sn 99,99%). 
 Thị trường tiêu thụ: Cung cấp làm nguyên liệu đầu vào cho ngành luyện kim trong 

nước và xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. 

5.2  Cơ cấu doanh thu, lợi nhuận qua các năm 

Cơ cấu doanh thu thuần 
Bảng 4                              Đơn vị: VNĐ 

STT 
CHỈ 

TIÊU 
NĂM 2011 % DTT NĂM 2012 % DTT QUÝ I/2013 

1 Đồng 2.873.437.364  51% 8.765.178.219 53%  2.000.000.000 

2 
Chì, 
kẽm 

2.310.018.273  41% 6.119.086.681  37% 1.347.000.000 

3 Thiếc 450.735.273  8% 1.653.807.211  10% 153.000.000 

Tổng cộng 5.634.190.910  100% 16.538.072.111 100%  3.500.000.000 

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2011, 2012 và BCTC tự lập quý I/2013 của Công ty Cổ phần Khoáng sản 
Quang Anh) 

 
Cơ cấu lợi nhuận gộp 

Bảng 5                           Đơn vị: VNĐ 

STT CHỈ 
TIÊU NĂM 2011 NĂM 2012 QUÝ I/2013 

    Giá trị LN gộp/ 
DTT Giá trị LN gộp/ 

DTT Giá trị 

 
LN gộp/ 

DTT 

1 Đồng 471.349.016  8,37% 1.796.712.962 10,86% 857.936.896 24,51% 
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2 Chì, 
kẽm 391.219.683  6,94% 1.393.369.236 8,43% 340.452.457 9,73% 

3 Thiếc 80.129.333  1,42% 476.678.949 2,88% 163.415.431 4,67% 

Tổng cộng 942.698.032  16,73% 3.666.761.147 22,17% 1.361.804784 
 

38,91% 

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2011, 2012 và BCTC tự lập quý I/2013 của Công ty Cổ phần Khoáng sản 
Quang Anh) 

Trong năm 2011, công ty tập trung cho đầu tư cơ sở vật chất, máy móc, nhà xưởng, do đó 

doanh thu cũng như lợi nhuận còn ở mức thấp.  

Bước sang năm 2012, công ty đã hoàn tất hệ thống dây chuyền thiết bị sản xuất và chế biến 

đồng, chì, kẽm và thiếc, bên cạnh đó nguồn cung cấp nguyên vật liệu quặng nguyên khai lại 

được đảm bảo với chi phí thấp đã tạo nên những bước tăng trưởng đột biến. Cụ thể, năm 2012, 

doanh thu thuần đạt 16.538.072.111 đồng , tăng 193.53% so với năm 2011, lợi nhuận gộp đạt 

3.666.761.147 đồng, tăng 288.96% so với năm 2011.  

Đầu năm 2013, công ty tiếp tục đạt được những kết quả khả quan về doanh thu và lợi nhuận 

khi chỉ 3 tháng đầu năm, doanh thu của Công ty đạt mức 3.500.000.000 đồng. 

5.3  Nguyên vật liệu, các yếu tố đầu vào 

Nguyên vật liệu, các yếu tố đầu vào chủ yếu 

Các nguyên vật liệu và các yếu tố đầu vào chủ yếu trong quá trình hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty là: 

 Quặng nguyên khai: chì, kẽm, thiếc, đồng... 

 Các thiết bị vận chuyển: máy xúc, máy ủi, xe san gạt, xe tải... 

 Các thiết bị nghiền tuyển: máy nghiền bị, máy nghiền hàm, hệ thống tuyển vít xoắn, 

tuyển trọng lực, tuyển nổi, tuyển từ.     

 Nhiên liệu xăng, dầu, than: chủ yếu được cấp cho quá trình vận chuyển và nghiền tuyển 

phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 

Sự ổn định của các nguồn cung cấp:  

Nguyên vật liệu, các yếu tố đầu vào và máy móc thiết bị đều được công ty lấy từ các nguồn 

cung cấp trong và ngoài nước, tất cả các hợp đồng được ký kết căn cứ vào nhu cầu sản xuất 

thực tế, dựa trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng thị trường cung ứng và tổ chức đấu thầu rộng rãi, 
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chào hàng cạnh tranh. 

 

Danh sách một số nhà cung cấp vật tư, thiết bị, nguyên nhiên liệu cho Công ty 
STT TÊN NHÀ CUNG CẤP ĐỊA CHỈ SẢN PHẨM 

1 Công ty TNHH khoáng sản Lai Châu 
 

Phường Quyết Thắng, TX Lai 
Châu, tỉnh Lai Châu 

 
Quặng Đồng, Chì 

Kẽm 

2 
 

Công ty TNHH thương mại Xuất 
nhập khẩu Đại Phú Thành 

 
Số 58 Phan Đình Phùng, phường 

Phố Mới, TP Lào Cai 
Quặng Chì kẽm 

3 

 
Tổng Công ty khoáng sản 

VINACOMIN 

 
Số 582D Nguyễn Văn Cừ, 

phường Gia Thụy, Long Biên, 
Hà Nội 

 
Hóa chất 

Axitsunfuric 

4 
Công ty cổ phần khoáng sản Xuân 

Phú 
Xóm Má, xã Bắc Phong, huyện 

Cao Phong, tỉnh Hòa Bình 
Quặng Chì 

5 
 

Công ty thiết bị tuyển quặng Thành 
Đạt Liễu Châu 

 
Số 2 đường lớn khu công nghiệp 

Liễu Châu 

 
Máy móc thiết bị 

tuyển Quặng 

6 Công ty cổ phần Cường Thịnh 
 

Phổ Giỏ, Tân Dĩnh, Lạng Giang, 
Bắc Giang 

 
Vận chuyển hàng 

hóa 

7 
 

Cửa hàng xăng dầu số 3 – Chi nhánh 
xăng dầu Lai Châu 

 
Phường Tân Phong, TX Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu 

 
Dầu diezel chạy 

máy 

8 
 

Doanh ngiệp tư nhân du lịch lữ hành 
& đầu tư xây dựng NHHTC 

 
Khu TT Bao bì 2 tổ 8, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 
Vận tải 

9 
 

Viện khoa học và công nghệ mỏ 
Luyện kim 

 
Số 30B Đoàn Thị Điểm, Đống 

Đa, Hà Nội 
Phân tích mẫu 

10 
 

Công ty cổ phần FORD Thăng Long 
105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 

 
Dịch vụ, phụ tùng 

xe ô tô 

11 Công ty điện lực Lai Châu 
Đường Điện Biên Phủ, phường 

Tân Phong, TX Lai Châu 
Điện sản xuất 

           (Nguồn: Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh).  
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5.4   Cơ cấu chi phí 
Tỷ trọng các chi phí của Công ty qua từng thời kỳ 

 Bảng 6                              Đơn vị: VNĐ 

S
T
T 

YẾU TỐ 

NĂM 2011 NĂM 2012 QUÝ I NĂM 2013 

Giá trị % 
DTT Giá trị % 

DTT Giá trị % DTT 

1 Giá vốn bán hàng 4.691.492.878 83,26% 12.871.310.964 77,83 2.138.804.784 61,10% 

2 Chi phí bán hàng - - - - - - 

3 Chi phí QLDN 701.939.356 12,46% 1.024.399.405 6,19 167.358.984 4,78% 

4 Chi phí tài chính  - - 696.888.888 4,21 114.950.000 3,29% 

Tổng cộng 5.393.432.234 95,72 14.592.599.257 88,23 2.421.113.768 69,17% 

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2011, 2012 và BCTC tự lập quý I/2013 của Công ty Cổ phần Khoáng sản 
Quang Anh) 

 
Chính sách quản lý chi phí: 

Trong năm 2011, công ty tập trung cho đầu tư cơ sở vật chất, máy móc, nhà xưởng, do đó 

doanh thu cũng như các chi phí như giá vốn hàng bán và chi phí quản lý doanh nghiệp đều 

phát sinh ở mức thấp. Năm 2011, giá vốn hàng bán giảm so với năm 2010, đạt 4,7 tỷ đồng,  

Trong năm 2012, công ty đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, do vậy khoản giá vốn 

hàng bán tăng lên đáng kể, kèm theo đó là sự gia tăng của chi phí quản lý doanh nghiệp. Cụ 

thể, theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012, giá vốn hàng bán của công ty đạt 

12.871.310.964 đồng, chiếm 77,83%  doanh thu thuần, tăng 174,35% so với năm 2011. 

Đầu năm 2013, Công ty tiếp tục thực hiện tốt chính sách cắt giảm chi phí của mình. Tổng 

cộng chi phí quý I/2013 chỉ chiếm 69,17% doanh thu thuần. 

Công ty thực hiện bán hàng trực tiếp cho các đối tác do vậy không phát sinh chi phí bán hàng. 

Hiện tại, Công ty đang tiếp tục tiến hành kiện toàn lại bộ máy tổ chức và hoạt động theo 

hướng tinh gọn các phòng ban, chuyên môn hóa các công đoạn sản xuất, thi công để giảm 

thiểu chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động. Ngoài ra, Ban lãnh đạo Công ty cũng quán triệt 
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tinh thần tiết kiệm trong lao động sản xuất tới từng cán bộ công nhân viên nhằm mục đích 

giảm định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng trong lao động sản xuất  để nâng cao hiệu quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

5.5   Trình độ công nghệ  

Hiện nay, Công ty đang sử dụng những công nghệ và trang thiết bị sản xuất khoáng sản phù 

hợp nhất với điều kiện sản xuất tại Việt Nam, cũng như đáp ứng những yêu cầu khắt khe về 

đảm bảo an toàn sản xuất, bảo vệ môi trường sinh thái. Các dây chuyền nghiền, đập, phân loại 

và tuyển khoáng của Công ty chủ yếu được nhập từ công nghệ hiện đại nhất của Trung Quốc... 

chỉ có một số thiết bị máy móc sử dụng công nghệ trong nước. 

Quy trình công nghệ chế biến quặng kim loại 

Nguyên liệu được thu mua vận chuyển về bãi đổ, sau đó nhờ băng tải nguyên liệu nghiền sơ 

tuyển bằng hệ thống nghiền đập và tuyển vít xoắn, kích cỡ sau tuyển đạt từ 1-2cm. Sau đó, 

quặng đã nghiền sơ tuyển được đổ đầy các xilo của máy nghiền bi tuyển trọng lực, ở đây, nhờ 

các bi quay với tốc độ lớn trong buồng nghiền mà quặng được nghiền mịn với kích cớ khoảng 

dưới 0,5mm. Sau khi quặng được nghiền nhỏ sẽ được chuyển sang thùng phối trộn với nước 

và hóa chất rồi được đưa vào các khoang của máy tuyển nổi. Quá trình tuyển nổi được thực 

hiện nhờ các chất kích hoạt và tạo bọt lôi kim loại nổi lên trên bề mặt, rồi được gạt ra ngoài 

nhờ các thanh gạt. Hàm lượng kim loại thu được sau tuyển đạt khoảng 20-25%, với hiệu suất 

thu hồi 95%. Kim loại thu được sau tuyển sẽ được nạp vào buồng đốt của các lò thiêu kết 

trước khi đưa và lò luyện để nâng hàm lượng đạt tiêu chuẩn chì (Pb>56%), kẽm (Zn>48%), 

đồng (Cu>70%), Thiếc (Sn 99,99%).  
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Nguyên liệu đầu vào: 
quặng nguyên khai đồng, 

chì, kẽm, thiếc… 

Nghiền đập 
(kích cỡ 10-20 cm) 

Tuyển vít xoắn 
(kích cỡ 1-2 cm) 

 

Tuyển trọng lực 
(kích cỡ mịn 0,5 mm) 

 

 
Tuyển nổi 

Nước Hóa chất 

 
Thiêu kết, luyện 

Than cốc 

Sản phẩm tinh luyện 
(Pb,Zn, Sn, Cu) 
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Máy móc thiết bị chủ yếu của Công ty 

STT TÊN TÀI SẢN 
THÔNG SỐ KỸ 

THUẬT 
XUẤT XỨ ĐƠN VỊ 

SỐ 
LƯỢNG 

1 Máy đào đất 
Dung tích gầu 

0,6m3 
KOMMASU, 

Nhật Bản 
Cái 4 

2 Ô tô vận tải Trọng tải 5-12 tấn 
HUYNDAI, 
Hàn Quốc 

Cái 5 

3 Máy ủi đất  CV110 Hàn Quốc Cái 2 

4 Xe vận thăng Tải trọng 0,5 tấn Nhật, Pháp Cái 4 

5 Xe cần cẩu  Tải trọng 16 tấn 
KOMMASU, 

Nhật Bản 
Cái 2 

6 Máy nghiền bi MQG 120x2400 Trung Quốc Cái 3 

7 Máy hàn điện 18-21 KVA Trung Quốc Cái 6 

8 Máy bơm nước 12KW Nhật Bản Cái 10 

9 Máy cắt uốn thép 0,25KW Nhật Bản Cái 4 

10 Máy khoan đập YTP-26 Nhật Bản Cái 4 

11 Máy phát điện 60KVA Trung Quốc Cái 3 

12 Hệ thống băng tải 18-30m Trung Quốc Hệ thống 8 

13 Máy nén khí DVY – 6/7 Trung Quốc Cái 10 

14 Máy tuyển từ CP885 Trung Quốc Cái 3 

15 Máy phân cấp vít xoắn FC-1000 Trung Quốc Cái 5 

16 
Hệ thống lò điện hồ quang 

ba cực 
320 KVA Trung quốc Hệ thống 2 

17 Hệ thống thiết bị phân tích VN332 Việt Nam Hệ thống 3 

18 Hệ thống lò luyện kim loại TQ312 Trung Quốc Hệ thống 3 

               (Nguồn: Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh). 
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5.6  Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới: 

Trên cơ sở điều tra khảo sát thị trường và tìm hiểm nhu cầu khách hàng, Công ty đã nghiên 

cứu tìm hiểu các nhu cầu mới của khách hàng, tìm hiểu và phát triển sản phẩm mới, áp dụng 

cải tiến kỹ thuật mới tiên tiến trong và ngoài nước. Tìm kiếm các nhu cầu khác nhau của từng 

khách hàng để có cách thức triển khai mới phù hợp với từng đối tượng khách hàng. 

Thời gian vừa qua, Công ty chủ yếu áp dụng công nghệ sản xuất quặng nguyên liệu thô nên 

hàm lượng giá trị gia tăng không cao, độ tinh khiết của kim loại còn ở mức độ thấp (Pb>56%, 

Zn>48%, Cu>70%). Nằm trong định hướng phát triển dài hạn của Công ty là đi sâu vào chế 

biến quặng tinh nên công tác nghiên cứu và phát triển đang là điểm trọng yếu tạo nên bước đột 

phá cho Công ty trong thời gian tới. Với mục tiêu là triển khai nghiên cứu chế biến đồng tinh 

luyện kim loại đạt độ tinh khiết 99,99%, đồng thời nghiên cứu ứng dụng hiệu quả quy trình 

sản xuất vật liệu que hàn công nghiệp, gạch không nung và than cốc. 

Với mục tiêu đó, Công ty đã thành lập Ban nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, tập hợp 

những cán bộ nòng cốt trong và ngoài nước, có trình độ chuyên môn cao, dưới sự chỉ đạo trực 

tiếp của Ban Tổng giám đốc, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, tìm tòi và phát triển những sản 

phẩm mới nhằm đem lại hiệu quả kinh tế ngày càng cao cho Công ty. 

5.7  Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ:   

Công ty đã thành lập Tổ kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS), đây là bộ phận chịu trách 

nhiệm kiểm tra và đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra đúng như quy chuẩn, ngoài ra, thực 

hiện chức năng giám sát việc thực thi chính sách chất lượng tại các đơn vị, bộ phận liên quan.  

KCS kiểm tra lấy mẫu ngẫu nhiên để đưa vào đo lường các thông số kỹ thuật, các tiêu chuẩn 

kỹ thuật được kiểm tra dựa trên tiểu chuẩn quy định riêng của Công ty phù hợp với tiêu chuẩn 

Việt Nam. Các thông số kiểm tra được lưu trữ hồ sơ bằng văn bản và nhật ký sản xuất theo 

mỗi đợt bán thành thành phẩm và đợt sản phẩm xuất xưởng. 

Việc kiểm tra trong từng công đoạn được hiện cụ thể như sau: 

 Kiểm tra chất lượng nguyên liệu quặng nguyên khai, lập cơ sở dữ liệu đánh giá 

chất lượng hàm lượng quặng. 

 Kiểm tra kích cỡ quặng sau các quá trình nghiền đập, tuyển vít xoắn, tuyển trọng 

lực, đảm bảo chất lượng quặng tuyển trước khi đưa vào hệ thống hòa trộn và tuyển 
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tinh bằng hóa chất. 

 Kiểm tra thông số kỹ thuật của hỗn hợp quặng, nước và hóa chất sau mỗi mẻ trộn, 

đảm bảo chất lượng đầu ra và có sự điều chỉnh phù hợp. 

 Kiểm tra chất lượng hàm lượng kim loại tinh luyện trong quá trình thiêu kết và 

luyện kim loại, phân loại sản phẩm đầu ra, đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra 

theo đúng quy chuẩn. 

5.8   Hoạt động Marketing  

Với phương châm “An toàn – Chất lượng – Hiệu quả”, trong những năm qua Công ty đã thực 

hiện rất tốt hoạt động marketing theo những đặc thù riêng có của mình và đã đạt được những 

hiệu quả cao. Đến nay sản phẩm và dịch vụ của Công ty đã có uy tín không chỉ tại thị trường 

trong nước và mà còn  xuất khẩu sang thị trường nước ngoài.  

Chiến lược hoạt động Marketing của Công ty được triển khai đồng bộ từ Sản phẩm (Product), 

Giá cả (Price), Phân phối (Place) đến Xúc tiến bán hàng (Promotion). Cụ thể: 

Sản phẩm 

Thực hiện chính sách chất lượng sản phẩm nhất quán, ngay từ khâu nhập nguyên nhiên liệu 

đầu vào tới khâu xuất xưởng sản phẩm cho khách hàng. Các sản phẩm xuất xưởng của Công 

ty được kiểm nghiệm chất lượng về hàm lượng, kích thước và độ bền theo các tiêu chuẩn đo 

lường do Công ty đề ra phù hợp với các tiêu chuẩn Việt Nam. 

Ngoài ra, Công ty thực hiện chính sách đa dạng hóa sản phẩm nhằm từng bước đáp ứng tốt 

nhất nhu cầu của khách hàng. 

Giá cả 

Công ty áp dụng chính sách giá bán linh hoạt căn cứ theo điều kiện sản xuất và tình hình nhu 

cầu tiêu thụ của thị trường, đồng thời phù hợp với đối tượng khách hàng của Công ty.  

Giá cả được hình thành dựa trên cở sở phân tích biến phí và định phí, kết hợp với tỷ suất lợi 

phù hợp và được điều chỉnh lại dựa vào các biến số thị trường và khách hàng, đảm bảo tính 

cạnh tranh và mang lại lợi ích tối ưu cho Công ty. 
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Phân phối 

Với thị trường trong nước, Công ty thực hiện phân phối bán buôn trực tiếp cho khách hàng, 

mở rộng các mối quan hệ hợp tác thông qua các kênh đối tác tiềm năng và có chính sách hoa 

hồng hợp lý.  

Với thị trường xuất khẩu sang nước ngoài, ngoài việc phân phối trực tiếp cho khách hàng có 

nhu cầu, Công ty sẽ phát triển kênh bán hàng trung gian cấp 1 làm đầu mối phân phối hàng.  

Xúc tiến bán hàng 

Hoạt động xúc tiến bán hàng được Công ty thực hiện bằng các hình thức giới thiệu trực tiếp 

cho khách hàng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, hệ thống sản phẩm và 

chứng nhận chất lượng sản phẩm. 

Trong thời gian tới, Công ty sẽ tham gia các hoạt động hội trợ thương mại trong và ngoài 

nước nhằm phát triển kênh bán hàng và quảng bá thương hiệu. 

 

5.9  Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền 

Logo và nhãn hiệu của Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh: 

 

 
 

Biểu tượng trên được Công ty thống nhất dùng làm nhãn hiệu cho việc quảng bá hình ảnh 

Công ty, sử dụng trên các ấn phẩm giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ Công ty tính đến thời 

điểm hiện tại.  

Hiện nay, Công ty đang tiến hành các thủ tục đăng ký bản quyền nhãn hiệu thương mại. 
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5.10. Một số hợp đồng đã và đang thực hiện.  
Danh sách một số hợp đồng đã và đang thực hiện 

Bảng 8 

STT NGÀY KÝ 

THỜI 
GIAN 
THỰC 
HIỆN 

ĐÔI TÁC NỘI DUNG TRỊ GIÁ (VNĐ) 

1 05/01/2011 
Đã thực 

hiện Công ty TNHH 
khoáng sản Lai Châu 

Mua bán tinh quặng 
đồng 2,010,000,000 

2 01/05/2011 
- Công ty TNHH 

khoáng sản Lai Châu 
Tuyển quặng đồng 575 

tấn 1,045,350,000 

3 29/06/2011 
- Công ty TNHH 

khoáng sản Lai Châu Xuất quặng Đồng 3,590,000,000 

4 18/02/2011 
- Công ty TNHH 

khoáng sản Lai Châu Công khai thác 1,075,000,000 

5 01/07/2011 
- 

Công ty TNHH 
khoáng sản Lai Châu 

Tuyển quặng đồng 653 
tấn 959,000,000 

6 25/02/2012 
- Doanh nghiệp tư 

nhân Châu Đại Phát 
Hợp đồng mua bán tinh 

quặng đồng 5.002.990.000 

7 10/03/2012 
- Doanh nghiệp tư 

nhân Châu Đại Phát 
Hợp đồng mua bán tinh 

quặng đồng 1.858.617.200 

8 30/01/2012 
- Cty TNHH khoáng 

sản Lai Châu 

HĐ mua bán tinh quặng 
đồng hàm lượng từ 18% 

đến 30% 

Thanh toán theo lô 
hàng 

9 25/04/2012 

- 
Cty TNHH khoáng 

sản Lai Châu 

HĐ hợp tác khai thác 
tuyển quặng chì kẽm tại 

mỏ Khun Há- Tam 
Đường - Lai Châu. 

Thống nhất phân 
chia theo doanh 

thu, sp 

10 28/12/2012 
Đang 

thực hiện Cty TNHH sản xuất 
vật liệu Long An 

HD cung cấp tinh 
quặng đã qua tuyển nổi 6.168.033.300 

11 28/3/2013 
Đang 

thực hiện Cty TNHH sản xuất 
vật liệu Long An 

HD cung cấp tinh 
quặng đã qua tuyển nổi 1.755.952.000 

12 3/5/2013 
Đang 

thực hiện Cty TNHH Xây lắp 
Cương Lĩnh 

Hợp đồng bán quặng 
đồng 2.094.049.738 

     (Nguồn: Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh ) 
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6.  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

6.1  Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2011, 
2012 và Quý I/2013 

 
Kết quả hoạt động kinh doanh qua các thời kỳ 

Bảng 9                    Đơn vị: VNĐ 

STT CHỈ TIÊU NĂM 2011 NĂM 2012 
TĂNG 
GIẢM 

2012/2011 

QUÝ I NĂM 
2013 

1 Tổng giá trị 
tài sản 31.672.011.714  42.493.286.850 34,17% 41.027.009.733 

2 

Doanh thu 
thuần bán 

hàng và cung 
cấp dịch vụ 

5.634.190.909  16.538.072.111 193,53% 3.500.000.000 

3 

Lợi nhuận 
gộp bán hàng 
và cung cấp 

dịch vụ 

942.698.031  3.666.761.147 288,96% 1.361.804.784 

4 
Lợi nhuận 

thuần từ hoạt 
động SXKD 

241.112.672 1.951.714.085 709,46% 1.079.852.000 

5 Lợi nhuận 
khác  - - - - 

6 Lợi nhuận 
trước thuế 241.112.672  1.951.714.085 709,46% 1.079.852.000 

7 Lợi nhuận 
sau thuế 198.917.954  1.610.164.120 709,46% 809.889.000 

8 Tỷ lệ LN trả 
cổ tức -  - - - 

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2011, 2012 và BCTC tự lập quý I/2013 của Công ty) 
Trong năm 2011, công ty tập trung cho đầu tư cơ sở vật chất, máy móc, nhà xưởng, do đó phát 
sinh doanh thu và lợi nhuận ở mức thấp, kết quả hoạt động kinh doanh chưa cao và việc công 
ty hoàn thiện đầu tư dây chuyền công nghệ sản xuất và chế biến vào thời điểm cuối năm nên 
chưa phát huy được hết tiềm năng chế biến và sản xuất. Tổng giá trị tài sản tính đến ngày 
31/12/2011 đạt gần 31,7 tỷ đồng, doanh thu bán hàng đạt trên 5,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau 
thuế đạt 198,92 triệu đồng. 
 
Bước sang năm 2012, công ty tập trung đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao 
công suất khai thác và chế biến, kết quả đạt được là khả quan với tổng giá trị tài sản tại thời 
điểm  31/12/2012 đạt 42.493.286.850 đồng., doanh thu thuần đạt 16.538.072.111 đồng, tăng 
mạnh so với năm 2011. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.610.164.120 đồng. Hiệu quả hoạt động sản 
xuất kinh doanh được nâng cao một cách rõ rệt. 
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Ba tháng đầu năm 2013, Công ty cũng đạt được kết quả khả quan khi doanh thu quý I đạt 3,5 
tỷ đồng tương ứng đạt 17,5% kế hoạch, LNST quý I/2013 đạt mức 809.889.000 đồng tương 
ứng với 13,50% kế hoạch LNST năm 2013 của Công ty. 

 
6.2  Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 

năm báo cáo.   

Những nhân tố thuận lợi 

 Chính sách của Nhà nước: Nhà nước có chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư đối 
với dự án khai thác gắn liền với chế biến tại chỗ khoáng sản ở vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; dự án 
có áp dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, bảo đảm môi trường, thu hồi tối đa các 
thành phần có ích, làm ra sản phẩm kim loại, hợp kim và các sản phẩm có giá trị và 
hiệu quả kinh tế - xã hội cao. 

 Hội nhập kinh tế quốc tế: Việc hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng của 
Việt Nam đã mở ra cơ hội phát triển xuất khẩu cho các ngành nghề nói chung và 
ngành khai thác, chế biến khoáng sản nói riêng.  

 Nguồn lực con người: Ban Lãnh đạo Công ty năng động, nhạy bén đã cùng đội ngũ 
công nhân kỹ thuật tìm tòi và ứng dụng các cải tiến rất có giá trị. Đặc biệt, Công ty 
đang  nắm  giữ  bí quyết công tinh chế quặng kim loại đồng, chì, kẽm, thiếc do 
chuyên gia hàng đầu của Trung Quốc chuyển giao, chính công nghệ này đã góp 
phần nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh của công ty so với các đơn vị cùng 
ngành khác trong khu vực. 

 Nguồn lực sản xuất: Hệ thống máy móc thiết bị  của công ty được trang bị đồng bộ 
và hiện đại của Trung Quốc. Vị trí công ty đặt gần nguồn nguyên liệu, chất lượng 
nguồn nguyên liệu tốt và luôn luôn ổn định, điều này giúp công ty chủ động trong 
vấn đề thu mua nguyên liệu dùng cho sản xuất, chế biến. 

 Thị trường tiêu thụ: Nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm quặng của Công như đồng, chì, 
kẽm, thiếc… trong và ngoài nước đều đang tăng mạnh. Hơn nữa Công ty đã xây 
dựng được những kênh tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sản phẩm rất ổn định với 
các đối tác lâu năm. 

 Sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương: Sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của các cấp 
lãnh đạo, ban ngành địa phương nơi triển khai hoạt động khai thác và chế biến 
khoáng sản của Công ty là điểm tựa và động lực để doanh nghiệp thực hiện tốt 
chiến lược kinh doanh của mình, góp phần vào chiến lược phát triển kinh tế xã hội 
nói chung của địa phương. 
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Những nhân tố khó khăn 

 Tình hình kinh tế trong và ngoài nước: Kinh tế thế giới và Việt Nam vừa trải qua 
một giai đoạn hết sức khó khăn và mới chỉ bắt đầu phục hồi nên vẫn còn rất nhiều 
những thử thách trong thời gian tới. Các ngành công nghiệp dùng nguyên liệu 
quặng làm nguyên liệu đầu vào nhìn chung đều giảm công suất sản xuất, kéo theo 
đầu ra cho sản phẩm quặng cũng bị thu hẹp lại trong thời gian qua. Giá vật liệu đầu 
vào trong những năm gần đây đều tăng khá mạnh gây ra những khó khăn nhất định 
trong vấn đề quản lý, hoạch định chi phí sản xuất của Công ty. 

 Nguồn vốn đầu tư: Hiện tại, nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty chưa đủ lớn để đáp 
ứng đầy đủ các kế hoạch, dự án đầu tư khai thác chế biến khoáng sản quy mô lớn, 
Công ty cần tích cực phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh và tìm kiếm nguồn vốn 
đầu tư cho kế hoạch phát triển giai đoạn tới. 

 Chủ quyền mỏ: Nguồn nguyên liệu khoáng sản nguyên khai đầu vào hiện tại Công 
ty đều phụ thuộc vào các đối tác bên ngoài và thu mua từ các đơn vị khác. Điều này 
đòi hỏi Công ty cần phải tiến hành tìm hiểu và xúc tiến xin cấp chủ quyền mỏ để có 
thể chủ động hơn trong việc đảm bảo nhu cầu nguyên liệu đầu vào phục vụ quá 
trình sản xuất kinh doanh. 

 Công nghệ thiết bị: Công nghệ hiện tại của Công ty mới chỉ cho ra sản phẩm kim 
loại đầu ra với hàm lượng chưa cao (chì Pb>56%, kẽm Zn>48%, đồng Cu>70%/), 
trong chiến lược phát triển lâu dài của mình, Công ty có chiến lược nâng cấp công 
nghệ nhằm nâng cao khả năng tinh luyện kim loại, tiến tới đạt hàm lượng 99,99%. 

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

Vị thế của Công ty trong ngành 

Lợi thế cạnh tranh của Công ty là sự tinh gọn trong cơ cấu tổ chức và vận hành. Lực lượng lao 
động của Công ty có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm. Bên cạnh đó, các thiết bị 
máy móc và công nghệ điều khiển nhà máy hiện đại đạt tiêu chuẩn chất lượng cao và được 
cung cấp bởi các tập đoàn cung cấp thiết bị công nghiệp và công nghệ tự động hóa hàng đầu 
trên thế giới. Nhờ đó, những sự cố về máy móc, thiết bị trong quá trình sản xuất hầu như 
không xảy ra và đảm bảo chất lượng tốt cung cấp cho khách hàng.  

Triển vọng phát triển của ngành 

Theo  Báo cáo dự đoán tăng trưởng kinh tế toàn cầu 40 năm tới của Willem Buiter, nhà kinh tế 
hàng đầu của Citigroup, đăng trên tờ Thư tín hàng ngày (Anh) mới đây cho biết 11 nước đang 
phát triển sẽ là những đầu tàu tăng trưởng kinh tế thế giới, gồm Việt Nam, Bangladesh, Trung 
Quốc, Ai Cập, Ấn Độ, Indonesia, Iraq, Mông Cổ, Nigeria, Philippines và Sri Lanka. 

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2012 của Chính phủ, Việt Nam được đánh giá là 
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một trong những nước sớm vượt qua giai đoạn khó khăn và phục hồi sau giai đoạn khủng 
hoảng. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2012 theo giá so sánh 1994 ước tính tăng 
5,03% so với năm 2011, trong đó quý I tăng 4,64%; quý II tăng 4,80%; quý III tăng 5,05%; 
quý IV tăng 5,44%. Mức tăng trưởng năm nay tuy thấp hơn mức tăng 5,89% của năm 2011 
nhưng trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp khó khăn, cả nước tập trung thực hiện mục tiêu ưu 
tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô thì mức tăng như vậy là hợp lý và thể hiện xu 
hướng cải thiện qua từng quý, khẳng định tính kịp thời, đúng đắn và hiệu quả của các biện 
pháp và giải pháp thực hiện của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ 

Cùng với sự tăng trưởng GDP hàng năm vẫn duy trì ở mức cao, những năm gần đây sản lượng 
khai thác, chế biến và xuất khẩu một số loại khoáng sản tăng mạnh, đóng góp tích cực vào 
tăng trưởng của một số địa phương và cả nước. Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp có năng lực 
tài chính và sản xuất đang tập trung vào việc xin cấp giấy phép thăm dò, khai thác và chế biến 
quặng kim loại. Khoáng sản kim loại luôn được đánh giá là nguồn tài nguyên quý hiếm và có 
ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế. Với nhu cầu sản xuất sử dụng nguyên 
liệu từ quặng và tinh chế kim loại ngày càng cao thì ngành khai thác và chế biến khoáng sản 
sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới. 

Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty với định hướng của ngành, 
chính sách của Nhà nước, và xu thế chung trên thế giới. 

Công nghiệp khai khoáng là ngành đầu tư lớn, có hiệu quả kinh tế cao, nhất là khi tăng trưởng 
kinh tế đòi hỏi nhiều các nguyên nhiên liệu quặng làm đầu vào, nhờ đó các Doanh nghiệp hoạt 
động trong lĩnh vực này sẽ thu được lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, các Công ty hoạt động trong 
ngành cũng chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ các chính sách nhà nước như định hướng phát triển 
ngành khoáng sản, những ưu đãi, khuyến khích hay hạn chế... Thêm vào đó, chi phí khai thác 
chế biến khoáng sản phụ thuộc rất nhiều vào giá cả nhiên liệu như xăng, dầu, những nguyên 
nhiên liệu mà trong những năm gần đây liên tục biến động, ảnh hưởng lớn đến kết quả khai 
thác nếu không có kế hoạch dài hạn trong việc dự trữ nhiên liệu hợp lý. Bên cạnh việc chiếm 
giữ các lợi thế về nguồn mỏ, nguồn tài chính, …các công ty khai thác mỏ luôn phải đảm bảo 
công nghệ khai thác để bảo vệ môi trường. Đứng trước tình hình trên Công ty cũng đã có 
những kế hoạch phát triển phù hợp với định hướng phát của ngành, chính sách của Nhà nước, 
và xu thế chung trên thế giới, cụ thể như: 

 Lập quy hoạch phát triển và xin cấp chủ quyền mỏ cho Công ty, xem xét tính đồng 
bộ và toàn diện từ giai đoạn khảo sát, thăm dò, khai thác chế biến, sử dụng có tính 
đến yếu tố bảo vệ môi trường cảnh quan thiên nhiên. 

 Nghiên cứu công nghệ thu hồi các khoáng chất và nguyên tố cộng sinh trong các 
mỏ. Nghiên cứu áp dụng công nghệ chế biến và sử dụng lại các chất thải nhằm hình 
thành công nghệ ít hoặc không phế thải công nghiệp. 

 Xây dựng quy hoạch công tác quản lý để góp phần khai thác, chế biến hợp lý và sử 
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dụng tổng hợp, tiết kiệm nguồn nguyên nhiên liệu và tài nguyên khoáng sản cho 
từng mỏ khai thác, loại khoáng sản, vùng khoáng sản. 

 Tiến hành đổi mới công nghệ, máy móc, thiết bị và dây chuyền sản xuất, quản lý 
hiện đại để tận thu nguồn tài nguyên, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản 
phẩm. 

 Tăng cường liên kết với các tổ chức tài chính, các tổ chức ngân hàng để tăng nguồn 
vốn khi cần thiết. 

 Tăng cường liên kết với đối tác cùng ngành nghề, liên minh liên kết với các đối tác 
chiến lược nhằm trao đổi kinh nghiệm, học hỏi công nghệ để nâng cao năng lực 
cạnh tranh trong điều kiện mới/hội nhập. 

8.  Chính sách đối với người lao động 

Tình hình và số lượng người lao động trong Công ty 

Chất lượng nguồn nhân lực là một yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển lâu dài và bền 
vững của một tổ chức. Do vậy, Công ty luôn đặt định hướng xây dựng đội ngũ nhân viên có 
trình độ chuyên môn, tay nghề cao, có mong muốn cống hiến lâu dài.  

Số lượng nhân viên Công ty tăng dần qua các năm với mức lương trung bình ngày càng được 
cải thiện. Thông tin chi tiết tình hình lao động các năm 2010, 2011 và 2012 cụ thể như sau: 

Tình hình lao động qua các thời kỳ 
Bảng 10                                                                                                Đơn vị tính : Người 

YẾU TỐ 2010 2011 2012 

Tổng số lao động 30 73 80 

Phân theo trình độ chuyên môn    

 Trên đại học 1 2 2 

 Đại học 3 12 12 

 Cao đẳng - Trung cấp 3 3 5 

 Công nhân kỹ thuật 10 20 23 

 Khác 13 36 38 

Phân theo thời hạn lao động    

 LĐ không thuộc diện ký HĐLĐ 3 3 3 

 Hợp đồng dài hạn 12 25 27 

 Hợp đồng ngắn hạn 15 45 50 

(Nguồn : Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh ) 
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Chính sách đào tạo 

Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là về kỹ năng 
nghiệp vụ chuyên môn đối với nhân viên nghiệp vụ. Việc đào tạo tại Công ty được thực hiện 
theo hướng sau: 

 Đối với lao động trực tiếp: đào tạo tại chỗ trong quá trình làm việc để nâng cao 
trình độ tay nghề và sự hiểu biết của người lao động. Người lao động cũng luôn 
được khuyến khích và tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ về 
chuyên môn nhằm đáp ứng được yêu cầu mới trong công tác. 

 Đối với lao động các phòng chuyên môn nghiệp vụ: Công ty luôn tạo điều kiện 
tham gia các khóa đào tạo với ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu công 
việc, tham gia các lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn về các chế độ, chính sách 
của Nhà nước... 

Chính sách lương 

Mức lương bình quân được điều chỉnh tăng dần qua các năm, phù hợp với sự phát triển kinh tế 
- xã hội trên địa bàn nói chung và điều kiện phát triển kinh doanh nói riêng của Công ty. Nếu 
như năm 2009 đạt 2.000.000 đồng/người/tháng, năm 2010 tăng lên 2.670.000 đồng/ 
người/tháng, thì đến năm 2011 và 2012 đã đạt bình quân 3.000.000 đồng/người/tháng. Trong 
đó: 

 Lương bình quân công nhân sản xuất tại các xưởng, nhà máy: 2.700.000 
đồng/người/tháng. 

 Lương bình quân cán bộ nhân viên làm việc tại khối hành chính: 3.800.000 
đồng/người/tháng  

So với mức lương bình quân chung trong ngành, lương bình quân tại Công ty Cổ phần 
Khoáng sản Quang Anh thấp hơn từ 10-15%. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của Công ty 
cộng với khả năng sinh lời của Công ty ngày một tăng thì mức lương của cán bộ công nhân 
viên cũng sẽ tăng lên tương ứng. 

Chính sách thưởng 

Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng 
góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc, Công ty có chủ trương khen thưởng kịp 
thời đối với cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp xây dựng cho Công ty cũng như các sáng 
kiến làm tăng hiệu quả công việc.  

Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của các cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết 
kiệm, sáng kiến cải tiến về kỹ thuật, về phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm được 
khách hàng mới, thị trường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả 
cao trong kinh doanh, chống lãng phí. Bên cạnh đó, Công ty cũng xử lý, kỷ luật thích đáng 
những cá nhân có hành vi gây thiệt hại đến hình ảnh và hoạt động sản xuất kinh doanh của 
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Công ty. 

Các chế độ, chính sách khác đối với người lao động 

Công ty thực hiện các chế độ bảo đảm xã hội cho người lao động theo Luật lao động, Nội quy 
lao động. Công ty luôn quan tâm đến đời sống và cải thiện điều kiện cho cán bộ công nhân 
viên. Do hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng nên rủi ro tai nạn lao động hoàn 
toàn có thể xảy ra bất ngờ mà Công ty không thể lường trước, gây ảnh hưởng và hậu quả 
nghiêm trọng đến người và tài sản nên Công ty luôn chú trọng đến vấn đề an toàn lao động 
cho lao động trực tiếp sản xuất. Các chế độ bảo hiểm cho người lao động được Công ty thực 
hiện đầy đủ theo Luật lao động. Vào các ngày lễ, tết... Công ty luôn tổ chức đi tham quan, 
nghỉ mát định kỳ cho CBCNV trong Công ty. 

9.   Chính sách cổ tức  

Công ty sẽ chi trả cổ tức cho các cổ đông khi kinh doanh có lãi và sau khi đã hoàn thành các 
nghĩa vụ nộp thuế, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của Pháp luật. Tỷ lệ cổ tức sẽ 
được Đại hội đồng Cổ đông quyết định dựa trên cơ sở đề xuất của Hội đồng Quản trị, căn cứ 
vào kết quả hoạt động kinh doanh của năm hoạt động và phương án hoạt động kinh doanh của 
các năm tiếp theo. Cổ tức được chia cho các cổ đông theo phần vốn góp. Khi cổ tức được chi 
trả theo quy định, Công ty vẫn phải đảm bảo được khả năng thanh toán các khoản nợ và các 
nghĩa vụ khác khi đến hạn.  
Năm 2010, 2011 do lợi nhuận của Công ty còn thấp, nên các cổ đông đã thống nhất giữ lại 
toàn bộ lợi nhuận để tái đầu tư, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Bước sang năm 
2012, khi lợi nhuận đã đạt được những kết quả khả quan hơn, ĐHĐCĐ đã thống nhất mức chi 
trả cổ tức năm 2012 là 2% vốn điều lệ của Công ty, dự kiến thời gian chi trả cổ tức được 
HĐQT thống nhất lựa chọn vào một thời điểm thích hợp trong năm 2013, sau khi công ty 
hoàn tất cả thủ tục lưu ký và niêm yết tập trung. 
 
10.  Tình hình hoạt động tài chính  
10.1  Các chỉ tiêu cơ bản  

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng 
năm. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VNĐ). 

Báo cáo tài chính của Công ty tính bằng đồng Việt Nam, được lập và trình bày phù hợp với 
các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành của Việt Nam.   

Trích khấu hao TSCĐ:  

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình 
sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao 
mòn luỹ kế và giá trị còn lại. 
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Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng, được quy định tại Quyết định số 
203/2009/QĐ-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính. Thời gian khấu hao được 
ước tính như sau: 

- Nhà cửa, vật kiến trúc   6-25 năm 
- Máy móc thiết bị 6-8 năm 
- Phương tiện vận tải 6-10 năm 
- Thiết bị văn phòng     3-5 năm 

Thanh toán các khoản nợ đến hạn:  

Công ty thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản nợ và khoản vay, không có nợ quá hạn. Tính 
đến thời điểm hiện nay, Công ty không có bất kỳ khoản nợ quá hạn nào đối với Ngân hàng, 
các nhà cung cấp.  

Các khoản phải nộp theo luật định 

Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các khoản phải nộp khác cho Nhà nước.  

Trích lập các Quỹ theo luật định 

Theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, trước khi phân chia cổ tức cho cổ 
đông, Công ty phải trích lập các Quỹ theo quy định. Việc trích lập và sử dụng các quỹ hàng 
năm do ĐHĐCĐ quyết định.  
Năm 2010, 2011 LNST của công ty khá thấp ( 50,2 triệu đồng LNST năm 2010 và 198,9 triệu 
đồng LNST năm 2011) nên HĐQT đã quyết định giữ lại toàn bộ khoản lợi nhuận sau thuế và 
không trích lập các quỹ. 
Sang năm 2012, LNST của Công ty đã khả quan hơn, ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của 
Công ty đã họp và thông qua việc trích lập các quỹ. 
Tổng dư nợ vay 
Trong các năm 2010 và 2011, công ty không phát sinh các khoản vay nợ ngắn hạn cũng như 
dài hạn, quá trình đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu dựa trên nguồn vốn góp từ 
các cổ đông và lợi nhuận để lại. 
Bước sang năm 2012, để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã thực hiện chính 
sách sử dụng vốn vay để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 
ty.Tính đến thời điểm 31/3/2013 Công ty đã vay ngắn hạn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn – chi nhánh Hoàng Mai với mức lãi suât 13%. Tổng dư nợ vay đến thời điểm 
31/03/2013 như sau: 
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Đơn vị: 1000 đồng 
SỐ HỢP ĐỒNG 

VAY 
BÊN CHO VAY 

THỜI 
HẠN VAY 

HÌNH 
THỨC 

TỔNG GIÁ 
TRỊ 

SỐ DƯ 
NỢ GỐC 

HĐTD số 1240-
LAV-201300051 

NH Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn – 
CN Hoàng Mai  

12 tháng 
Thế chấp 

tài sản 
3.300.000 3.300.000 

Hàng tồn kho 

STT KHOẢN MỤC 31/12/2011 31/12/2012 31/03/2013 

1 Hàng tồn kho 6.938.079.342  13.331.994.218   12.271.948.260 

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2011, 2012 và BCTC tự lập Quý I/2013 của Công ty Cổ phần Khoáng sản 
Quang Anh) 

Từ năm 2012, công ty đã đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, để sản xuất, 
chế biến sản phẩm quặng, và đặc biệt là việc dự trữ lượng hàng lớn để sản xuất kinh doanh 
của Công ty không bị gián đoạn vào mùa mưa ( từ tháng 5 đến tháng 9 hàng năm ) nên 
lượng hàng tồn kho của Công ty là tương đối lớn. Lượng hàng tồn kho của công ty đều 
đang trong quá trình sản xuất nên khả năng thanh khoản vẫn bình thường và chưa cần phải 
trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 

Tình hình công nợ hiện nay 

Các khoản phải thu 
Bảng 12                              Đơn vị tính: VNĐ 

STT CHỈ TIÊU 31/12/2011 31/12/2012 31/03/2013 

1 Phải thu của khách hàng 697.808.506 9.931.128.721 6.081.128.721 

2 Trả trước cho người bán 419.620.000 419.620.000 351.250.123 

3 Các khoản phải thu khác - - - 

4 Thuế GTGT được khấu trừ - 48.444.971 - 

Tổng cộng 1.117.428.506 10.399.193.692 6.432.378.844 

(BCTC kiểm toán năm 2011, 2012 và BCTC quý I/2013 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh)  
Năm 2011, các khoản phải thu của công ty có giá trị nhỏ, ở mức 1,12 tỷ đồng. Trong đó, phải 
thu khách hàng là 697.808.506 đồng. 
Sang năm 2012, phải thu khách hàng của công ty tăng lên mức 9.931.128.721 đồng, tăng đột 
biến so với năm trước. Nguyên nhân là do trong năm 2012 công ty đẩy mạnh hoạt động sản 
xuất kinh doanh, do đó các khoản phải thu khách hàng cũng tăng lên tương ứng với quy mô 
của công ty. Hiện tại, công ty đã tiến hành thu một phần trong số khoản phải thu khách hàng 
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này. Đến hết quý I năm 2013, phải thu khách hàng đã giảm xuống còn 6.081.128.721 đồng. 
Khách hàng của Công ty đều là những đối tác làm ăn lâu năm, có uy tín nên công ty đảm bảo 
không có các khoản phải thu khó đòi. 

 
Các khoản phải trả 

Bảng 13                           Đơn vị: VNĐ 

STT CHỈ TIÊU 31/12/2011 31/12/2012 31/03/2013 

1 Vay và nợ ngắn hạn - 3.000.000.000 3.300.000.000 

2 Phải trả cho người bán 352.934.013 6.743.325.176 3.673.621.096 

3 Người mua trả tiền trước 771.699.000 170.000.000 - 

4 Thuế và các khoản phải 
nộp NN 57.003.898 398.553.863 899.941.826 

5 Phải trả người lao động 206.520.000 - 47.200.000 

6 Chi phí phải trả - 182.588.888 297.538.888 

7 Các khoản phải trả, phải 
nộp khác - 110.000.000 110.000.000 

  Tổng cộng 1.388.156.911 10.604.467.927 8.328.301.810 

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm  2011, 2012 và BCTC tự lập quý I/2013 của Công ty Cổ phần Khoáng sản 
Quang Anh) 

 
Tính đến hết ngày 31/12/2012 các khoản phải trả cho người bán tăng cao (6.743.325.176 
đồng), do năm 2012 công ty mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, chính vì thế các khoản 
phải trả người bán tăng lên tương ứng với quy mô của công ty. Tổng các khoản nợ phải trả 
tăng mạnh lên 10.604.467.927 đồng, phát sinh từ khoản vay ngắn hạn 3.000.000.000 đồng và 
các khoản phải trả tăng cao. Đến thời điểm 31/3/2013, Công ty đã trả một phần trong các 
khoản phải trả này. Tổng nợ phải trả tại thời điểm 31/3/2013 chỉ còn 8,3 tỷ đồng và không có 
khoản phải trả quá hạn trên 1 năm. 
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Các khoản Đầu tư dài hạn 

STT KHOẢN MỤC 31/12/2011 31/12/2012 31/03/2013 

1 Đầu tư dài hạn - 200.000.000  200.000.000  

 
Năm 2011, Công ty chưa có các khoản đầu tư dài hạn. Sang năm 2012, Công ty đã đầu tư 
200.000.000 đồng vào Công ty Cổ phần Công nghệ vật liệu mới Bắc Kạn, với tỷ lệ sở hữu là 
10%. 
 
10.2  Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 
 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 
Bảng 14 

CÁC CHỉ TIÊU ĐVT NĂM 2011 NĂM 2012 
1.      Chỉ tiêu về khả năng thanh toán      

        Hệ số thanh toán ngắn hạn:       

TSLĐ/Nợ ngắn hạn  Lần 7,56 2,37 

        Hệ số thanh toán nhanh:       

TSLĐ - Hàng tồn kho 
Nợ ngắn hạn 

Lần 
  

2,56 
  1,11 

2.      Chỉ tiêu về cơ cấu vốn      

        Hệ số Nợ/Tổng tài sản  Lần 0,04 0,25 

        Hệ số Nợ /Vốn chủ sở hữu Lần 0,05 0.33 

3.      Chỉ tiêu về năng lực hoạt động      

        Vòng quay hàng tồn kho:      

                 Giá vốn hàng bán 
                 Hàng tồn kho bình quân      

Vòng 
  

1,09 
  1,27 

+  Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản:      

                 Doanh thu thuần 
                 Tổng tài sản bình quân 

Lần 
  

0,26 
  0,45 

4.      Chỉ tiêu về khả năng sinh lời      



                                                                          Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh  
  

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt  45 

        Hệ số LNST/Doanh thu thuần % 3,53% 9,74% 

        Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu bình quân % 1,04% 5,18% 

        Hệ số LNST/Tổng tài sản bình quân % 0,91% 4,34% 

       Hệ số LN từ HĐKD/Doanh thu thuần % 4,28% 11,8% 
(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2011, 2012 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh) 

 
11.  Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc,  Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng 
11.1  Danh sách  

 * Danh sách Hội đồng quản trị  
Bảng 15 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NGÀY SINH 
SỐ CP NẮM 

GIỮ 
TỶ LỆ 

(%) 

1 Nguyễn Hồng Quang 
Chủ tịch HĐQT 

kiêm Tổng Giám đốc 
17/12/1960 270.000 9,00% 

2 Nguyễn Anh Tuấn 
Thành viên  HĐQT 

kiêm Phó TGĐ 
16/04/1955 90.000 3,00% 

3 Cao Anh Tuấn Thành viên  HĐQT  21/10/1959 3.000 0,10% 

4 Nguyễn Mạnh Cường Thành viên HĐQT 20/03/1963 150.000 5,00% 

5 Lê Trường Sơn Thành viên HĐQT 08/02/1961 6.000 0,20% 

  
* Danh sách Ban Giám đốc 

Bảng 16 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NGÀY SINH 
SỐ CP NẮM 

GIỮ 
TỶ LỆ 

(%) 

1 Nguyễn Hồng Quang 
Chủ tịch HĐQT 

kiêm Tổng Giám đốc 
17/12/1960 270.000 9,00% 

2 Nguyễn Anh Tuấn 
Thành viên  HĐQT 

kiêm Phó TGĐ 
16/04/1955 90.000 3,00% 

3 Nguyễn Ngọc Anh Phó TGĐ 12/4/1986 15.000 0,50% 
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* Danh sách Ban Kiểm soát 
Bảng 17 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NGÀY SINH 
SỐ CP NẮM 

GIỮ 
TỶ LỆ 

(%) 

1 Lý Thị Thu Hương Trưởng BKS 16/07/1974 15.000 0,50% 

2 Nguyễn Hải Đăng Thành viên BKS 25/04/1962 30.000 1,00% 

3 Nguyễn Quang Hải Thành viên BKS 28/05/1976 18.000 0,60% 

* Kế toán trưởng 
Bảng 18 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NGÀY SINH 
SỐ CP NẮM 

GIỮ 
TỶ LỆ 

(%) 

1 Trần Thị Chinh Kế toán trưởng 30/12/1958 15.300 0,51% 

11.2   Sơ yếu lý lịch 
Lý lịch thành viên Hội đồng quản trị 
a/ Ông:     NGUYỄN HỒNG QUANG  
– Chức vụ tại Công ty:   Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc  
– Giới tính:    Nam 
– Ngày tháng năm sinh:  17/12/1960 
– Số CMTND:    011175434       
– Ngày cấp: 17/07/2008     Tại: CA Hà Nội 
– Nơi sinh:                                    Hà Nội 
– Quốc tịch:              Việt Nam 
– Dân tộc:                  Kinh 
– Quê quán:               Tiên Lữ, Hưng Yên 
– Địa chỉ thường trú: P19B7, tập thể Bệnh viện Bạch Mai, Phương Mai,Q. Đống Đa, Hà Nội  
– Số điện thoại liên lạc:                 0974.219999 
– Trình độ văn hoá:                        10/10 
– Trình độ chuyên môn:                 Kỹ sư Luyện kim, ĐH Bách Khoa Hà Nội 
– Quá trình công tác: 

o Từ 1987 đến 1991 : Công tác tại Viện Khoa học Kỹ thuật Quân sự Phòng không 
Không quân 

o Từ 1992 đến 2006 : Trợ lý TGĐ, Công ty TNHH Đầu tư TM & DV Chương 
Dương.  

o Từ 06/2006 đến 01/2009: Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Khoáng sản Quang Anh 
o Từ 01/2009 đến Nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 

Khoáng sản Quang Anh 
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– Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không 
– Số cổ phần nắm giữ: 270.000 cổ phần 

o Số cổ phần đại diện nắm giữ:  0 cổ phần  
o Số cổ phần cá nhân nắm giữ: 270.000 cổ phần 

– Số cổ phần sở hữu của người có liên quan: 237.000 cổ phần, trong đó : 
o Vợ : Nguyễn Thị Kim Nhung : 60.000 cổ phần 
o Con : Nguyễn Ngọc Anh : 15.000 cổ phần 
o Em : Nguyễn Mạnh Cường : 150.000 cổ phần 
o Em : Nguyễn Quốc Hưng : 6.000 cổ phần 
o Em : Nguyễn Thị Ngọc Huyền : 6.000 cổ phần 

– Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không 
– Các khoản nợ đối với Công ty   : Không 
– Lợi ích liên quan đối với Công ty   : Không 
– Hành vi vi phạm Pháp luật         : Không 
 
b/ Ông:     NGUYỄN ANH TUẤN 
– Chức vụ tại Công ty:   Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ 
– Giới tính:     Nam 
– Ngày tháng năm sinh:               16/04/1955 
– Số CMND:          010382996    Ngày cấp:     24/03/2011       Tại: Hà Nội 
– Nơi sinh:                                    Hà Nội 
– Quốc tịch:                                  Việt Nam 
– Dân tộc:                                     Kinh 
– Quê quán:        Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội 
– Địa chỉ thường trú:    Số 5 Tổ 6, phường Thanh Lương, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 
– Điện thoại liên lạc:                    0903.405.540 
– Trình độ văn hóa:                      10/10 
– Trình độ chuyên môn :              Kỹ sư xây dựng, Đại học xây dựng.  
– Quá trình công tác: 

o Trước năm 1999: Giảng viên ĐH Xây dựng 
o Từ 1999 đến 2007: Trưởng đại diện Tập đoàn Bến Thành Moscow (Liên bang Nga) 

tại Việt Nam. 
o Từ 2007 đến 01/2009: Phó Giám đốc Tài chính Công ty TNHH Khoáng sản Quang 

Anh. 
o Từ 01/2009 đến 01/2011: Phó giám đốc Tài chính Công ty cổ phần Khoáng sản 

Quang Anh 
o Từ 01/2011 đến Nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ 

phần Khoáng sản Quang Anh 
– Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không 
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– Số cổ phần nắm giữ: 90.000 cổ phần, trong đó: 
o Số cổ phần đại diện nắm giữ:         0 cổ phần 
o Số cổ phần cá nhân nắm giữ: 90.000 cổ phần 

– Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: 87.500 cổ phần, trong đó : 
o Vợ: Phan Minh Ánh Nguyệt : 15.000 cổ phần 
o Con: Nguyễn Anh Tú : 30.000 cổ phần 
o Con: Nguyễn Nữ Trà My: 30.000 cổ phần 
o Chị: Nguyễn Thị Kim Thoa: 15.000 cổ phần 
o Chị: Nguyễn Thị Kim Chung: 6.250 cổ phần 
o Chị: Nguyễn Thị Kim Loan: 6.250 cổ phần 

– Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không 
– Các khoản nợ đối với Công ty   : Không 
– Lợi ích liên quan đối với Công ty   : Không 
– Hành vi vi phạm Pháp luật              : Không 
 
c/ Ông:     CAO ANH TUẤN 
– Chức vụ tại Công ty:   Thành viên HĐQT  
– Giới tính:   Nam 
– Ngày tháng năm sinh:               21/10/1959 
– Số CMND:    011198447          Ngày cấp   24/08/2006          Tại: CA Hà Nội  
– Nơi sinh:                                   Hà Nội 
– Quốc tịch:                                  Việt Nam 
– Dân tộc:                                     Kinh 
– Quê quán:    Nam Định 
– Địa chỉ thường trú:             43 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
– Điện thoại liên lạc:                   0196 837 7419 
– Trình độ văn hóa:                      10/10 
– Trình độ chuyên môn:               Trung cấp cơ khí 
– Quá trình công tác: 

o Trước 1999: Cán bộ Công ty Xe đạp Thống Nhất 
o Từ 1999 đến 08/2007: Cán bộ Công ty bảo hiểm Prudential 
o Từ 08/2007 đến 01/2009: Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp Công ty TNHH 

Khoáng sản Quang Anh. 
o Từ 01/2009 đến 01/2011: Trường phòng Hành chính Tổng hợp Công ty cổ phần 

Khoáng sản Quang Anh 
o Từ 01/2011 đến Nay : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần khoáng sản Quang Anh 

– Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không 
– Số cổ phần nắm giữ: 3000 cổ phần, trong đó: 

o Số cổ phần đại diện nắm giữ:           0 cổ phần 



                                                                          Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh  
  

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt  49 

o Số cổ phần cá nhân nắm giữ:  3000 cổ phần 
– Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: 1.500 cổ phần, trong đó : 

o Vợ : Bùi Thị Ngọc Yến : 1.500 cổ phần 
– Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không 
– Các khoản nợ đối với Công ty   : Không 
– Lợi ích liên quan đối với Công ty   : Không 
– Hành vi vi phạm Pháp luật         : Không 
 
 d/ Ông:     LÊ TRƯỜNG SƠN 
– Chức vụ tại Công ty:   Thành viên HĐQT 
– Giới tính:   Nam 
– Ngày tháng năm sinh:  08/02/1961 
– Số CMND:        010449822      Ngày cấp: 16/7/2002      Nơi cấp: CA Hà Nội 
– Nơi sinh:                                   Hà Nội 
– Quốc tịch:                                  Việt Nam 
– Dân tộc:                                     Kinh 
– Quê quán:    Thanh Oai, Hà Tây 
– Địa chỉ thường trú:    Phòng 19B2, Khu tập thể Kim Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội 
– Điện thoại liên lạc:                   093.5888816 
– Trình độ văn hóa:                     10/10 
– Trình độ chuyên môn:              Kỹ thuật mỏ 
– Quá trình công tác: 

o Từ 1985 đến 2006 : Kinh doanh tự do tại Liên Xô, nay là Liên Bang Nga. 
o Từ 06/2006 đến 01/2009: Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Khoáng sản 

Quang Anh 
o Từ 01/2009 đến 05/2012: Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần Khoáng sản 

Quang Anh 
o Từ 05/2012 Đến Nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh 

– Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không 
– Số cổ phần nắm giữ: 6.000 cổ phần , trong đó: 

o Số cổ phần đại diện nắm giữ: 0 cổ phần 
o Số cổ phần cá nhân nắm giữ: 6.000 cổ phần 

– Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: 0 cổ phần. 
– Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không 
– Các khoản nợ đối với Công ty   : Không 
– Lợi ích liên quan đối với Công ty   : Không 
– Hành vi vi phạm Pháp luật   : Không 
e/ Ông:     NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 
– Chức vụ tại Công ty:   Thành viên HĐQT  
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– Giới tính :                                  Nam 
– Ngày tháng năm sinh:               20/03/1963 
– Số CMTND:    011388280        Ngày cấp: 9/10/2008       Tại: CA. Hà Nội 
– Nơi sinh:                                    Hà Nội 
– Quốc tịch:                                  Việt Nam 
– Dân tộc:                                      Kinh 
– Quê quán:                                   Tiên Lữ, Hưng Yên 
– Địa chỉ thường trú:P108B7,Tập thể Bệnh viện Bạch Mai,Phương Mai,Q. Đống Đa, Hà Nội 
– Số điện thoại liên lạc:                 0912.818138 
– Trình độ văn hoá:                       10/10 
– Trình độ chuyên môn:                Trung cấp khoan thăm dò địa chất 
– Quá trình công tác: 

o Từ 1988 đến 2006 : Trưởng chi nhánh Ninh Thuận, Công ty TNHH Đầu tư TM & 
DV Chương Dương. 

o Từ 06/2006 đến 01/2009: Thành viên HĐTV Công ty TNHH Khoáng sản Quang 
Anh 

o Từ 01/2009 đến Nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh 
– Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không. 
– Số cổ phần nắm giữ: 150.000 cổ phần, trong đó: 

o Sở hữu đại diện nắm giữ: 0 cổ phần 
o Sở hữu cá nhân nắm giữ: 150.000 cổ phần 

– Số cổ phần sở hữu của người có liên quan: 342.000 cổ phần, trong đó : 
o Anh : Nguyễn Hồng Quang : 270.000 cổ phần 
o Em : Nguyễn Quốc Hưng : 6.000 cổ phần 
o Em : Nguyễn Thị Ngọc Huyền : 6.000 cổ phần 
o Vợ : Phan Thị Thanh Hà : 60.000 cổ phần 

– Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không 
– Các khoản nợ đối với Công ty   : Không 
– Lợi ích liên quan đối với Công ty   : Không 
– Hành vi vi phạm Pháp luật   : Không 
 
Lý lịch thành viên Ban Tổng Giám đốc 
a/ Ông:     NGUYỄN HỒNG QUANG  
– Chức vụ tại Công ty:   Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc  
– Lý lịch Xem mục Lý lịch thành viên HĐQT 
b/ Ông    NGUYỄN ANH TUẤN 
– Chức vụ tại Công ty Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 
– Lý lịch Xem mục Lý lịch thành viên HĐQT 
c/ Ông:     NGUYỄN NGỌC ANH  
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– Chức vụ tại Công ty:   Phó Tổng Giám đốc  
– Giới tính :                                  Nam 
– Ngày tháng năm sinh:               12/4/1986 
– Số CMTND:    012363583       Ngày cấp: 11/11/2009       Tại: CA. Hà Nội 
– Nơi sinh:                                    Hà Nội 
– Quốc tịch:                                  Việt Nam 
– Dân tộc:                                      Kinh 
– Quê quán:                                   Tiên Lữ, Hưng Yên 
– Địa chỉ thường trú:                    P19B7, tập thể Bệnh viện Bạch Mai, Phương Mai, Q. Đống 

Đa, Hà Nội 
– Số điện thoại liên lạc:                 0972199988 
– Trình độ văn hoá:                       12/12 
– Trình độ chuyên môn:                Trung cấp công nghệ thông tin 
– Quá trình công tác: 

o Từ 2007 đến 01/2009: Công ty Cổ phần thế giới số Trần Anh 
o Từ 01/2009 đến 05/2012: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ 

phần khoáng sản Quang Anh. 
o Từ 05/2012 đến nay: Phó Tổng giám đốc công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh 

– Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không. 
– Số cổ phần nắm giữ: 15.000 cổ phần, trong đó: 

o Sở hữu đại diện nắm giữ: 0 cổ phần 
o Sở hữu cá nhân nắm giữ: 15.000 cổ phần. 

– Số cổ phần sở hữu của người có liên quan: 335.000 cổ phần, trong đó : 
o Bố : Nguyễn Hồng Quang : 270.000 cổ phần 
o Mẹ : Nguyễn Thị Kim Nhung : 60.000 cổ phần 
o Vợ : Nguyễn Thị Kim Dung : 5.000 cổ phần 

– Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không 
– Các khoản nợ đối với Công ty   : Không 
– Lợi ích liên quan đối với Công ty   : Không 
– Hành vi vi phạm Pháp luật   : Không 
 
Lý lịch thành viên Ban Kiểm soát 
a/Bà:                LÝ THỊ THU HƯƠNG 
– Chức vụ tại Công ty:                Trưởng ban kiểm soát 
– Giới tính:                                  Nữ 
– Ngày tháng năm sinh:              16/07/1974 
– Số CMND: 012253237             Ngày cấp   10/6/2005 tại: CA Hà Nội 
– Nơi sinh:                                  Hà Nội 
– Quốc tịch:                                Việt Nam 
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– Dân tộc:                                   Kinh 
– Quê quán:                                 Hà Nội 
– Địa chỉ thường trú:                15 ngõ 241 phố chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội 
– Điện thoại liên lạc:                  0913 581 179 
– Trình độ văn hóa:                    12/12 
– Trình độ chuyên môn:             Cử nhân Kế toán tài chính 
– Quá trình công tác: 

o Từ  năm 1999 đến 2008: Kinh doanh tự do 
o Từ 2008 đến 01/2009: Cán bộ phòng kinh doanh Công ty TNHH Khoáng sản 

Quang Anh. 
o Từ 1/2009 đến 5/2012: Cán bộ phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Khoáng sản 

Quang Anh 
o Từ 05/2012 đến Nay: Trưởng BKS Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh 

– Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Kế toán viên hợp tác xã Hoàng Ngân 
– Số cổ phần nắm giữ: 15.000 cổ phần , trong đó: 

o Số cổ phần đại diện nắm giữ: 0 cổ phần 
o Số cổ phần cá nhân nắm giữ: 15.000 cổ phần  

– Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: 1.000 cổ phần, trong đó, 
o Mẹ : Bùi Thị Ngọc Oanh : 1.000 cổ phần. 

– Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không 
– Các khoản nợ đối với Công ty   : Không 
– Lợi ích liên quan đối với Công ty   : Không 
– Hành vi vi phạm Pháp luật              : Không 
 
b/ Ông:     NGUYỄN HẢI ĐĂNG  
– Chức vụ tại Công ty:  Thành viên Ban kiểm soát 
– Giới tính:   Nam 
– Ngày tháng năm sinh:  25/04/1962 
– Số CMND:    090682396         Ngày cấp:   21/08/2004     Tại: CA. Thái Nguyên 
– Nơi sinh:                                   Thái Nguyên 
– Quốc tịch:                                 Việt Nam 
– Dân tộc:                                     Kinh 
– Quê quán :                                 Thái Nguyên 
– Địa chỉ thường trú:                    Số 10 Thịnh Đán, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên 
– Điện thoại liên lạc:                     0974 383 888 
– Trình độ văn hóa:                       10/10 
– Trình độ chuyên môn :               Công nhân kỹ thuật  
– Quá trình công tác: 
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o Từ năm 1984 đến 1993: Công ty vận tải thiết bị y tế Thái Nguyên 
o Từ 1993 đến 2000: Kinh doanh tự do tại Việt Nam. 
o Từ 2000 đến 2004: Kinh doanh tự do tại Liên bang Nga. 
o Từ 2004 đến 2007: Kinh doanh tự do tại Việt Nam. 
o Từ 2007 đến 01/2009: Cán bộ Phòng kỹ thuật Công ty TNHH Khoáng sản Quang 

Anh 
o Từ 01/2009 đến 5/2012: Cán bộ Phòng kỹ thuật Công ty Cổ phần Khoáng sản 

Quang Anh 
o Từ 05/2012 đến nay: Thành viên BKS Công ty cổ phần khoáng sản Quang Anh 

– Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không 
– Số cổ phần nắm giữ: 30.000 cổ phần , trong đó: 

o Số cổ phần đại diện nắm giữ: 0 cổ phần 
o Số cổ phần cá nhân nắm giữ: 30.000 cổ phần 

– Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: 0 cổ phần 
– Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không 
– Các khoản nợ đối với Công ty   : Không 
– Lợi ích liên quan đối với Công ty   : Không 
– Hành vi vi phạm Pháp luật   : Không 
c/ Ông:     NGUYỄN QUANG HẢI  
– Chức vụ tại Công ty:  Thành viên Ban kiểm soát 
– Giới tính:    Nam 
– Ngày tháng năm sinh:  28/05/1976 
– Số CMND:     110864258        Ngày cấp: 11/04/2009     Nơi cấp: CA. Hà Nội 
– Nơi sinh:  Hà Nội 
– Quốc tịch:  Việt Nam 
– Dân tộc:  Kinh 
– Quê quán:  Xóm Minh Khai, Xã Xạ Phù, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 
– Địa chỉ thường trú:  Xóm Minh Khai, Xã Xạ Phù, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 
– Điện thoại liên lạc:  0196 598 989 
– Trình độ văn hóa:  12/12 
– Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Kinh tế 
– Quá trình công tác: 

o Từ 1998 đến 2006 : Nhân viên Hành chính Công ty Cổ phần Xây dựng Hợp Thành 
o Từ năm 2007 đến 01/2009: Nhân viên Hành chính Công ty TNHH Khoáng sản 

Quang Anh 
o Từ 01/2009 đến 05/2012: Nhân viên Hành chính Công ty Cổ phần khoáng sản 

Quang Anh 
o Từ tháng 05/2012 đến Nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng 

sản Quang Anh 
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– Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không 
– Số cổ phần nắm giữ: 18.000cổ phần , trong đó: 

o Số cổ phần đại diện nắm giữ: 0 cổ phần 
o Số cổ phần cá nhân nắm giữ: 18.000 cổ phần 

– Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: 0 cổ phần 
– Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không 
– Các khoản nợ đối với Công ty   : Không 
– Lợi ích liên quan đối với Công ty   : Không 
– Hành vi vi phạm Pháp luật   : Không 
 
Lý lịch Kế toán trưởng 
a/ Bà :     TRẦN THỊ CHINH 
– Chức vụ tại Công ty:  Kế toán trưởng 
– Giới tính:   Nữ 
– Ngày tháng năm sinh:  30/12/1958 
– Số CMND:     011698140         Ngày cấp: 16/05/2009        Tại: CA. Hà Nội 
– Nơi sinh:                                   Hà Nội  
– Quốc tịch:                                 Việt Nam 
– Dân tộc:                                    Kinh 
– Quê quán:                                 Xã An Ninh, Bình Lục, Hà Nam 
– Địa chỉ thường trú:                   Số 86 Tổ 18 phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà nội 
– Điện thoại liên lạc:                   0904.442.337 
– Trình độ văn hóa:                     10/10 
– Trình độ chuyên môn :             Cử nhân kinh tế 
– Quá trình công tác: 

o Từ   1977    đến    2005  : Kế toán Công ty XD Số 1 – Tổng Công ty xây dựng Hà 
Nội 

o Từ 2005 đến 01/2009: Nghỉ hưu 
o Từ 01/2009 đến Nay: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Khoáng sản Quang Anh 

– Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không 
– Số cổ phần nắm giữ: 15.300 cổ phần , trong đó: 

o Số cổ phần đại diện nắm giữ: 0 cổ phần 
o Số cổ phần cá nhân nắm giữ: 15.300 cổ phần 

– Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: 0 cổ phần. 
– Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không 
– Các khoản nợ đối với Công ty   : Không 
– Lợi ích liên quan đối với Công ty   : Không 
– Hành vi vi phạm Pháp luật    :Không 
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4.12 Tài sản  

Đơn vị: triệu đồng 
 

S
T
T 

DANH 
MỤC  

TÀI SẢN 

31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/3/2013 

Nguyên 
giá 

Giá trị 
còn lại 

 
Nguyên 

giá  
 

Giá trị 
còn lại 

Nguyên 
giá 

Giá trị 
còn lại 

Nguyên 
giá 

Giá trị 
còn lại 

% GT 
còn lại 

I. TÀI SẢN 
CĐHH 19.991 15.514 19.507 18.456 19.558 15.382 19.558 14.998 76,68% 

1 
Nhà cửa 
vật kiến 

trúc 
- - 10.412 9.916 10.412 8.429  10.412 8.273 79,46% 

2 Máy móc, 
thiết bị - - 9.064 8.527 9.092 6.932  9.092 6.704 73,74% 

3 

Phương 
tiện vận 

tải, truyền 
dẫn 

- - - - - - - - - 

4 
Thiết bị, 
dụng cụ 
quản lý 

19.991 15.514 31 13 54  21 54  21 38,89% 

II. TÀI SẢN 
CĐVH - - - - - - - - - 

III. CHI PHÍ 
XDCBDD (*) 629 629 - - - - - - - 

1 Xây dựng 
CBDD 376 376 - - - - - - - 

2 Mua sắm 
TSCĐ 253 523 - - - - - - - 

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2011, 2012, BCTC Quý 1/2013  của Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh) 
 
(*)Giá trị xây dựng cơ bản dở dang và mua sắm TSCĐ trong năm 2010 gồm giá trị nhà 
xưởng Khun Há là 376.418.634 đồng và máy móc thiết bị là 253.316.603 đồng, đây là những 
hạng mục phát sinh trước khi công ty có chiến lược mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh 
và đầu tư xây dựng hệ thống sản xuất đồng bộ, do vậy, các tài sản này không còn phù hợp, bị 
lỗi, và không thể sử dụng cho hoạt động kinh doanh của Công ty theo định hướng phát triển 
mới, vì thế, trong năm 2011, Công ty đã thực hiện kết chuyển các khoản này vào chi phí sản 
xuất kinh doanh.  
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4.13 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức trong 03 năm tiếp theo từ 
năm 2013 đến năm 2015 
 
Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2013 đến năm 2015 của Công ty Cổ 
phần Khoáng sản Quang Anh như sau: 
Bảng 19                                                                                              Đơn vị tính: tỷ đồng 

TT CHỈ TIÊU 

NĂM 2013 NĂM 2014 NĂM 2015 

Kế 
hoạch 

(tỷ đồng) 
 

% tăng 
(giảm) 
so với 
năm 
2012 

Kế 
hoạch 

(tỷ 
đồng) 

 

% tăng 
(giảm) 
so với 
năm 
2013 

Kế 
hoạch 

(tỷ đồng) 
 

% tăng 
(giảm) 
so với 
năm 
2014 

1 Vốn điều lệ 30 0% 30 0% 30 
 

0% 
 

2 Doanh thu thuần 25 25% 30 20% 36 20% 

3 Lợi nhuận sau thuế 6 275% 9 25% 10.8 20% 

4 Tỉ lệ LNST/DTT (%) 24% - 30% - 30% - 

5 Tỉ lệ LNST/VĐL 20% - 30% - 36% - 

6 Tỷ lệ cổ tức (%/MG) 15% - 20% - 25% - 

(Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh ) 
 
Từ năm 2012 trở đi, công ty đã hoàn thành hệ thống khai thác và chế biến kim loại đồng bộ, 
tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển thị trường nhằm đạt tốc độ tăng 
trưởng doanh thu và lợi nhuận cao, ở mức trên 20%/năm. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh được cải thiện qua từng năm, với tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn điệu lệ tăng từ mức 
20% dự kiến năm 2013 lên mức 36% vào năm 2015, cổ tức dự kiến chi trả trong năm 2013 là 
15%, sau đó tăng dần qua các năm 2014, 2015 với các mức tương ứng 20% và 25%.  
 
Việc lợi nhuận sau thuế của năm 2013 dự kiến tăng cao, khoảng 275%, so với năm 2012 là do 
công ty phải mất thời gian 01 năm ban đầu khi hoàn thành đầu tư hệ thống máy móc thiết bị 
để hệ thống vận hành ổn định và đạt công suất tối ưu. Với việc bộ máy sản xuất đang dần đi 
vào hoạt động đều cộng với việc Công ty tiếp tục đầu tư vào các dự án mới, khả năng hoàn 
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thành kế hoạch các năm đã đề ra là hoàn toàn có thể thực hiện được. 
 
Ba tháng đầu năm 2013, doanh thu của Công ty đạt 3.500.000.000 đồng, tương ứng 14% kế 
hoạch, LNST của Công ty đã đạt 809.889.000 đồng, tương ứng với 13,5% kế hoạch đề ra. Dự 
kiến quý II năm 2013, doanh thu và LNST của Công ty sẽ đạt gấp hơn 2 lần so với quý I năm 
2013, đưa tổng doanh thu 6 tháng đầu năm đạt khoảng 11 tỷ và LNST ước đạt trên 2.5 tỷ 
đồng, hoàn thành 44% kế hoạch doanh thu và 42% kế hoạch cả năm. Với đặc điểm kinh doanh 
của ngành, doanh thu và lợi nhuận thường có xu hướng tăng cao vào cuối năm. Vì vậy, Công 
ty đánh giá kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận đề trong năm 2013 là khả thi. 

4.13.1 Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nói trên. 

Về sản phẩm và chất lượng, Công ty liên tục thực hiện quá trình nâng cấp công nghệ, đồng 
thời Công ty chỉ đạo tập trung sản xuất các sản phẩm mà công ty có lợi thế về nguồn nguyên 
liệu đầu vào và trình độ công nghệ kỹ thuật như chế biến chì, kẽm, thiếc… Phấn đấu tình chế 
kim loại lên mức tinh luyện 99,99%.  
 
Về đầu tư mở rộng sản xuất, trong những năm tới Công ty tham gia hợp tác kinh doanh và tổ 
chức sản xuất tại các công ty như Công ty Cổ phần khoáng sản Trường Quang (Nam Định), 
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp An Bình(Hà Nội), Công ty Cổ phần Tập 
đoàn Đức Long Gia Lai (Gia Lai), Công ty cổ phần Nam Hà Việt Thái (Thái Nguyên) là 
những đơn vị có chủ quyền các mỏ đồng, chì, kẽm để hợp tác kinh doanh và tăng trưởng 
doanh thu, lợi nhuận. Cụ thể như sau: 

 Công ty CP Nam Hà Việt Thái (Thái Nguyên) 

 Hợp tác Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nhà máy nung luyện than cốc, nguyên 
liệu Ilmehit được hoàn nguyên sâu cho sản xuất vật liệu que hàn tại xóm Bún I+II, 
xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. 

 Sản phẩm than cốc loại III: 2880 tấn/năm 
 Ilmehit hoàn nguyên > 56%: 2160 tấn/năm 
 Xử lý tro bụi xỉ than lò luyện thép, thu hồi kim loại quý (Pb, Zn,...) công suất 2430 

tấn Pb + Zn/năm. 
 Xử lý phế thải công nghiệp, sản xuất gạch không nung công suất 4 triệu viên/năm.  

 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ tổng hợp An Bình (Hà Nội) 

 Hợp tác  thăm dò chì kẽm, tiến tới đầu tư dây chuyền, thiêt bị khai thác, tuyển 
quặng và luyện kim chì kẽm tại xã Hùng Lợi (huyện Yên Sơn) và xã Thượng Ấm 
(huyện Sơn Dương), tỉnh Tuyên Quang. 

 Mỏ chì kẽm Hùng Lợi được phát hiện có 3 vỉa mạch, mạch khoáng sản dài 400 – 
700m, vươn dài 100 – 200m. Mỏ chì kẽm Thượng Ấm có trên 10 vỉa quặng, vỉa 
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quặng dài 150 – 800m, độ dầy lớn từ 4 – 8m. 
 Công suất khai thác: 200 tấn quặng/ngày. 
 Công suất chế biến: 15.000 tấn kẽm 99,99%/năm, 5000 tấn chì 99,99%/năm. 

 Công ty CP Khoáng sản Trường Quang (Ninh Thuận) 

 Đầu tư xây dựng nhà máy khai thác và chế biến thiếc khu Suối Giang, xã Công 
Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. 

 Công suất chế biến: 
- Dây chuyền tuyển quặng đạt công suất: 
- Khai thác: > 200 tấn quặng nguyên khai / ngày, trong đó hàm lượng đạt > 60% 

Sn, luyện kim hàm lượng đạt >98% Sn và điện phân hàm lượng đạt 99,99% Sn. 
- Giai đoạn 1 (Năm đầu tiên sau khi dây chuyền hoạt động): Đầu tư nhà máy công 

suất chế biến 400 tấn thiếc tinh luyện 99,99%. 
- Giai đoạn 2 (Năm thứ hai trở đi): Đầu tư nhà máy công suất chế biến 500 tấn 

thiếc tinh luyện 99,99%. 

 Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (Gia Lai) 

 Đầu tư xây dựng nhà máy khai thác chế biến chì kẽm mỏ Chư Mô, huyện Ayun Pa, 
tỉnh Gia Lai. 

 Trữ lượng mỏ: 1.000.000 tấn quặng, hàm lượng Pb + Zn 10%. 
 Thiết kế khai thác: 182.000 tấn quặng/năm. 

- Giai đoạn 1 (2011-2013): Đầu tư xưởng tuyển công suất chế biến 182.000 tấn 
quặng/năm, thành phẩm Pb, Zn >50%. 

- Giai đoạn 2 (2014 trở đi): Đầu tư nhà máy chế biến chì kẽm tinh chất, công suất 
chế biến 10.000 tấn/năm, thành phẩm Pb, Zn 99,99%. 

 Hiện tại, Dự án vẫn đang trong quá trình đầu tư, dự kiến doanh thu sẽ bắt đầu có từ 
năm 2014 trở đi. 

 
Về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, Công ty đang tiếp tục tiến hành kiện toàn lại bộ 
máy tổ chức và hoạt động theo hướng tinh gọn các phòng ban, chuyên môn hóa các công đoạn 
sản xuất, thi công để giảm thiểu chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.  
 
Về nguồn nhân lực, Công ty có đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ, năng lực, kinh nghiệm và 
đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật lành nghề, Công ty luôn chủ động, sáng tạo, hợp lý hóa quy 
trình sản xuất, khai thác các thị trường có lợi thế để nâng cao sản lượng sản xuất, hạ giá thành 
sản phẩm, mở rộng thị phần. 
 
Trên cơ sở năng lực sản xuất và nhu cầu thị trường, Công ty đưa ra nhận định cơ bản khi bước 
vào các năm sản xuất tiếp theo, thị trường khai thác và chế biến khoáng sản sẽ có những bước 
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chuyển mình tốt, công ty cần tập trung mở rộng hoạt động sản xuất, tiết giảm chi phí nhằm tận 
dụng tốt cơ hội phục hồi của nền kinh tế.  
 
Để đảm bảo đạt được kế hoạch đề ra, trong thời gian tới Công ty chú trọng vào các công tác 
sau: 

 Chủ động lựa chọn nguyên vật liệu có chất lượng tốt để phục vụ sản xuất kinh 
doanh, sản xuất các loại sản phẩm tinh luyện có hàm lượng cao, chi phí sản xuất 
thấp, tăng doanh thu, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

 Tăng cường công tác quản lý công nghệ, tăng cường kiểm tra chất lượng sản phẩm 
để không ngừng nâng cao uy tín trên thị trường. 

 Làm tốt công tác nghiên cứu thị trường nhằm bám sát thị trường, tập trung vào 
những thị trường trọng điểm có sức tiêu thụ lớn, đồng thời mở rộng và phát triển thị 
trường ra các vùng khác có tiềm năng. Tăng cường tiếp thị sản phẩm thông qua các 
kênh phân phối như hệ thống bán hàng trong nước và hệ thống xuất khẩu ra nước 
ngoài. 

 Thực hiện chính sách sản xuất hợp lý, đảm bảo đáp ứng kịp thời và chính xác nhu 
cầu của thị trường, giảm thiểu hàng tồn kho. 

4.13.2  Định hướng phát triển chiến lược của Công ty 

Tuân thủ pháp luật: 

Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn được đảm bảo tuân thủ theo các Quy 
định của Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp 
pháp của các cổ đông đã được quy định cụ thể tại Điều lệ của Công ty. 

Quản lý, công tác tổ chức: 

 Hoàn thiện, củng cố công tác tổ chức và hoạt động của Công ty với mô hình Công 
ty cổ phần, nâng cao trách nhiệm và tính chủ động của CBCNV, đảm bảo sự phát 
triển ổn định bền vững, lâu dài. 

 Duy trì, nâng cao hệ thống quản lý chất lượng hiện có cho phù hợp yêu cầu về sản 
phẩm và chất lượng công trình.  

Tài chính: 

 Công ty dự kiến niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong quý II, quý 
III năm 2013. 

 Tích cực tạo dựng hình ảnh, vị thế về tài chính nhằm thu hút sự quan tâm của nhà 
đầu tư, khách hàng về Công ty và sản phẩm dịch vụ của Công ty khi tham gia niêm 
yết trên thị trường chứng khoán. 

 Xây dựng cơ chế quản lý tài chính minh bạch, công khai, phục vụ nhu cầu thông tin 
tài chính cho tất cả các đối tượng. 
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 Tiến hành liên doanh, liên kết trong và ngoài nước để nghiên cứu các sản phẩm 
mới. 

Hoạt động sản xuất kinh doanh: 

 Trong những năm tới, Công ty sẽ tăng cường đầu tư thiết bị máy móc, áp dụng 
công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm chí phí sản xuất. 

 Tăng cường công tác quảng cáo, tiếp thị, quảng bá hình ảnh Công ty trên các 
phương tiện thông tin đại chúng đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, 
đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. 

 Mở rộng thị phần mới, tăng cường quan hệ và chăm khách hành truyền thống của 
Công ty. Tiếp tục làm tốt công tác thị trường, duy trì thường xuyên mối thông tin 
quan hệ để làm tốt công tác khách hàng đảm bảo kinh doanh có hiệu quả. 

 Tiếp tục hoàn thiện các chương trình tăng cường quản lý sản xuất, quản lý kỹ thuật, 
giữ gìn tốt phương tiện, máy móc thiết bị và chỉ đạo thực hiện tốt các quy trình quy 
phạm trong bảo quản, vận hành sản xuất, đảm bảo an toàn về phương tiện, con 
người và môi trường.  

 Duy trì hiệu quả sản xuất kinh doanh, hạn chế rủi ro, đảm bảo về yêu cầu an toàn 
lao động, cũng như quan tâm đúng mức về yếu tố bảo vệ môi trường, cảnh quan 
thiên nhiên... 

Phát triển nguồn nhân lực:  

 Công ty chú trọng đào tạo nguồn nhân lực cả về mặt chất lượng và số lượng. Ưu 
tiên tuyển dụng các lao động trực tiếp có tay nghề vững, cán bộ có kinh nghiệm và 
chuyên môn đáp ứng yêu cầu của sản xuất trong điều kiện hội nhập kinh tế. Đồng 
thời trẻ hóa lực lượng cán bộ trong Công ty. 

 Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân 
viên, thực hiện tốt các chính sách, chế độ với người lao động, tạo điều kiện để mọi 
người hoàn thành tốt công tác, nhiệm vụ. 

4.14   Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đăng ký 
niêm yết :  

Không có 

4.15  Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh 
hưởng đến giá cả chứng khoán niêm yết:  

Không có 
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PHẦN V - CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 
 

5. 1. Loại chứng khoán:   Cổ phiếu phổ thông 

5. 2.   Mệnh giá:    10.000 đồng/cổ phiếu 

5. 3.   Mã chứng khoán:   KSQ 

5. 4. Tổng số chứng khoán niêm yết: 3.000.000 cổ phiếu 

5. 5. Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của 
tổ chức phát hành:   

Theo mục d khoản 1 điều 54 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính 
phủ quy định: 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. 
Tổng số cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo cam kết trên là 612.300 cổ phiếu 
 

STT HỌ VÀ TÊN 

 
 
 

CHỨC VỤ SỐ LƯỢNG 
CP SỞ HỮU 

SLCP CAM 
KẾT NẮM 

GIỮ TRONG 
6 THÁNG 

SLCP 
CAM 
KẾT 
NẮM 
GIỮ 

TRONG 
1 NĂM 

1 Nguyễn Hồng Quang 
 

Chủ tịch HĐQT kiêm 
Tổng Giám đốc 

270.000 270.000 135.000 

2 Nguyễn Mạnh Cường Thành viên HĐQT 150.000 150.000 75.000 

3 Nguyễn Anh Tuấn 
Thành viên HĐQT 

kiêm Phó TGĐ 90.000 90.000 45.000 

4 Cao Anh Tuấn Thành viên HĐQT 3.000 3.000 1.500 

5 Lê Trường Sơn Thành viên HĐQT 6.000 6.000 3.000 

6 Lý Thị Thu Hương Trưởng ban kiểm soát 15.000 15.000 7.500 

7 Nguyễn Quang Hải Ban kiểm soát 18.000 18.000 9.000 
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8 Nguyễn Hải Đăng Ban kiểm soát 30.000 30.000 15.000 

9 Nguyễn Ngọc Anh Phó TGĐ 15.000 15.000 7.500 

10 Trần Thị Chinh Kế toán trưởng 15.300 15.300 7.650 

  Tổng cộng  612.300 612.300 306.150 

 

5.5. Giá trị sổ sách cổ phiếu   

*Giá trị số sách của cổ phiếu (Book Value per share) được tính theo công thức: 
  

BVS = 
Vốn chủ sở hữu 

Tổng số lượng cổ phiếu – Cổ phiếu quỹ 
 

 

 

Giá trị sổ sách cổ phiếu tại các thời điểm 31/12/2011, 31/12/2012, 31/03/2013 

THỜI ĐIỂM 31/12/2011 31/12/2012 31/03/2013 

Vốn chủ sở hữu 30.283.854.803 31.888.818.923 32.698.707.923 

Tổng số lượng cổ 
phiếu 3.000.000 3.000.000 3.000.000 

Cổ phiếu quỹ 0 0 0 
Giá trị sổ sách/cổ 

phiếu 10.094 10.630 10.900 

 
5.6. Phương pháp tính giá 
5.6.1. Giá cổ phiếu theo phương pháp P/B 
 
Theo phương pháp này, giá một cổ phiếu của công ty được tính theo công thức: 
 

P = BVS *  P/B bình quân. 
Trong đó: 

 P: giá một cổ phiếu (theo phương pháp P/B) 
 BVS: giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu 
 P/B bình quân là giá chia cho giá trị sổ sách bình quân được tham chiếu từ các Công ty 

cùng ngành khoáng sản mà Công ty xét thấy có cùng điều kiện và quy mô kinh doanh 
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tương tự với Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh đang niêm yết trên Sở Giao dịch 
Chứng khoán Hồ Chí Minh/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

 
5.6.2. Giá cổ phiếu theo phương pháp P/E 
 
Theo phương pháp này, giá một cổ phiếu của công ty được tính theo công thức: 
 

P = EPS *  P/E bình quân. 
Trong đó: 

 P: giá một cổ phiếu (theo phương pháp P/E) 
 EPS: thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu 
 P/E bình quân là giá chia cho thu nhập cơ bản bình quân được tham chiếu từ các Công 

ty cùng ngành khoáng sản mà Công ty xét thấy có cùng điều kiện và quy mô kinh 
doanh tương tự với Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh đang niêm yết trên Sở 
Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

 
Trên cơ sở kết hợp các phương pháp định giá trên, mức giá dự kiến trong ngày giao dịch đầu 
tiên của cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh sẽ do Hội đồng quản trị thông báo 
bằng văn bản phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm niêm yết 
 

5.7. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài 

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh không có quy định 
cụ thể giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài.  
 
Khi cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tỷ lệ nắm 
giữ của nhà đầu tư nước ngoài tuân theo quy định của Pháp luật về chứng khoán và thị trường 
chứng khoán Việt Nam hiện hành, cụ thể theo Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 
15/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị 
trường chứng khoán Việt Nam, quy định nhà đầu tư nước ngoài mua, bán chứng khoán trên 
thị trường chứng khoán Việt Nam được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu của công ty cổ 
phần đại chúng. 
 
Tại thời điểm ngày 16/06/2013, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của cổ đông nước ngoài tại Công ty là 
0%. 

5.8. Các loại thuế có liên quan 

Hiện tại Công ty có nghĩa vụ nộp thuế TNDN với thuế suất 25% trên thu nhập chịu thuế và 
được hưởng chính sách giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp ( Doanh nghiệp vừa và nhỏ). 
Ngoài ra, công ty thực hiện nghĩa vụ thuế khác như thuế VAT...theo đúng quy định. 
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PHẦN VI – CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI NIÊM YẾT 

 
TỔ CHỨC TƯ VẤN  

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT 
142 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội 

Tel: (04) 6273 2059 - Fax: (04) 6273 2058 
Website: http://www.tvsc.vn  

 
 

 
TỔ CHỨC KIỂM TOÁN 

 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN  

KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ AAT 
Phòng 2407 Nhà 34T Khu Đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính,  

đường Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội. 
Điện thoại: 04.22210082 – Fax: 04.2241008 
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PHẦN VII – PHỤ LỤC 
 

1. Phụ lục I  : Bản sao hợp lệ Giấy CNĐKKD. 
2. Phụ lục II : Điều lệ Công ty phù hợp với Điều lệ mẫu công ty niêm yết. 
3. Phụ lục III : Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011, 2012; Báo cáo tài chính Quý I 

năm 2013. 
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Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2013 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN QUANG ANH 

 
Chủ tịch Hội đồng quản trị  

kiêm Tổng Giám đốc 
 
 
 
 
 

NGUYỄN HỒNG QUANG 
 
 
 

Kế toán trưởng 
 
 
 
 
 

TRẦN THỊ CHINH 

   
Trưởng ban kiểm soát 

 
 
 
 
 

LÝ THỊ THU HƯƠNG 
 

TỔ CHỨC TƯ VẤN 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

HÁN CÔNG KHANH 
 


