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BAO GO CUA BAN ClAM DOC
Ban Giárn dc Cong ty C6^ phAn Vicern Thuong mi Xi nläng (pi tat là "Cong ty") trInh bay báo cáo nay
ciing vói Báo cáo tài chInh dâ dupc kiêrn toán cCia Cong ty cho nãrn tài chInh két thüc ngày 31/12/2016.
HQI DONG QUAN TR! VA BAN GIAM DOC
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Các thành viên cia Hi dng quàn trj và Ban Giám dc dâ diu hành Cong ty trong nam tài chmnh kêt thüc
ngày 31/12/2016 và den ngày Ip báo cáo nay gôrn:
Hi dông quãn tr
Ong Le Nam Khánh
BA Trân Minh Aith
Ong Ngô Dcrc Luu
Ong Van Quang Dirc
Ba Phan Thj T0^ Oanh
Ong Do Ngc TI1?ch

Chu tjch (B6 nhirn ngày 27/01/2016)
Chu' tjch (min nhim ngày 27/01/2016)
Oy vien
CJy viên
Uy viên
Uy vién

Ban Giám dc
Ong Ngô Dat Liiu
Ong Dang PhCic Tan

Giám doe
Phó Giám doe

TRACH NHIM CUA BAN G1AM DOC

N
N
•

N

Ban Giám dc Cong ty có trách nhim 1p báo cáo tài chInh phãn ánh trung thrc và hçip 1 tInh hinh tai chInh
cüng nh.r két qua hot dông kinh doanh và tinh hinh hru chuyên tiên t cüa COng ty trong näm. Trong vic lp
báo cáo tài chInh nay, Ban Giám dôc duçc yêu câu phái:
- Tuân thu Chun mire ke^ toán Vit Nam, Che^'do^ ke^ toán doanh nghip và các quy djnh pháp 1 cO Un
quan den vic lp và trInh bay báo cáo tài chinh;
- Lra chQn các chInh sách keA toán thIch hQp và áp dng các chInh sách dO mt cách nhât quail;

•

- Dira ra cac xét doán và irOc tInh mt cách hçrp I và than

•

- Neu rO các nguyen tic k toán thich hqp có dtrçic tuân thu hay khOng
, có nh&ng áp diing sal Ich trong
yêu can &rQc cOng bô và giâi thIch trong báo cáo tài chInh hay khOn
g;

N
N
•

- Thit Ip và thrc hin kim soát ni b6 mt cách hüu hiu cho mic dIch lp và trinh bay báo cáo tài ehlnh
hop 1 nhãm han ché rcii ro và gian 1n; va
- Lp báo cáo tài chinh trén co sO hoat dng lien tic trr trrng hap không the cho rang COng ty s tiêp tVc
hoat dng kinh doanh.
Ban Giám d6c Cong ty chju trách nhim dam báo rang SOA lKeA toán duc ghi chép mot cách phU hqp d phãn
ánh hp 1 tinh hinh tài chInh cüa Cong ty a Wit kS' thOi dim nao và dam báo rang Báo cáo tài chInh duqc lp
va trInh bay tuân thu Chuân mijc kê toán Viêt Nam, Chêd ke toán doanh nghip và các quy djnh pháp I có
lien quan. Ban Giárn dOe cüng chju trách nhim dam bão an toàn cho tài san cüa Cong ty và thrc hi en các
bin pháp thIch hqp dé ngan chn và phát hin các hành vi gian 1n và sal pham khác.

I

Ban Giám dc xác nhn rang Cong ty dã tuân thu các yêu cAu nêu trén trong vic Ip Báo cáo WehInh.
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BAO CÁO KIEM TOAN DOC LAP
KInh gui:

Các cô dôn(y
Hi dông quãn trj và Ban giám dc
Cong ty Co phãn Vicem Thu'o'ng mi Xi mäng

Chóng tôi cia tlirc hin kim toán Báo cáo tài chinh kern theo ccia Cong ty C6 phn Vicern Thirong rni Xi
mäng ("g9i tat là Cong ty") &rc 1p ngày 10/0-3/2017 và duc trinh bay tr trang 04 den trang 26, bao gôrn
Bang can dôi kO toán tai ngày 31/12/2016, Báo cáo kt qua ho?t dng kinh doanh, Báo cáo Iuu chuyn tiên t
cho nãrn tài chInh két thcic ciing ngày và bàn thuyêt rninh báo cáo tài chinh.
Trách nhim cüa Ban Giám d6c

U

Ban Giám dôc Cong ty chju trách nhirn ye vic Ip và trinh bay trung thirc và hap l Báo cáo tai chinh cüa
Cong ty theo Chun mirc ke^ toán Vit Nam, Che^ d6 ke^ toán doanh nghip và các quy djnh pháp l' co lien
quan den viêc lap va trinh bay Bao cao tai chinh va chiti irach nhiêm ye kiêm soat noi bo ma Ban Giarn dôc
xác djnh la' can thiêt dé dam báo cho vic Idp và trinh bay Báo cáo tài chInh không có sai sot trQng yêu do
gian In hoc nhârn 1n.
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Trách nhim cüa kiêm toán
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Trách nhirn cüa chung tôi là dusa ra kin ve^ báo cáo tài chinh dçra trén kt qua cüa cuc kim toán. Chüng
tôi cia tin hành kiérn toán theo các chuân rnrc kirn toán Vit Nam. Các chuAn mirc nay yéu cAu chUng tôi
phái tuân thu chuân mirc và các quy d!nh ve^ dao dirc nghe^ nghip, Jp U hoch và thirc hin cuôc kim toán
dê dat thrçc sij dam bão hp 1' ye vic lieu bao cáo tài chinh cUa COng ty có con sai sot trQng yêu hay khOng.

U

ChOng tôi tin tuông rang các bang chüng kim toán ma chung tOi dà thu thp &rcrc là dAy du' và thIch hçp lam
co sO cho kiên kiêm toán cüa chOng tôi.

$

V kiên cüa kiêm toán viên

•

Theo kiên cOa chOng tôi, Báo cáo tài chInh kern theo da phàn ánh trung thrc và hop l, trên các khIa canh
tr9ng yOu, tInh hInh tài chInh cüa Cong ty tai ngày 31/12/2016 cüng nhis kêt qua hot dng kinh doanh yà tinh
hi
tiOn te^ cho näm tài chinh kêt thOc cung ngày, phü hqp vol Chuân mirc kê toán Vit Nam, CM
n
hip và các quy din pháp l cO lien quan tói vic lp và trinh bay báo cáo tài chinh.

$
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Cong vic kim toán bao gm thirc hin các thu tçic nhm thu thp các bang chUng kirn toán ve^ các s6 Mu và
thuyt minh trên báo cáo tài chinh. Các thu tic kim toán durgc hja chçn dra trCn xét doán cUa kim toán vien,
bao gOrn dánh giá rüi ro có sai sot trQng yu trong báo cáo tài chinh do gian ln hoc nhâm Id-n. Khi thirc hin
dánh giá các rui ro nay, kiêrn toán viên dd xem ,çcit kiêm soát ni bo^ cüa Cong ty lien quan den vic lp và
trinh bay báo cáo tài chinh trung thirc, hqp l nhm thit kê các thu tic kiêrn toán phü hap vai tInh hinh thirc
t, tuy nhiên không nhäm miic dIch &ra ra kin v hiu qua cua kiêm soát ni bo^ cüa COng ty. Cong vic
kiern toán cling bao gOm dánh giá tInh thIch hop cüa các chInh sách jê toán duçc áp ding và tInh hp l' cüa
các ixàc tInh ke toán ca Ban giárn d6c cüng nhix dánh giá vic trinh bay tong the báo cáo tài chinh.
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CONG TV CO PHAN VICEM THU'ONG MAI XI MANG
So 348 Giâi Phóng - Qun Thanh Xuân - 1Iâ Ni

BANG CAN DO! KE TOAN

Ti ngày 31 thtng 12 näm 20 16
MAU SO BOl - ON
L)o,i vi imnh: VATD
[h uêt

CII! 1iEU
SAN NGAN HIN

A-
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I.
1.
2.

Tien và các khoän tuong duong tin

\la so

flhiFlh

100
110

5

31/12/201()

01/01/2016

138.671.247.734

141.199.415.570

28.057.782.696

53.072.727.541

28.057.782.696
-

43.072.727.541
10.000.000.000

33.000.000.000

33.000.000.000

-

67.618.014.361

75.487.315.185

95.927.025.802
8662.911.911
875.681.323
(37.847.604.675)

10 1. 113. 452.220
10.521.766.244
648.474.313
(36.796.377.592)

Tin
Các khoán tirong duung tiên

111
112

II.
1.

Diu tixtãi chInh ngän hn

DAu tu nrn giC dn ngày dáo h?n

120
123

111.

Các khoin phäi thu ngn han

130

1.
2.
3.
4.

Phài thu ngan han c6akhách hang
Tratruóc cho nguài ban ngan han
Phãi thu ngn hn khác
Dr phOng phâi thu ngn han khó dài

131
132
136
137

8
9

IV.
1.

Hang ton k h o

140

11

9.893.611.279

12.639.372.844

Hãngtônkho

141

9.893.611.279

12.639.372.844

V.
1.

Tãi san ngän han khác

150

101.839.398

Thuvàcác khoánkhác phâi thu Nhànuóc

153

101.839.398

-

B-

TAI SANDAl HAN

200

5.054.575.825

5.138.396.424

II.
1.

Tãi san co^ dinh

220
221
222
223
227
228
229

3.663.076.762

3.862.997.361

3.663.076.762
18.827.699.682
(15.164.622.920)
135.000.000
(135.000.000)

3.682.997.361
18.901.242.822
(15.218.245.461)
180.000.000
315.000.000
(135.000.000)

2.

IV.
1.

Tài san cô dinh hQu hInh
- Nguyen gith
- Gith fri hao mon lu5kê'
TAI sáncôdinhvôhInh
- Nguyen giO
- Giá fri hao mOn luke'
Tãi sn dO dang dài hn

Chi phi xây dijng ccf ban d6r dang

240
242

TONG CONG TA! SAN

270

r.i

6
7

16

12

14

13

1.391.499.063

1.275.399.063

1.391.499.063

1.275.399.063

143.725.823.559

146.337.811.994

CON(; TY Co PHN VICE-NI TIIU'ON(; MAI Xl MANG
So 348 Giãi PhOng - Qun Thanh Xuân - Ha Ni
BA
BANG
CAND6 KE 1'OAN (Tiêp theo)

Tai ngày 31 tháng 12 närn 2016
MAU SO BOl - DN
Don vi tInh: VND

-th uyê t
M5 so^ minh

CHI TIEU

CU.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

300

NPHAJTRA
No. ngn han

310
311
312
313
314
315
319
322

Phãi trã nguOi ban ngän han
Ngui rnua trã tiên trlxóc ngãn han
Thuê và các khoân phái np Nhà nuóc
Phâi trâ ngu'Oi lao dng
Chi phi phâi trã ng.n han
Phãi trã ngn han khác
Qu5 khen thuOng, phüc Icii
Phãi trã dài han khác

330
337

D- VONCHUSOHUU

400

IJ. Nqdãihan

1.
I.

1.
2.
3.
4.

Von chü s& hiiii

TONG CONG NGUON VON

16
17
18

18

01/0112016

45.333.456.023

52.429.900.814

43.396.344.661
30.108.815.197
1.701.591.916
745.905.719
8.230.122.371
1.126.834.025
892.169.660
590.905.773

39.394.853.884
684.643.290
2.714.407.526
5.136.505.371
1.958.865.678
496.025.065

1.937.111.362

2.044.600.000

1.937.111.362

2.044.600.000

98.392.367. 536

93.907.911.180

50.385.300.814

-

98.392.367.536

93.907.911.180

411
411a
418
420
421
421a

60.000.000.000
60.000. 000.000
22.090.195.705
3.252.394.869
13.049.776.962
3.798.653.939

60.000.000.000
60.000.000. 000
16.022.338.542
3.252.394.869
14.633.177.769
3.662.675.509

421b

9.251.123.023

10.970.502.260

440

143.725.823.559

146.337.811.994

410

Von gOp cOachc shu
- Co philu phO thông cO quyn biêu quyê't
Qu5' dâu tu phát triên
Qu5 khác thuôc vn chü sO hOu
Lii nhun sau thu8 chu'a phãn phi
- LNST chua phOn phdi lI2y ké' din cuO'i
nO/n trithc
- LNST chua phOn phdi nOm nay

15

31/12/2016

19
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CONG TYCO PHAN VICEM THtYNG \'1I Xl MANG
So 348 Gi½i PhOng - Qu.n 1hanh Xuãn - Ha Ni

BAO CAO KET QUA flOAT DONG KJNH 1)OANH
Cho näm iâi chInh kêt thñc ngây 31/12/21 016

MAU SO 1102- DN
Dcxii i tin/i: VND
11 uvt

\1 sO

ct-il TIEU
I.

III

Doanh thu ban hang và cung cap dch vu

01

21
22

2.

Các khoán 6ám tth doanh thu

02

3.

Doanh thu thuan ye ban hang và cung cap

10

4.

Giávônhãngbán

5.

Lçi nhuin gp ye ban hing

Nil In 2016

Näm 2015

1.299.121.051.086

1.082.729.272.625

iuh

41.684.307.754

220.218.3'97.463

1.257.436.743.332

1.062.510.875.162

1.218.721.100.778

1.016.126.334.121

38.715.642.554

46.384.541.041

24

3.424.961.243

3.683.549.139

dich vu
11
Va

cung

Cap

dch

23

20

VU

6.

Doanh thu hot dng tãi chinh

21

7.

Chi phi tài chmnh

22

-

-

8.

Chi phi ban hang

25

25

19.010.523.387

15.462.756.194

9.

Chi phi quán 12 doanh nghip

26

25

18.155.609.057 22.039.623.946

10.

Lçi nhuin thuin tirhot Ong kinh doanh

30

4.974.471.353

12.565.710.040

11.

Thunhpkhác

31

27

11.785.818.996

5.000.981.855

12.

Chi phi khác

32

28

5.138.582.610

3.461.330.023

13.

Loi nhuan khác

40

6.647.236.386

1.539.651.832

50

11.621.707.739

14.105.361.872

2.370.584.716

3.134.859.612

-

-

9.251.123.023

10.970.502.260

1.542

1.534
1.534

14. Tong 191 nhun kê toán truOc thuê
15.

Chi phi thuê TNDN hiên hành

51

16.

Chi phi thuC TNDN hoân lai

52

17. Lyi nhuin sau thuC thu nhpdoanh righip
18. Lãi co ban trên cô phiu
19. Läi suy giãm trên co; phiCu

29

60
70

30

71

1.542
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So 348 Giâi PhOnz - Quân Thanli Xuãn - Ha NOi
13A0 CAO LUU C1-IUYEN TIEN TE
(TIi'o pluiang jIiap gián Iip,1

Cho nãm tài chInh két thOc ngày 31/12/2016
MAU SO B03 - DN

Dan vi tinh: VND
Cl-Il T1 1%U

Ma so

Nàrn 2016

N5m 2015

11.621.707.739

14.105.361.872

02
03
05

513.567.777
1.051.227.083
(5.666.671.237)

543.037.408
6.968.945.548
(1.043.814.739)

08

7.519.831.362

20.573.530.089

09
10

6.368.307.116
2.745.761.565

1.344.445.469
(6.45 1.046.338)

11

(5.785.280.728)

(34.638.376.882)

15
17
20

(4.314.013.652)
(729.292.000)

(1.584.460.000)
(703.857.273)

5.805.313.663

(21.459.764.935)

21

(1.137.318.182)

(193.500.000)

22

4.566.363.636
(33.000.000.000)

-

27

1.709.336.938

1.043.814.739

30
Luu chuyCn tin thuân tü hott dIng du ttr
It!. LU'U CHUYEN TIEN TU' HOAT DQNG TA! CHINH

(27.861.617.608)

850.314.739

36
40
50

(2.958.640.900)

(2.976.305.825)

(2.958.640.900)
(25.014.944.845)

(2.976.305.825)
(23.585.756.021)
76.658.483.562

I.
I.
2.

LUU CHUYEN TI EN TU HOIT DONG KINH DOANI-I
01
Loi nhuân truóc thuê
Diêu chinli cho các khoan

- KhAu hao TSCD và BDSDT
- Các khoán dir phông
- Ui, I ttr hot dng du tu
Lç1 nhuntü hoitt1ng kinh doanh truoc
thay doi von Iuii dQng

- Tang, giãrn các khoán phi thu
- Tang, giárn hang tn kho
Tang giam cac khoan phai tra (Khong ke Iai vay
phai tra, thue thu nhap doanh nghip phái np)
- Time thu nhp doanh nghip da np
- Tin chi khác cho hoat dng kinh doanh
Ii.
1.
2.
3.
4.

1.

Luu chuyên tin thun tü hot dIng kinh doanh
LU'U CHUYEN TIEN TU HOAT DQNG DAU TU'

Tin chi dmuasrn, xây dirng TSCD vàcác tãi
san dài han khác
Tin thu W thanh i, nhuçrng ban TSCD
Tin chi cho vay, rnua các cong Cu nacOa don vi
khác
Tiên thu lãicho vay, Co tue và1çi nhuân dime chia

Co ttrc, Içii nhun dã trã cho chü sO hüu
Luii chuyên tin thuãn tü' hot dung tài chInh
Luu chuyên tiên thuân trong närn
Tin và ttro'ng throng tin du näm

23

60

61
70

Anh huOng c 6 thay di t giá ngoi te
Tin vã tu'ong dtro'ng tin cui näm

53.072.727.541
28.057.782.696

53.072.727.541
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CONG TV CO PHAN VICEM THUONG MII XI MANG
So 348 Giãi Phông - Qun Thanh Xuãn - Ha Ni
MAU SO, B09 - DN

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHNH
('ác thu ê ui/nh nay îà inl b5 ,,hn /iQp i/ian/i và can dirQc dQc dóng thôi WY, báo CO lài chính kèin i/leo

i.

o.4c DIEM HOALT DQNG CUA DOANH NGHIP
HInh thirc sö h&u von

U

•

Cong ty Co phãn Vicern Thuong rnai Xi rnang hoat dng theo Gia^y chirng nhn dang k' doanh nghip
Ian dAu ngày 02/07/2007 và Giy chCrng nhân dang k doanh nghip so 0100105694 thay di thn th(r 7
ngay 04/04/2016.
Von diu 1 là 60.000.000.000 VND, rnnh giá cu phn là 10.000 VND. C6 phiu cCia Cong ty duçc
niêrn yet và giao djch trên So giao dlch Cháng khoán Ha Ni vói ma Co phiêu là TMX.
Ngành nghe^ kinh doanh và hot dung chInli
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cungngvàquãnl'nguOnlaodng;
D?i I du lich;
Ban buôn nông, lam san nguyen lieu (trr g, tre, n(ra) và dng 4t song;
Buôn ban thrc phâm.
Ban buôn chuyên doanh khác chua dtxçic phân vào dâu; kinh doanh 4t tu, thiêt hi, phu tong, phii
gia, bao bi (phic vii san xut xi mAng, dan dyng và cong nghip);
Nhà hang và các djch vu an u6ng phic vii km dng;
Kinh doanh các mat hang din Ur, din may, din lnh, ôtô, xe may, xe dp;
Bàn le' krcing thirc, thijc phAm, d6 ung, thuc là, thu& lao chim t3' trong IOn trong các ciYa hang
kinh doanh tng hqp;
Ban buôn may moe, thit bj và phu tUng may khác;
Bàn buôn thit bj và Iinh kin din tir, vin thông;
Bàn buôn ô to và xe có dng co khác;
Ban buôn 4t 1iu, thit bj 1p dt khác trong xay drng;
Xây dijng cOng trInh k5 thut dan ding khác;
Kinh doanh bAt dng san, quyn scr dung dAt thuc chü sO hiru, chO sO dung hoc di thuê;
Hoat dng vui cho'i giài trI khác chi.ra duçic phân vào dâu;
Vn tãi hành khách &rmg b 9^ khác;
Vn tài hành khách yen bin và vin dwng;
Hot Ong djch vi h6 trçl kinh doanh khác cOn I?i chua du9c phân vào Mu.

Chu k' sin xut, kinh doanh thông thu&ng
Chu k5' san xuAt, kinh doanh thông thuOng cOa Cong ty duc thirc hin trong thai gian khOng qua 12
tháng.
Cãu true cong ty
Tru sO chInh cOa Cong ty dt tai s05 348 DuOng Giài PhOng, Phuong Lit, Thanh Xuân, Ha Nôi. Cong ty
CO mt Don vj trrc thuc là Chi nhánh Thai Nguyen tai Phr&ng Phu' Xá, Thành phO Thai Nguyen, Tinh
Thai Nguyen hoat dng bàn xi mäng. Toàn b hot dng cOa Chi nhánh Thai Nguyen &rqc hach toán
tp trung tai VAn phOng COng ty (không Ip bAo cáo tài chinh riéng cüa Chi nhánh).
NIEN DO Kt TOAN, DON V! TIEN TV. SU' DUNG TRONG Kt TOAN
Niên do^ keA toán
Niên do^ ke^ toán cUa Cong ty bt du tir ngày 01 tháng 01 và kt thUc vào ngày 31 tháng 12 nãm duong
ljch.
g Vit Nam (VND).
Don vi tin te^ sir diing trong ke^ toàn: Dôn
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CHUAN MVC VA CHE oQ KE TOAN AP DUNG
Báo cáo tài chinh thrçc trInh bay bang Dng Vit Nam (VND), duc 1p dçra trén các nguyen tãc ké toán
phii hçp vài quy djnh cüa Chê d6 ke^ toán doanh nghip ban hành ti Thông tu so 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 cüa B Tài chinh, ChuAn mçrc U toán Vit Narn và các quy djnh pháp 1 có lien quan
den vic lp và trInh bay báo cáo tài chinh.

4.

TOM TAT CAC CHfNH SACH KE TOAN CHU YEW
Cy sr lap báo cáo tài chinh
Báo cáo tài chinh duçic 1p trén co sâ k toán d6n tIch (trr rnt s thông tin lien quan den luu chuyn
tiên t), theo nguyen tãc giá gôc, dira trên giã thit ho?t dng lien tic.
U'Oc tInh ke^ toán
Vic 1p báo cáo tài chinh tuân thu theo các Chun mirc ke^ toán Vit Nam, Che^ Q k8 toán doanh nghip

va các quy djnh pháp l có lien quan den vic lp và trInh bay báo cáo tài chinh yêu câu Ban Giám dOc
phâi có nhfThg isâc tinh vàgiá djnh ânh huing den so^ lieu báo cáo ve^ cong nçi, tài san và vic trInh bay
cac khoán cong nor và tài san tiêrn tang tai ngày 1p báo cáo tài chinh cüng nht.r các so lieu báo cáo v
doanh thu và chi phi trong suôt nãm tài chinh. Kt qua hot dng kinh doanh thçrc té có the khác vài các
uoc tInh, giã djnh dt ra.
Tien vã cac khoãn tuo'ng duong tin
Tin phân ánh toàn b s6 tin hin có cüa Cong ty tai ngày kt thüc niên do^ ke toán, bao gôrn tin mat,
tiên gCri ngân hang không kS' hn và tiên dang chuyn.
Các khoãn tuong throng tin phãn ánh cac khoãn du tis ngn ban có thri ban thu hôi không qua 0'
ké tr ngày dâu tu Co khã nAng chuyn di d8 dàng thành mt hrqng tin xác djnh và không có rüi
ro trong vic chuyên dôi thành tiên tai thii dim báo cao, ducrc ghi nhn phü hçip vói quy djnh cüa chuAn
mrc ké toán Vit Nam sO 24 - Báo cáo km chuyn tin t.
Các khoãn phãi thu và dir phông phãi thu khó dôi
Các khoán phãi thu duc theo dôi chi tit theo kS' ban gôc, kS' hn con Ii tai th?yi dim báo cáo, d6i
tuçing phãi thu, loi nguyen t8 phai thu và các yu to khác theo nhu câu quàn l cüa COng ty. Vic phân
loi cac khoãn phâi thu là phài thu khách hang, phâi thu ni b, phãi thu khác &rcrc thrc hin theo
nguyen tAc:
- Phài thu cüa khách hang gm các khoàn phái thu mang tInh thi.rong mai phát sinh tr giao djch Co tInh
chat mua - ban, bao gm cã các khoân phãi thu v& tin ban hang, xuAt khu üy thác cho don vi khác;
•

•
•
•
•

- Phãi thu khác gm cac khoàn phái thu khôn
g có tInh thuorng mai, khOng lien quan den
giao djch mua
- ban, bao gôm: Phãi thu ye lài cho vay, lAi tiên gcri; các khoán dà chi h; các khoãn ben nhn Ay thác
xuât khâu phái thu ho cho ben giao üy thác; phãi thu ye tiên phat, bOi thixng; các khoán tam crng;
cam co, k ci.rçc, k' quy, cho mlrçYntài san...
Cong ty can cr k ban cOn Jai tai thai dim báo cáo cua các khoân phãi thu de^ phân loi là phãi thu dài
ban hoc ngân ban.
Các khoàn phâi thu &rc ghi nhn không vut qua giá trj có the thu hi. Dr phOng phái thu khO dOi
duqc trIch lp cho nhUng khoán phái thu dA qua ban thanh toán t& trên sáu thing trâ len, hoc các khoãn
phâi thu ma nglxi nq khO có khã näng thanh toán do bj giâi the, phá san hay các khó khãn tuong tir phü
hçp vol quy djnh tai Thông tu so 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 cUa BO TAU chinh và Chê do k
toán doanh nghip hin hành.

U
U
U
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cac 1hz1y/! in/nh nay ia !n6/ b6 pli,i hQp thin/i vi ccn dtrQc dQc &ng I/ui vói báo cáo teti chInh kern theo

a

Hãngtônkho

I

Hang ton kho dLrQc xác dlnh trên co sô giá thAp hoii gicra giá gc và giá trj thuân có the thyc hin duc.
Giá gôc hang ton kho bao gôrn chi phi rnua, chi phi che^ biên và các chi phi lien quan trçrc tiép khác phát
sinh de^ có du9c hang ton kho O dja dirn vã trng thai hin tai. Giá gôc cca hang ton kho duçc xác dlnh
thco phisong pháp bInh quãn gia quyên. Giá trl thuân có the thrc hin duqc duc xác djnh bang giá ban
u.óc tinh trr các chi phi dé hoàn thânh, chi phi tip thj, ban hang và phân phôi phát sinh. Hang ton kho
duçc hach toán theo phiirong pháp ke khai thirOng xuyên.

•

•

Dir phOng giãrn giá hang tn kho là s chênh lch giQa giá g6c cCia hang tn kho Ian hon giá trj thuân có
the thyc hin diroc cüa ching tai ngày kêt thic niên d kê toán, dirçic trIch lp phii hgp vói quy djnh ti
Thông tir so 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 cCia Bô îàî chinh.
TM

•
•
U
••
•
a
•
U

•U
•
•
•
•
•
•
U
U

sin cô dnh hfru hInh và khâu hao

Tài san co^ djnh hu hInh dirc trinh bay theo nguyen giá trtr giá trj hao mOn Iüy ké. Nguyen giá tài san
co djnh hau hInh bao gôm giá mua và toàn bo^ các chi phi khác lien quan trrc tiep den vic dira tài san
vào trng thai sn sang scr dung. Nguyen giá tài san co^ djnh hthi hInh do tir lam, tir xây dirng bao gôm
clii phi xây dung, chi phi san xuAt thirc t8 phát sinh cong chi phi lap dt và chay thcr.
Các chi phi phát sinh sau ghi nhn ban du dirgc ghi tang nguyen giá cüa tài san nu chüng thirc sçr cal
thin trang thai hin tai so vâi trng thai tieu chuân ban dâu ccia tài san do, nhir:

-

Thay di bq^ phn cüa tài san c6 djnh hthi hInh lam tang thi gian si'r ding hiru Ich, hoc lam tang
cOng suAt sCr dung cüa chUng; hoc
Cãi tin bo^ phn cüa tài san co^ djnh hUu hInh lam tang dáng U chit lung san phâiii san xuât ra;
hoc
Ap dung quy trinh cong ngh san xuât mói lam giãm chi phi hot dng cua tai san so vâi truck.

Các chi phi phát sinh de^ sCra ch€ra, báo dirOng nhm mic dich khôi phiic hoc duy tri khà nãng dem lai
li Ich kinh tê cüa tài san theo tr?ng thai hot dng tieu chuân ban dâu, không thOa man mt trong cãc
dieu kin tren, dirge ghi nhn vào chi phi san xuât, kinh doanh trong k5'.
Tài san cO^ djnh disçic khu hao theo phircrng phãp di.r&ng thing dra tren thi gian scr dung uâc tInh cUa
tài san phü hcip vâi khung khâu hao quy djnh tai Thông tu so 45/2013/T1'-BTC ngày 25/4/2013 cUa B
Tài chInh. Thai gian khâu hao cu th ccia các Ioai tài san cô djnh nhir sau:
Nfim
_____________
10 - 50
07 - 10
03-06

Nhà cCra vat kin true
Phirong tin 4n tâi, truyên dn
Thietbiquanl
Chi phi xãy drng cor ban d& dang

Chi phi xây dimg Co ban dâ dang dirge ghi nhn theo giã gc, phàn ánh các chi phi lien quan trirc tip
CA
ty) den các tài san
(bao gOm cã chi phi lAi vay cO lien quan phü ho vâi chInh sách k toán cüa
dang trong qua trInh xây dçrng, may mOe thit bj dang Ip dt dê phc viii cho muc dIch san xuât, cho
thue va quàn I cüng nhir chi phi lien quan den vic sra chüa tài san c03 djnh dang thrc hi n. Vic khAu
hao các tài san nay dirgc ap dyng ging nhu vâi cac tài san khác, bat dAu tir khi tai san a vào trng thai
sn sang sr dyng.
Các khoãn phãi trA

l

Các khoãn ng phãi trà dirge theo dOi chi tit theo kS' han gc, k' han cOn li tai thii dim báo cáo, dôi
tugng phái trã, Ioi nguyen t phãi trà và các yu to khác theo nhu câu quân cüa COng ty. Vic phán
loai cac khoân phâi trà là phãi trã ngiri ban, phài trã khác &rgc thrc hin theo nguyen täc:
10
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thành Va can duQc doe c1ng thô'i vol bOo cáo !Oi chInh kern theo

Phãi trã ngu1i ban gôrn các khoán phâi trâ mang tInh thuong mai phát sinh ttr giao djch cO tinh
chat rnua - ban;
Phài trã khác grn các khoán phái trà không có tInh thuong rnai, không lien quan dn giao djch
mua, ban, cung cp hang hóa dich vu, bao grn: Phâi trâ ye läi vay; cô trc và lcii nhuân phãi trá;
chi phi hoat dng du tu tãi chInh phài trá; các khoãn phãi trã do ben th ba chi hO; mirn tài san;
phài trã v6 tin phat, bôi thuông; tài san phát hin thira chua rO nguyen nhân; phâi trâ ve các
khoàn bão hiêrn xã hôi, báo him y t, báo hirn tlit nghip, kinh phi cong doàn; các khoán nhn
k cuçic, k qu5...
Cong ty can ca k' han cOn Jai tai thi dirn báo cáo cüa các khoán na phãi trà dê phân loi là dài han
hoc ngn han.
Các khoân ng phãi trã ducc ghi nhn không thp horn nghia viii phái thanh toán. Khi có các bang chcrng
cho thây mOt khoãn t6n that co khâ nAng xay ra, Cong ty ghi nhn ngay mOt khoãn phãi trã theo nguyen
tc then trQng.
Chi phi phãi trã
Chi phi phâi trã dirqc ghi nhn dtja trên các uâc tInh hp l' v các khoãn chi phi thrc t phãi trã, s tin
phài trá cho các djch viii dA sCr dung trong närn do chira cO hóa don hoc chua du' ho so, tài Iiu ke^ toán,
bao gôm: Chi phi ban hang và các khoán chi phi djch vi mua ngoài phãi trã khác.
Ghi nhãn doanh thu
Doanh thu dirçic ghi nhn khi kt qua giao djch duçc xác dnh mOt cách dáng tin cy và Cong ty co khã
nãng thu dixqc các lçii Ich kinh t8' tr giao djch nay.
Doanh thu ban hang duqc ghi nhn khi dng th&i thôa mAn tt cã nAm (5) diu kin sau:
-

-

Cong ty dA chuyn giao phn lan rCii ro va Igi Ich g.n lien vó,i quyn sâ hUu san phm hoc hang
hóa cho ngLr&i mua;
Cong ty khOng con nm giU quyn quãn l' hang hóa nhu ngui so hu hang hóa hoc quyn kim
soát hang hóa;
Doanh thu drn7c xác djnh tucing d6i chic chân; Khi hap dng quy djnh ngirOi mua &rçic quyn trâ
Jai san phm, hang hóa dA mua theo nh€hig diu kin ciii th& Cong ty chi dLrçic ghi nhn doanh thu
khi nhng diu kin cu the^ do không cOn tn tai và ngui mua không duc quyên trã Jai san
ph.rn, hang hóa (tth truOng hqp khách hang có quyn trã lai hang hóa duOi hInh thrc d6i 'ai d
lAy hang hOa djch vii khác);
COng ty sê thu dtrqc Igi Ich kinh te^ tr giao djch ban hang; vâ
Xác djnh duçrc chi phi lien quan dn giao djch ban hang.

Doanh thu cho thuê bAt dng san duqc ghi nhn theo phirong pháp dr?ng thang trong suOt thOi gian
cho thuê. Tiên cho thuê nhân trirOc cUa nhiu k5' duçic phân bô vào doanh thu phü hap vói thOi gian
cho thuê.
Doanh thu hoot Ong tIi chInh bao gm: lâi tin gui và các khoãn chit khAu thanh toán... Cu. the^ nhu
sau:
Lài tin gri dixçrc ghi nhn trên co sO dn tich, thrçrc xác djnh trén s6 dir các tái khoàn tin gui va
IAi suAt áp dung theo thông báo cüa ngân hang;
Chit khAu thanh toán dirc ghi nhn theo thông báo cüa cãc nhà cung cAp trén co sO chinh sách
ban hang cüa nhâ cung cAp trng giai doan va s tin Cong ty trã truOc cho cac nha cung cAp.
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Iii /1101 /1(1 I1U/1 /10/) i/mu/i VU can diroc (IOC cIoii

i//Ui

vi ho cmmo 1ii c/iiiili kêiim 11mev

Cong cu tai chinh
(ihi n/lan ban c/au
TIi -,in

tiui chinh

Theo Thông tu sO 210/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009 cüa B6 Tài chinh, tài san tài chinh duc phân loai
rn5t cách phü hop, cho mc dich thuyêt minh trong cãc báo cáo tài chinh, thành tài san tài chinh dirc ghi
nhn theo giá tri hop l' thông qua báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh, các khoán cho vay và phái thu,
các khoán dâu tu nãm gi& den ngày dáo han và tài san tài chinh sn sang dê ban. Cong ty xãc djnh phAn 1oi
các tài san tài chinh nay tai thOi dirn ghi nhn Ian dâu.
Tai thuii dim ghi nhn Ian dAu, tài san tài chinh duc xac dnh theo giá gôc cong vol các chi phi giao
djch tnrc tiêp lien quan dn vic rnua sm tài san tài chinh dO. Các tài san tâi chinh cOa Cong ty bao gôm
tin và các khoán tucrng throng tin, phãi thu khách hang và phãi thu khác.
Na nhãi trã tài chinh
Theo Thông tu so 210/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009 cüa Bô Tài chinh, no phãi trá tài chinh thrçc phân
Ioi mt cách phü hop, cho muc dIch thuyt rninh trong các báo cáo tái chinh, thành no phãi trá tài chinh
duc ghi nhn theo giá trj hop I thông qua báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh Va nç phái trã tài
chinh di.roc xác dlnh theo giá trj phân b6. Cong ty xác djnh phân Ioi các ncr phãi trà tài chinh nay ti thOi
diem ghi nhn lan dâu.
Ti thai diem ghi nhn Ian dâu, ncr phãi trá tài chinh duoc xác dnh theo giá gôc cong vOi các chi phi
giao djch tnjc tiêp lien quan den vic phát hành ncr phái trã tài chinh do. NO phãi trã tài chinh cüa Cong
ty bao gôm phãi trã ngixai ban, chi phi phãi trá, phái trá khác, vay và na thuê tài chinh.
Gia tri sau ghi nhQn ban c/au
ry

Giá tri sau ghi nhn ban d.0 cüa các cong cu tài chinh duc phãn ánh theo giá trj hop 1. Truang hop chi.ra
có quy djnh ye vic xác djnh Ii giá trj hp 1 cüa cac cong cu tài chinh thi trInh bay theo giá tri ghi sO.

Y

BIt tnt các cong cy tài chinh

'1

Các tái san tài chinh và no phãi trã tài chinh thrc bü trr và giá trj thuAn se duc trInh bay trên bang
can dOi kê toán, nêu và chi nu, Cong ty cO quyn hop pháp thirc hin vic bñ trr các giá trj dä thrc
ghi nl4n nay và cO dlnh bü trtr trên cor so thun, hoc thu duc các tái san và thanh toán ncF phái trá
dng thai.
Thuê
Thue thu nhp doanh nghip the hin tOng giá trj cOa so thuê phãi trá hin ti và so thuê hoän lai. So
thue hin ti phai trã thrc tInh dira trên thu nhp chu thué trong näm. Thu nhp chju thuê khác vOi 1i
nhuân thuán du-ac trInh bay trên báo cáo kêt qua hot dng kinh doanh vi thu nhp chju thuê không bao
gOrn các khoãn thu nhp hay chi phi tinh thuê hoc duc khu trCr trong cac näm khác (bao gOrn cá I
mang sang, nêu cO) và ngoài ra khong bao gOm các chi tieu khôrig chju thue hoc khOng thrçc khâu tril
Thue^ thu nhp hon l?i duc tinh tren các khoãn chenh Iêch giüa giá trj ghi s và Co sO tinh thuê thu
nhp cCia các khoán mic tâi san hoc cOng ncr tren báo cáo tái chinh vá thr'c ghi nh.n theo phiiong pháp
bang can dOi ké toán. Thue thu nhp hoãn Iii phái trã phãi di.sc ghi nhn cho tat cã các khoãn chênh
lch tam thôi con tãi san thue^ thu nhp hoän li chi thrc ghi nhn khi chäc than cO di 19i nhun tinh
thue trong tuong Iai c16 khAu trr các khoãn chenh !ch tam thOi.
Thuê thu nhp hoãn li dugc xác djnh theo thud sut dir tinh së áp ding cho nãrn tài san dirc thu hi
hay no phãi trã duc thanh toán. Thuê thu nhp hoãn iai duc ghi nhn vão Báo cáo kêt qua hot dng
kinh doanh và chi ghi vao vn thu sO hQu klii khoãn thus dO có lien quan den các khoãn mic dirgc ghi
thing vào von chü sO hüu.
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C&ihuylt niinh nay lb rnt b5phO!2 hQp than/i và ccn duxc d9c c1ng thôl vái báo cáo tài chInh kèni theo

Thue^ thu nhp hoãn 1i duçic xác djnh theo thus suit dg tInh sê áp dung cho narn tài san duc thu hi
hay nç phái trá dirge thanh toán. Thu8 thu nlip hoAn !i dupe ghi nhn vào Báo cáo kêt qua hot dng
kinh doanh và chi ghi vào vn chU sO hUu khi khoãn thu do có lien quan den các khoãn myc dircic ghi
thâng vào von Chu' sO hüu.
Tãi san thuê thu nhp hoàn Jai và nor thue^ thu nhp hoän Jai phãi trà dirge bü trr khi Cong ty cO quyn
hap pháp dê bb trü giiia tài san thuê thu nhp hin hânh vói thue^ thu nhp hin hành phãi np và khi các
tài san thuê thu nhp hoân Jai và no thuê thu nhp hoAn Jai phãi trâ lien quan tOi thuê thu nhp doanh
nghip duçrc quàn l bOi cüng mt co quan thue^ và Cong ty cO dr djnh thanh toán thuê thu nhp hin
hành trên Co sO thun.
Vic xác dnh thue^ thu nhp doanh nghip can c(r vao eác quy djnh hin hành ve^ thu& Tuy nhiên, nhCrng
quy djnh nay thay dôi theo t&ng thyi kS' va viêc xác djnh sau ciing ye thuê thu nhp doanh nghip tüy
thuc vào kêt qua kiêm tra cüa Co quan thue^ có thm quyn.
Các b41 thue^ khác dirge áp dyng theo các quy djnh thu hin hành tai Vit Nam.
Các ben lien quan
Các ben dupe coi là ben lien quan vOi Cong ty nu CO khã nang kim soát hoe CO ánh hirOng dáng ké
dôi vOl Cong ty trong vic ra quyt dlnh các chInh sách tài chInh và hot dng hoc CO Chung các thành
viên quãn l chU chôt hoc cüng chju sir chi ph6i eüa mt cong ty khác (cüng thuc lông cong ty).
Các Ca nhân CO quyn tnjc tip hoe gián tip biu quyt dn dn CO ânh hixOng dáng ke^ tOl Cong ty, k
cã cac thành viên mt thit trong gia dInh cOa cac cá nhân nay (bô, me, vg, Chong, con, anh, chi em
rut).
Các nhân viên quan l Chu' ch6t cO quyn và trách nhim ve^ vic lp U hoach, quân l' và ki&n soát các
hoat dng cUa Cong ty: nhthig nguài lãnh dao, các nhân viên quàn l cüa Cong ty và các thành viên mt
thit trong gia dInh cña các cá nhân nay.
Các doanh nghip do các Ca nhân dupe nêu 0 trên nm trirc tip hoc gián tip phân quan trong quyên
biu quyet hoc thông qua vic nay ngiri dO CO the^ cO ãnh hi.rOng dáng ke^ tOi Cong ty, bao gôm nhthg
doanh nghip dupe sO hUu bOi nhiThg ngixài lãnh dao hoc eáe cO dông ehInh cüa Cong ty và nh0ng
doanh nghip cO Chung mt thành viên quãn l' chCi cMt vOi Cong ty.
5.

6.

TIEN VA CAC KHOAN TUOG DU'ONG TIEN
31/12/2016
VND

01/01/2016
VND

2.528.325.000

Tin mt
Tiên gui ngâri hang
Các khoãn thong dirong tin

25.529.457.696
-

5.547.614.000
37.525.113.541
10.000.000.000

Cong

28.057.782.696

53.072.727.541

DAU TU' NAM Gill' DEN NGAY DAO HJN
31/12/2016
\ 7 N1)
Tien gui cO k' han tai Cong ty tài chInh xi mãng
lin gui co' kS' han tai Ngân hang Nông nghip và Phát
trin Nông thôn - Chi nhánh Nam Ha Ni

25.000.000.000

Cong

33.000.000.000
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8.000.000-000

01/01/2016
VND

-

CONG TY CO PHAN VICEM THU OG Mi1 Xl MANG
So 348 Giãi [thông - Qun Thanh Xuân - Ha Ni
THUYETMINH BAOCAOTAICH1NH
MAUSOBO9-DN
Các iInii'ii minh n/n; I/i ni5i b5 p/ian hop ui/ui/i v/u ccn dtrQc cloc dng t/iOi vol báo Cáo i/el chIn/i kèni ulieo
7.

PHAI THU NGAN HAN CUA KIIACH HANG
31/12/2016
VND

01/01/2016
VND

3.059.187.900

3.359.187.900

3.827.451.570
2.619.624.830

2. 882. 564.830

9.307.239.099

3.326.960.073

Chi nhánh Tong Cong ty Thành An - Cong y
TNHH MTV XN Thành An
COng ty CO phân Cu 7 Thãng Long
Cong ty Co phân Djch vu thuoiig n1i vã Xây dijng
Nhât Anh
Cong ty Co phân Thuong rni vã Djch vu vn tãi
An Châu
Cong ty TNHH Ly Thng
Cong ty TNHH Thxong mIi Tong hcrp va xây
drng Thành Nam
Cong ty TNHH Thuang rnai và XD Vucrng Anh
Cong ty TNHH Thng Nam
Lê Thj Thu Khuyên - CH80 (Nguyn Cao Tin)
Nguyn Cao Soi - CH65
Nguyen Qu' Anh - C1-123
Vi Thi Hoài - CHI 1
Các khách hang khác

3.483.088.754
4.052.438.485

3. 102.3 17.981
3.657.881.555

4.642.326.183
4.671 .180.250
2.964.594.029
5.183.454.449
3.292.512.347
952.514.232
47. 87 1.4 13 .674

4.991.180.250
3.140.594.029
5.183.454.449
3.260.389.592
3.889.443.232
64.319.478.329

Cong

95.927.025.802

101.113.452.220

8. PHAI THU NGAN H4N KHAC
01/01/2016
\
Gki tri
Dyphô
VND
VRI

31/12/2016
Dirphông
Giá tn
VND
VND
Tien h6^ trçi tiêu thu xi rnäng, Cong ty
TNHH MTV Xi mang Tam Dip
Phãi thu thue^ Thu nhp Ca nhân
Phãithu khác

134.802.840
367.364.308
373.514.175

-

295.211.511
353.262.802

-

Cong

875.681.323

- 648.474.313

-

1
1!
9. D' PHONG
PHA! THU NGAN HN KHO DO
Näm 2016
VND

Näm 2015

Si dir dãu näin
TrIch Ip dir phOng
Ho/in nhp dir phOng

(36.796.377.592)
(5.443 .602.3 88)
4.392.375.305

(29.827.432.044)
(6.968.945.548)

So du' cu 0^i näm

(37.847.604.675)

(36.796.377.592)
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CONG TY CO PHAN VICEM THIJONG MiI XI MANG
So 348 Giái Phong - Qumn Tlianh Xuân - 1-là NOi
MAU

THUYET MINH BAO CÁO TAI CH1NH

so 1309 -

DN

Các thuyé't minh nay là rn ç5t b6phán hop thành và cn clu'oc doe dó'ng ih&i vói báo cáo tài chinh kern theo

10. NqXAU

Th?ri gian
qua hin
N5m
Cong ty TNI-IH San
xuAt vt lieu rnói A Au
Cong ty TNHH MTV
Thânh An
Nguyn Cao Son
1-bang Thj Loan
Lê Thi Thu Khuyên
(Nguyn Cao Tin)
Cong ty TNHI-I XNK
Xây diing và thuong
rnai ViCt Narn
Các khách hàngkhae
Cong

01/01/2016

31/12/2016
Giä tri có
A
Giagoc
the thu hôi
VND
VNI)

Dr pliông
VND

TIiôi gian
qua hin
Nil

VND

GiI tn
lii ê th ii h ôi
VND

Già gôc

-

I)r phong
VND

TrCn 3 näm

7.417.003.850

-

7.417.003.850

Trên 3 närn

7.417.003.850

-

7.417.003.850

Trên 3 nirn

3.059.187.900

-

3.059.187.900

Trên 3 näm

3.359.187.900

-

3.359.187.90()

TrCn 3 närn
Trên 3 näm
TrCn 3 nàrn

5.183.454.449
1.565.000.000
2.964.594.029

-

5.183.454.449
1.565.000.000
2.964.594.029

TrCn 3 närn
TrCn 3 naifl
Trên 3 nãrn

5.183.454.449
1.574.066.842
3.140.594.029

942.178.209

5.183.454.449
1.574.066.842
2.198.415.820

Trên 3 nãrn

1.717.046.100

-

1.717.046.100

Trên 3 nàrn

1.717.046.100

-

1.7 17.046. 100

20.693.270.874 4.751.952.527

15.941.318.347

17.840.876.781 2.493.674.150 15.347.202.631

42.599.557.202 4.751.952.527

37.847.604.675

40.232.229.951 3.435.852.359 36.796.377.92
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CONG TY CO PHAN VICEM THU'ONG M1 XI MANC
So 348 Giái Phóng - Qun Thanh Xuân - Ha Ni
'iAU sO 1309 - DN
TI-IUVET MINH BAO CÁO TAI CHINI-1
c/un/i
kern
ilieo
101
Các tliiiy1 rn/nh n/iy lb inçI b(5 phiz hQp than/i và cciii duQv dQc thing ihôi Vol báo cáo
11. HANGTONKHO
01/01/2016
Giá gôc Du phông
VND
VND

31/12/2016
Cia gOc Du phOng
VND
VND

12.

I-lang dang di trên duông
Hànghóa

5.585.384.025
4.308.227.254

-

11.625.354.804
1.014.018.040

-

Cong

9.893.611.279

-

12.639.372.844

-

TA! SAN CO DNH HU'U HINH
Nhà cüa
vt kien truc
VND

Phuong tiên
van tal
VND

Thiét bi
van phong
VND

NGUYEN CIA
Tai ngày 01/01/2016
Muatrongnãm
Thanh 19, nhuQllg ban

16.898.771.765
(1.094.761.322)

1.825.067.281
1.021.218.182
-

177.403.776
-

18.901.242.822
1.021.218.182
(1.094.761.322)

Tai ngãy 31/12/2016

15.804.010.443

2.846.285.463

177.403.776

18.827.699.682

CIA TRI HAO MON LUY Kt
Tii ngày 01/01/2016
13.444.581.590

1.596.260.095

177.403.776

15.218.245.46 1

Tong
VND

KhAu hao trong nArn
Thanh 19, nlrnong ban

391.456.136
(567.190.318)

122.111.641
-

-

513.567.777
(567.190.318)

Tii ngày 31/12/2016

13.268.847.408

1.718.371.736

177.403.776

15.164.622.920

GIA TRI CON LAI
Tii ngày 01/01/2016

3.454.190.175

228.807. 186

-

3.682.997.361

Ti ngãy 31/12/2016

2.535.163.035

1.127.913.727

-

3.663.076.762

Nguyen giá TSCD heft
khOu hao con sti dung

7.815.288.093

888.437.186

177.403.776

8.881. 129.055

13.

XAY DUNG COBAN DO DANG

Dir an chung cu cao tAng Giáp Nhj(1)
Dy an khu nhà ó tai Vinh Tuy (2)
Dr an phâm mêm quán 19

Cong
(1)

31/12/2016
VND

01/01/2016
VND

881.899.063
200.000.000
309.600.000

881.899.063
200.000.000
193.500.000

1.391.499.063

1.275.399.063

Theo hop dng hcp tác kinh doanh s 268/2010/HDHTKD giOa Cong ty Co phAn Vicem
Thuorig mi Xi mãng vâ Cong ty Co phân Dãu ttr Xäy dung và Phát triên Do thi Song Dà ye
ViC CáC ben thOa thun ho,p tác dê thirc hin các thi. tyc chuân bj dâu tu, xin chuyên di mic
dIch str dung cüa 7.804,7rn2 d t va dAu tu xAy dirng kinh doanh khu chung CU CO tAng Giáp Nh
kêt hçcp trung tarn thuong nii djch vu tai ngO so 1, Phan Dinh GiOt, PhuOng Phuong Lit, Qun
Thanh Xuân, Ha Nôi.

If1

'1?

CONG TV CO PHAN VICEM THUONG MI XI MANG
So 348 Giãi PhOng - Qun Thanh Xuân - Ha Ni
MAU S B09 - DN

THUYET MINI-I BAO CÁO TAI CHINH

('ác ihzijcI mmli nay lb môt bó p/iOn hop thàizh và Min durc dQC diig ihôi vOl bOo cáo tat chInh ken: ti:eo

(2)

Theo Hop dng tu vn Ip du an du tr xây dirng cong trInh so^ 192/201 1/TMXM - QLDA ngày
26/02/2011, Cong ty Co phn Vicern Thuong rnai Xi rnãng và Cong ty Co phân Tis van Dâu tu
vã Thiêt ké Xây dung Vit Narn (CDC) dA thông nhât vic Ip dr an Dâu tr xây drng khu nhà a
két hp trung tarn thuGng rni djch vv tai Vinh Tuy. Tuy nhiên, UBND Qun Hal BA Trung
không dông 9 xay dung chung cu cao thng, chi chAp nhn chuyên dôi khu dat sang xây dijng
Cong trInh djch vu thi.rong mi và van phông lam vic vói quy mô thAp tang.

Theo Nghj quyt dai hi Ong c6 dông näm 2016 tip tyc thirc hin 2 dir an, dn nay dã thrçc Tng
cong ty Cong nghip Xi mäng Vit Nam thOa thun chü truoiig tiêp tyc dâu tr theo phuong an hra chQn
dôi tác, thành lp pháp nhân triên khai thrc hin.
TA! SAN CO D!NH VO HINH

14.

Quyn
sfr thing (Iât
VND

Phân mm
may tInh
VND

Tong
VND

180.000.000

135.000.000

315.000.000

(180.000.000)

-

(180.000.000)

-

135.000.000

135.000.000

Ti ngày 01/01/2016

-

135.000.000

135.000.000

KhAu hao trong nàm

-

-

-

Ti ngày31/12/2016

-

135.000.000

135.000.000

Tii ngày 01/01/2016

180.000.000

-

180.000.000

Ti ngãy 31/12/2016

-

-

-

Nguyen giá TSD ht khdu
hao con sit dyng

-

135.000.000

135.000.000

NGUYEN GIA
Ti ngày 01/01/2016
Tang trong nam
Giám trong nAm
Tii ngày31/1212016
G1A TR! HAO MON LUY KE

GIA TRI CON LAI

15.

PHA! TRA NGUYI BAN NGAN HN
31/12/2016

Vicem HoàngThch
Các nhàcung cap khac
C

A

ng

01/01/2016

Gia tn

SôcókhO
.
näng tra nQ*

Gin tn

.

Stcókhã
näng trá no

\'ND

VND

VND

VND

25.120.465.552
4.988.349.645

25.120.465.552
4.988.349.645

35.225.361.467
4.169.492.417

35.225.361.467
4.169.492.417

30.108.815. 197

30.108.815.197

39.394.853.884

39.394.853.884

637.572.667

542. 103.403

542.103.403

25.120.465.552
-

35.225.361.467
97.434.992

35.225.361.467
97.434.992

Phãi trã ngui ban là các ben lien quan
Tong Cong ty Cong nghip Xi mang
637.572.667
Vit Nam
Vicem HoàngThch
25.120.465.552
COng ty C6 phn Xi rnang Birn Son
I VA

I

CONG TY CO PHAN VICEM TH1JNG MI XI MANG
Qtin Thanh Xuân Ha Ni

-

-

I

S6 348 Giãi Phóng

I

Các thuvé'i nziith nay lb niii hO phdri hqp t/thnh

I

16.

THUYETMINH BAOCAOTAI CHINH
rà ci4n

01/01/2016

1

So phái np
trongnàm
VND
4.807.861.915

4.932.868.489

697.093.502

+ Chi nhánh Thai Nguyen
Thu thu nhp doanh nghip
Thue^ thu nhp Ca nhân
Thus dAt, tiAn thuê dAt
Các loai thuA khác

4.761.788.122
171.080.367

715.106519
(18.013.017)

1.859.602.555
14.134.895
18.570.000

4.314.013.652
444.448.778
2.5 12.246.537
4.000.000

(83.826.381)
30.799.200

-

2.370.584.716
461.113.083
2.493.676.537
4.000.000

Cong

2.714.407.526

10.137.236.251

12.207.577.456

644.066.321

S6 thul phOi thu nhà nzthc

-

S6 thul phái trO nhà nu'Ov

2.714.407.526

CHI PHI PHAI TRA NGAN H4.N

TrIch truâc chi phi ban hang
Chi phi thi.rông tiéu thu xi mang
Chi phi hi nghj khách hang
Các khoãn chi phi khác

•

Ngn han
Kinh phi cong doàn
Nhn k qu, k crçc ng.n han
C6 tCrc, lqi nhu.n phái trã
Các khoán phãi trâ, phãi nOp khác

Dãi han
- Nhn k

qu5, k cirçic dài han

U

a
a
a
a
a

01/01/2016
VND

985.963.780

140. 870.245

434.844.922
763.100.000
650.000.000
110.920.756

1.126.834.025

1.958.865.678

31/12/2016
VND

01/01/2016
VND

892.169.660
64.036.180
300.000.000
430.104.240
98.029.240

496.025.065
26.679.500
437.995.565
31.350.000

1.937.111.362
1.937.111.362

2.044.600.000
2.044.600.000

PHAI TRA KHAC

a

U

31/12/2016
VND

-

Cong

18.

-

101.839.398
745.905. 719

•

a

31/12/2016
VND

4.65& 419.901
149.442.014

17.

U

trongnäm
VND

822.100.076

+ Van phOng cong ty

Trong do

U

s6 dã np

818.474. 740
3.625.336

Thus giá trl gia tang

I

MAUSO B09-DN
vo•i bOo cáo tài chinh là in then

THUE vA CAC IUIOAN PHAI NQP NHA NU'OC

•
•
•

duc doe cicng ihói
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CONG TY CO PHAN VICEM TH11ONG MJ XI MANG
So 348 Giãi Phóng - Qun Thanh Xuán - Ha Ni
THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH

MAU SO 1309 - DN

Các thuyt minh nay là m5t b5 p/ian hQp ihành va cn dicc dcc dng thôi vó,i báo cáo tài chinh kern theo

19. VON CIJU sO' HU'U

Bang ON chiu bin acing vo^n chü s& hfru

Tii ngày 01/01/2015

Von gop cüa
chü s& liflu
VND

Qu5 clan tir

60.000.000.000

13.052.382.679

-

Cong

VND

2.902.394.869

10.682.631.372

86.637.408.920

-

-

2.969.955.863

350.000.000

10.970.502.260
(7.019.955.863)

10.970.502.260
(3.700.000.000)

60.000.000.000

16.022.338.542

3.252.394.869

14.633.177.769

93.907.911.180

-

6.067.857.163

-

-

9.251.123.023
(10.834.523.830)

15.318.980.186
(10.834.523.830)

60.000.000.000

22.090.195.705

3.252.394.869

13.049.776.962

98.392.367.536

Lãi trong närn
Phân phi lçxi nhun
Tii ngày 01/01/2016

Lâi trong närn
Phân ph6i Içri nhu.n
Ti ngãy 31/12/2016

Qu5 khác thuc
vOn chü so hfiu

LNST chua
phãn phôi
VND

phát triên
VND

VND

Phãn phi Içri nhun
Nam 2016
VND
Lç'i nhiin chu'a phân phi &iu näm
Lqi nhun phát sinh trong näm
Phãn phôi 19'i nhuIn

Chi trã co trc
TrIch qu5 dAu tu phát trin
TrIch qu5 dir trfr bô sung von diêu 1
TrIch qu5 khen thu'àng, phtic 1çi
TrIch qu5' thi.r&ng ban diu hành

Cong

Näm 2015
VND

14.633.177.769

10.682.631.372

9.251.123.023

10.970.502.260

10.834.523.830

7.019.955.863

3.000.000.000
6.067.857.163
1.416.666.667
350.000.000

3.000.000.000
2.969.955.863
350.000.000
350.000.000
350.000.000

13.049.776.962

14.633.177.769

-

Trong näm 2016, Cong ty da phân phôi igi nhun theo Nghj quyêt dai hi dông cô dông näm 2016 s 3681NQ-DHDCD ngày 22/04/2016 cüa Dii hOi diig cô
dông thi.rmg niên.

19

CONG TV CO PIIAN VICEM TIIU'O'NG MAI XI MANG
So 348 Giái PhOng - Quçln Thanh Xuân - Ha NÔI

1'HUYET MINH BAO GAO TAI CHINH

MAU sO B09 - DN

(cic thu Y& nun/i iiàt h'i niói ho p/ia/i iip 1/lan/i là On duQc c/Qc dng thôi

(iii tiêt von gop cüa chti

SO

vol bOo cáo tat chIn/i kèin thea

huti
31/12/2016
VND

01/01/2016
VND

Tong Cong ty Cong nghip Xi mäng Vit Nam
VOn gOp ccia các cô dông khác

35.786.140.000
24.213.860.000

35.786.140.000
24.213.860.000

Cong

60.000.000.000

60.000.000.000

Co pliiu

So luyng cô phiêu däng k' phãt hãnh
So Iu'çiig c6 phiu dã ban ra cong chOng
- CO phiêu phô thông
SO lucnig cô phiâu dang km hành
- Co phiu p1i thông
Mnh giA cô phiêu dang Itru hãnh

31/12/2016
\1ND

01/01/2016
VND

6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
10.000

6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
10.000

20. CAC KHOAN MVC NGOAI BANG CAN DOT KE TOAN
Nq khó dôi dã xü I
31/12/2016
VND

01/01/2016

Nguyen Van Chuyên - Cüa hang sO 89 Thanh Xuân (*)
Vu Quang Dãng - CCra hang so 94 Chiia Thông (*)
Dai 1 209 Minh Khai (**)
D?i 1' 306 Ho Tiing Mu (**)
Cong ty CP pá trin xâydr V tlongrnai ThuOn Ali (**)

6.011.900
27. 530.000
8.032.550
30.900.000
7.200.000

6.011.900
27.530.0 rvi
8.032.55
30.900. 0 011
7.200.0

Cong

79.674.450

79.674.450

(*) Khách hang ng dã mat
(**) Các khách hang vO n, Cong ty dánh giá không thu hOi dagc
21. DOANII ThU BAN HANG VA CUNG CAP D!CH VU

22.

Nãm 2016
VND

Näm 2015
VND

Doanh thu kinh doanh xi mäng
Doanh thu cho thuêtài san

1.290.903.641.992
8.217.409.094

1.074.648.190.802
8.081.081.823

Cong

1.299.121.051.086

1.082.729.272.625

Näm 2016
VND

Närn 2015
VND

ChiOt khu thirong mi

41.684.307.754

20.218.397.463

C61ig

41.684.307.754

20.218.397.463

CAC KHOAN GIAM TRIX DOANH THU

—

-
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CONG TY CO PHAN VJCEM THUNG MAI XI MANG
So 348 Giãi Phong - QLIn Thanh Xuãn - Ha Nôi
THUYT MINH BAO CÁO 'lAl ciiki-i

MAU SO B09 - DN

Cac thuyét rn/nh m'zy là rn5I b5 p/zn hQp ihânh vii ccn duqc doe ding i/;Oi v&i báo cáo iài chInh kern thea

23. GIA VON HANG BAN

24.

25.

Närn 2016
VNI)

Närn 2015
VND

Giá vn cüa hang hoá dä bàn
Giá vn dich vu cho thuê kho
Thuë dat các narn trtxóc dupc min giàm

1.211.984.517.432
6.736.583.346
-

1.012.014.506.623
6.698-380.716
(2.586.553.218)

Cong

1.218.721.100.778

1.016.126.334.121

Närn 2016
\TN1)

Näm 2015
\7 N1)

Lãitiên gCri, tiên cho vay
Chiêt khu thanh toán

1.807.878.605
1.617.082.638

1.043.814.739
2.639.734.400

Cong

3.424.961.243

3.683.549.139

DOANH THU TAI ciii NH

CHI PHI BAN HANG VA CHI PHI QUAN LY DOANH NGHIP
Näm 2016
V-NTD

Nãm 2015
VND

18.155.609.057

22.039.623.946

10.817.165.049
455.515.045
181.495.454
190.275.544
1.082.261.968
4.377.668.914
1.051.227.083

8.616.276.255
852.413.505
161.657.788
168.271.999
1.351.195.417
3.702.355.247
7.187.453.735

19.010.523.387

15.462.756.194

7.545.301.181
56.087.472
2.054.978.353
9.354.156.381

7.599.009.084
317.970.455
82.086.792
4.035.706.718
3.427.983.145

Niini 2016
VND

Nàm 2015
VND

Chi phi nguyen 1iu, vat 1iu
Clii phi nhân cOng
Chi phi khu hao tài san cô djnh
Chi phi dlcli vii mua ngoài
Chi phi khác bang tiên

455.5 15.045
22.471.170.778
513.567.777
).137.240.321
13 .922. 100. 839

1.170.383.960
20.255.826.250
543.037.408
5.386.902.135
7.070.904.150

Ciig

40.499.594.760

34.427.053.903

Các khoãn chi phi quán K doanh nghicp phat
sinh trong nail
Chi phi nhân viên
Chi phi ding ci1, d6 ding
Chi phi khãu hao TSCD
Thuê, phi 16 phi
Chi phi dch vii rnuangoài
Chi phi bang tiên khác
Dr phOng phái thu khO dôi
Các khoãn chi phi bàn hang phát sinh trong näm
Chi phi nhân viên
Chi phi dung ci, c16 dàng
Chi phi khâu hao
Chi phi dlch vi rnuangoài
Chi phi bang tin khác
26.

CI-11 PHi SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO
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CONG TY CO PHAN VICEM THU'O'NG MAI XI MANG
So 348 Giâi PhOng - Qun Thanh Xuân - Ha Ni
THUYETMINH BAOCAOTAICHINH

MAU SO B09-DN

('ác t/zuvt mm/i nay là rnól bó p/ian hop thành và coin dupc c1c dóng th&i vol bao cáo tOl chIn/i kèin theo

27.

THU NHAP KHAC
Nini 2016
VND

Mini 2015
VNI)

7.858.508.963
3.822.560.032
104.750.001

4.374.059.827
626.922.028

11.785.818.996

5.000.981.855

Näni 2016
VND

Näm 2015
VND

Chi phi khuyên mii, h67 trçY khách hang
Chi phi khác

5.003.246.769
135.335.841

3.453.698.023
7.632.000

Cong

5.138.582.610

3.461.330.023

Nhn khuyn mii, ho-^ trç tO các nhà may xi mãng
Thanh l TSCF)
Các khoãn khác

Cong
28.

CHI PHI KHAC

ZD

29.

CHI Pill THUE THU NHJP DOANH NGHIEP HIJN HANH

Loi nhuân truóc thuê
Diêu chink cho thu nhp chju thu
Trir: Thu nhp không chju thu
Cong: Các khoãn chi phi không duoc trlr
Thu nhpchu thuê
Thu& sut thud TNDN
Chi phi tliue^ TNDN hjên hành
30.

Nãrn 2016
VND

Nàrn 2015
VND

11.621.707.739
231.215.841
23 1.215.841
11.852.923.580
20%

14.105.361.872
144.000.000
144.000.000
14.249.361.872
22%

2.370.584.716

3.134.859.612

LAL CO BAN TREN CO PHIEU

Lçi nhun kc^ toän sau thuO thu nhIp doanh nghip
S6 trIch quy khen thuóiig, phOc Icri
Li nhun phân bô cho co dông so' hu co phiëu phO
C6 phi& ph6 thông dang lu.i hành hInh quãn trong näm
Lãi co ban trên c6 phiu

Näni 2016
VND

Nrn 2015
VND

9.251.123.023
9.251.123.023
6.000.000

10.970.502.260
1.766.666.667
9.203. 835. 593
6.000.000

1.542

1.534

SO qu5 khen thuOng phOc lçri 1oi trlr khOi Lci n1iu.n phân bô cho Co phiêu pho thông cOa näm 2015 là
so du-ac phân phôi theo Nghj quyt di lii dng cô Ong thu-Ong nién näm 2016 so 368/NQ-DHDCD
ngày 22/04/2016.
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CONG TV CO PHAN VICEM THIXONG MI XI MANG
So 348 Giãi Phóng - Qun Thanh Xuân - Ha Ni
THUVET MNH BAO CÁO TAI CHINH
Các ihuvêi in/n/i

31.

nay là /1161 bç3 ph617 hop ihành và ccn

MAU SO B09 - DN
11rQc

ëJQc ding thôi vói báo c(io iài c/un/i

kern Ilico

GIAO 1)!CH vOi CAC BEN LIEN QUAN
Ben lien quan

Mi quan h

Tong cong ty Cong nghip Xi rnàng Viêt Nam
Cong ty TNHH MTV Xi rnäng Vicem Hoàng Th?ch
COng ty TNHH MTV Xi rnãng Vicern Hái Phàng
COng ty TNHH MTV Xi rnãng Vicem Tam Dip
Cong ty Co^ pIin Xi mãng Vicem But Son
Cong ty Co^ phn Xi mãng Vicem Birn Son

Cong ty mc
Don vI thành viên thuôc Tong Cong ty
Don vi thành viên thuc Tang Cong ty
Don vi thành vién tliuc Tng Cong ty
Don vi thành viên thuc Tng Cong ty
Don vi thành viên thuc Tng Cong ty

Ngoâi các giao dlch vâ s di.r vài các ben lien quan duqc trInh bay tai các thuyt minh khác c0a
Báo cáo tài chInh nay, trong näm Cong ty có giao djch vói các ben lien quan sau:
NAm 2016

VND

Nam 2015
VND

773.407.416.657
236.806.680.706
38.848.702.992
2.762.910.848
131.492.364.282

674.718.405.352
273.535.210.171
21.150.535.011
11.037.285.800
6.964.206.819

1.007.592.917

851 .624.9 16

5.797.423.552
1.312.234.868

3.345.235.498
936.986.816
91.837.513

Mua hang

Cong ty TNHH MTV XI mang Vicern Hoàng Thich
CôngCphn XimängVicem BOt Son
Congty TNHH MTV Ximang Vicem Tarn Dip
CôngtyCphn Ximang Vicem Birn Son
Cong ty TNHH MTV XimAng Vicem Hal PhOng
Phi ttrvn
Tng Cong ty Cong nghip Xi mAng Vit Nam
N14n hang khuyn mi, hO^ trç
Cong ty TNHH MTV Xi mang Vicern Hoàng Thch
Cong ty Co^ phAn Xi mäng Vicem 136t Son
CôngtyCphAnXimang Vicem Bim Son
COng ty TNHH MTV Xi mang Vicem Tam Dip
Cong ty TNHH MTV Xi mAng Vicern Hái PhOng

500.607.125
248.357.054

-

Chi trã c tüc

Tong COngty Cong nghip Ximang Vit Nam

1.789.307.000

1.789.307.000

Congty Co^ phAn Ximang Vicem BOt Son
COng ty TNHH MTV Xi mäng Vicem Hái PhOng

1.291.513.800
325.568.838

2.599.744.900
39.989.500

Thu nlip cüa Ban Giám dc và HDQT

1.501.419.958

1.670.543.500

31/12/2016
VND

01/01/2016
VND

5.074.061.332
2.953.424.534
163.363.073
269.562.972

9.607.957.332
179.362.000

134.802.840

-

79.010.000

31.350.000

Chit khu thanh toán du'çc htróng

SO du vói các ben lien quan

Trã tru*c cho nguôi ban
Côngty Co^ ph-an Ximang Vicem Mt Son
COng ty TNHH MTV Xi mang Vicem Hal PhOng
Cong ty C6 phn Xi mAng Vicem Birn Son
Cong ty TNHH MTV Xi mäng Vicem Tarn Dip
Phãi thu khác
COng ty TNHH MTV Xi mäng Vicern Tarn Diêp
Phãi trã khác
COng ty Cophn Ximäng Vicem Mt Son
23
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CONG TY CO PHAN VICEM THU'ONG M1 XI MANG
So 348 Giãi Phóng - Qun Thanh Xuân - Ha Ni
THUYETMINH BAOCAOTAJCHINH

MAU SO 1309-DN

Các ihzivái iiiinlz nay Iii ini b(5 ph4n hop luau/i v/i can chrç)c dc dOng thOi vói báo cáo i/il chIii/i káni iheo

I

32. CONG CV TA! CH!NH
C/ic Chính s/icli kê toan chti 'eu

p

Chi tit các chInh sách ke^ toán chO yu va các phi.rong pháp ma Cong ty áp dmg (bao gôm các tiêu chi
dê ghi nhn, co SO xác djnh giá trj Va co SO ghi nhn các khoãn thu nhp và chi phi) dôi vói timg 1oi
tài san tài chInh, cong ng tài chInh Va cong cu On dUPC trInh bay tai Thuyêt rninh so 4.

—

Các 1oii cong ci tãi chInh
(;ia fri ghi SO
31/12/2016
VND

Cia trj ghi so
31/12/2015
VND

28.057.782.696
33.000.000.000
58.899.093.850
-

53.072.727.541
64.845.948.941
-

119.956.876.546

117.918.676.482

Phãitránguôibán vàphãitrá khác
Chi phIpháitrá

32.443.955.799
1.126.834.025

41.470. 803. 884
1.958.865.678

Cong

33.570.789.824

43.429.669.562

I

I
I-

Tài sin tãi chInh
Tin vàcác khoãn tuong throng tin
Du Ut nm giU dn ngày dáo han
Pháithu khách hãngvàphái thu khñc
Tài san tài chInh khác

i
•

Cong
Cong no tài chmnli

rn
m

Cong ty chxa dánh giá giá trj hqp 1 cüa tài san WchInh và cong norWchInh t?i ngày k& thüc niên d
ké toán do Thông tu 210 cüng nhu các quy djnh hin hành Chl.ra có huàng dn cu the ye vic xác djnh
giá trj hap l cüa các tài san tài chInh và cong nq tài chinh. Thông ti.r 210 yêu câu áp ding Chuân mrc
Báo cáo tài chInh qu6c t v vic trInh bay Báo cáo tài chInh và thuyêt minh thông tin dOi vi cong cu
Vi
dánh giá và ghi nhn cong cu tài chinh
tài chInh nhu'ng không thra ra hi.râng dn Urolig dwng cho
bao gôm Ca Ap dung giá trj hcrp 1', nhm phü hçip voi Chuân mirc báo cáo tài chInh quôc té.

iu
Myc tiêu quãn 1 rOi ro tãi chInli
Rüi ro tài chinh bao grn r0i ro rüi ro tin dyng, rüi ro thanh khoán và r0i ro Iài suit cOa dông tin. Cong
ty khOng thrc hin các bin pháp ph Ong ng&a các rüi ro nay do thiêu thi truOng rnua các cong cu tãi
chInh nay.
Ban Giárn d6c chju trách nhiin dt mic tiêu và các nguyen tic co bàn v quán 1 rCii ro tài chInh Cho
Cong ty. Ban Giárn d6c Ip các chInh sách chi tit nhtr nhn din và do hthng rüi ro, han mrc rüi ro và
các chiên hrçrc phOng ngira rüi ro. Vic quãn 1 rüi ro tài chInh duc nhân sir thuc b phn tài chInh
thirc hin.
Các nhân six thuc b6 ph.n tài chInh do 1ung mOc d6 rOi ro thirc te^ so vói han rnlrc duyc dO ra Va lp
báo cáo thi.r?ng xuyOn de HOi dOng quân tri và Ban Giám dc xern xét. Thông tin trinh bay sau day là
dra trên thông tin ma Ban Giárn dôc nhn duc.
ROi ro tin dung

•

ChInh sách cia Cong ty là chi giao djch vOi cac khách hang có qua trInh tin dung t& và thu duc dU tài
san darn bão phü hqp nhäm giãm rcii ro tin ding. Dôi vói các tài san tài chInh khác, chInh sách cüa
Cong ty là giao djch vâi các to chcrc tài chInh và các d6i tác khác có xp hang tin nhim cao.
M.'rc rüi ro tin dyng t& da di vài mi nhOrn tài san tài chInh bang vOi giá trj ghi s cüa nhóm cong cu
Vii chinh do trên bang can dOi kO toán. Các nhOm tài san tài chInh l&n cCa Cong ty là tiên gi ngãn hang
(khOng kS' han, có k' han), phãi thu cOa khách hang, phài thu ye Cho vay và phãi thu khác.
24

CONG TY CO PHAN VICEM THU'ONG M31 XI MANG
So 348 Giãi PhOng - Quii Thanh Xuân - I-là Ni
THUVET MINH BAO CÁO TAI CHINH
MAU SO B09 - DN
(ác Ihitycil mini? nbli, Ii, m31 bç5 ph,i hQp ihành vii cciii thr9c dQC c/óng thiii vó'i báo cáo liii chinh kiln theo

Rüi ro thanh khoan
ROi ro thanh khoãn là rOl ro Cong ty gp khó khän trong vic dáp crng các nghia vi gän liOn vói các
khoãn ncr tài chinh duore thanh toán bang cách giao tin mt hoc mt tài san WchInh khác. Cong ty
quãn l' rOi ro thanh khoân thông qua vic duy trI rnt lung tin và các khoàn tuong dirong tiên phU
hçp va cac khoán vay O rn(rc ma Ban Giám d& cho là dCi d8 dáp üng nhu câu hot dng cia Cong ty
nhäm giãm thiêu ánh huâng ccia nhüng bin dng v lung tin.
Bang dirói dày phân tIch các khoãn nq tài chinh phi phái sinh vào các nhOm dáo han có lien quan dra trén
kS' han cOn Iai tir ngày lp bang can dôi kê toán den ngày dáo han theo hp dông. Các so tién duc trInh
bay trong bang sau là các dOng tiên theo hp dông không chiêt khâu.
Du'O'i I näni
\TNI)

Tir 1-5 nàm
\7 N1)

Tong
VND

Tai ngày 31/12/2016
Phài trà ngu'Oi ban và phãi trá khác
Chi phi phái Ira

30.506.844.437
1.126.834.025

1.937.111.362
-

32.443.955.799
1.126.834.025

Ti ngày 31/12/2015
Phãi trã nguOi ban và phái trá khác
Chi 1)111 phái trâ

39.426.203.884 2.044.600.000 41.470.803.884
1.958.865.678
1.958.865.678

Do Iu'O'ng theo giá trl li9'p 1
Giá gOc lrir di phOng (nOu co) dôi vói phâi thu khách hang, phãi thu ye cho vay, phài thu khác, phài trà
nguOi ban, chi phi phãi trà, phài trá khác là gân bang vói giá trl hap 1' cOa chOng.

33.

CAC SV' KI1N PHAT SINH SAU NGAY KET THUC NIEN DO Kt TOAN
Không có sr kin bt thuäng nào xáy ra sau ngày kt thüc niên d6 kê toán lam ánh huông dOn tInh hInh
tài chinh và hoot dng cüa Cong ty can thit phãi diu chinh hoc trInh bay trên Báo cáo tài chinh cho
nãm tài chinh kêt thüc ngày 31/12/2016.

34.

SO LIEU SO SANH
Sliu so sánh trên Báo cáo tài chinh la' s6 lieu dA duçic diu chinh hi t6 theo k& lun cüa co quan
Kiêm toán Nhà rn.râc ngày 19/10/2016, phü hcip vâi Chuân mirc ké toán Vit Nam so 29 - Thay dôi
chinh sách kê toán, i.rOc tInh k toán và cac sai sot. Cu the'các thay dôi nhu sau:

Bang can dôi kO toán

Ma
so

Truóc
dicu chinh
VND

Sau
diCu chinh
VIND

Chênh lcIi
\TNI)

Tài san
Dy phOng phái thu ngän hin khó dôi

137 (40.099.094.653)

(36.796.377.592)

3.302.717.061

Ngun von
Thuévàcác khoãn phãinpNhànixOc 313
315
Chi phi phái trá ngn han
421
Lan nhun sau thus chua phân phi

1.642.992.313
3.526.217.769
10.834.523.830

2.714.407.526
1.958.865.678
14.633.177.769

1.071.415.213
(1.567.352.091)
3.798.653.939

Cong nguôn von

16.003.733.9 12

19.306.450.973

3.302.717.061
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CONG TY CO PHAN VICEM THU'O'NG M1 XI MANG
So 348 Gii Phóng - Qun Thanh Xuãn - Ha Nôi
MAU SO 1109 - DN
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHJNH
Các Il?z11I ,ninh nay là ,iz5i b3 p/zii hc'p thành và ccn duvc doe c1ng thOi vói báo cáo íàí chInh kèin theo

Báo cIo kêt qua kinh doanh

Chi phi ban hang
Chi phi quán I? doanh nghip
Lçi nhuân thuAn tà hot dng KID
Thu nhp khác
Lai nhuânkhác
Tong Içi nhun k6 toán truóc thue
Chi phi thu TNDN hin hành
Lai nhuân sau thus TNDN

so

25
26
30
31
40
50
51
60

Truóc
diêu chinti
VND

Sau
diêu chinh
VND

16.582.608.285
25.571.332.820
7.914.149.075
4.782.473.668
1.321.143.645
9.235.292.720
2.063.444.399
7.171.848.321

15.462.756.194
22.039.623.946
12.565.710.040
5.000.981.855
1.539.651.832
14.105.361.872
3.134.859.612
10.970.502.260

Chênh tech
VND
(1.119.852.091)
(3.531.708.874)
4.651.560.965
218.508.187
218.508.187
4.870.069.152
1.071.415.213
3.798.653.939

Ha N5i, ngày 10 tháng 03 nàm 2017
Ngu'ôi lip

dc

K toán tru'óng

CO PHAN
VICEM
X1 MANG
DIng Thänh Cong

Van Quang Due
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go hUe LU'U

TONG CONG Ty CONG NGHIP Xl MANG VN CQNG HOA XA HQI CHU NGH1A VIT NAM
CONG TY CP VICEM THUONG Mi XI MANG
Dc 1p - Tr do - Hn1i phüc

S6: 2 /TMXM-TCKT
Vfv: Giâi trmnh chênh lêch lçii nhun nAm 2016
So vài cüng k' nAm trixâc.

Ha Nôi, ngày 10 tháng 03 náni 2017

KInh gfri:
- U3) ban Chrng khoán Nhà nuOc;
- S& Giao djch Chüng khoán Ha NOi.
Can cir thông tu s 155/201 5/TT-BTC ngày 06/10/2015 cUa B6 Tâi chInh
hiràng dan ye vic cOng bO thong tin trên thj tnthng chüng khoán.
Cong ty cOphân Vicem Thucing mi Xi mäng xin dtrçic giái trinh chênh 1ch
lçii nhun sau thud näm 2016 so vâi cUng kS' näm trixôc nhu sau:

I. So lieu:

Chi tiêu
Lqinhu.n sau, thud

Näm 2016

Chnh 1ch
giãrn

Narn 2015

9.251.123.023 10.970.502.260

So sánh
giârn

1.719.379.237 15,67%

H. Nguyen nhân chênh lech:
Lçii nhun sau thud näm 2016 giãm 1.719.379.237 dông, tuong rng giám
15,67 % so vâi cüng näm nAm 2015 do mOt sO nguyen nhân nhu sau:
- Doanh thu hoat dng tài chInh giàrn 258.587.896 dông do các Cong ty san
xuât xi mAng diêu chinh giàm müc chiêt khâu thanh toán dôi vài Côn ty.
Chi phi ban hang tAng 1.119.852.091 dong do kêt 1un Kiêrn toán Nhà
rnrâc diêu chinh chi phi mua qua tét tng khách hang và chi phi chu'crng trInh tIch
diem tir chi phi nAm 2015 sang nAm 2016.
- Chi phi quán 19 doanh nghip tang 447.500.000 dông do kêt lu.n Kiêm
toán Nba nuàc diêu chinh chi phi hi nghj khách hAng tir chi phi nAm 2015 sang
nAm 2016.
Cong ty cô phân Vicem Thucmg mai xi mAng xin cam doan nhng giAi trInh
neu trên là ho' toãn &'ing, phU ha vâi thirc tê phát sinh tai Cong ty.
Kinh báo cáo U3) ban chirng khoan Nhà nuâc, Sâ Giao djch chüng khoán HA
NOi các so 1iu giái trInh trên.
Xin trân trQng cam cm!
/
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Nei nhn:
-Nhutrên;
- HDQT, Ban KS;
- TCKT, Thu k Cty;
- Luu Van
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TONG CONG Ty CONG NGHIP XI MANG VN CONG HOA XA HO! CHU NGH1A V1T NAM
CONG TY CP VICEM THUONG MIJ XI MANG
Dc lp - Ty' do - Hnh phüc

S6:22ITMXM-TCKT
Ha N.5i, ngày 10 tháng 03 nãrn 2017
V/v: Giãi trinh chênh 1ch mOt s6 chi tiêu thay di
Báo cáo tài chinh k& thüc ngày 31/12/2015

Kinhgüi:
- U ban Chirng khoán Nhà nuâc;
- Si Giao djch Chirng khoán Ha NOi.
CAn cü thing tu s6 1 55/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 cüa B6 Tãi chInh
huàng dan ye viec cong bô thông tin trên thi tnthng ching khoán.
CAn cir Thông báo két 1un kiêm toán ngày 19/10/2016 cüa Kiêm toán Nhâ
nuâc ye két quákiêrn toán Báo cáo tài chinh nAm 2015.
Cong ty cô phãn Vicern Thumg mi xi mAng xin &rçic giái trInh chênh 1ch
mOt so chi tiêu có
sir thay dôi giüa Báo cáo tài chInh két thüc ngày 31/12/2015 dã
duçic kiêm toán và Báo cáo tài chinh theo Biên bàn kiêm toán cüa Tong Kiêm toán
Nha nutc, dA ãnh hu&ng den so du dâu kS' ngày 01/01/2016 cüa Báo cáo tài chinh
nAm 2016 sau:
I. Bang can d& k6 toán ti ngày 01/01/2016:
1. Ye so 1iu bang can di keA toán chênh 1ch:
MA
Bang can d6i k6 toán
Tãi sin
Du phông phái thu ngân hn
khó dôi
Ngun An
Thud và các khoãn np phãi
Nhã nuàc
Chi phi phãitrã ngân hn
Lcinhun sau thuchra
phân phi
Cong ngun vn

A

Truk diu chinh
VND

Sau diu chinh
VND

Chênh Ich
VND

137 (40.099.094.653)

(36.796.377.592)

3.302.717.061

313

1.642.992.313

2.714.407.526

1.071.415.213

315
421

3.526.217.769
10.834.523.830

1.958.865.678
14.633.177.769

(1.567.352.091)
3.798.653.939

16.003.733.912

19.306.450.973

3.302.717.061

2. Nguyen nhân chênh 1ch bang can di k toán:
- Tài san tang 3.302.717.061 dông do Cong ty trIch 1p dr phóng phãi thu
khó dài vuçit quy djnh cüa Thông tu 228/2009/TT - BTC.
- Nguôn On tang 3.302.717.061 dông do nguyen nh.n sau:
+ Thud và các khoán phai np Nhâ nirâc tang 1.071.415.213 dông do tang
lçri thu.n dông thii thng thuê thu nhp doanh nghip.
+ Chi phi phái trâ ngän h?n giãm 1.567.352.091 dOng do trIch tri,rc chi phi
mua qua tét tang khách hang, chi phi hi nghj khách hang nhung den .31/12/2015
chua chi và diêu chinh giám chi phi chuang trInh tich diem tiêu thy 6 tháng cuOi
nAm 2015.

- Lçii nhun sau thuê chua phân ph& nãm 2015 tang 3.798.653.939 dng do
két qua kiêm toán thay Mi.
II. Báo cáo kt qua kinh doanh 11am 2015:
1. Ye so 1iu kêt qua kinh doanh chênh 1ch:
Báo cáo kt qua kinh doanh
Chi phi ban hang
Chi phi quân 1 doanh nghip
Lai nhunthuntirhotdngKD
Thu nhp khác
Lai nhunkhác
Tcng Içi nhunktoán tn.ràc thuê
Chi phi thud TNDNhinhành
Lai nhuân sau thud TNDN

Trirc tiu
chnh
VND
24 16.582,608.285
25 25.571.332.820
30 7.914.149.075
31 4.782.473.668
40 1.321.143.645
50 9.235.292.720
51 2.063.444.399
60 7.171.848.321

MA
so

Sau diu
chin h
VND
15.462.756.194
22.039.623.946
12.565.710.040
5.000.981.855
1.539.651.832
14.105.361.872
3.134.859.612
10.970.502.260

Chênh tech
VND
(1.1 19.852.091)
(3.531.708.874)
4.651.560.965
218.508.187
218.508.187
4.870.069.152
1.071.415.213
3.798.653.939

2. Nguyen nhân chênh 1ch két qua kinh doanh:
- Chi phi ban hang giãm 1.119.852.091 dông do trIchtriró'c chi phi mua qua
têt tang khách hang nhung den 31/12/2015 chi.ra chi và diêu chinh giãm chi phi
chucrng trinh tIch diem tiêu thu 6 tháng cuôi näm 2015.
- Chi phi quãn l doanh nghip giãm 3.53 1.708.874 dông do Cong ty trIch
lp du phàng phái thu khó dôi vl.rQt quy djnh cüa Thông tu 228/2009/TT - BTC là
3.084.208.874 dông và chi phi hi nghj khách hang nhung den 31/12/2015 chua
chi là 447.500.000 dông.
- Thu nhp khác tang 218.508.187 dông do Cong ty trIch l.p dr phông phãi
thu khó dài vuçit quy djnh cüa Thông tu 228/2009/TT - BTC cia närn truót.
- Chi phi thuê thu nhp doanh nghip hin hành tang 1.071.415.213 dông do
tang li dông thôi tang thuê thu nhp doanh nghip.
- Tong iqi nhun sau thuë näm 2015 tang 3.798.653.939 dong do kCt qua
kiêm toán thay dôi.
Cong ty cô phân Vicem Thucing mi xi mang xin cam doan nhQ'ng giãi trInh
nêu trên là hoàn toàn dUng, phU hop vài thirc te^ phát sinh ti Cong ty.
KInh báo cáo U' ban chirng khoán Nhà nuâc, S& Giao djch chrng khon Ha
Ni các so lieu giãi trInh trên.
Xin trân tr9ng cam on!
GIAM DOC
Ncinhn:
- Nhu tren;
-HDQT, Ban KS;
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TONG CONG TY CONG NGHIP XI MANG VN CONG HOA XA HQI CHU NGIIIA VICT NAM
CONG TY CP VICEM THUONG MJ XI MANG
Dc 1p - Ty' do - Hnh phüc

so- -2c3 /TMXM-TCKT

Ha Ni, ngày 10 tháng 03 nã777 2017

V/v Cong bO^ thông tin Báo cáo tài chInh näm 2016.

Kinh gri:
- U ban chirng khoán Nhà nrOc;
- Sâ giao djch chirng khoán Ha Ni.
1. Ten cong ty: Cong ty c6 ph.n Vicem Thuang rni Xi rnäng.
2. Ma chirng khoán: TMX.
3. Tri s& chInh: So^ 348 di.r?mg Giãi Phóng, Phiiang Lit, Thanh Xuân, Ha Ni.
4. Diên thoai: 0438643340

S6 Fax: 0438642586

5. NguOi thigrc hin cong b6 thông tin: Ba Lê Kim Phi.rcing.
6. Ni dung cüa thông tin cong b&
6.1 Báo cáo tài chinh näm 2016 cUa Cong ty co^ phn Vicem Thuang mai xi
mäng duc lp ngày 10 tháng 03 näm 2017, da ducic kim toán bi Cong ty TNHH
Kim toán An Vit bao gm: BCDKT, BCKQKD, BCLCTT, TMBCTC.
6.2 NOi dung giái trinh chênh lch Lçii nhun sau thud so vâi cüng k' nárn
truàc va S6 lieu so sánh trên Báo cáo tài chInh là s6 lieu dà diryc diu chinh hi th
theo kt lun cüa co quan Kim toán Nhà rnrâc (kern theo van bàn giãi trinh).
7. Dja chi Website dang tái toàn b6 Báo cáo tài chmnh närn 2016:
www.tmx.com.vn.
ChUng tOi xin cam kt các thông tin cong bO^ trên dày là di:rng sir tht vâ hoàn
toàn chju trách nhim tnrOc pháp 1u.t v e^ ni dung thông tin cong b.
Xin trân tr9ng cam an!
GIAMBOC
010539
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- Nhix trên;

- TCKT, Thu k Cty;
- Lru Van thu.
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