
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XI MĂNG Báo cáo tài chính
Số 348 – Giải Phóng – Thanh Xuân – Hà Nội cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009
 

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 
Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Thương Mại Xi Măng (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của 
mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009.  

CÔNG TY 

Công ty Cổ phần Thương Mại Xi Măng là Công ty được chuyển đổi từ DNNN Công ty Vật tư kỹ thuật xi 
măng theo QĐ số 803/QĐ-BXD ngày 28/05/2007 Của Bộ Xây Dựng theo giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh số 0103018236 ngày 02 tháng 07 năm 2007 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp và 
được bổ sung ngày 29 tháng 05 năm 2008 theo đó hoạt động của Công ty gồm: 

- Kinh doanh các loại xi măng, sản xuất và kinh doanh các loại phụ gia, vật liệu xây dựng và vật tư 
phục vụ sản xuất xi măng; 

- Sản xuất và kinh doanh bao bì (phục vụ sản xuất xi măng, dân dụng và công nghiệp); 

- Sửa chữa ôtô, xe máy và gia công cơ khí; 

- Kinh doanh vận tải và dịch vụ vận tải đường sông, biển, sắt và đường bộ; 

- Kinh doanh dịch vụ thể thao, vui chơi giải trí; 

- Xây dựng dân dụng, kinh doanh phát triển nhà và cho thuê bất động sản; 

- Kinh doanh vật tư, thiết bị, phụ tùng, phụ gia, bao bì xi măng, clinker và các chủng loại vật liệu xây 
dựng; 

- Kinh doanh các mặt hàng điện tử, điện máy, điện lạnh, ôtô, xe máy, xe đạp; 

- Kinh doanh thiết bị văn phòng, nội thất; 

- Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa; 

- Kinh doanh ăn uống và các mặt hàng rượu, bia, nước giải khát (không bao gồm kinh doanh quán bar), 
mua bán thuốc lá nội; 

- Kinh doanh lâm sản, thủy sản, thức ăn gia súc, phân bón (trừ loại Nhà nước cấm); 

- Lữ hành nội địa, quốc tế và các dịch vụ phục vụ khách du lịch (không bao gồm kinh doanh vũ trường, 
quán bar, phòng hát karaoke); 

- Môi giới, tuyển chọn và cung ứng lao động (không bao gồm giới thiệu và cung ứng nhân sự cho cá 
nhân, tổ chức có chức năng xuất khẩu lao động); 

- Xuất khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh./. 

 
Vốn điều lệ của Công ty là: 60.000.000.000  đồng ( Sáu mươi tỷ đồng chẵn) 
Trụ sở chính của Công ty: Số 348 – Giải Phóng – Thanh Xuân – Hà Nội 
 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC 

Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm: 

Ông Dương Công  Hoàn  Chủ tịch HĐQT    
Ông Hoàng Văn Tám  Uỷ Viên HĐQT    
Ông Đinh Xuân Cầm  Uỷ Viên HĐQT    
Ông Nông Tuấn Dũng  Uỷ Viên HĐQT    

Ông Đặng Phúc Tân  Uỷ Viên HĐQT  ngày 01 tháng 09 năm 2009  



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XI MĂNG Báo cáo tài chính
Số 348 – Giải Phóng – Thanh Xuân – Hà Nội cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009
 
Các thành viên của Ban Giám đốc đã điều hành công ty trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm: 

Ông Dương Công Hoàn  Giám đốc     
Ông Trần Quang Tuấn  Phó Giám đốc  ngày 29 tháng 09 năm 2009  
Ông Nông Tuấn Dũng  Phó Giám đốc  ngày 29 tháng 04 năm 2009  
Ông Đinh Xuân Cầm  TP. kế toán    

 
Các thành viên của Ban kiểm soát công ty trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm: 

Ông Đặng Minh Hoằng  Trưởng ban    

Bà Nguyễn Thị Tuyết  Uỷ viên    
Bà Tô Thị Minh Phượng  Uỷ viên    

 

KIỂM TOÁN VIÊN 

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) đã thực hiện kiểm toán các Báo cáo 
tài chính năm 2009 cho Công ty. 

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình 
hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong quá 
trình lập Báo cáo tài chính, Ban Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:  

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;  

- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng; 

- Tuân thủ các chuẩn mực kế toán được áp dụng; 

- Lập và trình bày các báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các 
quy định có liên quan hiện hành; 

- Lập các báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng 
Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.  

Ban Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, 
với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các quy 
định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và 
thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.  

Ban Giám Đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính 
của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2009, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển 
tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các 
quy định hiện hành có liên quan.  

CAM KẾT KHÁC  

Ban Giám đốc cam kết rằng Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 
09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên Thị trường 
chứng khoán. 

 Hà nội,  ngày 24 tháng 02 năm 2010 
 TM. BAN GIÁM ĐỐC 
 GIÁM ĐỐC 
  
 DƯƠNG CÔNG HOÀN 
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CONG TV TNHH D!CH Vl) TU VAN TAl CHINH KE TOAN VA KIEM TOAN
AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSUL TANCY SERVICE COMPANY L TO. (MSC)

THANH VI~N INPACT QU6C Tt

sf> :~O'/2009IBC.KTTC-AASC.KT 1

BAo cAo KIEM ToAN
vi Bdo cdo Tai chinh cho nam tai chinh kit thuc ngay 3111212009

cua Cling ty ca phan Thuong M(li Xi Mdng

Kinh giri : - HQi dAng Quan tr]
- Ban giam d8c Cong ty C6 ph~n Thuoug M~i Xi Mang

Chung toi da kiem toan baa cao tai chinh cua Cong ty ce ph§n Thirong Mai Xi Mang diroc I~p ngay 24
thang 02 nam 2010 g6m: Bang din d6i k6 toan tai ngay 31 thang 12 nam 2009, Bao cao k~t qua hoat dQng
kinh doanh, Bao cao hru chuyen ti~n t~ va Ban thuyet minh bao cao tai chinh cho narn tai chinh k~t thuc
ngay 31 thang 12 nam 2009 duoc trinh bay ill trang 5 d~n trang 21 kern theo.

Vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh nay thuoc trach nhiem cua Giam d6c Cong ty. Trach nhiern cua
.ihung toi la dira ra y ki~n v~ cac bao cao nay can cir tren k~t qua kiern toan cua chung toL

CO'siTy kiin:

Chung toi da:thirc hien cong viec kiem toan theo cac chuan mire kiem toan Viet Nam. Cac chuan mire nay
yeu du cong viec kiem toan I~p k~ hoach va thuc hien d€ co S\T dam bao hop Iy rang cac bao cao tai chinh
khong con chira dung cac sai s6t trong y~u. Chung toi da: thirc hien viec kiem tra theo phuong phap chon
mftu va ap dung cac thir nghiem dn thi~t, cac bang clnrng xac minh nhirng thong tin trong bao cao tai chinh;
danh gia viec tuan thu cac chuan mire va ch~ dQ k~ toan hien hanh, cac nguyen t~c va phuong phap k~ toan
diroc ap dung, cac iroc tinh va xet doan quan trong cua Giarn d6c cling nhir each trinh bay tang quat cac bao
cao tai chinh, Chung toi cho rAng cong viec kiern toan cua cluing toi da dua ra nhtrng co s6 hop Iy d€ lam
..~ancu cho y kien cua chung toi,

Y kiin cua kiim todn vien:

Theo y ki~n cluing toi, Bao cao tai chinh da phan anh trung thuc va hop ly tren cac khia canh trong y~u tinh
hinh tai chinh cua Cong ty cs phan Thirong Mai Xi Mang tai ngay 31 thang 12 nam 2009, cling nhtr k~t qua
kinh doanh va cac luong hru chuyen ti~n t~ trong nam tai chinh k~t thuc tai ngay 31 thang 12 nam 2009, phu
hop voi chuan mire va ch~ dQk~ toan Vi~t Nam hien hanh va cac quy djnh phap ly c6 lien quan.

Ha N9i, ngay 28 thong 02 nam 2010

Ki~m toan vien

f)oAN THJ THUY
Chung chi KTV s6: 0937IKTV

01 Le Phl,mg Hi~u, Hit NQi, Vi~t Nam
Tel: (84-4) 3824 1990/1 - Fax: (84-4) 3825 3973
Email: aaschn@hn.vnn.vn
Website: www.aasc.com.vn

AFFILIA TE

4 I N PACT
INTERNATIONAL NETWORK OF
PROfESSIONAL ACCOUNTANTS



Cong ty ca ph~n Thuong Ml,liXi Mang
se 348, Giai Phong, Thanh Xuan, Ha NQi

Bao cao tai chinh
eho nam tai ehinh k~t thuc ngay 31112/2009

BANG CAN DOl KE ToAN
Tai ngay 31 tluing 12 niim 2009

Mas8 TAl SAN Thuyet 31112/2009 0110112009
minh VND VND

100 A. TAl SAN NGAN H.:\.N 176.597.429.699 144.004.567.691

110 I. Ti~n va cac khoan nrong l'Iu'O'Ilgti~n 123.893.922.321 64.846.578.033
111 1. Ti~n 3 123.893.922.321 64.846.578.033

130 III. Cac khoan phai thu ng~n han 42.518.691.607 55.134.338.081
131 1. Phai thu khach hang 43.415.674.789 53.384.819.619
132 2. Tra truce eho nguoi ban 1.076.615.200 583.143.180
135 5. Cac khoan phai thu khac 4 210.872.648 2.408.016.504
139 6. Dir phong phai thu ngan han kh6 doi (*) 5 (2.184.471.030) (1.241.641.222)

140 IV. Hang tAn kho 6 9.834.015.771 23.859.236.409
141 1. Hang t6n kho 9.844.558.415 30.248.187.415
149 2. Du phong giam gia hang t6n kho (*) (10.542.644 ) (6.388.951.006)

150 V. Tai san ngin han khac 350.800.000 164.415.168
154 3. Thu~ va cac khoan phai thu Nha mroc 7 17.008.668
158 4. Hi san ng~ han khac 350.800.000 147.406.500

200 B. TAl SAN DAI H.:\.N 8.584.208.614 11.789.724.083

220 II. Tai san c8 djnh 8.117.279.005 8.868.642.707
221 1. Hi san e6 dinh hiru hinh 8 7.848.594.797 7.937.958.499
222 - Nguyen gia 23.988.763.034 23.284.659.514
223 - Gid tri hao man lfly ki (*) (J 6.140.168.237) (J 5.346.701.015)
227 3. Hi san e6 dinh vo hinh 9 180.000.000 180.000.000
228 - Nguyen gia 315. 000. 000 315. 000. 000
229 - Gia tri hao man lfiy ki (*) (J 35. 000. 000) (J 35. 000. 000)
230 4. Chi phi xay dung co ban do dang 10 88.684.208 750.684.208

260 V. Tai san dai han khac 466.929.609 2.921.081.376
261 1. Chi phi tra truce dai han 11 466.929.609 1.961.104.363
262 2. Hi san thus thu nhap hoan lai 15 0 959.977.013

270 TONG C<)NG TAl SAN 185.181.638.313 155.794.291.774
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Ctmg ty cs ph An Thuong Ml;li Xi Mang
S5 348, Giai Ph6ng, Thanh Xuan, Ha NQi

Bao cao Uti chinh
cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2009

BANG CAN BOI KIt ToAN
T{li ngdy 31 tluing 12 niim 2009

Ma sa NGUONVON

300 A. N<J PHA.I TRA..

310 I. N<r nglln han
312 2. Phai tra nguoi ban
313 3. Nguoi mua tra ti6n truce
314 4. Thu~ va cac khoan phai nQp Nha nuoc
315 5. Phai tra nguoi lao dQng
316 6. Chi phi phai tra
317 7. Phai tra nQi bQ
319 9. Cac khoan phai tra, phai nQP ng~n han khac

330 II. N<r dai han
333 3. Phai tra dai han khac

400 B. VON CHl) so HUU

410 I. van chu sO' hiiu
411 1. V5n d~u nr cua chu sa huu
417 7. Quy d~u tu phat trien
418 8. Quy du phong tai chinh
420 10. Lei nhuan sau thu~ chua phan ph5i

430 II. Ngu8n kinh phi va cac quy khac
431 1. Quy khen thuong, phuc loi

440 TONG CQNG NGUON VON

Thuyst
minh

0110112009
VND

31112/2009
VND

113.824.772.183 90.486.806.868

12

111.906.772.183
95.498.020.880

54.629.490
3.122.724.489
4.161.583.153
2.469.819.492

543.844.512
6.056.150.167

89.012.806.868
76.606.866.327

32.113.267
2.708.814.143
3.254.165.975
3.428.489.332

537.773.316
2.444.584.508

13

14

1.918.000.000
1.918.000.000

1.474.000.000
1.474.000.000

71.356.866.130 65.307.484.906

16 71.458.069.530
60.000.000.000

398.000.000
399.832.306

10.660.237.224

65.509.832.306
60.000.000.000

136.000.000
135.384.838

5.238.447.468

(101.203.400)
(101.203.400)

(202.347.400)
(202.347.400)

155.794.291. 774185.181.638.313

CHi TIEU NGOAl BANG CAN DOl KE TOA.N
T{li ngdy 31 tilling 12 niim 2009

Ma sa CHi TIEU

004 4. No kh6 doi da: xli ly

Thuyst
rninh

0110112009
VND

3111212009
VND

79.674.450 33.541.900

Ghi chu: Cac chi tieu co s5 li~u am ducc ghi trong ngoac don ( )

NgU'O'il~p bi~u !(~toan trmrng

D~ng Thanh Cdng Dinh Xuan CArn
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Cong ty cs ph§n Thuong M~i Xi Mang
S6 348, Gilii Ph6ng, Thanh Xuan, Ha NQi

Bao cao Hti chinh
cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2009

BAo cAo KET QuA KINH DOANH
Niim2009
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Cfmg ty cs ph~n Thuong M~i Xi Mang
S6 348, Giai Phong, Thanh Xudn, Ha N9i

Bao cao titi chinh
cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2009

BAo cAo LUU CHUYEN TIEN T~
Theo phuong phap gian tiSp

Niim 2009

MasB Chi tieu T.minh

I. LUll chuy~n ti~n tif hoat dQng kinh doanh
01 1. Loi nhu{in trutic thu€

2. Di€u chinh cho cdc khotin
02 - Kh~u hao tai san c6 dinh
03 - Cac khoan du phong
05 - Uii/16 ur hoat 09ng oftu tu
06 - Chi phi lili yay
08 3. Loi nhu{in tir hoat iJ{Jng kinh doanh trutic

thay iJai van luu iJ{Jng
09 - Tang/giam cac khoan phai thu
10 - Tang/giam hang t6n kho
11 - Tang/giarn cac khoan phai tra

(khong k~ lai yay phai tra, thu~ TNDN phai n9P)
12 - Tang/giam chi phi tra truce
13 - Ti~n lili yay oa: tra
14 - Thu~ thu nhap doanh nghiep oa n9P
15 - Ti~n thu khac nr heat 09ng kinh doanh
16 - Ti~n chi khac cho heat 09ng kinh doanh
20 Luu c"uy€n ti€n thuan tir "O(lt iJ{Jng kin" doanh

II. LUll chuy~n ti€n tif hoat dQng d~u tu·
21 1. Ti~n chi o~ mua slim, xay dung TSCD va cac tai .san

dai han khac
22 2. Ti~n thu nr thanh 19, nhuong ban TSCD va cac tai san

dai han khac
27 7. Ti~n thu lili cho yay, c6 nrc va lei nhuan duoc chia
30 Luu clluy€n ti€n t"uan tir hoa: iJ{Jng iJau tu

III. LUll chuy~n ti~n tif hoat dQng tai chinh
33 3. Ti~n yay ngan han, dai han nhan ducc
34 4. TiSn chi tra no g6c yay
36 6. C6 nrc, loi nhuan ail tra cho chu sa httu
40 Luu chuy€n ti€n thuan tir hoa: iJ{Jng tili chin"
50 LUll chuy~n ti~n thuAn trong ky
60 Ti€n va turmg duong ti~n dAu ky
70 Ti~n va tuong duong ti~n cuBi ky

N!':u'iri l~p bi~u K::J;;;7
f)~ng Thanh Cong Dinh Xu an cAm

8

Dan vi tinh: VND
2009 2008
VND VND

13.383.610.682 7.182.419.423

1.088.197.836 1.741.907.716
(5.435.578.554) 7.630.592.228
(2.276.078.551 ) (2.121.575.302)

106.013.891
6.760.151.413 14.539.357.956

11.469.423.166 (23.343.340.173)
20.403.629.000 (23.918.561.075)
22.921.988.988 (21.538.547.532)

1.494.174.754 584.1 08.220
(106.013.891) L(1.347.420.118) (3.035.164.562) .' I,. '.)

559.264.881 25.526.841.080 / "7/ :

(363.599.548) It61.897.612.536 (31.291.319.977) "'1 t

\' \! ;
(1.013.533.039) (786.034.889) f". , ,

125.046.364 984.205.575 ' !I .. .
I I 1

2.151.032.187 2.121.575.302 )# ~ ,
1.262.545.512 2.319.745.988

1 \
5.000.000.000 I

(5.000.000.000)
(4.112.813.760)
(4.112.813.760)
59.047.344.288

...~
~I
'I\\
'~.
II



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XI MĂNG Báo cáo tài chính
Số 348 – Giải Phóng – Thanh Xuân – Hà Nội cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Năm 2009 ghi chú nà 
h và cần phải được đọc cùng Báo cáo Tài chính) 
1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 
 
Hình thức sở hữu vốn 

Công ty Cổ phần Thương Mại Xi Măng là Công ty được chuyển đổi từ DNNN Công ty Vật tư kỹ thuật 
xi măng theo QĐ số 803/QĐ-BXD ngày 28/05/2007 Của Bộ Xây Dựng theo giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh số 0103018236 ngày 02 tháng 07 năm 2007 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hà Nội 
cấp và được bổ sung ngày 29 tháng 05 năm 2008. 

Trụ sở chính của Công ty: Số 348 – Giải Phóng – Thanh Xuân – Hà Nội 
 

Lĩnh vực kinh doanh 

Kinh doanh thương mại 
 
Ngành nghề kinh doanh: 
• Kinh doanh các loại xi măng, sản xuất và kinh doanh các loại phụ gia, vật liệu xây dựng và vật tư 

phục vụ sản xuất xi măng; 

• Sản xuất và kinh doanh bao bì (phục vụ sản xuất xi măng, dân dụng và công nghiệp); 

• Sửa chữa ôtô, xe máy và gia công cơ khí; 

• Kinh doanh vận tải và dịch vụ vận tải đường sông, biển, sắt và đường bộ; 

• Kinh doanh dịch vụ thể thao, vui chơi giải trí; 

• Xây dựng dân dụng, kinh doanh phát triển nhà và cho thuê bất động sản; 

• Kinh doanh vật tư, thiết bị, phụ tùng, phụ gia, bao bì xi măng, clinker và các chủng loại vật liệu xây 
dựng; 

• Kinh doanh các mặt hàng điện tử, điện máy, điện lạnh, ôtô, xe máy, xe đạp; 

• Kinh doanh thiết bị văn phòng, nội thất; 

• Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa; 

• Kinh doanh ăn uống và các mặt hàng rượu, bia, nước giải khát (không bao gồm kinh doanh quán 
bar), mua bán thuốc lá nội; 

• Kinh doanh lâm sản, thủy sản, thức ăn gia súc, phân bón (trừ loại Nhà nước cấm); 

• Lữ hành nội địa, quốc tế và các dịch vụ phục vụ khách du lịch (không bao gồm kinh doanh vũ 
trường, quán bar, phòng hát karaoke); 

• Môi giới, tuyển chọn và cung ứng lao động (không bao gồm giới thiệu và cung ứng nhân sự cho cá 
nhân, tổ chức có chức năng xuất khẩu lao động); 

• Xuất khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh./. 

 
2. CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY 
 
Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 

Kỳ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm dương lịch. 

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND). 



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XI MĂNG Báo cáo tài chính
Số 348 – Giải Phóng – Thanh Xuân – Hà Nội cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009
 

 
 

10

Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng 

Chế độ kế toán áp dụng 

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 
20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 
 
Hình thức sổ kế toán áp dụng 

Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán: Nhật ký chung 
 

Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền  

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình 
quân liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc 
ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào 
ngày kết thúc niên độ kế toán. 
 
Các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều 
rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo. 
 
Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho  

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì 
tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và 
các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. 

 
Giá gốc của hàng tồn kho mua ngoài bao gồm giá mua, các loại  thuế không được hoàn lại, chi phí vận 
chuyển, bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua 
hàng tồn kho. 

 
Giá gốc của hàng tồn kho do đơn vị tự sản xuất bao gồm chi phí nguyên liệu vật liệu trực tiếp, chi phí nhân 
công trực tiếp, chi phí sản xuất chung cố định và chi phí sản xuất chung biến đổi phát sinh trong quá trình 
chuyển hoá nguyên liệu vật liệu thành thành phẩm. Các chi phí sản xuất chung được phân bổ trên cơ sở chi 
phí nhân công trực tiếp. 

 
Những chi phí không được tính vào giá gốc của hàng tồn kho: 
• Các khoản chiết khấu thương mại và giảm giá hàng mua do hàng mua không đúng quy cách, phẩm chất. 
• Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công và các chi phí sản xuất, kinh doanh khác phát sinh trên mức 

bình thường. 
• Chi phí bảo quản hàng tồn kho trừ các chi phí bảo quản hàng tồn kho cần thiết cho quá trình sản xuất 

tiếp theo và chi phí bảo quản hàng tồn kho phát sinh trong quá trình mua hàng. 
• Chi phí bán hàng. 
• Chi phí quản lý doanh nghiệp. 
 
Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền. 
 
Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.  
 
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng 
tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng. 
 
Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác: 

Các khoản phải thu khách hàng, khoản trả trước cho người bán, phải thu nội bộ, và các khoản phải thu 
khác tại thời điểm báo cáo, nếu: 
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- Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán dưới 1 năm (hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được 
phân loại là Tài sản ngắn hạn. 
- Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán trên 1 năm (hoặc trên một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân 
loại là Tài sản dài hạn. 
 
Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất của các khoản nợ phải thu có khả 
năng không được khách hàng thanh toán  đối với các khoản phải thu tại thời điểm lập Báo cáo tài chính. 
Đơn vị trích lập dự phòng phải thu khó đòi theo quy định tại thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07 tháng 
12 năm 2009 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá 
hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công 
trình xây lắp tại doanh nghiệp. 
 
Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định 

Tài sản cố định được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định được ghi nhận theo 
nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại. 
 
Khấu hao Tài sản cố định được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như 
sau: 

 - Nhà cửa, vật kiến trúc 10-50 năm
 - Phương tiện vận tải   07-10 năm
 -Thiết bị văn phòng 03-08 năm
 - Phần mềm quản lý 01 năm

 
Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay 

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên 
quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó 
(được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 “Chi phí đi vay”. 
 
Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá 
trị của tài sản đó (được vốn hoá), bao gồm các khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ 
trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay.  
 
Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước 

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là 
chi phí trả trước ngắn hạn và đuợc tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính 
 
Các chi phí sau đây đã phát sinh trong năm tài chính nhưng được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để 
phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong  nhiều năm: 
 
• Lợi thế thương mại phát sinh trong quá trình cổ phần hóa 
• Giá trị công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn 
• Chi phí khác liên quan đến nhiều năm tài chính. 
 
Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch toán được căn cứ 
vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ. Chi phí trả trước được 
phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.    
 
Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả  

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để 
đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo 
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nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã 
trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch. 
 
Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu. 
 

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn/ hoặc nhỏ hơn giữa giá thực tế phát hành  
và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ.  

 
Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý của các tài sản mà doanh nghiệp 
được các tổ chức, cá nhân khác tặng, biếu sau khi trừ (-) các khoản thuế phải nộp (nếu có) liên quan đến các 
tài sản được tặng, biếu này; và khoản bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh 

 
Cổ phiếu quĩ là cổ phiếu do Công ty phát hành và sau đó mua lại. Cổ phiếu quỹ được ghi nhận theo giá trị 
thực tế và trình bày trên Bảng Cân đối kế toán là một khoản ghi giảm vốn chủ sở hữu. 

 
Cổ tức phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng Cân đối kế toán của Công ty sau 
khi có thông báo chia cổ tức của Hội đồng Quản trị Công ty. 

 
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các 
khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các 
năm trước. 
 
Lợi nhuận sau thuế cả năm 2009 sẽ được phân phối chính thức vào các quỹ theo quy định tại điều lệ Công ty 
khi có Quyết định chính thức của Hội đồng Quản trị. 
 
Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu 

 Doanh thu bán hàng 
Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau: 
 
• Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho 

người mua; 
• Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát 

hàng hóa; 
• Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; 
• Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; 
• Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng 
 
Doanh thu cung cấp dịch vụ 
Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin 
cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết 
quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung 
cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau: 
 
• Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; 
• Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó; 
• Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán; 
• Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó 
 
Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn 
thành.   
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 Doanh thu hoạt động tài chính 
Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt 
động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau: 
• Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó; 
• Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. 
 
Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi 
nhuận từ việc góp vốn. 
 
Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính 

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm: 
• Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính;  
• Chi phí cho vay và đi vay vốn; 
• Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ; 
• Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán. 
 
Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài 
chính. 
 
Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản thuế 
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

Tài sản thuế và các khoản thuế phải nộp cho năm hiện hành và các năm trước được xác định bằng số tiền dự 
kiến phải nộp cho (hoặc được thu hồi từ) cơ quan thuế, dựa trên các mức thuế suất và các luật thuế có hiệu 
lực đến ngày kết thúc kỳ kế toán năm. 
 
Thuế thu nhập hoãn lại 

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho  các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm 
giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng cho mục đích lập báo 
cáo tài chính. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định theo mức thuế 
suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán, dựa trên các mức thuế 
suất và luật thuế có hiệu lực vào ngày kết thúc kỳ kế toán năm. 

Năm 2009 đơn vị được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư  số 03/2009/TT-BTC ngày 
13/01/2009 v/v Hướng dẫn thực hiện giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết số 
30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm 
kinh tế, duy trì khả năng tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. 



Công ty Cổ phần Thương Mại Xi Măng Báo cáo tài chính
Số 348, Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009

3 . TIỀN

Tiền mặt tại quỹ
Tiền gửi ngân hàng 
Tiền đang chuyển

4 . CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC

Phải thu khác
 - Phải thu tiền khuyến mại XM Bỉm Sơn
 - Phải thu tiền khuyến mại XM Bút Sơn
 - Phải thu tiền khuyến mại XM Hoàng Thạch
 - Phải thu tiền bán sơn nước Việt Nhật
 - Phải Công ty Kinh doanh PT Nhà&Đô thị Hà Nội
 - Phải thu Công ty TNHHSX&TM Hà Phát
 - Phải thu khác

5 . DỰ PHÒNG PHẢI THU NGẮN HẠN KHÓ ĐÒI

Phải thu khách hàng

6 . HÀNG TỒN KHO

Hàng mua đang đi đường
Hàng hóa

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố, đảm bảo các khoản nợ phải trả
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm

7 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU NHÀ NƯỚC

Thuế giá trị gia tăng
Thuế nhà thầu nộp thừa

-                                     

23,859,236,409        

* Lý do hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: căn cứ vào giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho
tại thời điểm cuối năm 2009.

10,706,000               
17,008,668               

31/12/2009

9,844,558,415               
(10,542,644)                  (6,388,951,006)        

VND
6,302,668                 

(2,184,471,030)             

01/01/2009

30,248,187,415        

9,834,015,771               

286,520                        

(2,184,471,030)             
VND

31/12/2009

17,026,372,315        

(1,241,641,222)        

8,873,560,000               
VND

13,221,815,100        

01/01/2009

(1,241,641,222)        

VND
31/12/2009

01/01/2009

2,408,016,504          

76,168,908                   

970,998,415                  

39,361,000              
76,168,908              

VND

-                                
6,378,408,362          

VND

210,872,648                  

-                                     
-                                     

25,446,320                   84,041,540              

108,970,900                 

2,408,016,504          210,872,648                  

2,000,085,897         
208,359,159            

4,661,528,500          
60,172,647,233        

01/01/2009
VND

               4,037,172,500 

31/12/2009

123,893,922,321          

31/12/2009

64,846,578,033        

119,193,343,221          

01/01/2009
VNDVND

                12,402,300 

663,406,600                  

VND
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Số 348, Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009

8 . TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Đơn vị tính: VND

Nguyên giá
Số dư đầu kỳ
Số tăng trong kỳ
 -  Mua trong kỳ
Số giảm trong kỳ
 - Thanh lý, nhượng bán
 - Giảm khác
Số dư cuối kỳ
Giá trị hao mòn lũy kế
Số dư đầu kỳ
Số tăng trong kỳ
 - Khấu hao trong kỳ
Số giảm trong kỳ
 - Thanh lý, nhượng bán
 - Giảm khác
Số cuối kỳ
Giá trị còn lại
Tại ngày đầu kỳ
Tại ngày cuối kỳ

Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết còn sử dụng
Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý
Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai
Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

9 . TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
Đơn vị tính: VND

Nguyên giá TSCĐ
Số dư đầu kỳ
Số tăng trong kỳ
Số giảm trong kỳ
Số dư cuối kỳ
Giá trị hao mòn lũy kế
Số dư đầu kỳ
Số tăng trong kỳ
Giảm trong kỳ
Số dư cuối kỳ
Giá trị còn lại
Tại ngày đầu kỳ
Tại ngày cuối kỳ

294,730,614

3,664,600,730          

7,848,594,797
183,871,352
152,448,323

Không có

Khoản mục

294,730,614

309,429,519

93,627,068
93,627,068

1,013,533,039
1,150,619,937

180,000,000
180,000,000

135,000,000

Khoản mục

7,937,958,499

16,140,168,237

Không có

Không có

6,296,902,932

1,088,197,836

180,000,000

315,000,000

135,000,000

180,000,000

315,000,000

309,429,519

1,013,533,039

23,284,659,514

 Cộng  Thiết bị, dụng
 cụ quản lý 

2,097,487,186

309,429,519

23,988,763,034918,093,362

309,429,519

294,730,614
294,730,614

15,346,701,015

1,634,873,739

7,109,338,292

765,645,039

135,000,000

Nhà cửa, 
vật kiến trúc

812,435,360

Phương tiện vận tải, 
truyền dẫn

76,902,944
20,036,552,391

20,036,552,391

12,927,214,099

76,902,944

 Cộng 

135,000,000

1,088,197,836

966,748,585

135,000,000

182,135,408

Quyền
sử dụng đất

180,000,000

182,135,408

644,748,855
1,399,243,542

 Phần mềm
máy vi tính 

135,000,000

812,435,360

13,739,649,459

180,000,000

936,630,095
936,630,095

3,034,117,281

1,452,738,331
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Công ty Cổ phần Thương Mại Xi Măng Báo cáo tài chính
Số 348, Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009

# . CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG

Xây dựng cơ bản dở dang
Trong đó:
- Chung cư cao tầng giáp nhị

# . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

Chi phí trả trước dài hạn khác
- Lợi thế kinh doanh TCT phân bổ cho đơn vị

# . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

Thuế giá trị gia tăng
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế nhà đất và tiền thuê đất
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

# . CHI PHÍ PHẢI TRẢ

Chi phí phải trả (trích trước chi phí bán hàng…)

# . CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP NGẮN HẠN KHÁC

Kinh phí công đoàn
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Phải trả về cổ phần hóa
Các khoản phải trả, phải nộp khác
- Công ty Tài Chính cổ phần Xi Măng
- Khoản thu tiền nhà, nước của CBCNV
- Điện Lực Hai Bà Trưng, Thanh Xuân
- Phải trả Điện Lực Thanh Xuân
- Phải trả Viễn Thông Hà Nội
- Tiền đặt cọc mua tài sản thanh lý của Cty TNHH Xuân Phúc
- Phải trả về khuyến mại
- Phải trả cổ tức cho cổ đông năm 2007, 2008
- Các khoản phải trả khác

VND

31/12/2009

88,684,208                    

1,681,038,932          

201,142,802             

VND
01/01/2009

1,961,104,363          

31/12/2009

2,469,819,492               

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. 

VND
01/01/2009

27,693,300                   

74,248,133               

344,132,220             40,645,477                    

3,428,489,332          

34,502,193                    

138,753,628            
13,455,000              

2,336,811                 
122,693,320             

6,004,800                 

2,239,301,444          

201,142,802                  
3,122,724,489               

32,347,939                    

2,469,819,492               

31/12/2009

3,428,489,332          

VND

2,708,814,143          

31/12/2009

88,684,208                    750,684,208             

01/01/200931/12/2009
VND VND

466,929,609                  

750,684,208             
750,684,208            

VND

88,684,208                   

1,961,104,363          
VND

4,087,251                

2,444,584,508          

2,097,015,259               
783,920,951                  

          2,083,005,565 
6,056,150,167               

01/01/2009

237,186,240                 
               2,628,543,899 

90,300,000                   
2,982,174,165              

VND

VND

11,391,288                   

12,011,143                    

466,929,609                  

482,500,189             

466,929,609                 1,961,104,363         

-                                     
5,977,288,892               

01/01/2009
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Công ty Cổ phần Thương Mại Xi Măng Báo cáo tài chính
Số 348, Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009

# . TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOÃN LẠI VÀ THUẾ THU NHẬP HOÃN LẠI PHẢI TRẢ

a) Tài sản thế thu nhập hoãn lại

# . VỐN CHỦ SỞ HỮU

a) Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: VND

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu
Cuối năm Đầu năm

Vốn góp của Nhà nước
Vốn góp của các đối tượng khác
Do thể nhân nắm giữ

                   60,000,000,000 100%
                   24,213,860,000 

% %  VND 

VND
0                                    

100%60,000,000,000            

 Cộng 

135,384,838

11,186,684,692

40.36%

VND

71,458,069,530

5,238,447,468

01/01/2009
VND

10,660,237,224

59.64%
40.36%
40.36%

5,238,447,468

2,718,000,000

272,000,000

40.36%

Quỹ dự phòng 
tài chính

264,447,468

615,162 2,717,384,838

35,786,140,000            59.64%

2,717,384,838

5,238,447,468

65,509,832,306

5,238,447,468

 Lợi nhuận sau 
thuế chưa phân 

phối 

Số dư cuối kỳ này

Giảm vốn trong kỳ này
Phân phối LN

399,832,306

Giảm khác

60,000,000,000

Tăng khác

Lỗ trong kỳ trước

24,213,860,000            
24,213,860,000            

                   35,786,140,000 

398,000,000

5,238,447,468

Lãi trong kỳ này
Tăng vốn trong kỳ này

Giảm khác

Số dư cuối kỳ trước

262,000,000

136,000,00060,000,000,000

959,977,013             

62,717,384,838

0                                    

Giảm vốn trong kỳ trước
136,000,000136,000,000

10,660,237,224

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch 
tạm thời được khấu trừ

Vốn đầu tư của 
CSH

Quỹ đầu tư 
phát triển

Tăng vốn trong kỳ trước

959,977,013             

31/12/2009

Lãi trong kỳ trước

Số dư đầu kỳ trước

                   24,213,860,000 

    60,000,000,000 

Tăng khác
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Công ty Cổ phần Thương Mại Xi Măng Báo cáo tài chính
Số 348, Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

Vốn đầu tư của chủ sở hữu
 - Vốn góp đầu năm
 - Vốn góp tăng trong năm
 - Vốn góp giảm trong năm
 - Vốn góp cuối năm
Cổ tức, lợi nhuận đã chia
 - Cổ tức, lợi nhuận chia trên lợi nhuận năm trước
 - Cổ tức, LN đã công bố sau ngày kế thúc kỳ kế toán năm
Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông
- Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi

đ) Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
 - Cổ phiếu phổ thông
 - Cổ phiếu ưu đãi
Số lượng cổ phiếu được mua lại
 - Cổ phiếu phổ thông
 - Cổ phiếu ưu đãi
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
 - Cổ phiếu phổ thông
 - Cổ phiếu ưu đãi

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10000. VND / cổ phiếu

e) Các quỹ của doanh nghiệp

Quỹ đầu tư phát triển
Quỹ dự phòng tài chính
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
Cộng

f) Lãi cơ bản trên cổ phiếu

- Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp

- Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu PT
- Cổ phiếu PT đang lưu hành bình quân trong kỳ
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu

                                 - 

60,000,000,000       

           2,310,000,000 

Cuối năm

10,660,237,224            

                                     - 

6,000,000                      

60,000,000,000       

398,000,000                  

-                                    

Theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 368/NQ - ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2009, Công ty công bố việc chi
trả cổ tức  năm 2008 là 7,25%, mỗi cổ phần được nhận 725 đồng

               4,350,000,000 

01/01/2009

-                                     

-                               

797,832,306                  

6,000,000                     

399,832,306                  135,384,838             
-                                -                                     

271,384,838             

-                                    

6,000,000                      

31/12/2009

6,000,000                6,000,000                     
6,000,000                      

1,777                             
6,000,000                 

5,238,447,468          
-                                     

6,000,000                      

  2009
VND 

Năm nay 

873                           

-                                

  2008
VND 

5,238,447,468          

-                               

 Năm trước 

6,000,000                 

-                                

Đầu năm

60,000,000,000            

60,000,000,000            

-                                    

6,000,000                 
6,000,000                 

6,000,000                

-                               

- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác 
định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu PT:

10,660,237,224            

136,000,000             

           4,350,000,000 
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# . TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

# . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

Giá vốn của hàng hoá đã bán và dịch vụ đã cung cấp

# . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Lãi tiền gửi, tiền cho vay
Doanh thu hoạt động tài chính khác

# . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

Lãi tiền vay
Lãi mua hàng trả chậm

# . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

(*) Ghi chú:

(1) Tổng thu nhập chịu thuế TNDN 
(2) Các khoản điều chỉnh tăng tổng LN trước thuế TNDN
- Chi phí không hợp lý để tính thuế theo TT 130/TT-BCT 
(3) Các khoản điều chỉnh giảm tổng LN chịu thuế TNDN
- Chi phí trích trước loại ra khỏi LN chịu thuế năm trước
(4) Tổng thu nhập chịu thuế
- Thuế TNDN tính theo thuế suất (5) = 25% x (4)
- Thuế TNDN giảm 30%  năm 2009 theo Thông tư 03/TT/BTC (6) 

Số thuế thu nhập hiện hành năm 2009 (8)=(5)-(6)

755,741,333                  

2,330,665,587          

-                                     

             10,076,551,112 
3,428,489,332              

                  121,429,762 
                  121,429,762 

3,428,489,332              

VND

22,974,000                    

13,383,610,682            

1,763,396,445               

1,763,396,445               

2009

2,151,032,187               

385,062,046                  2,334,520,432          

-                                

VND
2008

2,330,665,587          

2009

2,121,575,302          

2008

22,873,000               
2,174,006,187               

2,228,506,541          

VND

385,062,046                  

2,098,702,302          

VND
106,013,891             

2009

2008

VND

1,145,511,705,636       

2008

VND
1,005,576,895,237   

VND

1,005,576,895,237   

2009

2,519,137,778               

2009

               1,763,396,445 

VND
1,145,511,705,636       

2008

1,056,881,066,556   1,196,394,438,762       
VND

1,196,394,438,762       

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế 
năm hiện hành (*)
Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước  
và chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay

VND

1,056,881,066,556   
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Công ty Cổ phần Thương Mại Xi Măng Báo cáo tài chính
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# .

# . CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH THEO YẾU TỐ

Chi phí nguyên liệu, vật liệu
Chi phí nhân công
Chi phí khấu hao TSCĐ
Chi phí dịch vụ mua ngoài
Chi phí khác bằng tiền

# . NHỮNG SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU KỲ KẾ TOÁN NĂM

# NGHIỆP VỤ VÀ SỐ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Trong năm Công ty đã có các giao dịch với các bên liên quan như sau

Mua bán hàng hóa

Số dư với các bên liên quan tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm như sau

959,977,013                  

959,977,013                  -                                

(386,693,632)           

1,088,197,836               

VNDVND
2009

(VND) 
       (41,404,653,657)

1,741,907,716          
13,694,294,266        

556,986,550             

      607,562,762,620 

31/12/2008

171,274,078,500      

18,082,456,675        

39,233,683,062        

        38,237,359,600 

Công ty Xi Măng Tam Điệp

45,605,526,613        40,626,360,818            

105,423,683,400      

Công ty Xi Măng Hải Phòng

Phải trả Công ty Xi Măng 
Hoàng Thạch

Các bên liên quan

Công ty con của Công 
ty mẹ

Công ty con của Công 
ty mẹ

(2,420,950,955)        Phải trả Công ty Xi Măng Bỉm 
Sơn

8,161,808,029               
14,781,714,558            

2009
VND

9,991,088,352          

676,625,991                  
15,918,014,404            

19,621,249,729        

2008
VND

Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch 
tạm thời phải chịu thuế

(386,693,632)           

Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản 
thuế thu nhập hoãn lại

2008
CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HOÃN LẠI

Công ty Xi Măng Hoàn Mai

9,083,800,000                       

Công ty Xi Măng Hoàng 
Thạch

(VND) 

52,025,485,566                     

Công ty con của Công 
ty mẹ
Công ty con của Công 
ty mẹ

187,824,880,114                   

4,040,267,250                       

Công ty con của Công 
ty mẹ

Mối quan hệ

Công ty con của Công 
ty mẹ

(VND)
31/12/2009

                      (2,620,266,854)

                    (72,529,337,975)

34,299,315,899                     

Công ty Xi Măng Bút Sơn

Công ty Xi Măng Bỉm Sơn Công ty con của Công 
ty mẹ

831,724,684,318                   Công ty con của Công 
ty mẹ

Mối quan hệ

Công ty mẹ

(VND)
Năm 2008

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo
cáo tài chính.

Năm 2009

Tổng Công ty Xi Măng VN

Các bên liên quan
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# SỐ LIỆU SO SÁNH

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2010
Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc

Đặng Thành Công Đinh Xuân Cầm Dương Công Hoàn

Công ty con của Công 
ty mẹ

                           129,190,000 

(11,855,132,388)      

(631,237,777)           

                      (4,835,145,074)

                         (396,190,027)

Công ty con của Công 
ty mẹ

Phải thu Công ty Xi Măng Hải 
Phòng

Phải trả 'Công ty Xi Măng Tam 
Điệp

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008 đã được Công ty TNHH
Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) kiểm toán.

Công ty con của Công 
ty mẹ

380,030,000             

Phải trả 'Công ty Xi Măng Hoàn 
Mai

Phải trả Công ty Xi Măng Bút 
Sơn

(11,808,937,026)      Công ty con của Công 
ty mẹ

                      (6,828,089,540)
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