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Chúng ta vừa trải qua một năm 2009 khép lại với 
hàng loạt những biến động lớn trong nền kinh 
tế và cùng với đó là những thay đổi trong chính 
sách vĩ mô.

Trong đầu năm, nền kinh tế ảnh hưởng bởi lạm 
phát tăng cao, chính sách thắt chặt tiền tệ, hạn 
chế ngân sách, tuy nhiên trong những tháng cuối 
năm chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ cũng 
được nới lỏng, gói kích thích kinh tế trị giá 160 
tỷ đồng đã được đưa ra vào tháng 5/2009; bao 
gồm cả hạ lãi suất, tăng tín dụng, tăng chi tiêu 
Chính phủ và giảm thuế. Nhờ nỗ lực của Chính 
phủ, nền kinh tế Việt Nam đã có những chuyển 
biến tích cực, tăng trưởng trở lại với tốc độ được 
cải thiện dần. Tốc độ tăng trưởng GDP rớt mạnh 
từ 6,23% năm 2008 xuống còn 3,1% trong Quý 
I/2009, mức thấp nhất trong nhiều năm qua, dần 
tăng trở lại 4,5%, 5,8%, 6,9% lần lượt trong các 
Quý II, III, IV/2009 và cả năm 2009 đạt 5,32%. 
Ngành xây dựng nói chung và ngành vật liệu xây 
dựng nói riêng cũng bị ảnh hưởng trong những 
tháng đầu năm, nhưng những tháng cuối có 
nhiều tín hiệu khả quan.

Thể hiện cụ thể trong năm vừa qua, nhờ vào sự 
nỗ lực đóng góp của toàn thể CBCNV, ban lãnh 
đạo Công ty và sự ủng hộ của Quý cổ đông, 
Công ty cổ phần Hóa An chúng ta đã đạt được 

Doanh thu năm 2009 đạt 192,6 tỷ đồng, hoàn thành 127,22% so với 
kế hoạch, tăng 21,3% so với năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 67,9 
tỷ đồng, hoàn thành 283,3% so với kế hoạch, tăng 81,49% so với 
năm trước.

những thành quả đáng ghi nhận. Doanh thu năm 
2009 đạt 192,6 tỷ đồng, hoàn thành 127,22% so với 
kế hoạch, tăng 21,3% so với năm trước, lợi nhuận 
sau thuế đạt 67,9 tỷ đồng, hoàn thành 283,3% so 
với kế hoạch, tăng 81,49% so với năm trước.

Bước sang năm 2009, Hội đồng quản trị Công 
ty vẫn xác định chiến lược kinh doanh cốt yếu là 
củng cố và phát triển năng lực cạnh tranh trong 
lĩnh vực khai thác, sản xuất và kinh doanh đá xây 
dựng, tăng cường khảo sát, tìm kiếm mỏ có chất 
lượng để tăng tốc phát triển trong những năm tới. 

Tôi tin tưởng rằng, với sự phát triển thương hiệu 
bền vững, uy tín ngày hôm nay và tiếp tục nhờ sự 
ủng hộ, tin tưởng và hợp tác của Quý cổ đông, 
nhà đầu tư, khách hàng, đối tác kinh doanh và nỗ 
lực không ngừng phát triển của Cán bộ công nhân 
viên, Ban lãnh đạo và Hội đồng Quản trị Công 
ty trong tương lai, Công ty sẽ phát triển và hoàn 
thành tốt kế hoạch năm 2010 đề ra.

Thay mặt Công ty cổ phần Đá Hóa An, tôi xin có 
lời cảm ơn sâu sắc đến Quý cổ đông, đối tác, cơ 
quan đoàn thể và toàn thể cán bộ công nhân viên 
Công ty đã góp phần giúp Đá Hóa An phát triển 
bền vững trong những năm qua và phát huy hơn 
nữa trong các năm tiếp theo. 

Tp. Biên Hòa, ngày 16 tháng 4 năm 2010

TRẦN PHƯƠNG TÙNG
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HĐQT
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1.TỔNG QUAN CÔNG TY, MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC   
PHÁT TRIỂN

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

15/04/2004:
Cổ phiếu Công ty  (DHA) 
chính thức giao dịch tại Sở 
GDCK TP.HCM. Vốn điều lệ 
là 38,5 tỷ đồng 

2006:
Sản lượng sản xuất công 
nghiệp của Công ty đạt 
1.230.000 m3, tổng doanh thu 
đạt 83,9 tỷ đồng, lợi nhuận 
sau thuế đạt 22,6 ỷ đồng

10/9/2007:
UBCKNN chấp thuận 
phát hành thêm cổ 
phiếu tăng vốn lên thành 
100.996.700.000 VND

2008: 
Được Ủy ban nhân 
dân tỉnh Đồng Nai 
tặng bằng khen và 
được chủ tịch nước 
tặng Huân chương 
lao động hạng nhất

1996:
Công ty nâng cấp thiết bị, đầu 
tư mua máy nghiền Allis (Hoa 
Kỳ) trị giá 1,1 triệu USD (12 
tỷ đồng) với công suất 240 
tấn/giờ, máy khoan thủy lực 
XL635 (3,7 tỷ đồng), máy xúc 
Volvo L90 C Thụy Điển (1,6 tỷ 
đồng), công suất 2,5 m3/gầu.

1998:
Thành lập thêm Xí nghiệp 2 khai 
thác đá tại xã Suối Trầu, Huyện 
Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, mỏ có 
trữ lượng 5,5 triệu m3 và có khả 
năng khai thác 200.000 m3/năm.

1999:
Công ty nhận chuyển nhượng 
lại quyền khai thác mỏ Núi Gió, 
Tỉnh Bình Phước, có công suất 
khai thác tối đa 250.000 m3/năm

01/2001:
UBND Tỉnh Đồng Nai 
cấp phép cho Công ty 
nâng công suất khai 
thác lên 1.000.000 tấn/
năm tại mỏ Đá Hóa An 
tới năm 2010

18/4/2000:
Chuyển thành công ty cổ phần 
với vốn điều lệ 25 tỷ đồng, là một 
trong những doanh nghiệp đầu 
tiên của Bộ xây dựng tiến hành 
cổ phần hóa toàn bộ Công ty

01/09/1980:
Tách thành Xí nghiệp đá 
Hóa An, Công suất thiết 
kế ban đầu 50.000 m3 đá 
các loại

11/08/1984:
Nâng sản lượng khai thác 
lên 200.000 m3/năm

12/02/1993:
Thành lập Xí nghiệp Khai thác 
đá Hóa An, với vốn điều lệ 
1.858.000.000 đồng.

12/11/1994:
Nâng công suất khai thác 
từ 200.000 m3/năm thành 
500.000 m3/năm 

27/03/1995:
Đổi tên thành Công ty khai 
thác đá và vật liệu xây dựng 
Hóa An, trực thuộc Tổng 
Công ty xây dựng số 1
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1.2. Ngành nghề kinh doanh chính

1.3. Các sản phẩm của Công ty

1.4. Quá trình thay đổi vốn điều lệ

SỨ MỆNH, TẦM NHÌN

Khai thác và chế biến khoáng sản.• 
Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng.• 
Đầu tư kinh doanh hạ tầng, nhà ở , bến bãi, kho hàng.• 
Xuất khẩu VLXD và chuyên gia trong lĩnh vực VLXD.• 
Nhận thầu xây lắp công trình dân dụng công nghiệp giao thông thủy lợi.• 
Dịch vụ vận chuyển, du lịch, dịch vụ khai thác.• 

 Sứ mệnh
Cung cấp sản phẩm chất lượng tốt với chính sách giá cả • 

hợp lý, đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng theo yêu cầu của 

khách hàng là tiêu chí hoạt động lâu dài. 

Góp phần tạo lên sự gắn kết và nâng cao chất lượng cuộc • 

sống cộng đồng.

 Tầm nhìn
Hướng đến doanh nghiệp khai thác đá xây dựng chất lượng • 

hàng đầu tại các tỉnh khu vực phía Nam 

Quy cách sản phẩm Công dụng

Đá 1x1, 1x2 Trộn bê tông xây nhà, cầu đường 

Đá 2x4, 4x6, 5x7, v.v Đúc móng nền, lót đường

Đá mi, đá bụi (thứ phẩm đi kèm) Đổ bê tông mịn, lát mặt đường (nhựa nóng), 

san lấp mặt bằng, làm gạch bông

Đá nguyên khai từ mỏ đá Hóa An của Công ty có thể được chế biến theo các 
quy cách sản phẩm như sau:

Sản phẩm đá 1x1 và 1x2 được Công ty tập trung 
sản xuất. Các quy cách sản phẩm 2x4, 4x6 và 
5x7 … sẽ được sản xuất khi có yêu cầu của 
khách hàng và khi thống kê phân tích sẽ được 
tiến hành quy đổi sang đá 1x2. Các sản phẩm đá 

mi và đá bụi là thứ phẩm đi kèm theo trong quá 
trình chế biến (nghiền) đá nguyên khai ra các 
quy cách ở trên. Tỷ lệ theo thứ phẩm này chiếm 
khoảng từ 25% -30%.

Thờiđiểm 
tăng Mục đích tăng Số vốn

tăng thêm VĐL sau khi tăng

Vốn điều lệ ban đầu      25.000.000.000 

Tăng lần 1 2005 Bổ sung vốn sản xuất kinh doanh 10.000.000.000    35.000.000.000 

Tăng lần 2 2006 Bổ sung vốn sản xuất kinh doanh   3.500.000.000    38.500.000.000 

Tăng lần 3 2007 Bổ sung vốn sản xuất kinh doanh 28.565.000.000    67.065.000.000 

Tăng lần 4 2008 Huy động đầu tư vào các 
mỏ và bổ sung vốn sản xuất 
kinh doanh

33.931.700.000  100.996.700.000 

TỔNG QUAN CÔNG TY, MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

8  | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN 9  | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2009



2. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhìn chung, tình hình kinh tế thế giới năm 2009 có nhiều biến động phức tạp, khủng 
khoảng tài chính và suy thoái toàn cầu tác động trực tiếp đến nền kinh tế nước ta 
và ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của ngành Xây dựng. Tuy nhiên, trong những 
tháng cuối năm, nhờ những giải pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế, chính sách hỗ trợ 
nền kinh tế nên nền kinh tế đã duy trì được mức tăng trưởng là 5,32%. Giá trị sản 
xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành xây dựng năm 2009 đạt 123.437 
tỷ đồng, bằng 104,1% so với kế hoạch năm, tăng 14,6% so với thực hiện năm 2008. 

Xét đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 
của DHA, dù tình hình kinh tế có nhiều biến động 
nhưng năm 2009 tiếp tục là năm thành công 
của Công ty. Doanh thu năm 2009 đạt 192,6 

Hội đồng quản trị công ty đã phát huy được khả năng lãnh đạo, sớm đạt kế hoạch về doanh thu và lợi 
nhuận đề ra tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2009. 

Tổng sản lượng tiêu thụ các loại sản phẩm: 1.462.954 m• 3, đạt 104,2% so với KH
Doanh thu sản xuất từ mỏ Hóa An: 180 tỷ đồng, đạt 136,8% so với KH• 
Doanh thu sản xuất từ mỏ Thường Tân: 12,5 tỷ đồng, đạt 94,5% so với KH • 
Thu nhập b/q người lao động/tháng: 6,9 tỷ đồng, đạt 124,2% so với kế hoạch• 

2.1. Tình hình hoạt động của Công ty  
tỷ đồng, hoàn thành 127,22% so với kế hoạch, 
tăng 21,3% so với năm trước, lợi nhuận sau thuế 
đạt 67,9 tỷ đồng, hoàn thành 283,3% so với kế 
hoạch, tăng 81,49% so với năm trước. 

Biểu đồ tăng trưởng Doanh thu qua các năm
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Biểu đồ tăng trưởng Lợi nhuận qua các năm
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Sản lượng tiêu thụ năm 2009 đạt 1.462 ngàn m3, 
tăng 10% so với năm 2008, trong đó mỏ Hóa An 
đạt 1.269 ngàn m3, mỏ Thường Tân 193,8 ngàn 
m3. Riêng mỏ Núi Gió tại tỉnh Bình Phước, dự 
kiến có doanh thu theo kế hoạch năm 2009 từ 
diện tích 3ha đã được bóc phủ hoành thành. Tuy 
nhiên, UBND Tỉnh Bình Phước vừa phê duyệt 
phương án khoanh vùng cấm, tạm thời cấm hoạt 
động khoáng sản trên địa bàn Tỉnh nhằm quy 
hoạch Hồ Sóc Trào, trong đó có mỏ đá Núi Gió, 
diện tích tạm thời bị cấm là 10ha (tổng diện tích 
mỏ Núi Gió là 18,5ha). Do vậy, tháng 12/2009 
Công ty đã phải ký hợp đồng bóc phủ đất tại vị 
trí mới 4ha, thời gian bóc phủ tối đa 6 tháng mới 
đưa vào khai thác sản phẩm. 

Doanh thu và lợi nhuận trong năm 2009 đều tăng 
và vượt kế hoạch so với năm 2008. Trong đó lợi 
nhuận sau thuế tăng 81,49% so với năm ngoái do 
sản lượng và giá sản phẩm đều tăng. Ngoài ra, 
Công ty được hoàn nhập dự phòng giảm giá các 
khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn 15,6 
tỷ đồng. Hội đồng quản trị và Ban giám đốc luôn 
nhất trí đề ra những chính sách giá cả linh hoạt 
theo giá thị trường nhằm đạt hiệu quả hoạt động 
kinh doanh cao nhất.

Công ty cũng đã được cấp phép gia hạn thời gian 
khai thác Mỏ Hóa An đến hết năm 2010, HĐQT và 
BGĐ Công ty cũng sớm có kế hoạch tìm kiếm các 
nguồn khai thác từ các mỏ mới như Mỏ Núi Gió, 
Thường Tân, Tân Cang 3 và nguồn dự trữ đá hỗn 
hợp từ mỏ Hóa An sau khi ngừng khai thác. 
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Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cổ phần Hóa An, với vai trò đại diện cho các cổ đông của DHA, 
đã làm việc nỗ lực, để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả cao.

Trong năm 2009 các thành viên HĐQT đã • 
hoàn thành xuất sắc các công việc, nhiệm vụ 
được phân công, góp phần quyết định hoàn 
thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế 
do Đại hội đồng cổ đông giao;

 
Trong năm 2009 HĐQT tiến hành họp định kỳ • 
06 lần, không có họp bất thường, trong cuộc 
họp HĐQT nghe Tổng giám đốc báo cáo tình 
hình hoạt động của Công ty, đặc biệt là thực 
hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư các 
dự án, đầu tư tài chính, các thành viên nghe 
và tham gia ý kiến, sau đó ra nghị quyết thực 
hiện những công việc trọng tâm; 

 
Thông qua công tác kế hoạch SXKD: thông • 
qua kế hoạch SXKD năm 2009, chỉ đạo điều 
chỉnh một số đơn giá bán của các loại sản 
phẩm, khi nguyên liệu đầu vào tăng cao, 
để không ảnh hưởng tới hoạt động SX, lợi 
nhuận của Công ty;

Công ty đã được gia hạn khai thác mỏ đá Hóa • 
An đến hết năm 2010, vì vậy Công ty tiếp tục 
khai thác tối đa công suất, đồng thời khai thác 
nguồn đá hỗn hợp nhằm dự trữ nguồn cung 
cho năm 2011 và các năm tiếp theo. 

Bên cạnh đó, Mỏ Thường Tân được đầu tư • 
thêm trang thiết bị và khai thác mỏ dần dần đi 
vào ổn định. Hiệu quả sản xuất kinh doanh Mỏ 
Thường Tân từ tháng 11/2009 đã bắt đầu có 
lãi nên Công ty tiếp tục tập trung khai thác  và 
dự kiến đây sẽ là nguồn thu ổn định của Công 
ty trong các năm tới.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ khai thác, sản xuất, • 
tiêu thụ tại các mỏ Công ty đang sở hữu và 
đẩy nhanh tiến độ cấp phép các dự án mới.

Tìm kiếm, khảo sát và nghiên cứu thêm mỏ • 
đá tại Tỉnh Đồng Nai, và các tỉnh lân cận 
khác, để mở rộng quy mô hoạt động ngang 
tầm với công ty.

2.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị 2.3. Mục tiêu thực hiện trong năm 2010

2.4. Mục tiêu dài hạn

Các thành viên HĐQT tâm huyết với Công ty, • 
đoàn kết nhất quán trong công việc, trên tinh 
thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, vì tập 
thể cổ đông và người lao động, theo dõi chỉ 
đạo sâu sát các công việc của ban điều hành 
Công ty;

Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, đóng • 
góp ý kiến với ban điều hành và xây dựng 
nghị quyết sát thực, giúp cho Ban điều hành 
giải quyết tốt các công việc phát sinh. Tạo 
mọi điều kiện thuận lợi nhất cho Tổng giám 
đốc hòan thành nhiệm vụ;

Luôn suy nghĩ tìm ra những hướng phát triển • 
mới, nhằm đa dạng ngành nghề, sản phẩm 
đảm bảo sự phát triển lâu dài của công ty;

Công tác đầu tư: theo dõi, chỉ đạo sát sao • 
tiến độ các dự án, phê duyệt đầu tư các 
dự án, quyết định thành lập chi nhánh, Xí 
nghiệp, bổ nhiệm cán bộ quản lý…

Mỏ Núi Gió bắt đầu có sản phẩm từ Quý • 
2/2009, hơn nữa, chất lượng đá của mỏ 
được đánh giá chất lượng khá tốt, đây sẽ là 
lợi thế cạnh tranh so với các mỏ lân cận.

Mỏ đá Tân Cang 3 đã được cấp phép khai • 
thác vào tháng 9 năm 2009 nên Công ty đang 
tiến hành đấu thầu đưa vào khai thác và xây 
dựng một số công trình cơ bản. 

Mỏ Thạnh Phú 2 tại xã Thiên Tân, Đồng Nai • 
đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư do 
UBND tỉnh cấp. Công ty tiếp tục thúc đẩy 
công tác xin cấp giấy phép khai thác trong 
thời gian sớm nhất. 

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh khai • 
thác mỏ truyền thống, đẩy mạnh nghiên cứu 
phát triển sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa 
nguồn doanh thu.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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3. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 3.1. Báo cáo tình hình tài chính
a. Chỉ số tài chính

b. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Hoạt động sản xuất kinh doanh• 

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2007, 2008, 2009

Ghi chú: Lợi nhuận thực hiện năm 2009  đã trừ lỗ mỏ Thường Tân là 1,07 tỷ đồng

1 Khả năng thanh toán Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009

Khả năng thanh toán hiện thời 4,7 5,9 5,13

Khả năng thanh toán nhanh 1,0 1,6 4,2

2 Cơ cấu tài sản

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 45,5% 57,5% 60,5%

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 54,5% 42,5% 39,5%

3 Cơ cấu nguồn vốn

Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 12,2% 7,1% 8,2%

Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn 87,8% 92,9% 91,8%

4 Chỉ số sinh lợi

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS) 36% 26% 35%

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) 15% 14% 19%

Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) 17% 15% 21%

5 Thu nhập/cổ phiếu

Thu nhập trên mỗi cổ phần (đồng/cp) 5.371 4.103 6.762

Chỉ tiêu thực hiện  Năm 2008 
Thực hiện

Năm 2009 Tỷ lệ

Kế hoạch Thực hiện TH 2009/ 
TH 2008

TH 2009/ 
KH 2009

Tổng sản phẩm các loại (m3) 1.349.215 1.404.000 1.462.954 108% 104%

+ Mỏ Hóa An 1.232.423 1.130.000 1.269.059 103% 112%

+ Mỏ Thường Tân 116.792 204.000 193.895 166% 95%

+ Mỏ Núi Gió - 70.000 - - -

Dự trữ đá hỗn hợp mỏ Hóa An - 1.000.000 711.238 - 71%

Tổng doanh thu sản xuất 173.708.068 151.395.000 200.684.414 116% 133%

DT sản xuất mỏ Hóa An 153.088.076 131.600.000 180.043.567 118% 137%

DT  sản xuất mỏ Thường Tân 5.644.403 13.295.000 12.563.133 223% 94%

DT sản xuất mỏ Núi Gió - 4.900.000 - - -

DT hoạt động tài chính 14.975.589 1.600.000 8.077.714 54% 505%

Tổng lợi nhuận trước thuế 48.546.440 32.070.000 81.831.909 169% 255%

Tổng lợi nhuận sau thuế 37.413.240 24.052.000 67.901.403 181% 282%
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Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu từ những 
tháng cuối năm 2008, phần nào đã trực tiếp 
ảnh hưởng đến các hoạt động của Công ty, 
như tình hình tiêu thụ sản phẩm đá xây dựng 
giảm trong những tháng đầu năm 2009, 06 
tháng đầu năm 2009 sản phẩm chủ lực mỏ 
Hóa An là đá 1x2 sản lượng chỉ đạt 84% so 
cùng kỳ năm 2008. Tuy nhiên tình hình tiêu thụ 
từ tháng 07/2009 trở đi có nhiều chuyển biến 

Trong năm 2009, tổng doanh thu của Công ty 
đạt gần 200 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ các 
mỏ đá là 192 tỷ đồng. Tổng doanh thu trong 
năm 2009 đã hoàn thành 133% so với kế hoạch 
từ đầu năm và đạt 116% so với năm 2008. 
Trong đó, Doanh thu mỏ Hóa An đạt 180 tỷ 
đồng, hoàn thành 137% so với kế hoạch, và đạt 
118% so với năm 2008. Mỏ Thường Tân trong 
năm 2009 doanh thu tăng đáng kể so với năm 
2008 đạt 223%. Dự kiến trong năm 2010, mỏ 
Thường Tân sẽ mang lại lợi nhuận cho Công ty. 

tốt, mức tiêu thụ mạnh hơn so với cùng kỳ năm 
2008. Sản lượng sản phẩm chủ lực đá 1x2 cả 
năm 2009 đạt 908.329m3, đạt 103,7% so với 
năm 2008 (năm 2008 đạt 876.000m3).

Nhà nước điều chỉnh mức thuế suất thuế 
GTGT từ 5% lên 10%, do đó Công ty điều 
chỉnh đơn giá khoán tăng thêm 5% cho các 
khâu sản xuất. 

Bảng điều chỉnh giá bán sản phẩm đá trong năm 2009

Bảng Tổng sản lượng tiêu thụ qua từng năm 2003 -2009 (Đvt: m3)

Các khoản chi phí ảnh hưởng đến lợi nhuận  2009 của Công ty

250.000

Đá 1x1 Đá 1x2

200.000
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0
1/1 32/2 15/3 24/3 2/4 3/6 8/6 2/11

Nhìn chung, tình hình kinh tế có nhiều biến 
động nhưng tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh 
thu kể từ năm 2005 đạt trung bình 42%. Điều 
này cho thấy sự nỗ lực không ngừng của các 
cán bộ công nhân viên và Ban điều hành Công 
ty trong năm vừa qua. 

Sản phẩm của Công ty chủ yếu tiêu thụ tại các 
thị trường TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh Miền Đông 
Nam bộ và Miền Tây Nam bộ. Công ty đã phấn 
đấu đạt tổng sản lượng tiêu thụ của Công ty 
tăng trưởng khá đều qua các năm, trung bình 
khoảng 8%-9%. Trong năm 2009, sản lượng 
tăng 10% so với năm 2008. 

Giá vốn hàng bán của Công ty trong năm 2009 
chiếm 58,3% tổng doanh thu, tăng 7,3% so 
với năm 2008. Nguyên nhân tăng chủ yếu là 
do tình hình giá xăng dầu trong quí 1/2009 
giảm, cuối quí 2 bắt đầu tăng, tính từ đầu 
tháng 05/2009 trở đi giá dầu nhiều lần điều 
chỉnh tăng, ở kỳ tăng giá cuối cùng của năm 
2009 (15/12/09) giá dầu diesel đã tăng lên 
14.600đ/lít so với giá đầu năm là 11.000đ/lít, 
thì tỉ lệ tăng thêm là 35%. Điều này khiến chi 
phí khoán sản xuất ở một số khâu chính như 
khoan lớn, đập đá quá cỡ, xúc và vận chuyển 
hàng hóa và nghiền sàng tăng cao do phải 
điều chỉnh giá tăng cho các đơn vị khoán. 

Loại đá 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Đá 1x1, 1x2, v.v… 587.757 784.830 838.604 793.284 881.085 891.919 1.204.894 

Đá khác 76.482 156.354 167.322 362.200 367.230 441.008   258.060 

Tổng cộng 664.239 941.184 1.005.926 1.155.484 1.248.315 1.332.927 1.462.954 

Chỉ tiêu Năm 
2008

Tỷ trọng %/
doanh thu 

2008
Năm 2009

Tỷ trọng %/
doanh thu 

2009

% Tăng (+)/
Giảm (-)

Giá vốn hàng bán 80.909 51,0% 112.307 58,3% 7,3%

Chi phí bán hàng  6.091 3,8% 6.792 4,0% 0,2%

Chi phí quản lý doanh nghiệp   7.918 5,0% 13.555 7,0% 2,0%

Chi phí khác           -   - - 0,0% -

Tổng chi phí 94.917 59,8% 132.655 68,9% 9,1%

Tổng doanh thu 58.732 -  192.607 - -

Đá 1x1, 1x2, v.v... Đá khác Tổng cộng
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Giá vật liệu nổ (VLN) giảm so cuối năm 2008 
(ngày 01/01/2009 tăng VAT từ 5% lên 10%, sau 
đó ngày 06/01/2009 giảm giá 7,5%), mức giảm 
còn lại là 2,5%, đến ngày 01/06/2009 giảm 
thêm 5,4%. Tuy nhiên vào đầu tháng 09/2009 
giá phụ kiện vật liệu nổ lại tăng thêm 6% -7%.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh 
nghiệp có tăng so với năm 2008, nhưng là hợp 
lý theo xu hướng tăng, tương ứng tỷ lệ tăng 
doanh thu. Chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm 
7% trên tổng doanh thu, tăng 71% so với năm 
2008 là chủ yếu là chi phí trả lương cho các 
cán bộ công nhân viên công ty tăng theo xu 
hướng tăng của thị trường lao động. 

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động sản xuất 
kinh doanh đá có mức tăng trưởng khá cao 
81,5% so với năm 2008 và đạt 282% so với 
kế hoạch đề ra. Lợi nhuận năm 2009 tăng cao 
một phần cũng do Công ty được hoàn nhập 

Từ bảng số liệu cho thấy, cơ cấu tài sản và 
nguồn vốn của Công ty trong năm khá cân đối. 
Đến thời điểm cuối năm 2009, Công ty không 
còn các khoản vay ngắn hạn và dài hạn. 

a. Đầu tư vào các dự án:

 Trong năm 2009, chi tiết tiến độ đầu tư vào 
từng dự án được trình bày cụ thể như sau:

Tiến độ các dự án:
Mỏ đá Hóa An: Công ty đã được gia hạn và 
cấp phép khai thác hết 31/12/2010. 

 
 Ngoài ra, dự án đầu tư cải tạo xây dựng khu 

du lịch sinh thái và nhà ở khu mỏ Hóa An: 
Phòng quản lý đô thị, UBND TP. Biên Hòa đã 
có tờ trình gửi Sở xây dựng điều chỉnh qui 
hoạch, ngày 13/07/2009 Sở XD đã có tờ trình 
gửi UBND tỉnh để phê duyệt chính thức theo 
ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 
1963/UBND-CNN ngày 07/07/2009 : “ Chấp 
thuận chủ trương cho Công ty cổ phần Hóa 
An được đầu tư cải tạo, xây dựng khu du lịch 

b. Đầu tư tài chính

 Công ty đang nắm giữ cổ phiếu của 16 Công 
ty cổ phần với tổng giá trị là 64,261 tỷ đồng 
(giá trị khi mua). Trong đó đầu tư dài hạn vào 
03 Công ty (Cty CP gạch ngói Đồng Nai; Cty 
CP cơ khí XD Tân Định; Cty CP XD &DV nhà 
Q8) với tổng giá trị là 18,817 tỷ đồng, số còn 
lại là đầu tư ngắn hạn. Thu nhập từ hoạt động 
tài chính là 23 tỷ đồng, trong đó hoàn nhập dự 
phòng đầu tư chứng khoán là 15,7 tỷ đồng. 

dự phòng các khoản đầu tư tài chính ngắn 
hạn, dài hạn là 15,6 tỷ đồng. Tỷ suất sinh lợi 
trên vốn chủ sở hữu đạt 21%, đây là tỷ lệ sinh 
lợi khá cao trong tình hình hiện nay.

Cơ cấu tài sản và nguồn vốn• 

Bố trí cơ cấu tài sản và nguồn vốn Đvt Năm 2008 Năm 2009 Tăng/giảm

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản % 57,5% 60,5% 3,0%

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản % 42,5% 39,5% -3,0%

Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 7,1% 8,2% 1,1%

Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 92,9% 91,8% -1,1%

Xét dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh 
biến động chủ yếu do hàng tồn kho trong năm 
tăng cao tới 26 tỷ đồng, tăng 1,7 lần so với cùng 
kỳ năm ngoái. Do chủ yếu là Công ty đang đẩy 
mạnh khai thác nguồn đá từ mỏ Đá Hóa An để 
tích trữ sản phẩm cho các năm sau, sau khi mỏ 
Hóa An đóng cửa. 

3.2. Hoạt động đầu tư

sinh thái và nhà ở sau khi ngưng khai thác mỏ 
đá của Công ty tại xã Hóa An, thành phố Biên 
Hòa đồng thời giao cho UBND TP. Biên Hòa 
cập nhật chức năng qui hoạch chi tiết xã Hóa 
An, TP. Biên Hòa trình duyệt theo qui định”.

 
 Ngày 08/12/2009 đến nay UBND TP. Biên Hòa 

đã có Tờ trình qui hoạch 1/2000, thống nhất 
việc thỏa thuận địa điểm, đề nghị Sở KH&ĐT  
giới thiệu địa điểm dự án cho Công ty, cho 
Công ty lập thủ tục đầu tư theo qui định.

 Mỏ đá Thường Tân: xã Thường Tân, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương: các hoạt động 
SXKD đang có chiều hướng phát triển tốt. 
Hiện tại đang khai thác ở tầng 1 và một phần 
ở tầng 2, chất lượng đá tốt hơn và khả năng 

tiêu thụ tốt hơn, sản phẩm tiêu thụ chủ yếu 
vẫn là thị trường miền Tây Nam bộ. Hiệu quả 
SXKD tại Thường Tân từ tháng 11/2009 đã 
bắt đầu có lãi do Công ty đã cải tiến dùng máy 
cuốc bốc đất đá phong hóa, không phải khoan 
nổ mìn nên đã tiết giảm được chi phí rất lớn.

 
 Tháng 11/2009, Công ty đã đầu tư một trạm 

điện hạ thế 630KVA để lắp đặt thêm một máy 
nghiền sàng và phục vụ cho trạm bơm, hai 
dàn máy khoan điện, đồng thời đã cho thuê 
lại cảng để tăng năng lực tiêu thụ sản phẩm ≥ 
35.000m3/tháng đá các loại.

 Mỏ đá Núi Gió: Ngày 12/01/2009 UBND tỉnh 
Bình Phước ra quyết định số 55/QĐ-UBND 
về việc phê duyệt phương án khoanh định 
vùng cấm, tạm thời cấm họat động khoáng 
sản trên địa bàn tỉnh, trong đó có mỏ đá Núi 
Gió của Công ty nằm trong qui hoạch Hồ Sóc 
Trào (68,5ha). Trong đó diện tích của Công ty 
tạm thời cấm giảm khoảng 10ha so với giấy 
phép khai thác. Ngày 26/06/2009 UBND tỉnh 
Bình Phước ra quyết định số 1821/QĐ-UBND 
về việc ngưng thực hiện QĐ số 55/QĐ-UBND 
để điều tra đánh giá và qui hoạch lại, giao cho 
Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp 
với các ngành liên quan rà soát, tham mưu 
cho UBND tỉnh xem xét phê duyệt điều chỉnh 
quyết định trên trong quí IV năm 2009, đến 
nay UBND tỉnh Bình Phước vẫn chưa có quyết 
định chính thức. 

 

 Mỏ đã xây dựng xong đường dây trung thế và 
trạm biến áp 750KVA vào khu vực sân công 
nghiệp, đóng điện nghiệm thu vào giữa tháng 
07/2009. Hiện nay Công ty đang nghiệm thu 
khối lượng bóc đất phủ diện tích 3ha nhưng 
nằm trong khu vực tạm cấm họat động khoáng 
sản.  Do vậy, tháng 12/09 Công ty ký hợp 
đồng bóc đất phủ tại vị trí mới với diện tích 
4ha, thời gian bóc phủ tối đa 06 tháng.

 Dự án mỏ đá Tân Cang 3: đã được cấp phép 
khai thác, Công ty tiến hành tổ chức đấu thầu 
rộng rãi bóc đất phủ 5ha và đã ký hợp đồng 
thi công bóc 5ha đất phủ với Công ty TNHH 
Hữu Trọng (đơn vị trúng thầu) với giá trúng 
thầu là 488.985.000đ/ha; Tổng giá trị hợp 
đồng là 2.444.925.000đ (có thuế GTGT), thời 
gian thi công 06 tháng kể từ ngày ký HĐKT 
10/12/2009. HIện nay đang tiến hành xây 
dựng cơ bản như nhà văn phòng, sân công 
nghiệp, đắp bờ bao mỏ…

 Dự án mỏ đá Thạnh Phú 2: UBND tỉnh Đồng 
Nai đã phê duyệt trữ lượng khai thác 8,779 
triệu m3, ngày 05/03/2010 Công ty đã nhận 
được Giấy chứng nhận đầu tư do UBND tỉnh 
cấp. Hiện nay đang hoàn thiện thủ tục trình 
UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác.

Chi phí hoạt động tài chính là 1,9 tỷ đồng. 
Lãi từ hoạt động tài chính năm 2009 đạt 21 
tỷ đồng, góp phần đáng kể vào kết quả hoạt 
động kinh doanh của Công ty trong năm 2009. 

 Ngoài ra, dự án tham gia góp vốn vào Công 
ty cổ phần xi măng Tây Ninh: tính đến 
31/12/2009 Công ty đã góp vốn 27,125 tỷ 
đồng đạt khoảng 89,7% trên tổng số vốn góp.

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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3.3. Hoạt động Marketing

3.4. Chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2010

Với thuận lợi về vị trí gần thị trường tiêu thụ, • 
chất lượng đá Công ty thuộc loại tiêu chuẩn, 
có màu xanh đẹp hơn so với các mỏ lân cận, 
vì vậy mỏ của Công ty luôn được khách hàng 
tìm và biết đến, khách hàng thu mua tại sản 
phẩm tại kho ở mỏ đá của Công ty.

Công ty luôn đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, • 
tiêu thụ sản phẩm bằng các hình thức giảm 
giá bán sỉ, khuyến mãi hoa hồng môi giới, 
thưởng tiêu thụ cuối năm.

Ngoài những thị trường tiêu thụ truyền thống, • 
Công ty tiến hành tiếp thị, giới thiệu sản 
phẩm mở rộng đến các các tỉnh của Miền Tây 
Nam Bộ, Đông Bộ. 

Stt Chỉ tiêu Thực hiện 
năm 2009

Kế hoạch 
năm 2010

Tỷ lệ (%) 
2010/2009

1 Tổng sản phẩm sản xuất trong năm(m3) 1.462.954 1.600.000 109,4 %

Trong đó:

+ Mỏ Hóa An (các loại SP) 1.269.059 1.180.000 92,9 %

+ Mỏ Thường Tân (các loại SP)         193.895 420.000 216,6 %

+  Mỏ Núi Gió (đá hỗn hợp) - 45.000 -

+  Dự trữ đá hỗn hợp mỏ Hóa An (lũy kế đến cuối năm 2010) 711.238 1.000.000 -

+ Tồn kho đá 1x2 mỏ Hóa An (lũy kế đến cuối năm 2010) 52.983 60.000 -

Stt Chỉ tiêu Thực hiện 
năm 2009

Kế hoạch 
năm 2010

Tỷ lệ (%) 
2010/2009

2 Tổng doanh thu 200.684.414 202.065.420 100,7%

 Doanh thu sản xuất (Hóa An) 180.043.567 167.620.000 93,1%

 Doanh thu sản xuất (Thường Tân) 12.563.133 27.814.920 221,4%

 Doanh thu sản xuất (Núi Gió) - 3.150.000 -

 Doanh thu sản xuất (Tân Cang) - 2.328.200 -

 Doanh thu HĐ tài chính 8.077.714 1.152.000 14,2%

3 Các khoản nộp ngân sách 33.613.058 35.401.349 105,3%

4 Lợi nhuận trước thuế 81.831.909 60.004.589 73,3%

LN từ SXKD đá XD mỏ Hóa An 61.022.377 58.993.289 96,7%

LN từ SXKD đá XD  mỏ Thường Tân   -1.070.454 714.065 -

LN từ bán đất tầng phủ mỏ Núi Gió   - -364.771 -

LN từ bán đất tầng phủ mỏ Tân Cang   - 60.006 -

LN từ HĐTC (cho vay  và KDCK) (năm 2009 có hoàn nhập dự 
phòng 15,7 tỷ)

21.879.986 602.000 -

LN khác - - -

5 Lợi nhuận sau thuế 67.901.403 45.003.442 66,3%

6 Thu nhập b/q người lao động/tháng 6.953 7.700 110,7%

Bảng kế hoạch sản lượng cho năm 2010

Bảng: Chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2010

Biểu đồ cơ cấu doanh thu các mỏ khai thác trong năm 2010

14%

83%

2% 1%

Doanh thu sản xuất (Hoá An) Doanh thu sản xuất (Thường Tân)
Doanh thu sản xuất (Núi gió) Doanh thu sản xuất (Tân Cang)
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3.5. Đánh giá tình hình thị trường và Biện pháp thực hiện những mục 
tiêu đề ra

Trong những năm tới, Chính phủ vẫn ưu tiên • 
phát triển cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư 
nước ngoài trong dài hạn nên cầu về vật liệu 
xây dựng trong năm tới vẫn là rất lớn. Cụ 
thể sự phát triển xây dựng các công trình cơ 
sở hạ tầng (công trình giao thông đường bộ, 
đường thủy, khu công nghiệp, khu chế xuất, 
xây dựng mới và nâng cấp các hệ thống đô 
thị và xây dựng nhà ở của nhân dân trên toàn 
lãnh thổ….không chỉ mang lại thị trường rộng 
lớn cho sự phát triển ngành xây dựng mà còn 
thúc đẩy phát triển ngành vật liệu xây dựng.

Đồng thời, nguồn tài nguyên khoáng sản • 
hiện được khai thác theo quy hoạch vùng, do 
vậy nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu 
tiêu thụ ngày càng tăng. Dự kiến khu vực 
Tp.HCM và các vùng lân cận như Đồng Nai, 
Bình Dương, Long An…sẽ tiếp tục được đầu 
tư xây dựng thành đô thị vệ tinh trong vài 
năm tới. Như vậy, nhu cầu đá xây dựng còn 
khá lớn tại thị trường này -  thị trường tiêu 
thụ chính của Công ty. Công ty tiếp tục đẩy 
nhanh tiến độ khai thác các mỏ như:

Mỏ đá Hóa An:•  Công ty tích cực khoan nổ 
mìn, sử dụng hết chỉ tiêu vật liệu nổ, kích 
thích năng lực vận chuyển đổ đá hỗn hợp dự 
trữ cho các năm sau sản xuất, đẩy nhanh tiến 
độ xin cấp phép dự án xây dựng khu du lịch 
sinh thái và nhà ở tại khu mỏ Hóa An.

Mỏ đá Thường Tân: • tích cực dùng máy xúc 
bánh xích công suất lớn xúc trực tiếp đất phủ, 
đá phong hóa (không qua công đoạn khoan 
nổ mìn lớp đá phong hóa) và vận chuyển ra 
bãi chứa, để khai thác xuống tầng 1, tầng 2 
chất lượng đá tốt hơn. Đẩy mạnh công tác 
khai thác cung cấp đầy đủ cho khâu nghiền 
sàng ra thành phẩm. Tăng cường thêm thiết 

bị đồng bộ theo nhu cầu sản xuất. Đảm bảo 
mức tiêu thụ bình quân 35.000m3/tháng trở 
lên đá thành phẩm các loại, đảm bảo có lãi 
trong năm 2010.

Mỏ đá Núi Gió: • thúc đẩy đơn vị đã ký hợp 
đồng bóc đất phủ thực hiện đúng tiến độ thi 
công tại vị trí mới 4ha, độ sâu b/q 4m (dự 
kiến tháng 05/2009 bóc xong sẽ đưa vào 
khoan nổ mìn và có sản phẩm bán ra cho 
khách hàng trong tháng 06/2010).

Mỏ đá Tân Cang 3: • thương thảo với Công 
ty TNHH 1TV VLXD Biên Hòa (BBCC) về chi 
phí để Công ty sử dụng chung đường dây 
trung thế theo nội dung biên bản họp của 
Điện lực Long Thành. Điện lực Đồng Nai đã 
phê duyệt thi công trạm hạ thế và đường 
dây trung thế vào sân CN, thương thảo với 
Công ty TNHH 1TV VLXD Biên Hòa (BBCC) 
về đường đi từ QL 51 vào mỏ, tích cực đóng 
góp tiền theo số lượng, tiến độ dự án đường 
chuyên dùng vận chuyển vật liệu theo qui 
hoạch của tỉnh.

Mỏ đá Thạnh Phú 2:•  Thúc đẩy công tác xin 
cấp giấy phép bến thủy nội địa và  giấy phép 
khai thác trong thời gian sớm nhất, trên cơ 
sở đó ký hợp đồng thuê đất và triển khai các 
bước tiếp theo.

Mỏ đá Hoá An - Biên Hoà - Đồng Nai

Mỏ đá Thường Tân - Tân uyên - Bình Dương
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Mỏ đá Núi gió - Bình Phước Mỏ đá Tân Cang - Long Thành - Đồng Nai
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4. TỔ CHỨC NHÂN SỰ 4.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty

ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT

PHÓ
TỔNG GIÁM ĐỐC

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

XÍ NGHIỆP 1

Đội Bảo vệ Nghiền sàng

Phòng tổ chức hàng chánh
- Lao động tiền lương

Phòng kế hoạch kỹ thuật
- Đầu tư phát triển

Phòng tài chính  - Kế toán

CảngKhai thác Khai thácCơ giới Nghiền sàng

CHI NHÁNH
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4.2. Ban Quản trị Công ty 4.3. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm 
soát, và Kế toán trưởng

4.4. Cơ cấu lao động và chính sách đối với người lao động

Ông TRẦN PHƯƠNG TÙNG
Năm sinh
Trình độ văn hóa
Trình độ chuyên môn

:
:
: 
:

Chủ tịch Hội đồng quản trị
1960
12/12
Kỹ sư xây dựng đô thị

Ông TRẦN VĂN TỀ
Năm sinh:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn

:
:
:
:

Thành viên Hội đồng quản trị
1951
12/12
Cao đẳng quốc gia thương mại 

Ông ĐINH LÊ CHIẾN
Năm sinh
Trình độ văn hóa
Trình độ chuyên môn

:
:
:
:

Thành viên Hội đồng quản trị
1965
12/12
Cử nhân quan hệ quốc tế

Ông LẠI DUY HỒNG
Năm sinh
Trình độ văn hóa
Trình độ chuyên môn

:
:
:
:

Thành viên kiêm Tổng Giám đốc
1959
12/12
Kỹ sư mỏ địa chất, cử nhân kinh tế

Ông TRỊNH TIẾN BẢY
Năm sinh
Trình độ văn hóa
Trình độ chuyên môn

:
:
:
:

Phó Tổng Giám đốc
1972
12/12
Kỹ sư cơ khí thủy lợi

Bà LÊ THỊ QUYẾT
Năm sinh
Trình độ văn hóa
Trình độ chuyên môn

:
:
:
:

Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng
1962
12/12
Cử nhân tài chính kế tóan

Ông TRẦN CÔNG HẠNH
Năm sinh
Trình độ văn hóa
Trình độ chuyên môn

:
: 
:
:

Trưởng Ban kiểm soát
1960
12/12
Cử nhân tài chính kế toán

Ông PHAN VĂN QUANG
Năm sinh
Trình độ văn hóa
Trình độ chuyên môn

:
:
:
:

Thành viên Ban kiểm soát
1965
12/12
Tài chính ngân hàng

Ông NGUYỄN VĂN LƯƠNG
Năm sinh
Trình độ văn hóa
Trình độ chuyên môn

:
:
:
:

Thành viên Ban kiểm soát
1977
12/12
Cử nhân quản trị kinh doanh

Tình hình nhân sự của HĐQT, ban Kiểm soát, ban Giám đốc và Kế toán trưởng của công ty từ sau Đại 
hội đồng cổ đông năm 2009 tổ chức ngày 24/4/2009 đến nay không thay đổi.

Công ty luôn chú trọng đến lợi ích của cán bộ 
công nhân viên công ty, đặc biệt là về vấn đề 
an toàn lao động. Do đặc thù của ngành khai 
thác mỏ, rủi ro lao động tiềm ẩn rất cao nên 
Công ty đã mua bảo hiểm của Tổng công ty 
bảo hiểm Việt Nam cho lao động trực tiếp với 
mức phí cao nhất. Trang bị, cấp phát phương 
tiện bảo hộ lao động với cá nhân người lao 
động theo đúng quy định tại Quyết định số 
68/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 29/12/2008 và 
đóng BHXH theo đúng quy định của Nhà nước. 

Số lượng cán bộ công nhân viên tính đến 31/12/2008 là 162 người.• 

Chính sách đối với người lao động• 

Cơ cấu lao động Số lượng 
(người) Tỷ lệ (%)

Phân theo trình độ 165  100%
Đại học, trên Đại học 24 15%
Cao đẳng 2 1%
Trung cấp 42 25%
Sơ cấp, công nhân kỹ thuật 28 17%
Lao động phổ thông 69 42%
Phân theo hợp đồng lao động 165  100%
Không xác định thời hạn 149 90%
Xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng 16 10%
Tổng cộng 165 100%

Ngoài ra, chính sách lương thưởng linh hoạt, 
lương tính theo đơn giá tiền lương sản phẩm 
sản xuất và tiêu thụ trong tháng. Trong năm 
2009 mức thưởng đối với những người có 
mức lương công việc thấp nhất là 10.000.000 
đồng/người và thu nhập bình quân năm 2009 
là 6.953.000 đồng/tháng/người. 

TỔ CHỨC NHÂN SỰ
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5. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ BAN QUẢN TRỊ CÔNG TY 5.1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Tỷ lệ sở hữu cổ phần, thù lao và tiền thưởng của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban • 
kiểm soát

Biến động giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2009:• 

Các dữ liệu thống kê về cổ đông chốt ngày 01/4/2009:• 

Tính đến ngày 1/4/2009, số lượng cổ phiếu quỹ của Công ty là 58.600 cổ phiếu. • 
Diễn biến giá cổ phiếu trong năm 2009:• 

Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 24/4/2009 Công ty đã tiến hành chi trả 
Tiền thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009 là 432.000.000 đồng. Trong đó, Hội đồng 
quản trị là 312.000.000đồng; Ban kiểm soát là 120.000.000đồng .

Stt Tên tổ chức/cá nhân Chức vụ
Số lượng cp 
trước giao 

dịch
Thực hiện Ngày

công bố

Số lượng 
cp sau giao 

dịch

1 Nguyễn Văn Lương TV.BKS 23.500 Bán 1.000 05/01/2010  22.500

2 Phan Văn Quang TV.BKS 6.000 Bán 4.500 22/05/2009 1.500  

 Đối tượng Số cổ phần (cp) Tỷ trọng (%)

A Cổ đông trong nước 6.725.928  

 Cá nhân 3.602.803 35,7%

 Tổ chức 3.123.125 30,9%

B Cổ đông nước ngoài 3.373.742  

 Cá nhân 854.392 8,5%

 Tổ chức 2.519.350 24,9%

Tổng cộng 10.099.670 100,0%
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6. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 6.1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2009:

6.2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng 
Giám đốc:

Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của • 
Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong 
việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở các 
quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công 
ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Quy 
chế quản lý tài chính của Công ty.

 Tham gia các buổi họp của HĐQT, kiểm tra • 
giám sát việc triển khai các Nghị quyết của 
Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT, Ban Tổng 
giám đốc; Kiểm tra giám sát HĐQT, Ban tổng 
giám đốc trong việc quản lý điều hành hoạt 
động sản xuất kinh doanh của công ty.

Trong năm 2009, giá cả vật tư đầu vào phục • 
vụ cho sản xuất  như xăng dầu, vật liệu nổ, sắt 
thép…, có biến động tăng giảm ở từng thời 
điểm khác nhau, tình hình tiêu thụ sản phẩm 
đá xây dựng của công ty trong 6 tháng cuối 
năm có chiều hướng thuận lợi nên HĐQT đã 
chỉ đạo Ban điều hành điều chỉnh tăng giá bán 
để đảm bảo và tăng lợi nhuận năm 2009 cho 
công ty ( giá bán bình quân sản phẩm của 
công ty tăng hơn so với năm 2008 ).

Năm 2009, HĐQT đã tiếp tục chỉ đạo Ban điều • 
hành tăng cường khai thác dự trữ đá hỗn hợp 
để có sản lượng đá hỗn hợp dự trữ cao nhất 
phục vụ sản xuất cho các năm sau, sau khi mỏ 
đá Hóa An phải đóng cửa sau ngày 31/12/2010.

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm 3 thành viên gồm : 02 thành viên là cổ đông bên ngoài, 
01 thành viên là cổ đông trong công ty.  Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy 
định của Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 
đông trong quản lý, điều hành  hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể :

Trong năm Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường phân tích tình hình tài 
chính cũng như tình hình sản xuất kinh doanh của công ty để ra các nghị quyết liên quan đến việc điều hành 
hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, cụ thể :

Xem xét các báo cáo tài chính định kỳ: kiểm • 
tra các báo cáo tài chính quý, năm trên cơ sở 
các chứng từ gốc và chứng từ kế toán, kiểm tra 
tính hợp pháp, hợp lý của chứng từ nhằm đánh 
giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài 
chính thể hiện trên các báo cáo tài chính của 
công ty.

 Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ • 
của mình là thực hiện kiểm tra kiểm soát hoạt 
động của HĐQT , Ban điều hành nhằm bảo vệ 
quyền lợi và lợi ích hợp pháp của cổ đông phù 
hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp, 
Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

HĐQT tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành khẩn • 
trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự 
án đầu tư Mỏ đá núi gió, mỏ Tân Cang và mỏ 
Thiện Tân để thay thế cho mỏ đá Hóa An sẽ 
phải ngưng khai thác sau ngày 31/12/2010.

Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành khẩn trương • 
đẩy nhanh tiến độ  xin cấp phép cho Công 
ty  thực hiện dự án xây dựng khu du lịch sinh 
thái và nhà ở tại mỏ đá Hoá An sau khi mỏ 
phải ngưng khai thác theo chủ trương của 
Nhà nước.

32  | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN 33  | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2009



Nhận xét đánh giá chung: HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ 
được giao, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và điều lệ công ty và Nghị quyết của 
ĐHĐCĐ trong quản lý điều hành hoạt động của công ty. 

Trong năm 2009, HĐQT đã có những quyết sách trong sản xuất, kinh doanh và đầu tư nhằm 
tìm cách nâng cao lợi nhuận cho cổ đông, và những nỗ lực đó đã thể hiện ở các số liệu về 
kết quả kinh doanh năm 2009: Tổng doanh thu đạt 132%, lợi nhuận trước thuế đạt 225%, 
thu nhập người lao động đạt 124% so với kế hoạch đề ra từ đầu năm; tình hình tài chính của 
công ty lành mạnh, trong điều kiện nền kinh tế có nhiều biến động trong năm vừa qua, tuy 
nhiên, đối với ngành vật liệu xây dựng có nhiều tín hiệu khả quan nên kết quả hoạt động kinh 
doanh năm vừa qua của Công ty tăng cao so với kế hoạch đề ra.

Công ty thực hiện công tác hạch toán kế 
toán theo đúng quy định của chế độ kế toán 
doanh nghiệp Việt Nam, các số liệu tài chính 
được ghi nhận đầy đủ, chính xác từ việc 
tổng hợp số liệu chi tiết của các chứng từ 

Báo cáo quyết toán tài chính năm 2009 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn 
A&C kiểm toán, đã phản ảnh trung thực và hợp lý kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 như sau:

6.3. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2009
Công tác tài chính kế toán, lập và kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính năm 2009:• 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009:• 

Chi phí XDCB dở dang ( Các dự án đầu tư đang thực hiện ):• 

Các khoản đầu tư tài chính:• 
gốc hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; báo cáo quyết 
toán tài chính năm 2009 của Công ty cổ phần 
Hóa An được lập theo các chuẩn mực kế toán 
, chế độ kế toán và các chế độ quản lý tài 
chính do Bộ tài chính ban hành.

Đầu tư cổ phiếu :
- Trong năm 2009, Công ty đã bán ra 6 loại 

cổ phiếu, trong đó: 5 loại cổ phiếu bán hết 
( Công ty CP khoáng sản Phú Yên, công 
ty CP kỹ thuật XD Phú Nhuận, Công ty CP 
thương mại Việt Đức, Công ty CP XNK 
Khánh Hội, Công ty kho vận Miền Nam ), 
1 loại cổ phiếu bán một phần ( Tổng công 
ty CP đầu tư phát triển xây dựng DIG). Kết 
quả lãi 3,55 tỷ đồng, lỗ 1,175 tỷ đồng.

- Năm 2009 công ty vẫn thực hiện cho vay 
có thế chấp và lãi suất cho vay 1,3%/
tháng, số tiền cho vay đến cuối năm 2009 
là 10,777 tỷ đồng, lãi tiền gởi và lãi cho vay 
trong năm là 2,098 tỷ đồng. 

- Mỏ đá Tân Cang – Đồng Nai: Đang thực 
hiện đền bù đất đai, đến 31/12/2009 chi phí 
đền bù đã thực hiện là 59,962 tỷ đồng trên 
diện tích 36,49 hecta.

- Mỏ đá Thiện Tân – Đồng Nai: Đang thực 
hiện đền bù đất đai, đến 31/12/2009 chi phí 
đền bù đã thực hiện là 36,450 tỷ đồng trên 
diện tích 27 hecta.

- Mỏ đá Núi gió:  Đã hoàn tất các thủ tục 
pháp lý, đang trong giai đoạn bóc tầng phủ, 
chi phí đã thực hiện đến cuối năm 2009 là 
4,957 tỷ đồng.

Chỉ tiêu Kế hoạch
( triệu đồng)

Thực hiện
( triệu đồng)

Thực hiện/
kế hoạch(%)

Tổng  sản lượng các loại (m3 ) 1.404.000 1.462.954 104,02
1. Tổng doanh thu 151.395 200.684 132,6
Trong đó :
Doanh thu bán hàng 149.795 192.607 128,58
2. Lợi nhuận trước thuế 32.070 81.832 255,20
3. Lợi nhuận sau thuế 24.052 67.901 282,30
4. LNST / doanh thu 15,88% 33,83% 213,03
5. LNST / Vốn điều lệ 23,81% 67,23% 282,36
6. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2.381 6.762 284,00

- Mỏ đá Thường Tân: Số phát sinh thêm đến 
cuối năm 2009 là 7,631 tỷ đồng , trong năm 
2009 mỏ đá Thường Tân khai thác được 
193.895 m3 ( đạt 95 kế hoạch 2009 ), doanh 
thu thực hiện 12,563 tỷ đồng, kết quả kinh 
doanh lỗ 1,07 tỷ đồng ( lũy kế đến 31/12/2009 
là 4,17 tỷ đồng ).

- Mỏ Hóa An: Chi phí mua 22.807 m2 đất tại 
mỏ Hoá An để dự trữ đá hỗn hợp là 17,106 tỷ 
đồng. 

 
 Tổng chi phí đã thực hiện cho các dự án đầu 

tư đến cuối năm 2009 là 126,106 tỷ đồng.

- Đến 31/12/2009, công ty còn nắm giữ 16 loại cổ 
phiếu ( kể cả cổ phiếu quỹ ) với tổng giá trị khi 
mua là 54,631 tỷ đồng ( trong đó đầu tư ngắn 
hạn là 35,813 tỷ đồng, dài hạn 18,817 tỷ đồng), 

- Công ty phải trích lập theo tỷ lệ góp vốn 60% 
đối với khoản lỗ lũy kế của XN đá Thống Nhất 
đến 31/12/2009 là : 2,67 tỷ đồng.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
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Như vậy: kết quả hoạt động đầu tư tài chính năm 2009 của Công ty như sau :

Doanh thu : 8.077.713.863
- Lãi tiền gởi NH : 597.187.633
- Lãi do bán  chứng khoán : 3.550.477.580
- Lãi cổ tức : 2.229.018.700
- Lãi cho vay : 1.501.029.950
- Lãi góp vốn : 200.000.000
( liên doanh  với Cty CP Hoá An cát nhân tạo )                                    

Chi phí : - 13.802.272.323
- Chi phí kinh doanh CK : 39.361.608
- Lãi vay NH : 614.615.963
- Lỗ do bán chứng khoán : 1.175.111.310
- Hoàn nhập dự phòng giảm giá CK :         -15.631.361.204

Đầu tư khác : 
Công ty đã và đang đầu tư góp vốn vào các 
Công ty sau ( số liệu đến 31/12/2009):
- Công ty cổ phần du lịch Phú Yên: 1,45 

tỷ đồng, Công ty này cho đến nay hoạt 
động không hiệu quả.

- Công ty cổ phần xi măng Tây Ninh: có 
vốn điều lệ 605 tỷ và tổng giá trị đầu tư là 
3.800 tỷ, công ty cổ phần Hóa An góp 5% 
vốn điều lệ và đã góp 27,125 tỷ đồng ( 
đạt 89,67% số phải góp), công ty đã thực 
hiện xong dự án, kết thúc giai đoạn chạy 
thử và chuyển sang SXKD.

Đầu tư vào công ty con, công ty liên kết :
Công ty đã đầu tư vào Công ty cổ phần Hóa An cát nhân tạo với giá trị góp vốn là 245 triệu đồng, 
hiện công ty này đang hoạt động với kết quả kinh doanh khá tốt.

Với hiệu quả kinh doanh năm 2009 và triển • 
vọng phát triễn SXKD khả quan trong những 
năm sắp tới khi các dự án đầu tư đi vào hoạt 
động. Ban kiểm soát đề nghị HĐQT và Ban 
điều hành xem xét có phương án trình Đại 
hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phiếu 
tăng vốn để chia cổ phiếu thưởng cho các cổ 
đông theo tỷ lệ 2:1 từ nguồn thặng dư vốn và 
lợi nhuận để lại.

Các khoản nợ khó đòi công ty đã trích lập dự • 
phòng đến 31/12/2009 là 2,421 tỷ đồng với 
35 đối tượng nợ, Công ty cần phải tích cực 
và có biện pháp khẩn trương đôn đốc thu hồi 
số nợ này để tăng hiệu quả kinh doanh và 
tiền vốn cho công ty.

- Lợi nhuận sau thuế :  67.901.403.159 đồng
- Đã trả cổ tức đợt 1 ( 10% ) năm 2009 :  10.040.937.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại năm 2009 chưa phân phối : 57.860.466.159 đồng

- Xí Nghiệp đá Thống Nhất: có tổng giá 
trị đầu tư 12,932 tỷ, Công ty cổ phần 
Hóa An góp 60%  tương đương 7,759 tỷ 
đồng, đến cuối năm 2009 công ty đã góp 
8,316 tỷ đồng, cho đến nay xí nghiệp 
này vẫn còn bị lỗ, lỗ lũy kế đến cuối năm 
2009 là 2,67 tỷ đồng.

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Cty 
CP đầu tư và kinh doanh VLXD Fico : 
Công ty mua 7 lô đất nền ( 1.016 m2 ) 
trong Khu dân cư An Thới – Cần Thơ do 
Công ty này làm chủ đầu tư  tại Phường 
An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, 
với số tiền 2,481 tỷ đồng.

Phân phối lợi nhuận năm 2009:• 

6.4. Nhận xét và kiến nghị
Về đầu tư, Ban kiểm soát đã có kiến nghị • 
trong ĐHĐCĐ năm 2008, Công ty đang thực 
hiện đầu tư 4 mỏ đá khác ngoài mỏ đá Hóa 
An hiện hữu, trong đó chỉ có mỏ đá Thường 
Tân đã đưa vào khai thác kinh doanh nhưng 
chưa có hiệu quả (tuy nhiên từ tháng 11/2009 
đến nay đã bắt đầu có lãi), các mỏ còn lại 
đang thực hiện đền bù đất đai, việc đầu tư 
tương đối dàn trãi ở nhiều địa bàn khác nhau 
và không tập trung, tiến độ chậm, việc quản 
lý tốn nhiều thời gian công sức. Đề nghị 
HĐQT và ban điều hành cần tập trung nghiên 
cứu chọn khu mỏ nào có chất lượng tốt, trữ 
lượng nhiều để tập trung thực hiện nhanh 
chóng nhằm có mỏ mới đưa vào khai thác 
thay cho mỏ đá Hóa An sẽ phải ngưng khai 
thác vào 31/12/2010.
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6.5. Báo cáo Tài chính Kiểm toán
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (tiếp theo)
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CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (tiếp theo)
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CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN
Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN
Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
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CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN
Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN
Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
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