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 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ AN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2017 
 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 
 

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ AN 
 

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014. 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hoá An qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Ban kiểm soát Công ty. 

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Hoá An đã được kiểm 

toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C. 

Ban kiểm soát Công ty CP Hóa An báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm 

tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty CP Hóa An trong năm tài chính kết thúc ngày 

31/12/2016 như sau: 

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT: 

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ công ty 

và qui chế hoạt động của Ban kiểm soát, trong năm 2016 Ban kiểm soát Công ty đã tiến 

hành thực hiện giám sát các hoạt động của Công ty như sau:  

Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài 

chính, kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016, 

việc tuân thủ theo điều lệ Công ty, tuân thủ các quy chế, quy trình hoạt động của Công ty 

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, góp ý kiến, chất vấn các nội 

dung nêu ra trong các cuộc họp của HĐQT. 

Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục của các Nghị quyết, 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 quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty, 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Quy chế quản lý tài chính của Công ty. 

Kiểm tra giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý điều hành hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Tiến hành kiểm tra thực tế tình hình hoạt động SXKD tại các chi nhánh công ty. 

Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm,  đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số 

liệu tài chính, xem có phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện 

hành của Việt Nam. 

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN 

TỔNG GIÁM ĐỐC: 

Năm 2016  HĐQT đã tiến hành họp 04 lần, Trưởng ban kiểm soát đã tham dự họp 

đầy đủ. Nội dung chủ yếu của các cuộc họp là phối hợp với Ban điều hành để tìm phương 

hướng và biện pháp thực hiện KHSXKD năm 2016 để đạt hiệu quả tốt nhất, cũng như 

định hướng chiến lược dài hạn cho công ty. 
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- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc điều 

hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được ban hành kịp thời, đúng trình tự 

thủ tục, phù hợp với qui định của pháp luật Việt Nam, đảm bảo thực hiện tốt chức năng 

quản trị của HĐQT, đồng thời đáp ứng được yêu cầu điều hành hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Ban Tổng giám đốc. 

- Năm 2016 Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng 

cổ đông, các Nghị quyết của HĐQT kịp thời, khắc phục những khó khăn và có biện pháp 

điều hành cần thiết để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 

năm 2016.  

- Ban Tổng Giám đốc thực hiện điều chỉnh bộ máy nhân sự nhằm nâng cao kỹ năng, 

chất lượng làm việc, nâng cao năng suất lao động. 

- Ban Tổng Giám đốc đã tận dụng mọi lợi thế trong SXKD để tối đa hóa lợi nhuận. 

Thường xuyên nắm bắt tình hình thị trường, đưa ra các quyết định điều hành một cách kịp 

thời, phù hợp với sự biến động của thị trường. 

- Việc thực hiện giao khoán tiền lương và chế độ thưởng cho người lao động công ty 

là phù hợp theo KQSXKD, đảm bảo thu nhập người lao động ổn định và có tăng trưởng, 

đồng thời hài hòa với lợi ích của Công ty, của cổ đông và các đối tác hợp tác SXKD với 

Công ty. Trong năm không để xảy ra tranh chấp nào giữa người sử dụng lao động và 

người lao động. 

Về công bố thông tin: Công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. 

Đánh giá chung: Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã hoạt động đúng chức 

năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt 

động của Công ty. 

III. VỀ VIỆC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016: 

1. Công tác tài chính kế toán và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016: 

Công ty thực hiện công tác hạch toán kế toán theo đúng quy định của chế độ kế toán, 

các số liệu được ghi nhận đầy đủ, chính xác và đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư 

vấn A&C kiểm toán. 

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 

Về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm: 

Năm 2016 nền kinh tế tiếp tục ổn định và phát triển, thị trường BĐS nói chung 

cũng như thị trường VLXD nói riêng đã có chuyển biến tương đối tốt, nhờ đó hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Công ty  đã đạt được kết quả tốt hơn. 

Sản lượng sản xuất toàn công ty là 1.400.680 m
3
 tăng 5% so với kế hoạch và bằng 

79% so với thực hiện 2015, trong đó:  

- Mỏ Thạnh Phú: tiêu thụ 765.154 m
3
 đạt 94% so kế hoạch và bằng 69% so thực hiện 

2015, chiếm 55% tổng sản lượng sản của toàn Công ty. Sản lượng không đạt kế hoạch đề 

ra do một số nguyên nhân khách quan như Cầu Ghềnh bị sập vào tháng 3/2016 nên vận 

chuyển bằng đường sông bị ảnh hưởng (do mỏ Thạnh Phú chủ yếu tiêu thụ bằng đường 

sông) và việc công ty phải di dời máy nghiền sang bãi chế biến mới làm gián đoạn sản 

xuất và tiêu thụ; 

- Mỏ Núi Gió: tiêu thụ 268.309 m
3
 tăng 47% so kế hoạch và tăng 73% so thực hiện 

2015. Sản lượng sản xuất tại Mỏ tăng mạnh trong năm do thị trường địa phương phát triển 

tốt, đạt 96% công suất khai thác của mỏ, sản xuất và khai thác ổn định;  
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- Mỏ Tân Cang: tiêu thụ 367.217 m
3
 tăng 9% kế hoạch và tăng 14% so thực hiện 

2015. Mỏ Tân Cang sau thời gian đầu phải tập trung bốc tầng phủ để khai thác đến nay 

hoạt động sản xuất kinh doanh bắt đầu đi vào ổn định và đem lại hiệu quả cho Công ty. 

Kết quả kinh doanh: 

Năm 2016 doanh thu thuần là 195,4 tỷ đồng tăng 20% so kế hoạch và bằng 97% so 

năm 2015, lãi gộp đạt 55,2 tỷ đồng bằng 28% doanh thu thuần nhưng thấp hơn 2% so với 

2015.  

Giá bán sản phẩm đá bình quân tăng 13% so với 2015, tuy nhiên giá vốn bình quân 

tăng 23% do những nguyên nhân như: giá nguyên vật liệu (thuốc nổ) tăng bình quân 

5,32%, chi phí khoán thuê ngoài gia công tăng bình quân 5%, thuế tài nguyên tăng 3% .... 

ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh. 

* Kết quả: Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 61,7 tỷ đồng (trong đó có lợi nhuận từ hoạt 

động tài chính và lợi nhuận khác là 22,2 tỷ đồng) tăng 62% so với kế hoạch và tăng 8% so 

với thực hiện 2015. 

- Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty là 39,5 tỷ đồng (sau 

khi trừ lợi nhuận từ hoạt động tài chính và thu nhập khác), trong đó: 

+ Mỏ Thạnh Phú đạt lợi nhuận là 29,3 tỷ đồng chiếm 74% tổng lợi nhuận của công ty 

là mỏ mang lại lợi nhuận cao nhất cho công ty, tỷ suất lợi nhuận/doanh thu đạt 26%, dẫn 

đầu về chỉ số này trong 3 mỏ. 

+ Mỏ Núi Gió đạt lợi nhuận 8,9 tỷ đồng chiếm 23% tổng lợi nhuận, với việc đẩy 

mạnh tiêu thụ (tăng 74% so với thực hiện 2015) đã giúp mỏ có lợi nhuận cao so với 2015 

(tăng 162%) và tăng 100% so với kế hoạch. 

 + Mỏ Tân Cang bước đầu đã đi vào ổn định và đạt 1,3 tỷ đồng lợi nhuận chỉ bằng 

55% kế hoạch nhưng tăng 82% so với thực hiện 2015, đây được xem là tín hiệu tốt để mỏ 

hoạt động có hiệu quả trong những năm tiếp theo. 

- Trong năm Công ty đã thực hiện việc chuyển nhượng một phần diện tích đất thuộc 

mỏ Thạnh Phú (diện tích nằm trong khu vực của mỏ khác) thu về lợi nhuận được 13,7 tỷ 

đồng. 

Tổng hợp kết quả một số chỉ tiêu chính như sau: 

Stt 

 

Chỉ tiêu 

 

Đvt 

 

KH năm 2016 TH năm 2016 

 

TH năm 2015 

 

Tỷ lệ so với 

KH 

năm 

2016 

TH 

năm 

2015 

A B C 1 2 3 4=2/1 5=2/3 

1 Tổng sản lượng sản 

xuất 

m
3
 1.332.000 1.400.680 1.770.544 105% 79% 

2 Tổng doanh thu 

thuần  

đồng 162.230.000.000  195.423.512.525  201.509.572.115  120% 97% 

3 Tổng lợi nhuận trước 

thuế 

đồng  38.000.000.000   61.725.415.862   57.123.381.237  162% 107% 

4 Lợi nhuận sau thuế đồng 30.400.000.000   49.486.474.666   44.957.092.017  163% 110% 

Tình hình quản lý sử dụng vốn và tài sản: 

- Năm 2016 công ty không vay nợ ngân hàng để phục vụ sản xuất kinh doanh, nguồn 

vốn chủ sở hữu tăng 7,5 tỷ đồng tương đương 2,3% là do tăng lợi nhuận sau thuế. Công ty 
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đã tiến hành tạm ứng cổ tức năm 2016 hai đợt (tổng cộng 15%) với số tiền 22,6 tỷ đồng 

(bao gồm cả thuế TN). 

- Tính đến ngày 31/12/2016 lượng tiền mặt tồn quỹ và tiền gửi ngân hàng là 80 tỷ 

đồng, trong đó tiền gửi ngân hàng là 79 tỷ đồng, hiện tại công ty đang có nguồn vốn tốt để 

phục vụ cho chiến lược phát triển lâu dài của Công ty. 

3. Công tác đầu tư: 

- Năm 2016 công ty không phát sinh các khoản đầu tư tài chính, đối với các khoản 

đầu tài chính cũ, HĐQT và Ban điều hành cũng đã xem xét lựa chọn thời điểm thoái tốt 

nhất cho Công ty. 

+ Tại mỏ Núi Gió: đang trong quá trình làm thủ tục tiến hành xin nâng công suất khai 

từ 200.000m
3
/năm lên 300.000 m

3
/năm. 

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: 

Năm 2016 Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng 

cổ đông giao. Nhờ sự nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành và tập thể người lao động, đặc biệt  

Ban Tổng giám đốc đã có nhiều giải pháp kịp thời trong quản lý điều hành để hiệu quả 

SXKD của từng chi nhánh đều tăng trưởng, góp phần vào thành công chung cho toàn công 

ty năm 2016. 

Trong năm 2017, Ban kiểm soát kiến nghị: 

- HĐQT và Ban điều hành Công ty tiếp tục tìm kiếm biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản 

phẩm, tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh, điều tiết giá bán hợp lý để đảm bảo lợi 

nhuận mà đại hội đồng cổ đông giao. 

- Đẩy mạnh việc Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, để tăng khả năng 

cạnh tranh trên thị trường. 

- Công tác thu hồi công nợ đã được cải thiện hơn trong năm qua, do đó Công ty tiếp 

tục cố gắng thu hồi dứt điểm công nợ tồn đọng. 

- Để đảm bảo phát triển bền vững Công ty nên tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới mà 

Công ty đang có thế mạnh. 

- Phát huy hơn nữa vai trò và năng lực trong công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý để 

hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh năm 2017.  

- Tăng cường công tác giám sát, kiểm soát rủi ro trong việc sản xuất kinh doanh. 

- Công tác kế toán cần thường xuyên cập nhật để phục vụ tốt hơn cho việc quản trị 

doanh nghiệp. 

Trong năm 2016 HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện tốt để Ban kiểm soát 

hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHCĐ giao. 

Xin chân thành cảm ơn quý cổ đông và chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 

 TM. BAN KIỂM SOÁT 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 Đặng Xuân Long 


