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                                                                   TP. Hồ Chí Minh, Ngày 18 tháng 04 năm 2013. 

 

BÁO CÁO 

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012 

VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 

(Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2013) 

I . Khái quát về Công ty: 

Công ty cổ phần Hóa An được cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước theo 

Quyết định số 47/2000/QÐ-TTg ngày 18/04/2000 của Thủ tướng Chính phủ.  

Vốn điều lệ hiện nay của Công ty là 151.199.460.000 đồng (GPKD cấp lần thứ 7). 

Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông. 

Mệnh giá cổ phiếu : 10.000đ/ cổ phiếu. 

Số lượng cổ phiếu : 15.119.946 CP 

Sàn niêm yết chứng khoán: HOSE ; ngày giao dịch đầu tiên : 14/04/2004 

Trụ sở hoạt động (trụ sở chính): 

 Địa chỉ: ấp Cầu Hang, xã Hóa An, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

 Điện thoại: 061.3954458 – 3954632 – Fax :  061.3954754 

 Website: www.hoaan.com.vn 

 Email: info@hoaan.com.vn 

Các mỏ đá hiện hữu của Công ty: 

1. Mỏ đá Hóa An: xã Hóa An, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

2. Mỏ đá Thường Tân: xã Thường Tân, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

3. Mỏ đá Núi Gió: xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. 

4. Mỏ đá Tân Cang 3: xã Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

5. Mỏ đá Thạnh Phú 2: xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 

Hoạt động chính của Công ty:  

6. Sản xuất đá xây dựng, vật liệu xây dựng các loại. 

7. Hoạt động đầu tư tài chính. 

8. Một số ngành nghề khác theo GP Kinh doanh. 

     * Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát :  

 A. Hội đồng quản trị: 

 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị : Ông Đinh Lê Chiến.     

 2. Các thành viên :  Ông Lại Duy Hồng - Tổng Giám Đốc điều hành. 

 Bà Lê Thị Quyết - Kế toán Trưởng.  

    Ông Trịnh Tiến Bảy - Phó Tổng giám đốc. 

 Bà Ngô Thị Việt Hoa.  

 B. Ban kiểm soát: 

 1. Trưởng ban kiểm soát :  Ông Đặng Xuân Long. 

 2. Các thành viên :            Ông Trần Công Hạnh. 

 Ông Trần Quốc Trung. 

 

http://www.hoaan.com.vn/


CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN                                                 Kết quả HĐ SXKD năm 2012 và KH SXKD 2013 

 

Trang   2 

 

II. Khái quát đánh giá tình hình chung.   

 Năm 2012 trong bối cảnh nền kinh tế của đất nước còn nhiều khó khăn , tình hình 

ngành  xây dưṇg nói chung vẫn rất trầm lắng, do đây là ngành nghề tiêu thu ̣chính các sản 

phẩm của Công ty sản xuất , do vậy năm 2012 Công ty không hoàn thành kế hoạch SXKD, 

sản lượng chỉ đạt 75,8% so kế hoạch. Tuy nhiên so với sản lượng năm 2011 thì đạt cao hơn 

( 1.736.787m3/ 1.501.263m3 = 115,6%), chủ yếu do mỏ đá Thạnh Phú 2 đã đi vào hoạt 

động ổn định và có tốc độ tăng trưởng nhanh, các chỉ tiêu kế hoạch của mỏ đều vượt mức 

kế hoạch đề ra. Trong tương lai, mỏ đá Thạnh Phú 2 sẽ là mỏ chủ lực đủ tiềm năng thay thế 

cho mỏ Hóa An, do mỏ có nhiều yếu tố thuận lợi như vị trí thuận tiện giao thông thủy bộ, 

địa hình mỏ rộng, chất lượng đá tốt, nằm sát sông Đồng Nai, gần các trung tâm lớn như TP 

. Biên Hòa, TP. HCM… 

 Mặc dù tổng sản lượng của toàn Công ty năm 2012 cao hơn năm 2011, nhưng doanh 

thu năm 2012 chỉ gần tương đương năm 2011 (215,99 tỷ/219,47 tỷ) là do các mỏ đá mới 

tiêu thụ chủ yếu đá 0x3; 0x4, giá bán sản phẩm đá tầng 1 còn thấp, lợi nhuận đơn vị sản 

phẩm thấp do đó doanh thu và lợi nhuận toàn Công ty không cao theo tỉ lệ tổng sản phẩm. 

Giá bán sản phẩm bình quân chung của mỏ Thạnh Phú 2 chỉ đạt 91.000đ/m3, mỏ Tân Cang 3 

là 92.000đ/m3, mỏ Thường Tân 96.000đ/m3 , Núi Gió 142.000đ/m3 , Hóa An 180.000đ/m3 . 

 Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2012 thấp hơn nhiều so với năm 2011 (18,8 tỷ (2012) 

/47.040 tỷ (2011)), chủ yếu do nguyên nhân sản lượng mỏ Hóa An sụt giảm (Sản lượng tại 

mỏ Hóa An chỉ bằng 62% so với năm 2011), dẫn đến lợi nhuận trước thuế của mỏ Hóa An 

chỉ đạt 20 tỷ (2012) / 55,5 tỷ (2011), bằng 36,3% so năm 2011 (mỏ Hóa An có tỉ suất lợi 

nhuận đơn vị cao nhất ). Ngoài ra, các mỏ khác còn lại đều khó khăn trong việc tiêu thụ 

sản phẩm, giá bán sản phẩm và lợi nhuận đơn vị sản phẩm đều thấp, nên các chỉ tiêu kế 

hoạch không đạt được. 

 Trong năm 2012 Công ty cũng đã điều chỉnh giảm giá  nhiều lần với nhiều loại sản 

phẩm theo tình hình thực tế của từng mỏ để kích thích tiêu thụ , nhưng do nhu cầu thị 

trường thấp nên tình hình cũng không mấy khả quan. 

 Về điều kiện sản xuất : năm 2012 quí 1 và quí 2 lượng mưa khá nhiều, nên viêc̣ khai 

thác sản xuất tại các mỏ gặp nhiều khó khăn , nhất là mỏ Tân Cang 3 đất phủ dày khi găp̣ 

mưa nhiều không thể thi công  nên bi ̣ gián đoaṇ nhiều lần trong giai đoạn bóc đất tầng phủ, 

đồng thời làm chi phí bóc phủ tăng cao, các mỏ khác tuy đất phủ không dầy nhưng thời tiết 

mưa cũng gây khó khăn cho sản xuất  làm tăng các chi phí như sửa chữa cơ sở hạ tầng khi 

bị sự cố , sét đánh hư hỏng hê ̣thống trạm cân , phải tăng cường bơm thoát nước hao tốn 

điện năng. 

 Bên cạnh đó giá cả nhiên liêụ , vật liệu, đầu vào tăng , cụ thể giá dầu từ đầu năm đến 

kỳ tăng giá gần nhất (tháng 08) đa ̃tăng 7,1%, nhà nước điều chỉnh lương tối thiểu tăng từ 

tháng 05/2012 (830.000đ lên 1.050.000đ), giá điện tăng trung bình 5% làm các chi phí của 

Công ty tăng theo. 

 Hoạt động đầu tư tài chính cũng gặp nhiều khó khăn, do tình hình thị trường chứng 

khoán liên tục biến động giảm hoặc giao dịch với biên độ hẹp. 

 Trước tình hình có nhiều khó khăn , Công ty đa ̃tiết  giảm tối đa các chi phí nhằm tăng 

hiêụ quả sản xuất kinh doanh , phấn đấu để đạt được mức tốt nhất có thể các chỉ tiêu kế 

hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã giao , đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của cổ đông và lơị 

ích của người lao đôṇg trưc̣ tiếp taị doanh nghiêp̣, lợi ích của các đơn vị hợp tác SXKD với 

Công ty. 
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III. Hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2012 

 Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 ngày 20/4/2012, 

Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định 

tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và quy chế hoạt động của HĐQT. 

  HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ mỗi quí ít nhất 02 lần, các thành viên đều 

tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến điều hành sản xuất kinh doanh với Ban điều hành. 

Khi xây dựng nghị quyết luôn bám sát với thực tế, giúp Ban điều hành giải quyết tốt 

các công việc. Tạo mọi điều kiện để Tổng giám đốc điều hành hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ. 

 Trước tình hình khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, 

HĐQT luôn có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo, tích cực chỉ đạo và phối 

hợp với Ban điều hành trong các công việc sản xuất kinh doanh, kịp thời đưa ra các chủ 

trương, quyết sách về tài chính, tiêu thụ sản phẩm, phương hướng giải quyết công nợ. 

Cùng với Ban điều hành đoàn kết nhất quán trong công việc, đề ra nhiều biện pháp để 

đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm và mở rộng thị trường nhất là các tỉnh miền Tây 

Nam bộ, linh hoạt trong điều chỉnh giá bán sản phẩm, chế độ khuyến mãi phù hợp, nhờ 

đó nên đã đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh tốt hơn trong điều kiện còn 

nhiều khó khăn chung của nền kinh tế nước ta. 

 Hiện nay tất cả các mỏ đá của Công ty đều đã đi vào hoạt động sản xuất kinh 

doanh ổn định, đang trên đà phát triển về qui mô. HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh 

năng lực sản xuất tiêu thụ tại các mỏ, đồng thời tìm cơ hội mua thêm mỏ mới hoặc đầu 

tư vào lĩnh vực khác nếu xét thấy dự án có tính khả thi và có thể đem lại hiệu quả cao. 

 HĐQT đã quyết định thành lập “ Ban quản lý dự án điểm du lịch và nhà ở” tại mỏ 

đá Hóa An sau khi hoàn thành đóng cửa mỏ. 

 * Công tác kiểm tra giám sát:  

 Giám sát đối với Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý: các thành viên HĐQT 

luôn quan tâm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện triển khai nghị quyết, cũng như việc 

thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà Nước. 

 Đặc biệt HĐQT luôn quan tâm đến năng lực quản lý điều hành của Tổng giám 

đốc, trong năm 2012 Tổng giám đốc là người luôn sâu sát với công việc, điều hành 

quyết đoán, nhạy bén tại từng thời điểm để ra những quyết định chính xác trong các 

công việc SXKD. Tổng giám đốc luôn bám sát chỉ đạo các phòng ban, xí nghiệp, Chi 

nhánh và các cá nhân được giao nhiệm vụ, tất cả đều giải quyết các công việc tốt và 

hoàn thành nhiệm vụ, chưa có sai phạm nào trong công tác quản lý, điều hành công 

việc SXKD, đảm bảo sự đoàn kết nội bộ, được mọi người tín nhiệm, luôn chăm lo đời 

sống người lao động, đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông, người lao động.  

 HĐQT luôn kiểm tra sâu sát các cán bộ quản lý về việc thực hiện nhiệm vụ được 

giao trong từng chức danh, các cán bộ đã tham mưu tốt cho Tổng giám đốc trong công 

tác SXKD, cũng như các công việc khác của Công ty. Đối với việc thực hiện các nghĩa 
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vụ, nhiệm vụ đối với nhà nước như thuế, công tác an toàn lao động, phòng chống cháy 

nổ, chế độ lương thưởng đều được thực hiện tốt, theo đúng qui định của pháp luật. 

        * Thù lao và các chi phí hoạt động của HĐQT năm 2012. 

 Tất cả các thành viên HĐQT chưa nhận thù lao trong năm theo Nghị quyết ĐHCĐ 

2012 và không có phát sinh chi phí hoạt động của HĐQT, cũng như của từng thành 

viên. 

 * Chương trình kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2013. 

 Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tập trung chỉ đạo, giám sát thường xuyên công 

tác triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. Đồng thời hỗ trợ và 

phối hợp cùng Ban điều hành công ty tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để xử lý và 

quyết định những vấn đề phục vụ cho sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. 

  Tiếp tục chỉ đạo triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ tại các 

mỏ đá Chi nhánh. Tăng cường và mở rộng năng lực sản xuất tiêu thụ tại các mỏ đá 

Thường Tân, Núi Gió, Tân Cang 3, Thạnh Phú 2, đảm bảo ổn định và tăng trưởng về 

doanh thu - lợi nhuận - thu nhập người lao động và lợi ích của cổ đông. 

 Tiếp tục cùng Ban điều hành công ty nghiên cứu chiến lược phát triển lâu dài của 

Công ty phù hợp với tình hình mới. 

 Duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và 

trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được nhằm 

cùng với Ban điều hành công ty phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển xứng đáng 

với sự tin tưởng của Đại hội đồng cổ đông công ty. 

 Tập trung triển khai các biện pháp tổ chức thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ 

đông năm 2013, đảm bảo hòan thành các chỉ tiêu kế hoạch 2013 và phấn đấu hòan 

thành vượt mức các chỉ tiêu. 
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IV. Tổng hợp số liệu kết quả hoạt động SXKD năm 2012. 

 

CHỈ TIÊU CHÍNH ĐVT 
KẾ HOẠCH 

NĂM 2012 

THỰC 

 HIỆN 2012 

TỈ LỆ 

TH / KH 

1. Sản phẩm đá các loại:     m
3
 2.291.000 1.736.883   75,81 % 

2. Tổng doanh thu        1.000đ 276.598.352 215.999.397   78,09 % 

3. Lợi nhuận trước thuế : 1.000đ 51.520.000 18.842.470   36,57 % 

4. Lợi nhuận sau thuế:      1.000đ 38.640.000 15.702.007   40,64% 

5. Tiền lương b/q NLĐ/tháng  1.000đ 7.000  5.230   74,71 % 

6. Cổ tức dự kiến % 20% 7%   

V. Tình hình hoạt động tại các mỏ đá: 

 Mỏ đá Hóa An (TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai):  

  Tình hình tại mỏ Hóa An lươṇg đá hỗn hơp̣ tồn kho đa ̃chế biến hết , vượt 16.000m3 

so với số liệu trên sổ sách . Đá thành phẩm , tính đến hết 31/12/2012 lươṇg đá 1x2 tồn kho 

còn tồn khoảng 87.000 m3; đá mi tồn kho còn khoảng 190.000 m3. 

 Hiêṇ đang trong quá trình di chuyển máy móc thiết bi ̣ ra khỏi hiêṇ trường X í 

nghiệp 1, đồng thời thu doṇ hiện trường sau khi đã di chuyển máy móc thiết bị , chuẩn 

bị mặt bằng cho dư ̣án xây dựng điểm du lịch và nhà ở khu mỏ Hóa An . 

 Dự án đầu tư cải tạo xây dựng điểm du lịch và nhà ở khu mỏ Hóa An : hiện vẫn 

đang trong quá trình lập đề án qui hoạch chi tiết  1/500. Tổng diện tích qui hoạch dự án 

46 ha, trong đó diện tích đất dự án 24,8ha, diện tích du lịch 2,8ha, diện tích mặt nước 

18,4ha. Diện tích đã và đang có là 32,8ha, còn lại 13,8ha đất chưa đền bù.  

 Một số chỉ tiêu chính năm 2012: 

Chỉ tiêu ĐVT 
Thực hiện 

Năm 2012 

So với năm 2011 So kế hoạch 2012  

Thực hiện 

2011 

Tỉ lệ 

2012/2011 
KH 2012 

TH 2012  

/KH 2012 

Sản lượng t.thụ m3 574.166 925.117   62,06 % 780.000   73,61 % 

Doanh thu Tr.đ 103.672 164.668   62,96 % 132.552   78,21 % 

LN Trước thuế Tr.đ 20.340 55.524   36,63 % 45.170   45,03 % 

 Phân tích: do nhu cầu thị trường thấp, sản lượng tiêu thụ và doanh thu của mỏ 

không đạt kế hoạch. Nguyên nhân doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2012 biến 

động giảm không đồng nhất: 

1. Theo qui định mới, thuế Tài nguyên năm 2012 tăng thêm: 3.240đ/m
3
 làm 

giảm lợi nhuận 1,86 tỷ. 
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2. Đá hỗn hợp tồn kho dùng sản xuất trong năm 2012, do phải chịu 02 lần chi 

phí bốc xúc+vận chuyển nên phần chi phí tăng thêm là 12,244 tỷ (521.020 m
3
 HH x 

23.500đ/m
3
 (đơn giá khoán sx trung bình)). 

3. Chi phí trung chuyển đá HH tái nhập kho lần 2 tăng thêm là 461 triệu (26.356 

m
3
 HH x 17.500đ/m

3
 (đơn giá khoán sx trung bình)). 

Tổng cộng các chi phí tăng thêm là 14,565 tỷ, nếu không phát sinh các chi phí 

này thì lợi nhuận TT mỏ Hóa An sẽ là 20,340 tỷ + 14,565 tỷ  = 34,905 tỷ. 

Với kết quả lợi nhuận trên, khi so sánh tỉ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu thì 

năm 2012 tương đương năm 2011 (năm 2011 là 55,5 tỷ/164,6 tỷ = 33,7% ; năm 2012 là 34,9 tỷ/ 

103,6 tỷ = 33,7%). 

 

Mỏ đá Thường Tân (xã Thường Tân, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương): 

 Tổng diện tích được cấp phép khai thác : 19,84 ha. 

 Công suất khai thác đã được cấp phép: 490.000m
3
/năm,  

 Thời hạn khai thác đến tháng 04/2015.  

 Tổng vốn đã đầu tư (đến 31/12/2012): 22,335 tỷ  (khấu hao lũy kế : 6,953 tỷ) 

 Một số chỉ tiêu chính năm 2012: 

Chỉ tiêu ĐVT 
Thực hiện 

Năm 2012 

So với năm 2011 So kế hoạch 2012  

Thực hiện 

2011 

Tỉ lệ 

2012/2011 
KH 2012 

TH 2012  

/KH 2012 

Sản lượng t.thụ m3 184.217 330.445   55,75 % 540.000   34,11 % 

Doanh thu Tr.đ 17.757 28.273   62,81 % 44.671   39,75 % 

LN Trước thuế Tr.đ -2.956 1.873 # 2.700 # 

 Phân tích: do nhu cầu thị trường thấp, sản lượng sụt giảm mạnh so kế hoạch, bên 

cạnh đó chất lượng đá tự nhiên của mỏ chưa cao nên khó khăn trong công tác thu hút 

khách hàng. Kết quả kinh doanh mỏ Thường Tân bị lỗ chủ yếu do sản lượng tiêu thụ và 

doanh thu rất thấp, doanh thu năm 2012 so với năm 2011 giảm 10,5 tỷ, do doanh thu 

thấp không vượt qua được điểm hòa vốn, nên không đủ bù đắp các chi phí cố định như 

khấu hao và phân bổ chi phí bóc đất tầng phủ. 

 

 Mỏ đá Núi Gió (xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước):  

 Tổng diện tích được cấp phép khai thác : 18,52ha. 

 Công suất khai thác đã được cấp phép: 200.000m
3
/năm 

 Thời hạn khai thác: đến tháng 8/2025.  

 Tổng vốn đầu tư (đến 31/12/2012): 24,239 tỷ (khấu hao lũy kế : 3,127 tỷ) 
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 Một số chỉ tiêu chính năm 2012: 

Chỉ tiêu ĐVT 
Thực hiện 

Năm 2012 

So với năm 2011 So kế hoạch 2012  

Thực hiện 

2011 

Tỉ lệ 

2012/2011 
KH 2012 

TH 2012  

/KH 2012 

Sản lượng t.thụ m3 96.699 43.930  220,12 % 155.000   62,39 % 

Doanh thu Tr.đ 13.791 7.046  195,73 % 21.338   64,63 % 

LN Trước thuế Tr.đ 1.919 726  264,33 % 1.200  159,92 % 

 Phân tích: tình hình tiêu thụ tăng mạnh so với năm 2011 là do năm 2011 mới đi 

vào sản xuất sản lượng còn thấp, hơn nữa năm 2012 đã có hai hệ thống nghiền sàng.  

 Chỉ tiêu sản lượng và doanh thu không đạt kế hoạch, do khó khăn chung của thị 

trường, vị trí địa lý của mỏ không thuận lợi, không có đường thủy, nằm xa  các trung 

tâm lớn, thị trường khu vực nhu cầu thấp.  

 Trong đó, riêng chỉ tiêu lợi nhuận vượt kế hoạch là do chất lượng đá tự nhiên của 

mỏ tốt, bán được giá cao, hơn nữa tỉ lệ đá 1x2 trong cơ cấu sản phẩm cao (đá 1x2 có tỉ 

suất LN/DT cao), dẫn đến mức lợi nhuận đạt cao và vượt mức KH. 

 

 Mỏ đá Tân Cang 3 (xã Tam Phước, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai):  

 Tổng diện tích được cấp phép khai thác : 21,74 ha. 

 Công suất khai thác đã được cấp phép: 490.000m
3
/năm 

 Thời hạn khai thác: đến tháng 03/2024.  

 Tổng vốn đầu tư (đến 31/12/2012): 42,870 tỷ (khấu hao lũy kế : 6,752 tỷ) 

 Một số chỉ tiêu chính năm 2012: 

Chỉ tiêu ĐVT 
Thực hiện 

Năm 2012 

So với năm 2011 So kế hoạch 2012  

Thực hiện 

2011 

Tỉ lệ 

2012/2011 
KH 2012 

TH 2012  

/KH 2012 

Sản lượng t.thụ m3 148.944 102.100  145,88 % 264.000   56,42 % 

Doanh thu Tr.đ 13.819 9.339  147,97 % 23.844   57,96 % 

LN Trước thuế Tr.đ -7.470 -4.013 -  186,15% -2.200 (-  339,55) % 

 Phân tích: tình hình tiêu thụ tăng so với năm 2011 là do năm 2011 mới đi vào sản 

xuất sản lượng còn thấp, hơn nữa năm 2012 đã có hai hệ thống nghiền sàng.  

 So với các chỉ tiêu kế hoạch 2012 đều chưa đạt là do khó khăn chung của thị 

trường.  

 Khó khăn về sản xuất:  do địa hình mỏ có lớp đất phủ khá dày nên mất nhiều thời 

gian, chi phí bóc phủ lớn, do đó ảnh hưởng đến lợi nhuận, cũng như khả năng cung cấp 

đá hỗn hợp để chế biến sản phẩm bị hạn chế, cùng với chất lượng đá tầng 1 chưa cao. 

Nguyên nhân lỗ : chi phí KH TSCĐ trong năm là 4,35 tỷ; phân bổ chi phí bóc 

đất phủ là 396 triệu. Thuế Tài nguyên tăng thêm theo qui định mới: 3.240đ x 

148.944m
3
 = 483 triệu đ. Ngoài ra mỏ Tân Cang 3 điều kiện khai thác khó khăn nên chi 

phí khóan sản xuất các khâu cao hơn các mỏ khác của Công ty. 



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN                                                 Kết quả HĐ SXKD năm 2012 và KH SXKD 2013 

 

Trang   8 

 

 Mỏ đá Thạnh Phú 2 (xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai): 

 Tổng diện tích được cấp phép khai thác : 20 ha. 

 Công suất khai thác đã được cấp phép : 1.000.000m
3
/năm 

 Tthời hạn khai thác: đến tháng 5/2020.  

 Tổng vốn đầu tư (đến 31/12/2012): 64,631 tỷ (khấu hao lũy kế : 7,711 tỷ). 

 Một số chỉ tiêu chính năm 2012: 

Chỉ tiêu ĐVT 
Thực hiện 

Năm 2012 

So với năm 2011 So kế hoạch 2012  

Thực hiện 

2011 

(T10+T11) 

Tỉ lệ 

2012/2011 
KH 2012 

TH 2012  

/KH 2012 

Sản lượng t.thụ m3 732.857 99.668 # 552.000  132,76 % 

Doanh thu Tr.đ 66.958 7.309 # 53.039  126,24 % 

LN Trước thuế Tr.đ 7.008 16 #  4.050   173,04 % 

 Phân tích: năm 2011 chỉ đi vào sản xuất từ tháng 11 và 12 do vậy không đủ cơ sở 

so sánh tỉ lệ với số liệu của cả năm 2012. Năm 2012 đã có ba hệ thống nghiền sàng, 

cùng các thiết bị động bộ tương ứng. Từ tháng 10/2012 Công ty bắt đầu di dời 02 hệ 

thống nghiền sàng từ Xí nghiệp 1 (mỏ Hóa An) lên lắp đặt thêm tại mỏ Thạnh Phú 2 và 

đưa vào sản xuất ổn định từ tháng 12/2012. 

 Các chỉ tiêu kế hoạch 2012 đều vượt mức, do mỏ có vị trí rất thuận lợi về đường 

thủy (cách bờ sông Đồng Nai chỉ vài trăm mét), chất lượng đá tự nhiên tương đối tốt, 

điều kiện khai thác thuận lợi, đất phủ chỉ từ 8m-11m. 

 

 Đầu tư tài chính – chứng khoán: 

 + Đầu tư chứng khoán ngắn hạn: đến 31/12/2012 Công ty hiện nắm giữ một số cổ 

phiếu với tổng giá trị đầu tư (mua) là 23 tỷ. 

 + Đầu tư tài chính dài hạn: 

b- Đầu tư vào Cty liên doanh, liên kết   Số lượng Giá trị mua 

1- Công ty Cổ phần Hóa An Cát Nhân Tạo 
 

244.630.468 

2 – Công ty Cổ phần cơ khí XD Tân Định  - FICO 
 

8.459.840.000 

Cộng 
 

8.704.470.468 

b- Đầu tư dài hạn khác  
  

1- Cty XD & DV nhà Quận 8  119.100 710.399.415 

2- Cty CP gạch ngói Đồng Nai 675.000 9.000.000.000 

3- Cty CP Du lịch Phú Yên    2.146.000.000 

4- Nhà máy xi măng Tây Ninh    33.999.999.900 

Cộng   45.856.399.315 

Tổng cộng (a+b) 
 

54.560.869.783 
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VI. Kế hoạch SXKD năm 2013: 

 Căn cứ tình hình thực tế năm 2012 và dự báo tình hình trong tương lai, Công ty 

dự kiến kế hoạch SXKD năm 2013 với các chỉ tiêu như sau: 

a. Các chỉ tiêu SXKD cụ thể của toàn Công ty:  

Chỉ tiêu chủ yếu 
Thưc̣ hiêṇ 

năm 2012 

Kế hoac̣h  

năm 2013 

tỉ lệ  

KH 2013 

/TH 2012 

1. Sản phẩm đá các loại:                              (Đvt: m
3
) 1.736.883 1.633.880   94,07 % 

  Trong đó:     

    + mỏ Hóa An (đá các loại) 574.166 150.000   26,12 % 

    + mỏ Thường Tân (đá các loại) 184.217 275.880  149,76 % 

    + mỏ Núi Gió (đá các loại ) 96.699 133.000  137,54 % 

    + mỏ Tân Cang 3 (đá các loại) 148.944 171.000  114,81 % 

    + mỏ Thạnh Phú 2 (đá các loại ) 732.857 904.000  123,35 % 

2. Doanh thu sx                                      ( Đvt: 1.000đ) 215.999.397 172.985.200   80,09 % 

    + Doanh thu sản xuất (Hóa An) 103.672.789 24.610.000   23,74 % 

    + Doanh thu sản xuất (Thường Tân) 17.757.090 23.837.000  134,24 % 

    + Doanh thu sản xuất (Núi Gió) 13.791.351 19.212.200  139,31 % 

    + Doanh thu sản xuất (Tân Cang 3) 13.819.676 15.462.000  111,88 % 

    + Doanh thu sản xuất (Thạnh Phú 2) 66.958.491 89.864.000  134,21 % 

        

3. Lợi nhuận trước thuế :                     ( Đvt: 1.000đ) 18.842.470 21.390.000  113,52 % 

    + LN từ SXKD đá XD mỏ Hóa An 20.340.678 7.900.000   38,84 % 

    + LN từ SXKD đá XD  mỏ Thường Tân    -2.956.248 815.000 # 

    + LN từ SXKD đá XD  mỏ Núi Gió 1.919.463 2.500.000  130,24 % 

    + LN từ SXKD đá XD  mỏ Tân Cang 3 -7.470.242 -4.050.000 # 

    + LN từ SXKD đá XD  mỏThạnh Phú 2 7.008.819 14.225.000  202,96 % 

    

4. Lợi nhuận sau thuế                           ( Đvt: 1.000đ) 15.702.007 16.000.000  101,90 % 

5. Tiền lương b/q NLĐ/tháng              ( Đvt: 1.000đ/) 5.230 6.000  114,72 % 

6. Cổ tức dự kiến 7% 8%  

b. Kế hoạch triển khai công việc tại các mỏ: 

 Mỏ đá Hóa An: tích cực tiêu thụ hết các sản phẩm tồn kho, đặc biệt là đá mi 

(hiện lượng tồn kho khá lớn song nhu cầu thị trường không cao). Hoàn thiện việc đóng 

cửa mỏ theo qui định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, duy trì bơm thoát nước theo 

qui định, qui hoạch các trạm hạ thế và đường dây hạ thế từ trạm ra các máy nghiền. 

Quản lý và bảo vệ hệ thống điện sản xuất ( trạm điện, đường dây điện từ trạm vào các 

máy nghiền, cột điện). 




