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Báo cáo thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV được soạn thảo theo hướng dẫn tại Phụ lục 04 thông tư
155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty Cổ
phần Đầu tư NHV khuyến nghị nhà đầu tư chỉ nên xem các thông tin hay dự báo trong Báo cáo thường niên này là một
trong những nguồn thông tin tham khảo trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
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2009-2011: THÀNH LẬP

Công ty Cổ phần Đầu tư NHV thành lập và hoạt động theo giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1703000450 do Sở Kế hoạch
GIAI ĐOẠN 1
Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 21/01/2009, với vốn
điều lệ 5 tỷ đồng.
Đăng ký thay đổi lần thứ 2 số 4600483821 do Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 27/06/2011
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2014-2015: PHÁT TRIỂN

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất
kinh doanh, năm 2014 công ty đã hoàn thành việc tăng vốn
GIAI ĐOẠN 2 điều lệ lên 32.236.000.000 đồng. Trong năm 2014 và 2015,
mặt hàng kinh doanh chủ yếu của NHV là tinh quặng đồng và
kẽm.
Ngày 18/09/2015 Công ty đã hoàn tất thủ tục đăng ký Công ty
2017: ĐẦU TƯ
đại chúng với Uỷ ban chứng khoán Nhà nước theo công văn số
Công ty hoạt động theo mô hình tập trung tìm kiếm và
5935/UBCK-QLPH của Uỷ ban Chứng khoán nhà nước
phát triển chuyên sâu trong một số lĩnh vực có tốc độ
2016: MỞ RỘNG
tăng trưởng cao và ổn định, nhằm tạo giá trị bền vững
GIAI ĐOẠN 4 cho cổ đông.
Kể từ năm 2016, nhận thấy ngành thương mại kim loại nặng có
Ngày 14/06/2017, cổ phiếu Công ty chính thức giao dịch
nhiều rủi ro. Công ty đã tìm kiếm hướng đi mới, đồng thời tận
phiên đầu tiên tại hệ thống giao dịch Upcom với mã GIAI ĐOẠN 3 dụng một số cơ hội thương mại nông sản để chuẩn bị thêm
chứng khoán là NHV
nguồn lực. Ngày 12/09/2016, Công ty đã hoàn thành việc thay
Tháng 06/2017, Công ty quyết định đầu tư chuyên sâu
đổi trụ sở Công ty từ Thái Nguyên về Hà Nội để thuận tiện cho
vào ngành cát thuỷ tinh – Ngành có chuỗi giá trị sâu
việc hoạt động của công ty.
rộng với nguồn nguyên liệu đầu vào không thể thay thế
Ngày 01/12/2016 Công ty được Trung tâm Lưu ký chứng khoán
Tháng 07/2017, Công ty chính thức đầu tư vào Công ty
Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số
Cổ phần Đầu tư & Khoáng sản VICO Quảng Trị
166/2016/GCNCP-VSD.
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DIỆN MẠO CÔNG TY NĂM 2017

GIAO DỊCH LẦN ĐẦU
Ngày 14/06/2017, Cổ phiếu của công ty
chính thức giao dịch phiên đầu tiên tại sàn
giao dịch Upcom với mã chứng khoán NHV

THOÁI VỐN THÀNH CÔNG

Trong năm 2017, Công ty đã thoái vốn
thành công tại các công ty con, công ty liên
kết. Chuyển hướng đầu tư vào Công ty Cổ
phần Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị

CHUYỂN HƯỚNG ĐẦU TƯ
Quyết định chuyển hướng đầu tư vào ngành
cát trắng công nghiệp, ngành có chuỗi giá
trị sâu rộng

ĐẦU TƯ MỚI
- Công ty thực hiện đa dạng hoá đầu tư,
tham gia thêm lĩnh vực vận tải, logistics,
thương mại hàng hoá.
- Thành lập Công ty TNHH MTV NHV Quảng
Trị

TỔNG QUAN

Tầm nhìn, sứ
mệnh, nguyên
tắc hoạt động

01

02

Lĩnh vực
kinh doanh

Thông tin
nhân sự chủ chốt

03

04

Mô hình
quản trị

06

05
Khu vực
kinh doanh

Định hướng
phát triển

Các rủi ro
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SỨ MỆNH, TẦM NHÌN, NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Chiến lược và bền vững
Chính trực, tôn trọng, đạo đức

Trở thành doanh nghiệp có tỷ suất
sinh lợi cao và tăng trưởng bền vững.
Hướng tới phát triển những giá trị lâu
bền. Sáng tạo mạnh mẽ, nâng cao các
giá trị tiềm năng.

Liêm chính, trung thực trong
ứng xử.
Tôn trọng bản thân, đồng
nghiệp, công ty đối tác
Tôn trọng các nguyên tắc
được thiết lập và hành động
một cách đạo đức

Cống hiến, tận tụy

SỨ MỆNH

Tìm kiếm và tận dụng thông minh các
cơ hội đầu tư để tạo ra giá trị lợi
nhuận cao và ổn định nhất cho cổ
đông. Gắn kết thực thi các ý tưởng,
tạo môi trường phát triển cả bên trong
lẫn bên ngoài Công ty. Bên cạnh đó,
hài hoà lợi ích doanh nghiệp và lợi ích
xã hội.

LĨNH VỰC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
Công ty Cổ phần Đầu tư NHV hoạt động trong lĩnh vực bán buôn kim loại và
quặng kim loại, ngoài ra, Công ty còn tham gia vào lĩnh vực buôn bán nông,
lâm sản nguyên liệu. Trong thời gian gần đây, Công ty đã tham gia vào một
lĩnh vực mới đấy triển vọng đó là lĩnh vực Logistics

Bán buôn kim
loại và quặng
kim loại

Ngành cũ – Hướng đi mới

Vẫn là ngành kinh doanh cũ, tuy nhiên
hướng đi của công ty đã có sự khác
biệt rõ rệt. Công ty đã chuyển hướng
đầu tư vào ngành cát thủy tinh.

Buôn bán
nông, lâm sản
nguyên liệu

Nông nghiệp – Cơ hội lúc chuyển mình

Kể từ năm 2016, nhận thấy ngành kim loại
nặng có nhiều rủi ro, công ty đã tận dụng
một số cơ hội thương mại nông sản để
chuẩn bị nguồn lực tài chính, tìm hướng đi
mới.

Logistics

Logistics - Ngành gia nhập mới

Trong năm vừa qua, Công ty đã nắm bắt
cơ hội thâm nhập ngành Logistics, cụ thể
công ty đã đàm phán, cung cấp hợp đồng
vận chuyển cát với Công ty Cổ phần Đầu
tư & Khoáng sản VICO Quảng Trị

THÔNG TIN NHÂN SỰ - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lý lịch
- Ông Lưu Minh Thiện sinh
ngày 18/02/1962, là một
người dày dạn kinh nghiệm
trong lĩnh vực đầu tư cũng
như công tác quản trị điều
hành. Ông đã thể hiện được
vai trò của một người lãnh
đạo, cùng với đội ngũ Hội
đồng quản trị hoạch định,
thực hiện các giải pháp kịp
thời thúc đẩy sự phát triển
của công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý
công ty, có toàn quyền nhân danh công
ty để quyết định, thực hiện các quyền
và nghĩa vụ của công ty không thuộc
thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Lưu Minh Thiện
Chủ tịch
Hội Đồng Quản Trị

- Sở hữu cổ phần tại NHV chốt
ngày 06/04/2018: 384.000
cổ phần (tương đương
11,91%).

Được bầu vào Hội Đồng
Quản Trị ngày 07/07/2017.
Bổ nhiệm vào chức Chủ
tịch Hội Đồng Quản Trị
ngày 18/08/2017

- Chức vụ nắm giữ tại công ty
khác: không có

THÔNG TIN NHÂN SỰ - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lâm Thị Tố Hân
Thành viên
Hội Đồng Quản Trị
Được bầu vào Hội Đồng
Quản Trị ngày 08/07/2017.

Lý lịch

Lý lịch

- Bà Lâm Thị Tố Hân sinh
ngày 20/06/1975. Kể từ
khi đảm nhiệm chức vụ
thành viên Hội Đồng Quản
Trị, bà đã đưa ra các giải
pháp nhằm tổ chức hệ
thống các công việc, đầu
mục công việc, giúp hệ
thống vận hành trôi chảy.

- Bà Hoàng Thị Minh
Hằng
sinh
ngày
03/06/1985.
Là
cử
nhân
ngành
Ngoại
thương. Bà Hoàng Thị
Minh Hằng có những
đóng góp tích cực trong
việc quản trị điều hành
tại Công ty.

- Sở hữu cổ phần tại NHV
chốt ngày 06/04/2018:
256.000 cổ phần (tương
đương 7,94%).

- Sở hữu cổ phần tại NHV
chốt ngày 06/04/2018:
20.000 cổ phần (tương
đương 0,62%).

- Chức vụ nắm giữ tại công
ty khác: Không.

Hoàng Thị Minh Hằng

Thành viên
Hội Đồng Quản Trị
Được bầu vào Hội Đồng
Quản Trị ngày 07/07/2017.

- Chức vụ nắm giữ tại
công ty khác: Không.

THÔNG TIN NHÂN SỰ - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phan Lưu Minh Thịnh
Thành viên
Hội Đồng Quản Trị
Được bầu vào Hội Đồng
Quản Trị ngày 07/07/2017.

Lý lịch

Lý lịch

- Ông Phan Lưu Minh Thịnh
sinh ngày 25/12/1988. Là
một cử nhân quản trị kinh
doanh, ông Phan Lưu
Minh Thịnh có nhiều kinh
nghiệm trong công tác
quản trị điều hành.

- Bà Dương Thu Uyên sinh
năm 28/10/1989, là cử
nhân Kinh tế. Bà Dương
Thu Uyên có những
đóng góp tích cực trong
việc quản trị điều hành
tại Công ty.

- Sở hữu cổ phần tại NHV
chốt ngày 06/04/2018:
182.000 cổ phần (tương
đương 5,65%).

- Sở hữu cổ phần tại NHV
chốt ngày 06/04/2018: 0
cổ phần (tương đương
0%).

- Chức vụ nắm giữ tại công
ty khác: Không.

Dương Thu Uyên
Thành viên
Hội Đồng Quản Trị
Được bầu vào Hội Đồng
Quản Trị ngày 07/07/2017.

- Chức vụ nắm giữ tại
công ty khác: không có

THÔNG TIN NHÂN SỰ - BAN KIỂM SOÁT
Phạm Thị Ngọc Hoa
Trưởng Ban Kiểm soát

BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát Công ty
được bầu bởi Đại Hội
Đồng Cổ Đông, thay mặt
cổ đông thực hiện chức
năng giám sát, bảo vệ
quyền lợi của cổ đông.

- Bà Phạm Thị Ngọc Hoa sinh ngày 10/03/1981 . Là
cử nhân tài chính, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan
trọng như Phó Giám đốc Phân tích Đầu tư tại Công
ty Chứng khoán Bảo Minh, bà Phạm Thị Ngọc Hoa
có hiểu biết sâu sắc về quy trình, nghiệp vụ quy
trình. Bà đã đóng góp nhiều trong việc hoàn thiện
quy trình của công ty
- Số cổ phần nắm giữ tại công ty, chốt ngày
06/04/2018: 0 cổ phần (tương đương tỷ lệ 0%)
- Chức vụ nắm giữ tại công ty khác: Thành viên Hội
Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Silver Moon

Nguyễn Quốc Trưởng
Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Quốc Trưởng sinh ngày 23/03/1991.
Cử nhân kinh tế trường Đại học Kinh tế Quốc Dân,
ông là chuyên viên phân tích tại Công ty Cổ phần
Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt
Nam. Ông Nguyễn Quốc Trưởng đã hỗ trợ cho Ban
Kiểm soát trong các nghiệp vụ tại Công ty.
- Số cổ phần nắm giữ tại công ty, chốt ngày
06/04/2018: 0 cổ phần (tương đương tỷ lệ 0%)
- Chức vụ nắm giữ tại công ty khác: không có

THÔNG TIN NHÂN SỰ
TỔNG GIÁM ĐỐC & KẾ TOÁN TRƯỞNG
Lý lịch

Lý lịch
- Bà Trần Thị Thủy sinh
ngày 30/06/1991 tại
Bình Phước. Là cử
nhân Kinh tế trường
Đại học Kinh tế Thành
phố Hồ Chí Minh
chuyên ngành Kế toán,
bà đã và đang tổ chức,
vận hành tốt hệ thống
kế toán của công ty.

- Ông Nguyễn Thành Trung
sinh ngày 26/08/1990 tại
Đồng Nai. Ông là cử nhân
Luật trường Đại học Kinh tế
- Luật. Là một người quản
trị xuất sắc, am hiểu mô
hình hoạt động của công
ty, luôn tiên phong trong
việc hiện đại hóa, cải thiện
hệ thống quản trị của công
ty.

Nguyễn Thành Trung
Tổng Giám đốc
Được bổ nhiệm Tổng Giám
đốc ngày 12/08/2017.

- Sở hữu cổ phần tại NHV
chốt ngày 06/04/2018: 200
cổ phần (tương đương
0,006%).
- Chức vụ nắm giữ tại công
ty khác: không có.

Trần Thị Thủy
Kế toán trưởng
Được bổ nhiệm chức vụ
Kế toán trưởng ngày
08/07/2017.

- Sở hữu cổ phần tại
NHV
chốt
ngày
06/04/2018: 400 cổ
phần (tương đương
0,012%).
- Chức vụ nắm giữ tại
công ty khác: không có

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

BAN
KIỂM SOÁT

ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG

ĐHĐCĐ

Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu
quyết hoặc người được cổ đông có quyền
biểu quyết ủy quyền

HĐQT
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

Là cơ quan có đủ quyền hạn để thực
hiện tất cả các quyền nhân danh
công ty

TGĐ Là
BAN
TỔNG GIÁM ĐỐC

người đại diện theo pháp luật của
công ty, điều hành và có quyết định
cao nhất sau HĐQT về tất cả các vấn
đề liên quan đến hoạt động công ty

PB Bao
CÁC PHÒNG BAN

gồm phòng Tổ chức – Hành
chính, phòng Đầu tư, phòng Tài
chính – Kế toán

CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT,
ĐẦU TƯ KHÁC
Công ty TNHH MTV NHV Quảng Trị - Công ty con
-

GCNĐKKD: 3200641905 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp
Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng
Địa chỉ: khóm 6, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
Ngành nghề hoạt động kinh doanh: kinh doanh khoáng sản, vật
liệu xây dựng.
Người đại diện pháp luật: Đỗ Anh Chương - Giám đốc.
Tỷ lệ góp vốn: 100% Vốn điều lệ.

Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị Đầu tư khác
-

GCNĐKKD: 3200384937 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp
Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng
Địa chỉ: thôn Trà Trì, xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
Ngành nghề hoạt động kinh doanh: kinh doanh khoáng sản, vật
liệu xây dựng.
Tỷ lệ góp vốn: 10% Vốn điều lệ.
Giá trị vốn góp: 32.000.000.000 đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN
VICO QUẢNG TRỊ
MỎ CÁT – TRỮ LƯỢNG – PHÁP LÝ

VICO ĐÃ CÓ GIẤY PHÉP KHAI
THÁC DO BỘ TÀI NGUYÊN MÔI
TRƯỜNG CẤP TỪ 2011
Thông tin

Khu mỏ Ngã 5

Vị trí

Hải Thượng, Hải
Thọ, Hải Thiện,
Hải Vĩnh, Hải
Xuân và Hải
Lâm, huyện Hải
Lăng, tỉnh Quảng
Trị

Hải Ba, huyện
Hải Lăng, tỉnh
Quảng Trị

Diện tích

240 ha

206 ha

Trữ lượng

8,693,862 tấn

7,243,443 tấn

Thời hạn

29 năm

MỤC TIÊU

NHÀ MÁY

TRỞ THÀNH NHÀ SẢN XUẤT
HÀNG ĐẦU KHU VỰC VỀ CÁC
SẢN PHẨM CÓ NGUỒN GỐC
TỪ CÁT TRẮNG

Khu mỏ Hải Ba

Chế biến cát trắng công
nghiệp đáp ứng nhu cầu trong
nước và xuất khẩu

Sản xuất tấm Calcium Silicate
và đá ốp lát nhân tạo phục vụ
trong nước và xuất khẩu

Thông tin

Nhà máy

Vị trí

Thôn Trà Trì, xã Hải
Xuân,
huyện
Hải
Lăng, tỉnh Quảng Trị

Diện tích

14 ha

Công suất

1. Cát trắng công
nghiệp:
45.000
tấn/tháng
2.
Tấm
Calcium
Silicate: 5tr m2/năm.
3. Đá ốp lát nhân tạo:
800.000 m2/năm

Tổng vốn
đầu tư

300 tỷ đồng

29 năm

MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG 2018
Trong năm 2018, toàn thể cán bộ công nhân viên công ty nỗ lực thực hiện các
vấn đề đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị thông qua

Hoàn thành kế hoạch
doanh thu lợi nhuận
Thực hiện theo đúng
kế hoạch doanh thu
lợi nhuận đề ra của
Đại Hội Đồng Cổ Đông

Ổn định hệ thống
tổ chức, quản trị
Thúc đẩy quản trị doanh
nghiệp tại Holdings và tại
các khoản mục đầu tư

Đầu tư mạnh vào
ngành cát thủy tinh
Tiếp tục đầu tư vào
ngành cát thủy tinh và
chuỗi giá trị từ cát.

Tìm kiếm, triển khai
các dự án tiềm năng
Tìm kiếm cơ hội, hợp
tác đầu tư các dự án
hạt mầm, nhằm tạo bàn
đạp tạo giá trị sâu rộng.

THU HÚT NHÂN
LỰC TRÌNH ĐỘ
CAO: CHUẨN HÓA
QUY TRÌNH

HƯỚNG ĐẾN MÔ HÌNH
CÔNG TY ĐẦU TƯ

SỨ MỆNH
THU HÚT, XÂY DỰNG
NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH
VỮNG MẠNH

TÌM KIẾM HỢP
TÁC, ĐẦU TƯ MỚI,
LIÊN DOANH, LIÊN
KẾT

TRỞ THÀNH ĐƠN VỊ CÓ
CHUỖI GIÁ TRỊ CHẾ BIẾN
SÂU NGÀNH CÁT TRẮNG
THỦY
TINH,
VLXD,
LOGISTICS, BẤT ĐỘNG
SẢN CÔNG NGHIỆP VÀ
DÂN DỤNG… trong giai
đoạn chưa niêm yết

NHV - GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Văn hóa doanh
nghiệp

Tạo dựng môi trường
làm việc thuận lợi cho tất
cả thành viên, tạo ra giá
trị nhất quán cho doanh
nghiệp và cho chúng tôi

NHÂN LỰC

Thu hút nguồn nhân lực
vững mạnh, chất lượng,
có tính kế thừa

01

MÔI TRƯỜNG

02
ĐẦU TƯ NGÀNH

Tập trung vào các ngành
có tỷ suất sinh lợi tốt, tốc
độ tăng trưởng tốt và ổn
định… tập trung vào nhóm
ngành cát trắng thủy tinh,
logistics, VLXD, bất động
sản công nghiệp và dân
dụng… trong giai đoạn
chưa niêm yết

03

Tối ưu công tác bảo vệ
môi trường tại các
doanh nghiệp đã đầu
tư, gắn chặt với các
chương trình cộng đồng

04
CỘNG ĐỒNG

Xây dựng chương trình
phát triển cộng đồng
gắn chặt với hoạt động
đầu tư và phát triển của
doanh nghiệp và của
chúng tôi

05

Rủi ro về lãi suất

Công ty CP Đầu tư NHV hiện đang hoạt
động theo mô hình Công ty cổ phần và
là Công ty đại chúng, nên hoạt động
của Công ty cũng chịu sự điều chỉnh
của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng
khoán, Luật Thuế Xuất khẩu, Thuế
Nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn
liên quan cũng như các quy định Pháp
luật khác liên quan đến ngành nghề
hoạt động kinh doanh của Công ty.

LÃI SUẤT

LUẬT PHÁP

Rủi ro về luật phát

Rủi ro quản trị công ty

QUẢN
TRỊ

Trong ngắn hạn, có thể nói yếu tố lãi
suất chưa thực sự ảnh hưởng nhiều
đến hoạt động kinh doanh của Công ty
do ban lãnh đạo Công ty luôn có được
sự chủ động, kiểm soát và những điều
chỉnh kịp thời trong công tác điều hành
sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, trong
dài hạn, cùng với sự phục hồi của nền
kinh tế và tình hình lãi suất trên thị
trường biến động ngày càng phức tạp
là một yếu tố rủi ro sẽ tác động không
nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh
của Công ty

RỦI RO

MÔI
TRƯỜNG

Các rủi ro chủ quan chủ yếu là do con
người tạo nên, phát sinh từ sai lầm của
cả cấp lãnh đạo, cán bộ quản lý và
người lao động. Từ quyết định của ban
lãnh đạo, rủi ro có thể xuất hiện qua cơ
cấu cổ đông chưa hiệu quả, tỷ lệ sở hữu
quá phân tán, hoặc có nhiều nhóm cổ
đông lớn nhưng không đồng thuận
Để khắc phục rủi ro về quản trị, Công ty
luôn có kế hoạch rà soát lại các chính
sách, quy trình nội bộ, thủ tục nghiệp
vụ để đảm bảo rằng mọi quyết định,
hoạt động của cấp quản lý luôn chính
xác và mang lại lợi ích thiết thực cho
Công ty

Rủi ro từ môi trường
Các rủi ro từ môi trường như thiên tai,
dịch bệnh, thảm họa thiên nhiên là
những rủi ro bất khả kháng , sẽ ảnh
hưởng rất lớn đến hoạt động của Công
ty

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
04
03

Tình hình tài chính

Cơ cấu cổ đông và
thay đổi vốn chủ sở
hữu

02

05

Tình hình đầu tư

Báo cáo liên quan đến
môi trường & xã hội
01

Tình hình hoạt
động kinh doanh

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Kết quả Doanh thu Lợi Nhuận

Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2018

(Triệu đồng)

94.017

100.000
80.000

120.000

100.000

100.000

72.331

80.000

60.000

60.000

40.000
20.000

(Triệu đồng)

45.000

40.000
3.053
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0
Năm 2016
Doanh thu

10.000

20.000
0

Năm 2017

Năm 2018

Lợi nhuận

Doanh thu

Nguồn: Báo cáo tài chính Hợp nhất 2017

Doanh thu
Doanh thu năm 2017 tăng 29,98% so
với năm 2016, đạt 85,47% Kế hoạch
doanh thu năm 2017 (Nguồn: Báo cáo
tài chính Hợp nhất năm 2017)
Lợi nhuận
Lợi nhuận năm 2017 giảm 81,49% so
với năm 2016, đạt 7,53% kế hoạch lợi
nhuận năm 2017 của Đại Hội Đồng Cổ
Đông thông qua (Nguồn: Báo cáo tài
chính Hợp nhất năm 2017)

Cơ cấu doanh thu năm 2016

Lợi nhuận

Vốn chủ sở hữu
2%

Cơ cấu doanh thu năm 2017

11%

14%

89%
Khoáng sản

22%

62%
Nông sản

Khoáng sản

Nông sản

Vận tải

Khác

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ
Trong năm 2017, Công ty đã thực hiện thoái vốn thành công ty 4 công ty con, công ty liên kết và thực hiện đầu tư
vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị, một công ty sở hữu mỏ cát thủy tinh lớn nhất Việt Nam.

Tình Hình Đầu Tư trong hai năm 2016 & 2017
35.000.000.000

32.000.000.000

30.000.000.000
25.000.000.000
20.000.000.000

0

15.000.000.000
10.000.000.000
5.000.000.000
0
Năm 2016

Năm 2017
Công ty CP Nông nghiệp Việt Hưng

Công ty CP Thủy sản Sông Công

Công ty CP Nông nghiệp Việt Nhật

Công ty CP Nông sản Nam Á

Công ty CP Đầu tư & Khoáng sản VICO Quảng Trị

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Triệu đồng
100.000

97.619

94.017

90.000
80.000

72.332

70.000
60.000

46.278

50.000
40.000
30.000
20.000
10.000

3.005

3.908

3.053

1.201

0
Năm 2016

01

03
04

Nguồn: Báo cáo tài chính Hợp nhất 2017

Tổng tài sản

Tổng tài sản năm 2017 giảm 52,69% so
với năm 2016

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh
doanh

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm
2017 giảm 60,03% so với năm 2016

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận trước thuế năm 2017 giảm
70,75% so với năm 2016

02

05

1.143

Năm 2017

Doanh thu thuần

Doanh thu thuần 2017 tăng 29,98% so
với năm 2016

Lợi nhuận sau thuế
Lợi nhuận sau thuế năm 2017 giảm
81,49% so với năm 2016

565

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
8,0

7,15

7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0

2,40
1,57

1,0

1,48

2,40

2,03

1,28
0,56

0,74
0,13

0,15

0,0
Năm 2016

01

Hệ số thanh toán ngắn hạn

Năm 2017

Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn

02

Hệ số thanh toán nhanh

03

Hệ số Nợ/Tổng tài sản
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

04

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

05

Vòng quay hàng tồn kho

06

Doanh thu thuần/Tổng tài sản

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình
quân

(Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Khả năng sinh lời
0,08

120.000

0,07

0,07

0,04
0,03

97.619

100.000

0,06
0,05

Tài sản – Nợ phải trả

80.000
0,04

0,04

57.725

60.000

0,03

46.278

40.000

0,02
0,01

0,01

0,01 0,01 0,01

20.000

5.935

0

0,00
NĂM 2016

Hệ số lợi nhuận sau thuế
/Doanh thu thuần
Hệ số lợi nhuận sau thuế
/Vốn chủ sở hữu
Hệ số lợi nhuận sau thuế
/Tổng Tài sản
Lợi nhuận từ hoạt động kinh
doanh/Doanh thu thuần

NĂM 2017

NĂM 2016

Tổng tài sản

Tại thời điểm ngày
31/12/2017, tổng tài sản
của Công ty được ghi
nhận là 46.278.726.137
đồng, giảm 52,69% so
với năm ngoái

NĂM 2017

Nợ phải trả
Tổng các khoản nợ phải
trả
năm
2017
là
5.935.445.101
đồng,
trong đó chủ yếu là
khoản phải trả người bán
ngắn hạn 4.907.572.785
đồng. Hệ số Nợ/VCSH ở
mức thấp 0,147 lần.

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
o
o
o
o
o

Vốn điều lệ:
Mệnh giá:
Khối lượng cổ phiếu niêm yết:
Khối lượng cổ phiếu lưu hành:
Sở giao dịch:

32.236.000.000 đồng
10.000 đồng/cổ phiếu
3.223.600 cổ phiếu
3.223.600 cổ phiếu
HNX

58,42%

Cổ
-

THAY ĐỔI VỐN GÓP CHỦ SỞ HỮU

Cổ đông nhỏ
đông lớn
Lưu Minh Thiện (384.000 cp)
Bùi Thu Hà (300.000 cp)
Lưu Thế Phương (300.000 cp)
Bùi Anh Khoa (181.200 cp)
Đặng Thị Ngọc Ánh
(280.000 cp)
Lâm Thị Tố Hân (256.000 cp)
Phan Lưu Minh Thịnh
(182.000 cp)

40.000.000.000
32.236.000.000

35.000.000.000

32.236.000.000

100%

Nước ngoài

30.000.000.000
25.000.000.000

Trong nước

20.000.000.000

20.000.000.000
15.000.000.000
10.000.000.000

100%

5.000.000.000

Cá nhân
Tổ chức

0
Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

BÁO CÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – XÃ HỘI
Quản lý nguồn nguyên vật liệu

Tiêu thụ năng lượng

Tiêu thụ nước

Năm 2017, Công ty thuần thương mại
nông sản, chế biến cát trắng công
nghiệp và cung cấp dịch vụ vận tải,
không sử dụng nguyên vật liệu để sản
xuất và đóng gói sản phẩm.
Tỷ lệ phần trăm nguyên vật liệu được
tái chế, sử dụng để sản xuất sản phẩm
và dịch vụ: không có

Công ty cung cấp dịch vụ vận tải nên
trực tiếp tiêu thụ dầu DO. Tuy nhiên
nhằm giảm sự ô nhiễm môi trường,
trong quá trình lựa chọn xe cơ giới,
công ty ưu tiên các dòng xe tiêu thụ ít
năng lượng.

Lượng nước tiêu thụ của công ty không
đáng kể, chủ yếu là lượng nước tiêu thụ
dành cho các sinh hoạt tại văn phòng Công
ty.

Tuân thủ pháp luật về môi trường

Báo cáo liên quan trách nhiệm
cộng đồng địa phương

Chính sách liên quan người lao động

Công ty luôn nâng cao ý thức bảo vệ
môi trường, tuân thủ chặt chẽ các
quy định của pháp luật về bảo vệ môi
trường

Công ty thường xuyên tham gia các
công tác xã hội tại nơi công ty đặt trụ
sở, nâng cao ý thức trách nhiệm với
cộng đồng đến từng thành viên Công
ty.

Số lượng lao động của công ty hiện tại ở
Holding là 12 người (chưa tính tại các Công
ty đã đầu tư)
Hàng năm công ty đều có chính sách khám
sức khoẻ cho nhân viên công ty. Thực hiện
trích nộp bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội
đầy đủ cho người lao động. Quan tâm đến
việc tổ chức lương, thưởng, phúc lợi phù
hợp với kết quả hoạt động kinh doanh của
Công ty.
Công ty cũng tổ chức các buổi đào tạo, mời
chuyên gia tập huấn cho nhân viên để nâng
cao chất lượng đội ngũ.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Báo cáo HĐQT về
mặt hoạt động Công ty

Báo cáo HĐQT về hoạt động
của Ban Tổng Giám đốc

Kế hoạch và định hướng của
HĐQT

Công tác tổ chức nhân sự
- Năm 2017 đánh dấu bước ngoặt về nhân sự
lớn của công ty với việc miễn nhiệm và bổ
nhiệm các vị trí nhân sự cấp cao Hội đồng
quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế
toán trưởng. Xây dựng một đội ngũ kế thừa
dựa trên trình độ chuyên môn cao và nhiệt
huyết.

Hoạt động giám sát
- Thông qua các cuộc họp Hội đồng
quản trị, Đại Hội đồng Cổ đông, Hội
đồng quản trị kết hợp cùng vơi Ban
kiểm soát theo dõi, chỉ đạo hoạt
động của Ban Tổng Giám đốc trong
việc thực hiện các chiến lược và kế
hoạch kinh doanh năm 2017, đảm
bảo đúng kế hoạch được Đại Hội
đồng Cổ đông thông qua.

Về cơ cấu tổ chức và Quản trị
- Năm 2018, Hội đồng quản trị tiếp
tục cơ cấu toàn bộ hệ thống công
ty theo mô hình quản trị Holding.
- Bổ sung nhân sự có trình độ
chuyên môn cao.
- Xây dựng đào tạo lực lượng kế
thừa.

Quan hệ nhà đầu tư
- Hoàn thành tốt nghĩa vụ của doanh nghiệp
niêm yết trên sàn chứng khoán: Công bố
thông tin, báo cáo kịp thời theo đúng quy
trình, quy định pháp luật
Định hướng và phát triển bền vững
- NHV hướng tới sự phát triển bền vững bắt
đầu từ nội bộ công ty và môi trường bên
ngoài
- Đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, chính
sách lương thưởng, phúc lợi chu đáo, môi
trường làm việc thử thách, hiện đại là những
cơ sở để NHV có thể thu hút nhân tài.

Kết quả giám sát
- Nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc là
đáng ghi nhận, tuy không tránh khỏi
những sai sót. Tuy nhiên Ban Tổng
Giám đốc đã kịp thời khắc phục.
- Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy
đủ các quy định của pháp luật, Điều
lệ công ty, Nghị quyết Đại Hội đồng
Cổ đông và Hội Đồng Quản Trị.

Về hoạt động đầu tư và kinh
doanh
- Tìm kiếm đối tác cùng đầu tư và
phát triển trong hướng đi đã được
vạch ra.
- Thông qua các nghiệp vụ tài
chính, M&A để cơ cấu tài sản Công
ty.

QUẢN TRỊ CÔNG TY – DANH SÁCH HĐQT
STT

Thành viên HĐQT

Chức vụ

Tỷ lệ sở hữu

Kiêm nhiệm HĐQT
Công ty khác

Số buổi
họp

Tỷ lệ tham
dự họp

Ghi chú

1

Nguyễn Hồng Quang

Chủ tịch HĐQT

0%

Chủ tịch H ĐQT Công
ty Cổ phần Solavina

4

100%

Đã miễn nhiệm
ngày 08/07/2017

2

Lý Kiến Nam

Thành viên HĐQT

0%

Không có

4

100%

Đã miễn nhiệm
ngày 07/07/2017

3

Nguyễn Ngọc Anh

Thành viên HĐQT

0%

Không có

4

100%

Đã miễn nhiệm
ngày 07/07/2017

4

Nguyễn Hải Đăng

Thành viên HĐQT

0%

Không có

4

100%

Đã miễn nhiệm
ngày 07/07/2017

5

Trần Thị Chinh

Thành viên HĐQT

0%

Không có

4

100%

Đã miễn nhiệm
ngày 07/07/2017

6

Lưu Minh Thiện

Chủ tịch HĐQT

11,91%

Không có

8

100%

Bổ nhiệm ngày
07/07/2017

7

Dương Thu Uyên

Thành viên HĐQT

0%

Không có

4

50%

Bổ nhiệm ngày
07/07/2017

8

Lâm Thị Tố Hân

Thành viên HĐQT

7,94%

Không có

8

100%

Bổ nhiệm ngày
08/07/2017

9

Hoàng Thị Minh Hằng

Thành viên HĐQT

0,62%

Không có

8

100%

Bổ nhiệm ngày
07/07/2017

10

Phan Lưu Minh Thịnh

Thành viên HĐQT

5,65%

Không có

8

100%

Bổ nhiệm ngày
07/07/2017

QUẢN TRỊ CÔNG TY – CÁC CUỘC HỌP HĐQT
STT

Số Nghị quyết

Ngày ban hành

Nội dung

1

01/2017/NQ-HĐQT/NHV

03/01/2017

Xin rút hồ sơ niêm yết

2

28/2017/NHV/NQ-HĐQT

27/06/2017

Thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết và thực hiện nhận chuyển nhượng cổ
phần của các cổ đông hiện hữu tại công ty cổ phần Đầu tư & Khoáng sản VICO
Quảng Trị

3

30/2017/NHV/NQ-HĐQT

28/06/2017

Quyết định thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017

4

33/2017/NHV/NQ-HĐQT

01/07/2017

Góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV NHV Quảng Trị

5

38/2017/NHV/NQ-HĐQT

08/07/2017

Thay đổi cơ cấu nhân sự trong HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cấp quản lý khác
của Công ty

6

47/2017/NHV/NQ-HĐQT

12/08/2017

Thay đổi cơ cấu nhân sự Ban Tổng Giám đốc

7

64/2017/NHV/NQ-HĐQT

18/08/2017

Thay đổi cơ cấu nhân sự HĐQT

8

67/2017/NHV/NQ-HĐQT

01/09/2017

Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng

9

71/2017/NHV/NQ-HĐQT

04/09/2017

Thông qua kết quả hoàn tất việc thoái vốn tại công ty con, công ty liên kết; Thông
qua kết quả hoàn tất việc chuyển nhượng 10% cổ phần của các cổ đông hiện hữu
của Công ty CP Đầu tư & Khoáng sản VICO Quảng Trị

10

80/2017/NHV/NQ-HĐQT

26/09/2017

Triển khai phương án phát hành; chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào
bán cho cổ đông hiện hữu; Xử lý số cổ phiếu không chào bán hết; đảm bảo thực hiện
phương án phát hành theo quy định khoản 2 Điều 189 Luật Doanh nghiệp

11

90/2017/NHV/NQ-HĐQT

25/10/2017

Tạm dừng triển khai phương án phát hành tăng vốn năm 2017

12

99/2017/NHV/NQ-HĐQT

20/12/2017

Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 và 2017

QUẢN TRỊ CÔNG TY – BAN KIỂM SOÁT
STT

Thành viên BKS

Chức vụ

Tỷ lệ sở hữu

Số buổi
họp

Tỷ lệ tham dự
họp

Ghi chú

1

Lý Thu Hương

Trưởng Ban Kiểm soát

0%

0

0%

Đã miễn nhiệm
ngày
08/07/2017

2

Nguyễn Đức Thắng

Thành viên Ban Kiểm
soát

0%

0

0%

Đã miễn nhiệm
ngày
07/07/2017

3

Nguyễn Đức Tiến

Thành viên Ban Kiểm
soát

0%

0

0%

Đã miễn nhiệm
ngày
07/07/2017

4

Lê Hà Thắng

Trưởng Ban Kiểm soát

0%

1

100%

Bổ nhiệm ngày
07/07/2017
Đã miễn nhiệm
ngày
12/08/2017

5

Phạm Thị Ngọc Hoa

Trưởng Ban Kiểm soát

0%

1

100%

Bổ nhiệm ngày
07/07/2017

6

Nguyễn Quốc Trưởng

Thành viên Ban Kiểm
soát

0%

1

100%

Bổ nhiệm ngày
07/07/2017

STT
1

Số Nghị quyết
49/2017/NHV/NQ-BKS

Ngày ban hành
12/08/2017

Nội dung
Thay đổi cơ cấu nhân sự Ban Kiểm soát

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO & CÁC KHOẢN LỢI ÍCH
HĐQT, BAN KIỂM SOÁT
STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lưu Minh Thiện

Chủ tịch HĐQT

5.000.000

0

0

0

2

Dương Thu Uyên

Thành viên HĐQT

3.000.000

0

0

0

3

Lâm Thị Tố Hân

Thành viên HĐQT

3.000.000

0

0

0

4

Hoàng Thị Minh Hằng

Thành viên HĐQT

3.000.000

0

0

0

5

Phan Lưu Minh Thịnh

Thành viên HĐQT

3.000.000

0

0

0

6

Phạm Thị Ngọc Hoa

Trưởng Ban Kiểm soát

5.000.000

0

0

0

7

Nguyễn Quốc Trưởng

Thành viên Ban Kiểm
soát

3.000.000

0

0

0

STT

Lương
(VND/tháng)

Thưởng

Thù lao

Lợi ích

Người thực hiện giao dịch

Quan hệ với người nội bộ

Số cổ phiếu
đầu kỳ

Số cổ phiếu
cuối kỳ

Lý do tăng,
giảm

1

Đặng Thị Ngọc Ánh

Vợ Chủ tịch HĐQT

80.000 cp
chiếm 2,48%

280.000 cp
chiếm 8,7%

Mua cổ phiếu

2

Lưu Thế Phương

Con trai Chủ tịch HĐQT

150.000 cp
chiếm 4,65%

300.000 cp
chiếm 9,31%

Mua cổ phiếu
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