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1. Quá trình hình thành và phát triển: 
 
Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) là thành viên của Tập đoàn 
Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) - Tập đoàn kinh tế hùng mạnh hàng đầu 
đất nước. 34 năm qua, PVC nỗ lực vươn lên trở thành một doanh nghiệp xây lắp 
chủ lực của ngành trong lĩnh vực xây lắp chuyên ngành Dầu khí, xây dựng công 
nghiệp và dân dụng. 
 

- 14/9/1983, Thi hành các quyết định của Chính phủ (Chỉ thị 224/CT và 225/CT 
ngày 30/8/1983), Tổng cục Dầu khí ra quyết định thành lập Xí nghiệp Liên hiệp Xây 
lắp Dầu khí với nhiệm vụ thi công các công trình; san lấp mặt bằng, bến cảng, bãi để 
cần khoan, ống chống, Xí nghiệp cơ khí trung tâm, Xí nghiệp địa vật lý, trạm điện 4,2 
MW, Xí nghiệp sản xuất ôxy, axêtylen, kho đông lạnh, hố chôn bùn khoan. 

- 19/9/1995, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam đã quyết định chuyển đổi Xí 
nghiệp Liên hiệp Xây lắp Dầu khí thành Công ty Thiết kế và Xây dựng Dầu khí 
(PVECC) - bước phát triển rất quan trọng, tạo ra sự thay đổi cả về chất lẫn về lượng 
của ngành Xây dựng Dầu khí Việt Nam. 

- 1/4/2006, sau gần hai năm thực hiện tiến trình cổ phần hóa, Công ty Cổ phần 
Xây lắp Dầu khí (PVC) chính thức đi vào hoạt động với một mô hình quản lý mới: 
tinh, gọn, nhẹ và năng động. 

- 26/10/2007, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã ký 
Nghị quyết số 3604/NQ-DKVN phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty cổ phần xây lắp 
dầu khí thành Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC). 

- 19/8/2008, Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam niêm yết 150 
triệu cổ phiếu với mã PVX trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

- 2010, PVC thi công chế tạo chân đế lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam: 
Dự án giàn mỏ Đại Hùng sâu 110 m nước, trong lượng 7.200 tấn; Dự án Biển Đông mỏ 
Mộc Tinh sâu 130m nước, với khối lượng trên 13 nghìn tấn.  

- 1/2013, theo đề án tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được Chính phủ 
phê duyệt tại Quyết định số 46/QĐ-TTg ngày 5/1/2013, PVC sẽ trở thành đơn vị chủ 
lực của PVN trong lĩnh vực xây lắp các công trình dầu khí trên bờ. 

 
Trải qua gần 34 năm hình thành và phát triển, PVC đã và đang khẳng định uy 

tín, năng lực vượt trội trên các công trình trọng điểm của ngành Dầu khí và đất nước. 
Từ Căn cứ Dịch vụ Tổng hợp trên bờ tại Vũng Tàu, đến các công trình Đường ống dẫn 
khí từ Long Hải về các khu công nghiệp Phú Mỹ, Mỹ Xuân, Đồng Nai; các công trình 
trọng điểm quốc gia như Nhà máy Đạm Phú Mỹ, , Cụm khí điện đạm Cà Mau, Nhà 
máy lọc dầu Dung Quất, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I và mới nhất là Nhà máy 
Nhiệt điện Thái Bình II… đều ghi dấu vai trò quan trọng của Tổng Công ty PVC. 

Trưởng thành qua từng công trình, dự án, từ vai trò thầu phụ cho các nhà thầu 
quốc tế, PVC đã vươn lên trở thành Tổng thầu EPC thực hiện các công trình có quy 
mô ngày càng lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp như: Tổng kho LPG Gò Dầu, Nhà máy 
nhiệt điện Thái Bình II, Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch II… 



 

TCT CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 | 3 | 
 

Đặc biệt, PVC tiếp tục khẳng định thế mạnh trong lĩnh vực xây lắp chuyên 
ngành Dầu khí qua việc thực hiện thi công hầu hết các dự án về vận chuyển, tàng trữ 
dầu và khí theo hình thức EPC như Kho xăng dầu Cù Lao Tào, Kho chứa LPG và trạm 
xuất xe bồn Dung Quất…  Trong lĩnh vực Thiết kế, chế tạo, xây lắp giàn khoan, chân 
đế giàn khoan: PVC thi công chế tạo hàng loạt công trình xây lắp, kết cấu trọng điểm 
trên cả nước của ngành Dầu khí Việt Nam trong đó có những công trình lớn kỷ lục 
Việt Nam như chân đế giàn khoan Đại Hùng, chân đế và khối thượng tầng giàn Mộc 
Tinh 1 – Dự án Biển Đông… 

PVC không ngừng việc củng cố, phát triển các lĩnh vực thế mạnh truyền thống 
như xây dựng hệ thống tàng trữ, vận chuyển các sản phẩm Dầu khí, cơ khí lắp đặt và 
chế tạo các thiết bị Dầu khí… 

PVC còn khẳng định thương hiệu của mình trong lĩnh vực xây dựng công 
nghiệp và dân dụng. PVC có bước tiến vượt bậc trong công nghệ xây dựng nhà cao 
tầng như: Trung tâm Tài chính Dầu khí, Văn phòng Viện Dầu khí, Toà nhà Dầu khí Phú 
Mỹ Hưng, Khách sạn Dầu khí Vũng Tàu, Cao ốc văn phòng Dragon Tower… 

Trên những chặng đường đã qua, Tổng Công ty và các đơn vị thành viên đã 
không ngừng trưởng thành, góp phần vào sự phát triển chung của Tập đoàn Dầu khí 
Quốc gia Việt Nam và của đất nước.  

 

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh chính: 
a. Xây lắp chuyên ngành dầu khí 

PVC là doanh nghiệp chủ lực của ngành Dầu khí trong lĩnh vực xây lắp chuyên ngành 
Dầu khí. Đây là lĩnh vực hoạt động chủ đạo, tạo nên uy tín, thương hiệu PVC trong 34 
năm qua, trong đó các hoạt động mũi nhọn bao gồm: 

    - Thiết kế, thi công xây dựng, lắp đặt, duy tu bảo dưỡng và sửa chữa các công trình 
dầu khí, giàn khoan, chân đế giàn khoan (trên đất liền, ngoài biển), các kết cấu kim 
loại, bồn bể chứa xăng dầu, khí hóa lỏng, nước. 

    - Chế tạo và cung cấp các loại ống chống cần khoan, ống nối, khớp nối, đầu nối và 
phụ kiện phục vụ trong lĩnh vực khoan, khai thác dầu khí. 

    - Đóng tàu vận tải dầu, khí, hóa chất. 

    - Kinh doanh vật tư, thiết bị xây dựng và thiết bị phục vụ ngành dầu khí. 

b. Xây dựng công nghiệp 

PVC còn được biết đến với vai trò là nhà thầu xây dựng có năng lực trong xây dựng 
các công trình công nghiệp lớn trong và ngoài ngành Dầu khí: 

    - Đầu tư, xây dựng các nhà máy chế tạo cơ khí, đóng tàu, xi măng vật liệu xây 
dựng… 

    - Khảo sát, thiết kế, tư vấn, thi công lắp đặt hệ thống máy móc, thiết bị công nghệ, 
thiết bị điều khiển, tự động hóa trong xây dựng công nghiệp. 
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    - Đầu tư, thiết kế và tổng thầu các dự án hạ tầng, giao thông, thủy lợi, đê kè, bến 
cảng… 

    - Xây dựng các nhà máy khí điện, nhiệt điện, lắp đặt hệ thống đường dây tải điện 

c. Xây dựng dân dụng 

PVC đã tham gia đầu tư, tư vấn, thiết kế, xây dựng nhiều công trình dân dụng, văn 
phòng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, chung cư cao cấp, đặc biệt nhà kết cấu thép, nhà 
cao tầng của ngành Dầu khí và nhiều địa phương trên cả nước. PVC còn tham gia đầu 
tư xây dựng và khai thác các dự án khu công nghiệp và hạ tầng khu công nghiệp; đầu 
tư xây dựng các khu đô thị mới 

d. Sản xuất công nghiệp 

Song song với việc đẩy mạnh hoạt động xây lắp theo các lĩnh vực, PVC chú trọng đầu 
tư cho lĩnh vực sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng và cơ khí chế tạo chuyên 
ngành dầu khí và sản xuất các sản phẩm công nghiệp (các nhà máy bê tông, thủy điện, 
điện khí) 

 
3. Thông tin về mô hình quản trị và bộ máy quản lý 
- Mô hình quản trị 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ĐẠI HỘI ĐỒNG 
CỔ ĐÔNG 

BAN KIỂM SOÁT 

HỘI ĐỒNG  
QUẢN TRỊ 

BAN  
TỔNG GIÁM ĐỐC 

CÁC ĐƠN VỊ 
THÀNH VIÊN 

CƠ QUAN  
TỔNG CÔNG TY 
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- Các công ty con, công ty liên kết:  

STT Tên doanh nghiệp  
I Các Công ty con hợp nhất báo cáo tài chính 
1 Công ty CP Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) 
2 Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PVC-PT) 
3 Công ty CP Xây dựng công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC) 
4 Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình (PVC Thái Bình) 
5 Công ty CP Phát triển đô thị Dầu khí (PVC-Mekong) 
6 Công ty CP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (PetroLand)
7 Công ty CP  Dầu khí Đông Đô (PVC-Đông Đô)
8 Công ty CP Bất động sản Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC Land) 
9 Công ty CP Xây lắp Dầu khí Bình Sơn (PVC-Bình Sơn)
II Các Công ty liên kết, đầu tư tài chính
1 Công ty CP Thiết kế Quốc Tế Heerim PVC (PVCHr)
2 Công ty CP Trang trí Nội thất Dầu khí (PVC-ID)
3 Công ty CP Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVNC) 
4 Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà (PVSD) 
5 Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PVC-SG) 
6 Công ty CP Xây lắp Dầu khí Hà Nội (PVC-HN) 
7 Công ty CP Thi công Cơ giới và Lắp máy Dầu khí (PVC-ME) 
8 Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT) 
9 Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) 

10 Công ty CP Khách sạn Lam Kinh (Lam Kinh Hotel) 
11 Công ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải (PVC Duyên Hải) 
12 Công ty Cổ phần Thương mại và Truyền thông Liên Minh Dầu khí (Petrolink) 
13 Công ty CP Đầu tư Dầu khí Nha Trang (INT)
14 Công ty CP Xây lắp Dầu khí PVC-Trường Sơn (PVC Trường Sơn)
15 Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc 
16 Công ty CP Xây lắp Dầu khí 4 (PVC-4)
17 Công ty CP Xây lắp Dầu khí 2 (PVC-2)
18 Công ty CP Xi măng Hạ Long (HLC) 
19 Công ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO (PVC-Imico) 
20 Công ty CP BĐS Dầu khí (Petrowaco)  
21 Công ty CP Thiết bị nội ngoại thất Dầu khí 
22 Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO (PVC-IDICO) 

 

4. Định hướng phát triển 
- Xây dựng PVC trở thành một trong những đơn vị dịch vụ kỹ thuật cao thuộc Tập 
đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng thầu EPC lớn trong lĩnh vực thi công xây lắp các công 
trình Dầu khí trên bờ. 
- Tái cơ cấu để PVC tiếp tục phát triển mạnh hơn, tập trung vào lĩnh vực sản xuất 
kinh doanh chính, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh và phát triển bền vững, đảm 
bảo thực hiện thắng lợi. 
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5. Các rủi ro tiềm ẩn ảnh hưởng đến kết quả SXKD năm 2017 
Bên cạnh những kết quả đạt được và những hạn chế tồn tại năm 2016, Tổng 

công ty cũng đã nhận diện được một số rủi ro tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến kết quả 
sản xuất kinh doanh năm 2017, tóm tắt như sau: 

- Do tình hình tài chính khó khăn dẫn đến PVC gặp trở ngại trong việc thu xếp dòng 
tiền để trả nợ vay ủy thác Tập đoàn;  

- Khó khăn trong công tác lập và bảo vệ tổng dự toán, điều chỉnh Hợp đồng EPC 
dự án NMNĐ Thái Bình 2; 

- Các phát sinh tại Dự án NMNĐ Vũng Áng, Dự án Nhà máy Xơ sợi PVTex Đình Vũ, 
Dự án Nhà máy Nhiên liệu sinh học Ethanol Phú Thọ không được phê duyệt 
hoặc phê duyệt không đủ, cũng như việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của 
các cơ quan quản lý nhà nước (Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước) liên 
quan đến các dự án này sẽ ảnh hưởng xấu đến kết quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh của PVC trong năm 2017 và các năm tiếp theo. 

- PVC tiếp tục phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh vay vốn cho các đơn vị. 

- Tiềm ẩn rủi ro tiếp tục gây lỗ cho PVC từ các khoản đầu tư tài chính khi thoái 
vốn theo yêu cầu về tái cơ cấu. 

- PVC tiềm ẩn rủi ro trong việc phải tiếp tục trích lập dự phòng đối với những 
khoản công nợ không được xử lý và các khoản công nợ khác dự kiến sẽ quá hạn 
trong năm 2017 và các năm tiếp theo. 

- Công tác quyết toán thuế từ năm 2008 đến nay: PVC chưa được cơ quan thuế 
thực hiện thanh tra, quyết toán, do đó có thể phát sinh các khoản thuế không 
được khấu trừ, chi phí không được trừ khi kiểm tra, quyết toán. 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 
 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 
Năm 2016, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tập đoàn, sự hỗ trợ tích cực của 

các đơn vị trong ngành/các đối tác truyền thống và nỗ lực của tập thể Lãnh đạo, 
CBCNV và người lao động PVC trong quá trình thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm 
tháo gỡ các khó khăn vướng mắc khi triển khai nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2016 đã 
được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế 
hoạch năm 2016 của PVC đạt được như sau: 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
tính 

Thực hiện 
năm 2015 

Năm 2016 Tỷ lệ 
HTKH 

(%) 

Tỷ lệ 
tăng 

trưởng
(%) Kế hoạch Thực hiện 

1 Giá trị SXKD Tỷ đồng 
    
12,447.84  

    
11,900.00  

    
11,284.32  95% 91%

  Công ty mẹ Tỷ đồng 
     
9,852.50  

     
9,500.00  

     
8,953.77  94% 91%

2 Tổng doanh thu Tỷ đồng 
    
11,966.57  

    
11,000.00  

      
9,298.92  85% 78%

  Công ty mẹ Tỷ đồng 
     
9,093.01  

     
8,600.00  

     
7,098.74  83% 78%

3 Lợi nhuận trước 
thuế Tỷ đồng 

           
88.52  

         
125.00  

         
113.70  91% 128%

  Công ty mẹ Tỷ đồng 
        
135.51  

          
83.00  

        
137.07  165% 101%

4 Lợi nhuận sau 
thuế Tỷ đồng 

           
22.69  

           
75.00  

           
91.72  122% 404%

  Công ty mẹ Tỷ đồng 
        
136.68  

          
83.00  

        
138.76  167% 102%

5 Nộp NSNN Tỷ đồng 
         
882.72  

         
610.00  

         
926.84  152% 105%

  Công ty mẹ Tỷ đồng 
        
696.44  

        
458.00  

        
598.26  131% 86%

6 Giá trị đầu tư Tỷ đồng 
         
121.23  

         
603.87  

         
305.28  51% 252%

  Công ty mẹ Tỷ đồng                 -               
6.54                  -    0%           -   

7 Thu nhập bình 
quân Tr.đ/ 

người/ 
tháng 

           
10.83  

           
10.95  

           
11.89  109% 110%

  Công ty mẹ            
12.80  

           
12.00  

           
13.89  116% 109%
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2. Tổ chức và nhân sự 

- Danh sách Ban điều hành:  

TT Họ tên Chức vụ 
Chức danh 

Tỷ lệ sở hữu cổ
phần có quyền 

biểu quyết 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

1 Nguyễn Anh Minh Uỷ viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc 12% 

2 Nguyễn Duyên Hải Phó Tổng giám đốc 
  

3 Nguyễn Trung Trí 
Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng 
Văn phòng thường trực của PVC 

tại phía Nam   

4 Nguyễn Văn Đồng Phó Tổng giám đốc 
  

5 Bùi Tiến Thành Phó Tổng giám đốc 0.00665% 

6 Trần Quốc Hoàn Phó Tổng giám đốc 
  

KẾ TOÁN TRƯỞNG 

1 Lưu Đức Hoàng Kế toán trưởng 
  

- Những thay đổi trong ban điều hành: Trong năm 2016, Tổng công ty PVC có 02 sự 
thay đổi trong Ban điều hành: ông Trần Minh Tuấn thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc 
Tổng công ty (Quyết định số 750/QĐ-XLDK ngày 16/9/2016) và tạm đình chỉ công 
tác đối với ông Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty (Quyết định số 
756/QĐ-XLDK ngày 21/9/2016). 

- Số lượng cán bộ, nhân viên Công ty Mẹ là 527 người. 

 

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án: 
1.1. Đầu tư tài chính 

Tính đến 31/12/2016, PVC còn tham gia góp vốn tại 32 doanh nghiệp với tổng 
giá trị đầu tư là 3.180,74 tỷ đồng (giảm 48,18 tỷ đồng và 2 đầu mối so với năm 2015) 
với cơ cấu đầu tư như sau:  

- Đầu tư tại 09 Công ty con là 1.986,21 tỷ đồng, chiếm 62,4% tổng giá trị đầu tư; 
- Đầu tư tại 12 công ty liên kết là 784,81 tỷ đồng, chiếm 24,7% tổng giá trị đầu tư;  
- Đầu tư tại 10 đơn vị đầu tư tài chính khác là 409,73 tỷ đồng, chiếm 12,9% tổng 

giá trị đầu tư.  
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- Lũy kế trích lập dự phòng đến hết năm 2016 là 1.564,68 tỷ đồng giảm so với 
thời điểm 31/12/2015 66,33 tỷ đồng. 

Năm 2016, do hoạt động SXKD còn gặp nhiều khó khăn, có 2/31 doanh nghiệp 
thực hiện chi trả cổ tức cho PVC số tiền là 9,78 tỷ đồng (PVC-MS trả cổ tức là 9,18 tỷ 
đồng; Petrowaco 0,60 tỷ đồng), các đơn vị còn lại có mức lợi nhuận rất thấp hoặc 
thua lỗ nên không có kế hoạch trả cổ tức. 

1.2. Đầu tư bất động sản, XDCB, hạ tầng và mua sắm máy móc thiết bị 
Năm 2016, Công ty mẹ Tổng công ty đang triển khai nghiên cứu, đánh giá các 

phương án đầu tư trụ sở Tổng công ty tại Hà Nội để lựa chọn phương án tối ưu. 
Công ty mẹ Tổng công ty đã chủ động giãn tiến độ mua sắm thiết bị theo kế 

hoạch do nhu cầu thực tế phục vụ công tác thi công của Tổng công ty/Chi nhánh Xây 
lắp công trình Dầu khí phía Bắc chưa thực sự cần thiết, nhằm tiết kiệm chi phí nâng cao 
hiệu quả hoạt động. 

Các công ty con tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư với giá trị đầu tư 305,28 tỷ 
đồng trong đó đầu tư xây dựng cơ bản/ dự án bất động sản chuyển tiếp từ những năm 
trước là 227,93 tỷ đồng, tập trung tại các đơn vị như: dự án Bãi cảng chế tạo kết cấu 
kim loại và thiết bị dầu khí (PVC-MS), khu phức hợp TM-DV văn phòng và căn hộ tại 
đường 30/4 TP. Vũng Tàu (PVC-IC), Khối chung cư cao cấp PetroVietnam Landmark 
(PVCLand), Dự án chung cư cao cấp CT5E Xuân Phương (PVC-Đông Đô),… Đầu tư mua 
sắm, sửa chữa máy móc thiết bị, nâng cao năng lực thi công là 77,35 tỷ đồng tại các 
đơn vị PVC-MS, PVC-IC, PVC-PT, PVC-Bình Sơn. 

4. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 % tăng 
giảm 

Tổng giá trị tài sản  14,862,768,589,789         12,965,714,583,586  -13%

Doanh thu thuần  11,836,296,057,436           9,151,925,800,433  -23%

Lợi nhuận từ hoạt động 
kinh doanh          70,416,233,652              106,537,027,129  51%

Lợi nhuận khác          18,107,662,786                   7,163,318,703  -60%

Lợi nhuận trước thuế          88,523,896,438              113,700,345,832  28%

Lợi nhuận sau thuế          22,691,431,798                91,722,199,330  304%
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b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Ghi 
chú/Note 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán       

Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 0.94 1.01   

+ Hệ số thanh toán nhanh 0.48 0.49   

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn       
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0.81 0.77   

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 4.19 3.34   

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động       
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình 
quân 2.58 1.88   

Doanh thu thuần/Tổng tài sản 0.8 0.71   

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời       

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 
thuần 0.00192 0.01   

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở 
hữu 0.0079 0.031   

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 0.0015 0.0071   

5. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường. 

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu: 
a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và 
dịch vụ chính của tổ chức trong năm. 
 - Cát: 10.638 m3                        - Que hàn: 1.057.386 kg 
 - Đá: 8.529 m3   - Sơn: 438.788 lít 
 - Xi măng: 26.508 tấn  - Gạch: 676.500 viên 
 - Thép: 172.085 tấn   - Bê tông tươi: 11.895 m3 
b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản 
phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: Không. 
6.2. Tiêu thụ năng lượng: 
a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: 
 - Dầu: 110.066 lít 
 - Xăng: 74.075 lít 
 - Điện: 5.783.562 kW 
b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: Không. 
c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng : Không. 
6.3. Tiêu thụ nước: (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm). 
a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: Dịch vụ. 
b) Lượng nước sử dụng: 235.122m3. 
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6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: 
a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi 
trường: Không. 
b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về 
môi trường: Không. 

6. Chính sách liên quan đến người lao động 
a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động: 

- Tổng số lao động tại Công ty mẹ - Tổng công ty: 527 người. 
- Mức lương trung bình: 13,89 triệu/đồng/người/năm.  
Việc trả lương cho CBCNV được thực hiện theo Quy chế trả lương của Tổng công ty 

đảm bảo nguyên tắc trả lương cho CBCNV phù hợp với hiệu quả SXKD, năng suất, chất 
lượng, hiệu quả công việc và các quy định hiện hành của Nhà nước, đồng thời khuyến 
khích CBCNV phát huy tính chủ động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ theo công việc 
được giao. 
b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động. 

- Tuân thủ đầy đủ quy định của Pháp luật lao động, Luật BHXH, Luật ATVSLĐ, nội quy lao 
động và thỏa ước lao động tập thể của Tổng công ty và các văn bản quy định khác.  

- Tổ chức Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động 1 lần /năm (riêng lao động nữ 2 
lần/năm). Tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ đối với lao động khó khăn khi ốm đau, tai 
nạn,…. Thanh toán đầy đủ và kịp thời đối với các trường hợp ốm đau, thai sản. 

- Thường xuyên giám sát, kiểm tra, đánh giá, tổng kết và khen thưởng trong công tác 
ATVSLĐ.  

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ chính sách 
khác cho CBCNV tại Công ty mẹ - Tổng công ty. 
c) Hoạt động đào tạo người lao động 

- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên: 
Trong năm 2016, Tổng công ty/đơn vị đã trực tiếp tổ chức 109 khoá đào tạo(~2.766 giờ)  
cho 5.655 lượt CBCNV; đồng thời cử 132 lượt CBCNV tham gia 28 khoá (tương đương 
672 giờ) do PVN tổ chức. Trong đó Công ty mẹ Tổng công ty đã tổ chức 7 khóa đào tạo 
(tương đương 272 giờ) cho 406 lượt học viên. 

- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động 
đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp:  

+ Đào tạo kiến thức chuyên môn nghiệp vụ; 
+ Đào tạo chuyên sâu; 
+ Đào tạo bồi dưỡng thường xuyên, cập nhật kiến thức chuyên môn/nghiệp vụ; 
+ Đào tạo về quản lý; 
+ Đào tạo các kỹ năng công tác; 
+ Đào tạo ngoại ngữ; 
+ Đào tạo nâng bậc; 
+ Tái đào tạo; 
+ Đào tạo nội bộ, đào tạo cho các dự án.  
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ 
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

 I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 
Năm 2016, Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam thực hiện nhiệm vụ 

sản xuất kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế- xã hội năm 2016 còn nhiều biến động 
phức tạp. Bên cạnh những kết quả tích cực, PVC cũng phải đối mặt với rất nhiều khó 
khăn, thách thức như: 

- Giá dầu thô năm 2016 tiếp tục giữ ở mức thấp kéo dài, ảnh hưởng tiêu cực đến 
quá trình triển khai các hoạt động khai thác, đầu tư của ngành Dầu khí, nhiều dự 
án do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam/ các đơn vị thành viên của Tập đoàn làm chủ 
đầu tư đã phải dừng/giãn tiến độ làm hạn chế nguồn công việc của Tổng công ty 
Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC). 

- Thị trường bất động sản tuy có khởi sắc nhưng chưa rõ nét do hầu hết vị trí các 
dự án đầu tư của PVC/đơn vị thành viên ở các khu vực chưa thực sự thuận lợi 
để thu hút đầu tư hoặc tìm kiếm đối tác để thoái vốn đầu tư theo kế hoạch. 

- Nhiều đơn vị thành viên của PVC hoạt động SXKD thua lỗ, không đủ điều kiện 
tham gia dự thầu nhiều công trình/dự án; nguồn việc chủ yếu phụ thuộc vào các 
dự án chuyển tiếp được Tập đoàn/các đơn vị thuộc Tập đoàn chỉ định/ hoặc 
giao thầu. 

- Bên cạnh những khó khăn tồn tại nêu trên, việc các cơ quan pháp luật thực hiện 
công tác điều tra, thanh tra làm ảnh hưởng lớn đến tâm lý CBCNV toàn Tổng 
công ty. 
Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tập đoàn, sự hỗ trợ tích cực của các đơn vị 

trong ngành/các đối tác truyền thống và nỗ lực của tập thể Lãnh đạo, CBCNV và 
người lao động PVC trong quá trình thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ 
các khó khăn vướng mắc khi triển khai nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2016 đã được 
Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 
năm 2016 của PVC đạt được như sau: 

- Giá trị SXKD toàn tổ hợp thực hiện 11.284,32 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch năm và 
bằng 91% so với năm 2015; Riêng Công ty mẹ thực hiện 8.953,77 tỷ đồng, đạt 
94% kế hoạch năm và bằng 91% so với năm 2015. 

- Doanh thu toàn tổ hợp thực hiện 9.298,92 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch năm và 
bằng 78% so với năm 2015; Riêng Công ty mẹ thực hiện 7.098,74 tỷ đồng đạt 
83% kế hoạch năm và bằng 78% so với năm 2015. 
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- Lợi nhuận trước thuế toàn tổ hợp thực hiện 113,70 tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch 
năm và bằng 128% so với năm 2015; Riêng Công ty mẹ thực hiện 137,07 tỷ đồng 
đạt 165 % kế hoạch năm và bằng 101% so với năm 2015. 

- Lợi nhuận sau thuế toàn tổ hợp thực hiện 91,72 tỷ đồng, đạt 122% kế hoạch 
năm và bằng 404% so với năm 2015; Riêng Công ty mẹ thực hiện 138,76 tỷ 
đồng, đạt 167% kế hoạch năm và bằng 102% so với năm 2015. 

1. Công tác triển khai các công trình/ dự án trọng điểm 
Trong năm 2016, các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu của PVC không hoàn thành 

kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua. Nguyên 
nhân chủ yếu do kế hoạch sản lượng doanh thu năm 2016 của PVC chủ yếu tập trung 
tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Tuy nhiên công tác điều chỉnh Tổng mức 
đầu tư, Tổng dự toán và hợp đồng EPC còn chậm nên những vướng mắc trong việc 
triển khai thực hiện, cơ chế thanh toán, cân đối dòng tiền chưa được giải quyết đã 
ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ thi công, cũng như công tác thu hồi vốn của Ban 
ĐHDA/các đơn vị tại dự án. 

Sản lượng- doanh thu còn lại của Tổng công ty được ghi nhận từ các công 
trình/dự án như Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, công trình Viện Dầu khí phía Nam, 
Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Nhà máy Xử lý Khí Cà Mau và một số các công 
trình/dự án được các đơn vị thành viên như PVC-MS, PVC-PT, PVC-Mekong, PVC-Bình 
Sơn thực hiện. 

Trong năm 2016, Công ty mẹ và các đơn vị thành viên đã hoàn thành, bàn giao 
Chủ đầu tư/Tổng thầu các công trình: Gói thầu San lấp và xử lý nền Dự án Nhà máy xử 
lý khí Cà Mau, dự án Âu tàu Rạch Chanh và Trung tâm điều khiển Âu tàu, dự án Trung 
tâm PTTN và Văn phòng Viện Dầu khí phía Nam- Giai đoạn 1, Topside RC9, dự án 3P, 
Topside, chân đế giàn nhà ở dự án Sư Tử Trắng, chân đế dự án Thỏ trắng 3,... 

Các dự án trọng điểm đang được tiếp tục triển khai như sau: 
- Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2:  

+ Ngày 12/01/2016, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 71/TTg-KTN về việc 
chấp thuận kết quả thẩm định Tổng mức đầu tư (TMĐT) điều chỉnh dự án 
NMNĐ Thái Bình 2. PVC đã phối hợp với Ban QLDA/Tập đoàn làm việc với Đơn vị 
tư vấn/Viện Kinh tế - Bộ Xây dựng hoàn thành công tác rà soát Tổng mức đầu tư 
dự án và đã được Hội đồng thành viên Tập đoàn phê duyệt. Đến nay, Tập đoàn 
đã phê duyệt Tổng dự toán và giá gói thầu EPC của dự án. Hiện, PVC đang đàm 
phán điều chỉnh Phụ lục Hợp đồng EPC với Ban QLDA. 

+ Tiến độ tổng thể của Hợp đồng EPC Thái Bình đến thời điểm 31/12/2016 đạt 
76,53%. Đến thời điểm 31/3/2017, dự án đạt 78,09% tổng tiến độ.  

- Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1: Trong năm 2016, tại dự án NMNĐ Vũng 
Áng 1 chủ yếu thực hiện công tác bảo hành các hạng mục công trình, đôn đốc 
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các nhà thầu thực hiện xác nhận khối lượng, giá trị các công việc Ban điều hành 
dự án thực hiện thay các đơn vị tại các hạng mục của dự án; Đã thống nhất với 
BQLDA/Tổng thầu về cự ly đổ thải và khối lượng thi công đường thủy, bộ hạng 
mục cửa nhận nước. Hiện đang chờ Tập đoàn/Ban QLDA phê duyệt phát sinh 
chưa lường hết các hạng mục công trình do PVC thi công tại dự án để hoàn 
thành hồ sơ thanh quyết toán dự án. 

- Dự án Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn- Gói thầu Civil 6: Tổng công ty đã hoàn 
thành công tác thi công gói thầu Civil 6 và cơ bản hoàn thành các punchlist. Hiện 
đang thực hiện quyết toán với Tổng thầu. 

- Dự án Nhà máy Nhiệt điện sông Hậu 1: Trong năm 2016 đã hoàn thành công tác 
thi công gói thầu xử lý nền. Hiện nay đang tiếp tục thi công các hạng mục tại gói 
thầu xây dựng nhà máy chính. Tuy nhiên tại dự án gặp một số khó khăn vướng 
mắc kéo dài như: Tiến độ phê duyệt và cung cấp hồ sơ thiết kế của hạng mục 
xây dựng từ Chủ đầu tư/Tổng thầu chưa phù hợp với tiến độ hợp đồng đã ký; 
Quy trình phê duyệt tài liệu dài gây mất thời gian cho nhà thầu phải chờ kết quả 
phê duyệt như biện pháp thi công dẫn đến thi công chậm so với ngày nhận được 
bản vẽ thi công; Chủ đầu tư và Tổng thầu chưa thống nhất được phương thức 
thanh toán và điều chỉnh giá tại dự án làm ảnh hưởng kế hoạch thu hồi vốn,...  

2. Công tác hợp đồng kinh tế, tài chính, kế toán và kiểm toán 
2.1. Công tác tiếp thị đấu thầu và ký kết hợp đồng kinh tế: 

Công tác tiếp thị thấu thầu: Năm 2016, toàn tổ hợp đã tiếp thị 71 gói thầu. 
Trong đó chủ yếu tập trung các công trình/dự án trong ngành dầu khí như tại các dự 
án: Nhà máy nhiệt điện Long Phú, Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Nhà máy xử lý khí Cà 
Mau, đường dẫn khí Lô B Ô Môn, Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1,....Ngoài ra, nhằm 
tạo cơ hội hợp tác, cùng phát triển trong việc tham gia cung cấp dịch vụ về xây lắp 
trong nước và quốc tế, PVC đã tích cực đẩy mạnh công tác ký kết thỏa thuận hợp tác 
chiến lược với các đối tác trong và ngoài nước. Trong năm 2016, PVC đã ký thỏa 
thuận hợp tác liên doanh với Vietsovpetro, Công ty tư vấn Petroconsult S.R.L 
(Rumani), Công ty TNHH Posco E&C Vietnam và Công ty tư vấn DFM (Mỹ). 

Công tác ký kết hợp đồng: Năm 2016, toàn tổ hợp ký kết được 18 hợp đồng với 
các Chủ đầu tư/Tổng thầu, tổng giá trị các hợp đồng là 3.710,89 tỷ đồng, trong đó: 
Công ty Mẹ ký kết 02 hợp đồng mới và 01 Phụ lục bổ sung với giá trị 2.713,29 tỷ đồng 
(bao gồm Thi công các hạng mục xây dựng tại NMNĐ Sông Hậu 1 với giá trị 2.555,45 
tỷ đồng; Thi công xây dựng Khu đào tạo quốc tế Học viện An ninh Nhân dân giá trị 
108,27 tỷ đồng, Thi công Viện Dầu khí phía Nam- giai đoạn 2 giá trị 49,57 tỷ đồng), các 
công ty con ký kết 15 hợp đồng với tổng giá trị 997,59 tỷ đồng. 

2.2. Công tác tài chính, kế toán, kiểm toán: 
Trong năm 2016, PVC tiếp tục triển khai từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng 
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mắc về tài chính, cụ thể: 
- PVC đã có những biện pháp chấn chỉnh, kiểm soát về công tác quản lý dòng tiền, 

nguồn tiền phục vụ các dự án và đều được chi đúng mục đích, đúng yêu cầu. 
- PVC và các đơn vị thành viên đã chủ động làm việc với các Tổ chức tín 

dụng/Ngân hàng thu xếp nguồn vốn đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD. 
Đến thời điểm hiện tại PVC đã ký hợp đồng với các Ngân hàng về việc cấp hạn 
mức tín dụng cho Tổng công ty trong năm 2016-2017, cụ thể: Ngân hàng BIDV-
Hà Tây mở rộng hạn mức tín dụng cho Tổng công ty từ 1.000 tỷ đồng lên 2.000 
tỷ đồng, PVCombank đã chấp thuận cấp hạn mức tín dụng với giá trị là 400 tỷ 
đồng. Tổng công ty PVC cũng đã nỗ lực và phối hợp với Chủ đầu tư để đảm bảo 
đáp ứng đủ nguồn tài chính cho các dự án. Cơ bản thu xếp được nguồn vốn để 
thực hiện các công việc trong năm 2016 tại dự án NMNĐ Thái Bình 2, NMNĐ 
Sông Hậu 1, NM Xử lý khí Cà Mau... 

- Đối với khoản bảo lãnh vay vốn cho các đơn vị: Tổng công ty tiếp tục làm việc 
với các Ngân hàng/ Tổ chức tín dụng nhằm giải tỏa nghĩa vụ bảo lãnh của PVC 
đối với khoản vay vốn của các đơn vị. Tại thời điểm 31/12/2016, dư nợ bảo lãnh 
của Tổng công ty là 237,86 tỷ đồng. Hiện Tổng công ty đã thực hiện trích lập dự 
phòng 137,94 tỷ đồng đối với các khoản bảo lãnh này. 

- Về các khoản vay ủy thác Tập đoàn qua Oceanbank: Tổng công ty đã hoàn thành 
việc ký kết hợp đồng cầm cố/thế chấp với 3/5 đơn vị đang sử dụng khoản vay ủy 
thác là PVC-Petroland, PVNC và PVC-IDICO; tiếp nhận các giấy chứng nhận sở 
hữu tài sản của các đơn vị; đồng thời các tổ chức phát hành đã ra văn bản xác 
nhận tài sản và phong tỏa số tài sản theo hợp đồng cầm cố. Số dư vay ủy thác 
của Tập đoàn tại thời điểm 31/12/2016 là 955,03 tỷ đồng, trong đó dư nợ của 
các đơn vị là 564,74 tỷ đồng. Tổng chi phí trích lập dự phòng cho khoản nợ vay 
ủy thác của PVC đến hết năm 2016 là 301,98 tỷ đồng. 

- Về công tác thu hồi công nợ: PVC đã xây dựng và triển khai kế hoạch chi tiết về 
công tác thu hồi, xử lý nợ năm 2016. Thường xuyên thực hiện rà soát, tổng hợp 
các khoản phải thu, phải trả, giá trị khối lượng dở dang giữa PVC và các đơn vị 
thành viên, giữa các đơn vị thành viên với nhau tại các công trình/dự án để xây 
dựng phương án thu hồi nợ, xử lý công nợ chéo. Kết quả là năm 2016, đã thu 
hồi thu hồi, xử lý được 294,289 tỷ đồng, đạt 83% giá trị kế hoạch thu hồi xử lý 
nợ đã đề ra.  

3. Công tác tái cơ cấu 
 Công tác kiện toàn tổ chức quản lý công ty Mẹ 

- Thực hiện triển khai điều động, tăng cường cán bộ công nhân viên tại các Ban 
chuyên môn tới các Ban ĐHDA của Tổng công ty. Kiện toàn bộ máy tổ chức tại 
Ban điều hành các dự án của PVC tại phía Nam, văn phòng thường trực của PVC 
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tại phía Nam, chuyển phòng Pháp chế thuộc Ban Tổ chức Nhân sự sang trực 
thuộc Văn phòng Tổng công ty. 

- Đã tiến hành rà soát và hoàn thiện phương án đề xuất kiện toàn người đại diện 
phần vốn của PVC tại các đơn vị theo tiến độ đại hội đồng cổ đông của các đơn 
vị thành viên. Kết quả, kiện toàn công tác cán bộ/Người đại diện quản lý phần 
vốn của PVC tại 10 Đơn vị: PVC-MS, PVC-PT, PVC Thái Bình, PVC Land, PVC-Bình 
Sơn, Sopewaco, Petrowaco, PVC-Duyên Hải, PVC-MT, PVC-Idico. Chỉ đạo, hướng 
dẫn Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC-MT, PVC-Bình Sơn tiến hành rà 
soát/xây dựng phương án điều chuyển/tiếp nhận lao động giữa hai đơn vị đáp 
ứng nhu cầu về lao động, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. 

- Tiếp tục thực hiện rà soát các quy chế/quy định hiện hành để cập nhật, điều 
chỉnh phù hợp với các nội dung tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công 
ty và các quy định hiện hành của pháp luật hiện hành.  

 Công tác tái cơ cấu/ thoái vốn tại các đơn vị:  
- Hoàn thành việc thoái toàn bộ vốn góp của PVC tại 02 đơn vị thu về 25,12 tỷ 

đồng/61,68 tỷ đồng giá trị đầu tư, cụ thể như sau: thoái vốn tại PVL (thu về 
14,8/49,2 tỷ đồng giá trị đầu tư), thoái vốn tại Sopewaco (thu về 10,2 tỷ 
đồng/10,2 tỷ đồng giá trị đầu tư); thực hiện bán bớt một phần vốn tại các đơn vị 
PVC-MT, PVNC, PVC-SG thu về 0,124 tỷ đồng/2,28 tỷ đồng giá trị đầu tư. Đối với 
việc thoái vốn tại Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thái Bình Dương (PVC-Pacific), PVC 
đã thực hiện ký kết hợp đồng thoái vốn (thu về 2 tỷ đồng/2 tỷ đồng giá trị đầu 
tư), hiện đang chờ các thủ tục xác nhận của PVC-Pacific để hoàn thành công tác 
thoái vốn. 

- Hiện PVC đang tiếp tục triển khai các thủ tục để thoái phần vốn góp của PVC tại 
Công ty CP Đầu tư xây lắp Dầu khí Kinh Bắc (PVC- Kinh Bắc), Công ty CP Đầu tư 
Thương mại Dầu khí Sông Đà (PVSD) và Công ty CP Đầu tư Dầu khí Nha Trang 
(INT). Trong quý I/2017 đã hoàn thành công tác thoái vốn tại PVSD thu về 30 tỷ 
đồng /30 tỷ đồng giá trị đầu tư. 

- Tiếp tục tập trung giao việc trực tiếp và tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo 
hoạt động SXKD tại 03 đơn vị nòng cốt là PVC-MS, PVC-IC và PVC-PT. Duy trì và 
tăng cường đầu tư nâng cao năng lực trong hoạt động xây lắp cho nhóm các 
đơn vị, bao gồm: PVC-TB, PVC-DH, PVC-Đông Đô và PVC-TH để tận dụng lợi thế, 
năng lực và thế mạnh của từng đơn vị. 

- Đôn đốc các đơn vị hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCOM. Đến 
thời điểm hiện tại, PVC-Mekong đã chính thức được giao dịch trên thị trường 
UPCOM. 

- Đối với công tác thoái vốn tại các dự án bất động sản tại các đơn vị của PVC: 
PVC-Thái Bình đã hoàn thành công tác ký kết hợp đồng chuyển nhượng và bàn 
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giao mặt bằng khu đất 7,6ha của PVC-Thái Bình cho Ban QLDA/Tập đoàn tiếp tục 
đầu tư xây dựng Khu nhà ở CBCNV vận hành, sửa chữa Nhà máy nhiệt điện Thái 
Bình 2; PVC-Mekong đã hoàn thành công tác chuyển nhượng khu đất ở Hưng 
Phú – Cần Thơ, dự án KĐT Dầu khí Đức Giang (PVC-Đông Đô),... Trong quý 
I/2017, PVC-Bình Sơn đã bán đấu giá thành công Cao ốc PhuDat Riverside, PVC-
IC đã tìm kiếm được khách hàng đặt cọc nhận chuyển nhượng dự án Khu căn hộ 
cao cấp Thanh Bình. 

- Thực hiện theo đề án tái cơ cấu của PVC đã được Tập đoàn phê duyệt tại Quyết 
định số 2034a/QĐ-XLDK ngày 20/9/2013 và quyết định 905/QĐ-DKVN ngày 
20/4/2015, trong năm 2016, PVC-Petroland ký kết hợp đồng chuyển nhượng 
toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Thăng Long thu về 
khoảng 450 tỷ đồng. 

 Công tác chuyển nhượng/chuyển giao các dự án: 
- Dự án Khu công nghiệp dịch vụ Dầu khí Soài Rạp-Tiền Giang (Dự án): Phối hợp 

với Tập đoàn hoàn thiện Hợp đồng bồi hoàn chi phí và các Biên bản chuẩn bị 
công tác bàn giao dự án Khu công nghiệp dịch vụ Dầu khí Soài Rạp theo hướng 
dẫn của Bộ Tài chính tại văn bản số 11704/BTC-TCDN ngày 22/8/2016. Hiện Tổ 
chuyển giao dự án của PVC đã làm việc với Sở Tài nguyên môi trường và các 
Sở/Ngành liên quan của tỉnh Tiền Giang trao đổi và thống nhất một số nội dung 
liên quan đến hợp đồng thuê đất giữa PVC và PVPIPE. 

- Dự án Khu trung tâm thương mại, Tháp Dầu khí và công viên giải trí (Dự án): 
Hoàn thành các thủ tục quyết toán, chuyển nhượng dự án cho Công ty Cổ phần 
Đầu tư Mai Linh. 

- Khu nhà ở CBCNV ngành Dầu khí của PVC – TB tại thành phố Thái Bình: đã hoàn 
thành công tác ký kết hợp đồng chuyển nhượng và bàn giao mặt bằng khu đất 
7,6ha của PVC-Thái Bình cho Ban QLDA/Tập đoàn tiếp tục đầu tư xây dựng Khu 
nhà ở CBCNV vận hành, sửa chữa Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2   
Ngoài ra, PVC cũng đã chỉ đạo và hỗ trợ các đơn vị thành viên tiếp tục rà soát, 

tìm kiếm các đối tác để thoái vốn/chuyển nhượng các dự án khác như: Bạc Liêu 
Tower (PVC-Mekong), Sân golf Nha Trang (Petroland và INT)... 
4. Một số hạn chế, tồn tại 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong năm 2016, Tổng công ty cũng gặp 
không ít các khó khăn, vướng mắc từ nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan làm 
tác động tiêu cực đến công tác triển khai, thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch, cụ thể: 

- Việc thay đổi Chủ đầu tư hoặc Chủ đầu tư thực hiện dừng/giãn đầu tư các công 
trình/dự án hoặc giảm giá trị hợp đồng do thay đổi khối lượng thi công, do áp 
dụng chính sách tiết giảm chi phí,... đã ảnh hưởng lớn đến công tác tìm kiếm 
nguồn công việc của toàn Tổng công ty. 
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- Mặc dù 5/9 đơn vị chi phối của PVC hoạt động có lãi trong năm 2016, tuy nhiên 
tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu còn thấp, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Một 
số đơn vị hạch toán lãi nhờ kết quả công tác thoái vốn đầu tư được hoàn nhập 
trích lập dự phòng, chưa thực sự từ hoạt động kinh doanh chính của Công ty. 
Nhiều các đơn vị còn thiếu tính chủ động trong công tác tìm kiếm nguồn việc, 
phụ thuộc hoàn toàn vào việc được Tổng công ty giao thầu/ chỉ định. 

- Công tác hoàn thành hồ sơ nghiệm thu, xác nhận khối lượng/ giá trị hoàn thành 
còn nhiều vướng mắc, cá biệt một số nhà thầu phụ thi công các dự án của Công 
ty mẹ Tổng công ty chưa nghiêm túc trong công tác hoàn thiện hồ sơ nghiệm 
thu; thiếu sót hồ sơ,… dẫn đến kết quả thu hồi vốn/công nợ chưa thực sự hiệu 
quả, giá trị khối lượng dở dang còn tồn đọng lớn. 

- Các vướng mắc, phát sinh tại một số dự án của Tổng công ty chưa được giải 
quyết như: dự án PVTex, dự án Ethanol Phú Thọ,… dẫn đến công nợ tiếp tục tồn 
tại...  

+ Công tác thoái vốn tại các dự án bất động sản của một số đơn vị kéo dài và chưa 
hoàn thành dẫn đến nguồn vốn còn tồn đọng lớn, thiếu vốn lưu động phục vụ 
công tác thi công các công trình…  
Bên cạnh những khó khăn tồn tại nêu trên, việc các Cơ quan pháp luật thực hiện 

công tác điều tra, thanh tra làm ảnh hưởng lớn đến tâm lý CBCNV toàn Tổng công ty.  
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II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 
Năm 2017, PVC tiếp tục phải đối diện với các khó khăn về việc tìm kiếm nguồn 

công việc. Nhiều dự án dừng/giãn tiến độ, thay đổi Chủ đầu tư như: dự án NMNĐ 
Quảng Trạch 1, dự án Lô B - Ô Môn, dự án LNG Thị Vải… đã ảnh hưởng lớn đến công 
tác xây dựng kế hoạch của PVC. Trước những khó khăn, Tổng Công ty PVC xây dựng 
mục tiêu kế hoạch năm 2017 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau: 
1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 
 

TT Chỉ  tiêu Đơn vị  tính
Thực hiện
năm 2016

Kế hoạch
năm 2017

1 Tổng giá trị SXKD tỷ đồng 11,284.32      7,400.00         

Riêng Công ty mẹ tỷ đồng 8,953.77        6,000.00        

2 Tổng doanh thu tỷ đồng 9,298.92         7,000.00         

Riêng Công ty mẹ tỷ đồng 7,098.74        5,800.00        

3 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 113.70            67.00              

Riêng Công ty mẹ tỷ đồng 137.07            55.00              

4 Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng 91.72              40.00              

Riêng Công ty mẹ tỷ đồng 138.76            55.00              

5 Nộp ngân sách Nhà nước tỷ đồng 926.84            248.00            

Riêng Công ty mẹ tỷ đồng 598.26            135.00            

6 Giá trị đầu tư Công ty mẹ tỷ đồng -                  15.00              

7 Thu nhập b/q người lao động tr.đ/ người/ tháng 11.89              10.20               
 
2. Các nhiệm vụ trọng tâm 

1.1. Tập trung tổ chức sản xuất kinh doanh để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế 
hoạch năm 2017 đề ra. 

1.2. Quyết liệt thực hiện công tác tái cơ cấu đã được Tập đoàn phê duyệt tại Quyết 
định số 2034a/QĐ-DKVN ngày 20/9/2013, Quyết định 905/QĐ-DKVN ngày 
20/4/2015 và theo phương án tái cơ cấu PVC giai đoạn 2016-2020 được Tập 
đoàn tạm phê duyệt tại Nghị quyết số 2627/NQ-DKVN ngày 31/12/2016. 

1.3. Chuẩn bị tốt các điều kiện về nhân lực, nguồn vốn, cơ sở vật chất, thiết bị thi 
công,... để có thể triển khai các công trình/dự án trọng điểm được Tập đoàn và 
các chủ đầu tư giao đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu, như: dự án Nhà 
máy nhiệt điện Thái Bình 2, dự án Lọc hóa Dầu Nghi Sơn, dự án Nhà máy Nhiệt 
điện Sông Hậu 1, các giàn DK của Bộ Quốc Phòng, Xưởng Thái Bình 2,.....Tăng 
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cường công tác giám sát, điều hành và điều phối công tác thi công trên công 
trường. Trong đó, Công ty mẹ Tổng công ty/các đơn vị thành viên cần ưu tiên, 
tập trung mọi nguồn lực cho dự án NMNĐ Thái Bình 2.  

1.4. Quyết liệt trong công tác lập hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán và thu hồi vốn, 
thu hồi công nợ tại các dự án/công trình; Rà soát, đối chiếu, thực hiện các biện 
pháp thu hồi công nợ, đặc biệt là các khoản công nợ chéo giữa các đơn vị, công 
nợ nội bộ với các đơn vị thành viên Tập đoàn; Các đơn vị thành viên cần khẩn 
trương thực hiện thoái vốn tại các dự án bất động sản nhằm thu hồi vốn đầu tư, 
cơ cấu nguồn vốn vay và bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh chính của đơn vị như dự án Thanh Bình của PVC-IC, dự án 
Bạc Liêu Tower của PVC-Mekong, các dự án bất động sản của PVC-Bình Sơn, 
PVC-Duyên Hải, PVC-Đông Đô... 

1.5. Kiểm soát chặt chẽ và tăng cường tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh; Quán 
triệt triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiết giảm chi phí quản lý, tập 
trung giảm giá thành và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tại Công ty mẹ, phấn 
đấu trong năm 2017 cân bằng thu chi trong hoạt động SXKD chính. 

1.6. Tập trung củng cố, hoàn thiện, nâng cao công tác quản lý kinh tế, quản lý tài 
chính, hạch toán kinh doanh, quản lý hợp đồng,.. đảm bảo tuân thủ theo đúng 
các quy định của pháp luật, Tập đoàn và Tổng công ty và đảm bảo tối đa lợi 
nhuận thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh. 

1.7. Rà soát, sửa đổi hệ thống quy chế, quy định nội bộ của Tổng công ty nhằm đảm 
bảo thống nhất, đồng bộ giữa/trong các quy chế, quy định, đồng thời đảm bảo 
phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước và điều lệ của Tổng công ty. 

1.8. Quyết liệt thực hiện công tác định biên, rà soát, sắp xếp nhân sự đảm bảo phù 
hợp với tình hình hoạt động SXKD của các đơn vị/Tổng công ty hiện nay. 

1.9. Đối với Lãnh đạo tại các đơn vị/Lãnh đạo các Ban chuyên môn/Văn phòng cần 
tăng cường và chủ động trong công tác báo cáo tham mưu cho Lãnh đạo Tổng 
công ty nhằm kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, tránh ảnh hưởng tác động tiêu 
cực đến hoạt động SXKD của Tổng công ty. 

1.10. Tăng cường công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng được yêu 
cầu sản xuất kinh doanh, nhằm tạo cơ sở phát triển bền vững cho PVC trong các 
năm tiếp theo. 

3. Giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 
Để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 đã đề ra như trên, PVC đã xây dựng 

các giải pháp nhằm củng cố, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể: 
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1. Công tác tái cơ cấu, tổ chức và quản lý 
- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ của Tổng công ty 

đảm bảo phù hợp với các Quy định của Nhà nước và điều lệ của Tổng công ty. 
- Hoàn thành công tác kiện toàn đơn vị xây lắp nòng cốt khu vực miền Bắc. 
- Tiếp tục thực hiện thoái phần vốn góp của PVC tại các công ty liên kết, công ty 

đầu tư tài chính không nằm trong lĩnh vực hoạt động SXKD chính của Tổng công 
ty trên cơ sở 3 nguyên tắc: (1) Phù hợp với quy định pháp luật hiện hành; (2) 
Phù hợp với nguyên tắc và điều kiện thị trường; (3) Bảo toàn vốn ở mức cao 
nhất. Phương thức, giá bán và tiến độ thực hiện đối với từng khoản mục sẽ 
được xây dựng phương án chi tiết báo cáo các cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Thực hiện công tác giải thể phá sản các đơn vị không còn khả năng hoạt động 
liên tục sau khi triển khai công tác xử lý tối đa các khoản công nợ, vướng mắc 
giữa đơn vị với PVC và các đơn vị của PVC phù hợp với các quy định của Pháp 
luật. 

- Tổ chức sắp xếp, thu gọn các đơn vị thành viên, các công ty con theo hướng 
chuyên môn hóa vào từng lĩnh vực SXKD phù hợp với chuỗi liên kết, ngành nghề 
kinh doanh của PVC, phù hợp với chủ trương và các quyết định của Tập đoàn. 
Kiện toàn, nâng cao năng lực và đổi mới công tác quản trị nhằm nâng cao hiệu 
quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị nòng cốt như PVC-MS, PVC-PT, PVC-IC, 
PVC-Bình Sơn. 

- Tiếp tục kiện toàn, cơ cấu lại bộ máy tổ chức, nhân sự đảm bảo gọn nhẹ, có 
năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu trong công tác điều hành và triển khai các 
hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Rà soát, tổ chức sắp xếp lại lao 
động nhằm mục tiêu giảm lao động gián tiếp, tăng lao động trực tiếp và phát 
huy trình độ, năng lực của người lao động. 

2. Công tác kinh tế, đầu thầu 
- Xây dựng các chỉ tiêu cụ thể về công tác tiếp thị đấu thầu làm cơ sở, mục tiêu 

trong quá trình thực hiện. 
- Hoàn thành công tác xây dựng hệ thống đơn giá, định mức nội bộ của Tổng công 

ty. 
- Bám sát kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư của Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc 

Tập đoàn để đẩy mạnh thực hiện công tác tiếp thị, tìm kiếm nguồn công việc 
đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2017 cũng như nguồn việc gối đầu cho 
những năm sau/giao cho các đơn vị thành viên thực hiện để hỗ trợ đơn vị phát 
triển theo định hướng phát triển của Tổng công ty. 

- Nâng cao năng lực và chất lượng bộ máy làm công tác quản lý tài chính, tiếp thị, 
đấu thầu, tổ chức hợp tác, liên danh với các đơn vị khác đẩy mạnh tìm kiếm 
thông tin, tiếp thị đấu thầu cung cấp các dịch vụ xây lắp các dự án ngoài ngành. 
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- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống nguồn dữ liệu, trong đó bao gồm dữ liệu và hồ 
sơ năng lực kinh nghiệm thực hiện các công trình tương tự, hồ sơ năng lực nhân 
sự, hồ sơ máy móc thiết bị, dữ liệu về nhà cung cấp, định mức, đơn giá nội bộ 
của Tổng công ty. 

3. Công tác tài chính, kế toán 
- Lập kế hoạch, chủ động thực hiện thu xếp, huy động các nguồn vốn đảm bảo 

phục vụ kịp thời cho các công trình/dự án đang thi công cũng như hoạt động 
SXKD của Tổng công ty trong năm 2017. Tăng cường công tác kiểm soát dòng 
tiền đảm bảo sử dụng đúng mục đích. 

- Tính toán hiệu quả kinh tế, tiết giảm tối đa chi phí quản lý, tối đa hóa lợi nhuận 
tại các dự án, kiểm soát chặt chẽ kế hoạch chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sử 
dụng vốn. Tăng cường kiểm soát tài chính tại các Ban điều hành dự án, làm việc 
với các đơn vị xem xét hiệu quả, thực trạng và có biện pháp tăng cường hạch 
toán kinh doanh. 

- Trên cơ sở hệ thống định mức, đơn giá nội bộ thực hiện giao khoán đối với các 
công trình mới triển khai, triển khai công tác phân tích hoạt động kinh tế, kế 
toán quản trị. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát công tác hạch toán kế toán tại các Ban 
điều hành, các đơn vị thành viên từ đó có những chỉ đạo cụ thể nhằm nâng cao 
hiệu quả trong công tác hạch toán kế toán. Kiện toàn bộ máy làm công tác tài 
chính kế toán từ công ty mẹ tới các Công ty con và các Ban điều hành trực thuộc 
Tổng công ty. 

- Đối với công tác thu hồi, xử lý nợ:  
+ Tiếp tục rà soát các khoản công nợ phải thu, giá trị khối lượng dở dang tại các 
công trình/dự án, các đơn vị. Xây dựng kế hoạch chi tiết thu hồi-xử lý nợ trong 
năm 2017. Quyết liệt trong công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi công 
nợ, xử lý/bù trừ các khoản công nợ chéo nhằm đảm bảo thu hồi vốn phục vụ 
hoạt động SXKD của Tổng công ty.  
+ Xây dựng/ thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tại các đơn vị thành viên để 
xây dựng phương án xử lý nợ. Luôn bám sát, phối hợp chặt chẽ, kịp thời giải 
quyết các tồn đọng, khó khăn vướng mắc nhằm đạt hiệu quả cao nhất. 

4. Công tác chỉ đạo, điều hành thi công tại các dự án/ công trình 
- Tập trung mọi nguồn lực triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác 

điều   hành thi công và triển khai các dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng theo 
yêu cầu của Chủ đầu tư, đặc biệt chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

 Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, các hạng 
mục xây dựng dự án NMNĐ Sông Hậu 1,… 
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 Hoàn thành công tác nghiệm thu thanh quyết toán gói thầu: Nạo vét và Building 
3B, Civil 6 – dự án LHD Nghi Sơn, gói thầu xử lý nền dự án NMNĐ Sông Hậu 1, 
dự án Viện Dầu khí phía Nam,… 

- Tăng cường công tác quản lý, điều hành, giám sát thi công trên các công trường, 
thường xuyên kiểm điểm tình hình thực hiện dự án, kịp thời giải quyết vướng 
mắc trong quá trình thi công. Với vai trò tổng thầu EPC, tổ chức thi công khoa 
học, quản lý, theo dõi chặt chẽ các đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công 
các công trình trọng điểm của PVC. 

- Rà soát đánh giá năng lực của các đơn vị, nâng cao tinh thần trách nhiệm của 
các đơn vị trong công tác thi công xây dựng. Tăng cường công tác kiểm soát, 
giám sát và chỉ đạo các đơn vị trong quá trình triển khai dự án. 

- Tiếp tục áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 
trong toàn Tổng công ty, chuẩn hóa các quy trình, quy định về quản lý, tổ chức 
thi công, tổ chức công trường, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý, công nhân. 

5. Công tác đầu tư 
- Triển khai công tác đầu tư Trụ sở Tổng công ty; Hoàn thành công tác chuyển 

giao tại dự án Khu công nghiệp dịch vụ Dầu khí Soài Rạp – Tiền Giang. 
- Đôn đốc các đơn vị thành viên, đặc biệt tại các đơn vị nòng cốt tiếp tục đầu tư 

nâng cao năng lực máy móc thiết bị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. 
- Phối hợp với các đơn vị thành viên tích cực tìm kiếm đối tác nhằm thoái vốn đầu 

tư tại các dự án không đem lại hiệu quả kinh tế và các dự án không nằm trong 
lĩnh vực kinh doanh chính của đơn vị. 

6. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 
- Triển khai các khóa đào tạo hướng về các dự án trọng điểm với các chuyên đề: 

An toàn – Vệ sinh lao động; Quản lý các dự án công trình năng lượng (nhiệt điện 
than, điện gió,...); công nghệ Bim và phần mềm Tekla (nhằm quản lý thiết kế, 
thiết kế biện pháp thi công và giám sát hiệu quả); quản trị tài chính và quản trị 
rủi ro; Chương trình đào tạo đội ngũ Giám đốc/chuyên gia/cán bộ điều hành các 
dự án/công trình trọng điểm, tổng thầu EPC và đào tạo tiếng Anh tại các công 
trình/dự án. 

- Thường xuyên thực hiện tuyển dụng, đào tạo và đào tạo lại để xây dựng đội ngũ 
công nhân kỹ thuật lành nghề, có trình độ cao. Tăng cường thu hút nguồn nhân 
lực chất lượng cao và đào tạo chuyên sâu định hướng chuyên gia cho đội ngũ 
cán bộ làm công tác thiết kế, thi công công trình áp dụng các công nghệ tiên tiến 
vào việc thực hiện các dự án. 
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Tổng công ty: 
Trước tình hình kinh tế trong nước và thế giới diễn biến hết sức phức tạp, thị 

trường tài chính tiền tệ, giá cả vật tư, nguyên vật liệu cũng như nhân công trong nước 
có nhiều biến động, PVC còn phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách với đặc thù 
riêng đến từ những nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan của PVC. 

Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt 
Nam - Cổ đông lớn nhất của PVC, sự hỗ trợ của các Ban chuyên môn, các đơn vị thành 
viên Tập đoàn và đặc biệt là tập thể CBCNV PVC đã chủ động, nỗ lực bền bỉ từng bước 
tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời quyết tâm thực hiện những mục tiêu 
ngắn hạn và dài hạn mà PVC đã đề ra trong chiến lược phát triển của mình. 

Trong năm 2016, HĐQT đã tập trung chỉ đạo Công ty mẹ và các đơn vị thành 
viên PVC chú trọng vào 3 nhiệm vụ chính: 

- Đẩy mạnh giám sát, chỉ đạo hoạt động SXKD để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu 
kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua; đảm 
bảo tiến độ và chất lượng các dự án trọng điểm của Tập đoàn/các đơn vị thành 
viên của Tập đoàn mà PVC đang thực hiện. 

- Quyết liệt đẩy mạnh công tác tái cơ cấu tại Công ty mẹ PVC và các đơn vị thành 
viên theo phương án tái cơ cấu đã được Tập đoàn phê duyệt tại Quyết định số 
2034a/QĐ-DKVN và Quyết định số 905/QĐ-DKVN. 

- Tập trung xử lý tồn tại, vướng mắc liên quan đến công nợ, bảo lãnh, tạm ứng. 

Kết quả thể hiện tại các chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2016 như sau: Kết quả 
thực hiện công tác quản lý, điều hành mặc dù không đạt kế hoạch sản lượng, doanh 
thu nhưng đã đảm bảo cho toàn Tổng công ty hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi 
nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho năm 2016 và có mức tăng 
trưởng cao hơn năm 2015, cụ thể: 

- Giá trị SXKD toàn tổ hợp thực hiện 11.284,32 tỷ đồng/11.900 tỷ đồng, bằng 95% 
kế hoạch năm và tương đương 91% so với năm 2015. Trong đó, Công ty mẹ PVC 
thực hiện 8.953,77 tỷ đồng/9.500 tỷ đồng, bằng 94% kế hoạch năm và tương 
đương 91% so với năm 2015.  

- Doanh thu toàn tổ hợp thực hiện 9.298,92 tỷ đồng/11.000 tỷ đồng, bằng 85% kế 
hoạch năm và tương đương 78% so với năm 2015. Trong đó, Công ty mẹ PVC 
thực hiện 7.098,74 tỷ đồng/8.600 tỷ đồng, bằng 83% kế hoạch năm và tương 
đương 78% so với năm 2015. 
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- Lợi nhuận trước thuế toàn tổ hợp thực hiện 113,70 tỷ đồng/125 tỷ đồng, bằng 
91% kế hoạch năm và tương đương 128% so với năm 2015. Trong đó, Công ty 
mẹ PVC thực hiện 137,07 tỷ đồng/83 tỷ đồng, bằng 165% kế hoạch năm và 
tương đương 101% so với năm 2015. 

- Lợi nhuận sau thuế toàn tổ hợp thực hiện 91,72 tỷ đồng/75 tỷ đồng, bằng 122% 
kế hoạch năm và tương đương 404% so với năm 2015. Trong đó, Công ty mẹ 
thực hiện 138,76 tỷ đồng/83 tỷ đồng, bằng 167% kế hoạch năm và bằng 102% 
so với năm 2015. 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ PVC đạt 11,7% (năm 
2015 đạt 13%). 

- Vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ PVC tại thời điểm 31/12/2016 đạt 1.189,95 tỷ đồng, 
tăng 13% so với vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2015 (1.051,19 tỷ đồng). 

- Giá trị phải nộp ngân sách Nhà nước toàn tổ hợp thực hiện 926,84 tỷ đồng/610 
tỷ đồng, bằng 152% kế hoạch năm và tương đương 105% so với năm 2015. 
Trong đó, Công ty mẹ PVC thực hiện 598,26 tỷ đồng/458 tỷ đồng, bằng 131% kế 
hoạch năm và bằng 86% so với năm 2015. 

- Tiền lương bình quân người lao động đạt 11,89 triệu đồng/người/tháng, đạt 
109% kế hoạch năm và tăng 10% so với năm 2015. Trong đó, riêng Công ty mẹ 
PVC đạt 13,89 triệu đồng/người/tháng đạt 116% kế hoạch năm và tăng so với 
năm 2015 là 9%.  

Năm 2016, HĐQT đã căn cứ vào Nghị quyết được Đại hồi đồng cổ đông thường 
niên phê duyệt để xây dựng chương trình làm việc, đã đưa ra các định hướng đúng 
đắn, chỉ đạo Tổng giám đốc xây dựng và triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể 
nhằm khai thác tối đa các yếu tố thuận lợi, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm nỗ lực 
phấn đấu của toàn thể CBCNV trong toàn Tổng công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ, 
kế hoạch đề ra và đã đạt được một số kết quả sau: 

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty và 
19 đơn vị trong Tổng công ty. 

- Năm 2016 là năm thứ 3 liên tiếp Tổng công ty có lãi đã góp phần làm giảm lỗ lũy 
kế của Tổng công ty do phát sinh từ các năm trước. Đồng thời, trong năm 2016 
Tổng công ty đã tiếp tục làm rõ các rủi ro tiềm ẩn dự kiến sẽ tác động trực tiếp 
tới kết quả SXKD của PVC. 

- Mặc dù Phục lục Hợp đồng EPC dự án NMNĐ Thái Bình 2 chưa được điều chỉnh 
trong năm 2016, tại dự án gặp nhiều khó khăn nhưng toàn Tổng công ty đã tập 
trung nguồn lực tối đa để liên tục thi công dự án NMNĐ Thái Bình 2 đến nay. 
Tổng công ty đã phối hợp với Ban QLDA/Đơn vị tư vấn lập lại Tổng mức đầu tư 
dự án NMNĐ Thái Bình 2 và đã được Hội đồng thành viên Tập đoàn phê duyệt 
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điều chỉnh, Tổng công ty đã phối hợp với Ban QLDA hoàn thành lập lại Tổng dự 
toán, đồng thời trình Ban QLDA giá gói thầu EPC điều chỉnh và các nội dung điều 
chỉnh điều khoản của hợp đồng EPC theo quyết định 2414/QĐ-TTg để trình các 
cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Công ty mẹ và các đơn vị thành viên đã hoàn thành, bàn giao Chủ đầu tư/Tổng 
thầu các công trình: Gói thầu San lấp và xử lý nền Dự án Nhà máy xử lý khí Cà 
Mau, dự án Âu tàu Rạch Chanh và Trung tâm điều khiển Âu tàu, dự án Trung 
tâm PTTN và Văn phòng Viện Dầu khí phía Nam- Giai đoạn 1, Topside RC9, dự án 
3P, Topside, chân đế giàn nhà ở dự án Sư Tử Trắng, chân đế dự án Thỏ trắng 
3,... Thực hiện khởi công các công trình: Gói thầu Thi công các hạng mục xây 
dựng và Lắp đặt- Dự án NMNĐ Sông Hậu 1, Trung tâm PTTN và Văn phòng Viện 
Dầu khí phía Nam- Giai đoạn 2, Khu đào tạo quốc tế thuộc Học viện An Ninh 
Nhân Dân, gói thầu hoàn thiện khu vực ngoại vi nhà máy NPK Phú Mỹ; gói thầu 
thi công các hạng mục xây dựng - Số 2 thuộc Dự án Nhà máy xử lý Khí Cà Mau,... 

- Rà soát tình hình thực hiện công tác tái cơ cấu giai đoạn 2012-2015, trên cơ sở 
đó hoàn thành và báo cáo Tập đoàn về phương án tái cơ cấu giai đoạn 2016-
2020; Hoàn thành công tác thoái toàn bộ phần vốn góp của Tổng công ty tại PVL, 
Sopewaco và một phần vốn góp tại các đơn vị niêm yết thu về 27,12 tỷ 
đồng/63,69 tỷ đồng giá trị đầu tư, giảm 2 đầu mối so với số đầu mối tại thời 
điểm 31/12/2015 (34 đơn vị), giảm 8 đầu mối so với số đầu mối tại thời điểm 
Tập đoàn ban hành Quyết định 2034a/QĐ-DKVN ngày 20/9/2013 (40 đơn vị). 

- Tại các đơn vị thành viên đã hoàn thành việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng 
vốn góp của các đơn vị thành viên tại Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Thăng 
Long (PVC-Petroland), Khu nhà ở CBCNV Nhà máy nhiệt điện Thái Bình (PVC-Thái 
Bình), khu đất tại Hưng Phú của PVC-Mekong. 

- Công tác thu hồi công nợ đã đạt được những kết quả nhất định, cả năm 2016 đã 
thu hồi được 294,29 tỷ đồng, góp phần lớn vào việc hoàn thành chỉ tiêu lợi 
nhuận năm 2016 của Công ty mẹ Tổng công ty. Hoàn thành việc ký kết hợp đồng 
cầm cố/thế chấp tài sản đảm bảo nguồn vay với các đơn vị đang sử dụng khoản 
vay ủy thác là PVC-Petroland, PVNC và PVC-Idico. 

- Thực hiện quyết toán chi phí quản lý năm 2015 và giao khoán chi phí quản lý 
năm 2016 gắn với hiệu quả SXKD của các Ban ĐHDA trực thuộc Tổng công ty. 
Đồng thời quyết liệt, thực hiện triệt để chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí 
trong công tác quản lý được tiến hành toàn diện, thống nhất tới các Ban/Văn 
phòng/Ban ĐHDA/Chi nhánh và đơn vị thuộc PVC. Kết quả, trong năm 2016, 
toàn Tổng công ty thực hiện tiết giảm được 36,18 tỷ đồng/ 27,13 tỷ đồng kế 
hoạch tiết giảm chi phí đã đăng ký với Tập đoàn. Trong đó Công ty mẹ thực hiện 
tiết giảm từ chi phí quản lý 9,7 tỷ đồng. 
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- Triển khai đánh giá rà soát, tổng kết đánh giá hiệu quả mô hình hoạt động của 
các Ban điều hành Dự án trực thuộc Tổng công ty. Triển khai ký kết Văn bản Uỷ 
quyền giữa HĐQT PVC và Người đại diện phần vốn của PVC tại các doanh nghiệp 
khác; Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch cán bộ đến giai đoạn 2021 diện 
Tập đoàn quản lý, quy hoạch cán bộ đến giai đoạn 2021 diện Tổng công ty quản 
lý tại các đơn vị và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2021 tại các 
Ban/Văn phòng/Chi nhánh/Ban ĐHDA của Tổng công ty. 

Tiếp tục thực hiện rà soát các quy chế/quy định hiện hành để cập nhật, điều 
chỉnh phù hợp với các nội dung tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công 
ty và các quy định hiện hành của pháp luật hiện hành. Trong năm 2016, Tổng 
công ty đã sửa đổi, bổ sung 09 Quy chế, Quy định, Quy trình và ban hành 02 
chương trình hành động. 

2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 
Năm 2017, HĐQT đã xác định Tổng công ty tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó 

khăn thách thức, ngoài các yếu tố từ nguồn lực của PVC thì các yếu tố rủi ro tiềm ẩn 
nêu trên sẽ tiếp tục bộc lộ. HĐQT đã chỉ đạo Tổng giám đốc hết sức thận trọng khi xây 
dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các nội dung cụ thể như sau: 
1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017: 
Đơn vị tính: tỷ đồng 

Kế hoạch Thực hiện
Tỷ lệ HTKH 

(%)

1 Giá trị SXKD 11,900.00      11,284.32      95% 7,400.00       

Công ty mẹ 9,500.00        8,953.77        94% 6,000.00       

2 Tổng doanh thu 11,000.00      9,298.92        85% 7,000.00       

Công ty mẹ 8,600.00        1,098.74        13% 5,800.00       

3 Lợi nhuận trước thuế 125.00           113.70           91% 67.00            

Công ty mẹ 83.00             137.07           165% 55.00            

4 Lợi nhuận sau thuế 75.00             91.72             122% 40.00            

Công ty mẹ 83.00             138.76           167% 55.00            

5 Nộp NSNN 610.00           926.84           152% 248.00          

Công ty mẹ 458.00           598.26           131% 135.00          

6 Giá trị đầu tư 603.87           305.28           51% -                

Công ty mẹ 6.54               -                0% 15.00            

7 Thu nhập bình quân 10.95             11.89             109% 10.20            

Công ty mẹ 12.00             13.89             116% 12.20            

Năm 2016
Kế hoạch
năm 2017

Chỉ tiêuTT
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2. Các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp: 

Để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế năm 2017, HĐQT sẽ chỉ đạo triển khai đồng 
bộ và thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như sau: 

- Tập trung tổ chức sản xuất kinh doanh để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế 
hoạch năm 2017 đề ra. 

- Quyết liệt thực hiện công tác tái cơ cấu đã được Tập đoàn phê duyệt tại Quyết 
định số 2034a/QĐ-DKVN ngày 20/9/2013, Quyết định 905/QĐ-DKVN ngày 
20/4/2015 và theo phương án tái cơ cấu PVC giai đoạn 2016-2020 sau khi được 
Tập đoàn chấp thuận. 

- Chuẩn bị tốt các điều kiện về nhân lực, nguồn vốn, cơ sở vật chất, thiết bị thi 
công,... để có thể triển khai các công trình/dự án trọng điểm được Tập đoàn và 
các chủ đầu tư giao đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu, như: dự án Nhà 
máy nhiệt điện Thái Bình 2, dự án Lọc hóa Dầu Nghi Sơn, dự án Nhà máy Nhiệt 
điện Sông Hậu 1, các giàn DK của Bộ Quốc Phòng,... Tăng cường công tác giám 
sát, điều hành và điều phối công tác thi công trên công trường. Trong đó, Công 
ty mẹ Tổng công ty/các đơn vị thành viên cần ưu tiên, tập trung mọi nguồn lực 
cho dự án NMNĐ Thái Bình 2.  

- Quyết liệt trong công tác lập hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán và thu hồi vốn, 
thu hồi công nợ tại các dự án/công trình; Rà soát, đối chiếu, thực hiện các biện 
pháp thu hồi công nợ, đặc biệt là các khoản công nợ chéo giữa các đơn vị, công 
nợ nội bộ với các đơn vị thành viên Tập đoàn; Các đơn vị thành viên cần khẩn 
trương thực hiện thoái vốn tại các dự án bất động sản nhằm thu hồi vốn đầu tư, 
cơ cấu nguồn vốn vay và bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh chính của đơn vị như dự án Thanh Bình của PVC-IC, dự án 
Bạc Liêu Tower của PVC-Mekong, các dự án bất động sản của PVC-Bình Sơn, 
PVC-Duyên Hải, PVC-Đông Đô... 

- Kiểm soát chặt chẽ và tăng cường tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh; Quán 
triệt triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiết giảm chi phí quản lý, tập 
trung giảm giá thành và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tại Công ty mẹ, phấn 
đấu trong năm 2017 cân bằng thu chi trong hoạt động SXKD thuần. 

- Rà soát, sửa đổi hệ thống quy chế, quy định nội bộ của Tổng công ty nhằm đảm 
bảo thống nhất, đồng bộ giữa/trong các quy chế, quy định, đồng thời đảm bảo 
phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước và điều lệ của Tổng công ty. 
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QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 

1. Hội đồng quản trị 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi 

họp HĐQT 
tham dự 

Tỷ lệ tham 
dự họp 

Lý do không 
tham dự họp 

1 Ông Bùi Ngọc Thắng Chủ tịch 5/5 100%  

2 Ông Nguyễn Anh Minh Thành viên 4/5 80% Công tác 

3 Ông Bùi Ngọc Hưng Thành viên 5/5 100%  

4 Ông Nguyễn Huy Hòa Thành viên 5/5 100%  

5 Bà Nguyễn Thị Thu 
Hường Thành viên 5/5 100%  

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị: 
Trong năm 2016, từng Thành viên HĐQT đã thực hiện vai trò và nhiệm vụ của 

Thành viên HĐQT theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế làm 
việc của HĐQT PVC và các quy định pháp luật khác có liên quan trong việc quản lý 
hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính, tổ chức, nhân sự,... của 
PVC cũng như giám sát nhiệm vụ, quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc thông 
qua việc: 

- Tham gia tất cả các hoạt động của HĐQT như đã tổng kết tại các phần nêu trên; 

- Tham gia hoặc hoặc ủy quyền tham gia các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp 
khác; 

- Có ý kiến để HĐQT ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; 

- Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực cụ thể trong hoạt động sản xuất kinh doanh 
của PVC và trực tiếp phụ trách một số đơn vị thành viên của PVC theo phân 
công nhiệm vụ trong HĐQT PVC. 

HĐQT PVC đã theo sát và giám sát Ban Tổng giám đốc để triển khai thực hiện 
các nội dung tại các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành về kế hoạch triển 
khai các dự án trọng điểm đảm bảo tiến độ, chất lượng như: dự án San lấp và xử lý 
nền Dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau, dự án Âu tàu Rạch Chanh và Trung tâm điều 
khiển Âu tàu, dự án Trung tâm PTTN và Văn phòng Viện Dầu khí phía Nam- Giai đoạn 
1,dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, các gói thầu tại dự án Nhà máy LHD Nghi 
Sơn, Topside RC9, dự án 3P, Topside, chân đế giàn nhà ở dự án Sư Tử Trắng, chân đế 
dự án Thỏ trắng 3,... 

HĐQT theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 
thông qua các cuộc họp giao ban của Tổng công ty, giao ban tại công trường với Ban 
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QLDA/Ban điều hành dự án. Qua đó, kịp thời chỉ đạo Ban Tổng giám đốc về công tác 
điều hành, đẩy nhanh tiến độ triển khai, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu thanh quyết 
toán tại các công trình/dự án.  

Năm 2016, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện rà soát, đánh giá tình hình thực hiện 
công tác tái cơ cấu giai đoạn 2012-2015, từ đó xây dựng phương án Tái cơ cấu PVC 
giai đoạn 2016-2020 báo cáo Tập đoàn và đã được Tập đoàn tạm phê duyệt tại nghị 
quyết số 2627/NQ-DKVN ngày 31/12/2016.  

HĐQT đã chỉ đạo Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch chi tiết công tác thu hồi, xử 
lý nợ năm 2016 và triển khai đến các Ban/Văn phòng/Ban ĐHDA/Chi nhánh và Người 
đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các đơn vị (văn bản số 1543/XLDK-XLN ngày 
16/5/2016); Thường xuyên thực hiện rà soát, tổng hợp các khoản phải thu, phải trả, 
giá trị khối lượng dở dang giữa PVC và các đơn vị thành viên, giữa các đơn vị thành 
viên với nhau tại các công trình/dự án để xây dựng phương án thu hồi nợ, xử lý công 
nợ chéo. Trong năm 2016, đã thu hồi được 294,289 tỷ đồng, so với kế hoạch cả năm 
2016 là 356,02 tỷ đồng, đạt 83% giá trị thu hồi xử lý nợ đã đề ra. 

3. Công tác quản trị, tổ chức, lao động, đào tạo 

- Triển khai ký kết văn bản Uỷ quyền giữa HĐQT PVC và Người đại diện phần vốn 
của PVC tại các doanh nghiệp khác; Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán 
bộ đến giai đoạn 2021 diện Tập đoàn quản lý, quy hoạch cán bộ đến giai đoạn 
2021 diện Tổng công ty quản lý tại các đơn vị và xây dựng quy hoạch cán bộ giai 
đoạn 2016-2021 tại các Ban/Văn phòng/Chi nhánh/Ban ĐHDA của Tổng công ty. 

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 
của Tổng công ty và các đơn vị (trong đó có 21 đơn vị tổ chức Đại hội thành 
công). 

- Trong năm 2016, Tổng công ty ban hành Quy định khoán chi phí quản lý đối với 
các Ban ĐHDA, đồng thời ban hành Quy chế trả lương đối với các Ban điều hành 
dự án thuộc Tổng công ty đảm bảo gắn với kết quả SXKD của các Ban ĐHDA. 

- Công tác ký kết hợp đồng lao động và giải quyết thủ tục chấm dứt hợp đồng lao 
động đối với người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Tổng công 
ty và pháp luật hiện hành. Tổng số CBCNV đến thời điểm 31/12/2016 của toàn 
Tổng công ty là 3.891 người. Trong đó lao động tại Công ty mẹ là 527 người. Số 
lao động có việc làm thường xuyên là 3.825 người; Số lao động nghỉ chờ việc, 
nghỉ không lương, nghỉ luân phiên là 66 người. 

- Thu nhập bình quân năm 2016 của lao động định biên toàn Tổng công ty là 
11,89 triệu đồng/người/tháng, bằng 109% kế hoạch năm. Trong đó: Công ty mẹ 
là: 13,89 triệu đồng/người/tháng, bằng 116% kế hoạch năm.  

- Tiếp tục bổ sung hoàn thiện việc xây dựng dự thảo Kế hoạch 5 năm 2016-2020 
và chiến lược Đào tạo- Phát triển nhân lực đến năm 2025, định hướng đến năm 
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2035. Năm 2016, toàn Tổng công ty đã thực hiện 109 khóa đào tạo với 5.655 
lượt người, kinh phí thực hiện là 12,248 triệu đồng. Công ty mẹ đã tổ chức đào 
tạo cho 538 lượt người, kinh phí đào tạo của Công ty mẹ là 1.095,5 triệu đồng, 
trong đó được PVN hỗ trợ 45,6% kinh phí. 

Các chương trình đào tạo về quản trị công ty trong năm 2016 
Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 

Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo 
quy định về quản trị công ty: 

- Quản trị tài chính và quản trị rủi ro; 

- Quản lý dự án các công trình năng lượng. 

- Quản trị tài chính trong hội nhập quốc tế; 

- Chiến lược phát triển nguồn nhân lực (Hội thảo quốc tế); 

- Quản trị nguồn nhân lực chất lượng cao (Hội thảo Quốc tế);  

- Quản trị tài chính trong hội nhập quốc tế; 

 

4. Ban Kiểm soát 

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: 

Stt Thành viên BKS Chức vụ 
Số buổi họp 

BKS tham dự 
Tỷ lệ tham 
dự họp 

Lý do không 
tham dự họp 

1 Ông Nguyễn Văn Lai Trưởng Ban 06 100%  

2 Bà Trần Thị Trang Thành viên 06 100%  

3 Ông Hứa Xuân Nam Thành viên 06 100%  

4 Bà Trần Thị Phương 
Thúy Thành viên 06 100%  

5 Bà Nguyễn Lệ Thủy Thành viên 05/06 83% Nghỉ chế độ 
thai sản

b. Hoạt động của Ban kiểm soát:  
Trong năm 2016, trên cơ sở kế hoạch hoạt động đã được Tập đoàn phê duyệt và 

Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua, Ban Kiểm soát Tổng công ty Cổ phần 
Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã tập trung triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng 
tâm, ngoài việc giám sát tường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của 
Tổng công ty Ban Kiểm soát đã thực hiện:  

- Giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty thông qua việc 
tham dự các cuộc họp về quản lý điều hành sản xuất kinh doanh.  
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- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách, chế độ của Nhà nước, các quy 
định của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng 
giám đốc (TGĐ) PVC thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của 
HĐQT và các quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban TGĐ.  

- Kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Tổng công ty qua các cuộc họp, các văn 
bản và báo cáo định kỳ của các Ban chuyên môn, Ban điều hành và các đơn vị 
thành viên. 

- Thực hiện thẩm tra nội dung đại hội cổ đông thường niên 2016 của các đơn vị 
thành viên và các đơn vị có vốn góp của PVC. 

- Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2016 trên cơ sở báo cáo tài chính 
kế toán của Tổng công ty và Biên bản kiểm toán Công ty TNHH Delloite Việt 
Nam.  

- Cử cán bộ tham gia rà soát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I, II, 
III/2016 và kế hoạch quý IV/2016 của các đơn vị thành viên Tổng công ty, Chi 
nhánh xây lắp Công trình Dầu Khí phía Bắc, các Ban điều hành dự án của Tổng 
công ty… 

- Phối hợp với các Ban chức năng của Tổng công ty tổ chức thành công đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2016. 

- Ngày 27/4/2016, Ban Kiểm soát PVC đã đề cử Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2016 của PVC để bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát. 

- Ngày 19/05/2016, Ban Kiểm soát PVC họp và phân công lại cho từng thành viên 
Ban Kiểm soát tại công văn số 1589/XLDK-BKS về việc phân công nhiệm vụ các 
thành viên Ban Kiểm soát. 

- Ngày 20/5/2016, Ban Kiểm soát ban hành công văn số 1594/XLDK-BKS gửi Chi 
nhánh Công trình Xâp lắp Dầu Khí phía Bắc; Ban điều hành dự án PVTex; Ban 
điều hành dự án Vũng Áng-Quảng Trạch về việc thực hiện kế hoạch kiểm tra 
giám sát năm 2016 đã được Tập đoàn phê duyệt tại Quyết định số 1632/QĐ-
DKVN ngày 21/3/2016. 

- Ngày 24/5/2016, Ban Kiểm soát ban hành công văn số 1622/XLDK-BKS cử cán bộ 
tham gia khóa học kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro của Tập đoàn tổ chức. 

- Cử nhân sự tham gia khóa học kỹ năng kiểm toán viên do Tập đoàn tổ chức theo 
Quyết định số 1137/QĐ-DKVN ngày 6/6/2016. 

- Ngày 15/6/2016, Ban Kiểm soát ban hành công văn số 2029/XLDK-BKS về việc cử 
đại diện tham gia tổ công tác thoái vốn của PVC.  

- Ngày 6/9/2016, Ban Kiểm soát ban hành công văn số 3062/XLDK-BKS, yêu cầu 
Ban Kiểm soát các Công ty chi phối báo cáo giám sát 06 tháng đầu năm 2016. 
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-  Ngày 31/10/2016, Ban Kiểm soát ban hành công văn số 3721/XLDK-BKS đề nghị 
Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty PVC về công tác ổn định 
tổ chức nhân sự tại các đơn vị chi phối. 

- Ngày 16/11/2016, Ban Kiểm soát ban hành công văn số 3952/XLDK-BKS yêu cầu 
Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo các Ban Điều hành, Chi nhánh phía Bắc và 
Ban chuyên môn báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, 
công tác quản trị dòng tiền, báo cáo công nợ hàng tháng, quý, gửi cho Ban Kiểm 
soát. 

- Ngày 16/11/2016 công văn số 3953/XLDK-BKS, yêu cầu người đại diện phần vốn 
tại các đơn vị và Ban Kiểm soát các đơn vị báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 
hàng quý và công tác kiểm tra giám sát tại đơn vị. 

- Định kỳ thực hiện báo cáo năm 2016, quý I/2016, quý II/2016, quý III/2016 và cả 
năm 2016 gửi Tập đoàn theo đúng thời hạn và nội dung quy định, Ban Kiểm soát 
đã có văn bản gửi Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc PVC về kết quả kiểm 
tra tại Chi nhánh Xây lắp công trình Dầu Khí phía Bắc số 3371/XLDK-BKS, ngày 
3/10/2016 để chỉ đạo thực hiện. 

- Ban Kiểm soát đã xem xét nội dung các cuộc họp Ban chỉ đạo Tái cơ cấu và cử 
nhân sự tham gia họp Hội đồng kiểm kê hàng năm, thẩm định mức trích lập các 
khoản dự phòng và xử lý tổn thất thực tế của vật tư hàng hoá tồn kho, các 
khoản đầu tư dự phòng, các khoản nợ phải thu khó đòi không có khả năng thu 
hồi tại thời điểm 31/12/2016.  

- Ngày 07/12/2016, Ban Kiểm soát lập kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017 gửi 
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại công văn số 4196/XLDK-BKS. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyền hạn và chức năng nhiệm vụ của Ban 
kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty năm 2016 thông qua./. 
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Ii 
TONG CONG TY CO PHAN XAY LAP DAU KHI VICT NAM 
rang 25, tea nha C.E.O, du'eng Pham Hung, 
Quan Nam Tit Liam, Ha Nei, Viet Nam  

BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC 

Ban Tang Gam d6c Tang Cong ty C6 phan Xay lap Dau khi Viet Nam (g9i tat la "Tong C8ng ty") de 
trinh bao cao nay ding vei bao cao tai chinh rieng tea Tang COng ty cho nam tai chinh kEt thec ngay 
31 thang 12 Min 2016. 

HOI HONG QUAN TILT VA BAN TONG GIAM DOC 

Cac thanh vier' cUa Hei dung Quan tri va Ban Tang Giam Mc Tang Cling ty da dreu hanh Tang Cling ty 
trong nam va dEn ngay 15p bao cao nay gem: 

Hai Bona Chian trj 

Ong Bei Ng9c Thang 	Chi) tich 

_J 
--1 	 Ong Nguyen Huy Floa 	Oy vien 

Ong Bei Ngoc Filing 	Oy vien 
13 	 Ba Nguyen Thi Thu Wang 	Oy vien 

13 	 Ong Nguyen Anh Minh 	Oy vigil 

Ban T6na Mani cliic 

Ong Nguyen Anh Minh 

Ong Bei Tign Thanh 

Ong Nguyen Trung Tri 

Ong Nguyen Duyen Hai 

Ong Nguyen Van Ding 

Ong Tran Qu6c Hohn 

Ong Nguyen Manh TIEn 

Ong Tran Minh Than 

TRACH NHIEM COA BAN TONG GIAM DOC 

Ban Tang Giam d6c Tang C8ng ty co trach nhiem lap bao cao tai chInh rieng phan anh met cach trung 
thyt va Nip ljf tinh hinh tai chinh cea T6ng C8ng ty tai ngay 31 thang 12 nam 2016, cling nhu' kEt qua 
hopt Ong kinh doanh va tinh hinh Itfu chuygn den t5 cho nam tai chinh kEt thec ding ngay, phi) hep 
vei chugn met kg toan, chE do kg toan doanh nghiep Viet Nam va cat quy dinh phial) ly có lien quan 
dEn viec lap va trinh bay bao cao tai chinh. Trong viec lap bao cad tai chinh rieng nay, Ban Tang Giam 
d6c du 9c yeu eau phai: 

• Lua ch9n cat chinh sach kg toan thich hop va ap dung cac chinh sach do met cach nhat quan; 

• Du'a ra cac xet doan va u'Oc tinh met cach hqp ly va than tr9ng; 

• Neu ro cac nguyen tat kg toan thich hdp co dtilc tuan the hay khong, co nhring ap dung sai lech 

trong yEu can du'ec tong b6 va giai thich trong bao cao tai chinh rieng hay kheng; 

• Lap bao cao tai chinh Hang tren cd se hoat Ong lien tec trif tru'ang hqp khOng the cho rang Tang 

ang ty se* tip tyc hoat &Ong kinh doanh; va 

• Thigt kg va thyt hien he thang kigm sotht not be met cach hitu hieu cho muc dich lap va trinh bay 

bao coo tai chInh Hang hop ly nham han chg rui ro va gian Ian. 

1 

13 

3 

13 
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Tang Gam d6c 

PhO Tang Gam d6c 
	 5)11 

Phi Tang Gam d6c 
	

ON 

Phe Tang Gam d6c 

Phe Tang Gam d6c 	 T 
Phe Tang Giam d6c 	

04 . 
Phi!, Tang Giam d6c (tam Binh chi tong tac tit ngay 21 thang 9 Warn 2016) 

PhO Tang Gam d6c (mien nhiem ngay 16 thang 9 nam 2016) 



dien cho Ban Tang Gam dac, 

TONG CONG TY Co PHAN XAY LAP DAU KHI VieT NAM 
Tang 25, tea nha C.E.O, duting Pham Wing, 
Quail Nam Ti)' Liam, Ha Noi, Viet Nam 

BAO cAo CUA BAN TONG GIAM DOC (TiEp theo) 

TRACH NHICM CCJA BAN TONG GIAM Bac (Tie'p theo) 

Ban Tang Giam dac Tang Ging ty chiu trach nhiEm am bao rang s6 ka toan duOc ghi chap mat cach 
phi) hOp de phan anh mot cach hclp Iy tinh hinh tai chinh cua Tang C8ng ty d bat loj thdi diem nao va 
dam bao rang bao cao tai chinh rieng tuan the chuan mut ke Wan, chE d8 ke toan doanh nghiap ViEt 
Nam va cac quy dinh phap ly co lien quan dEn viEc lap va trinh bay bao cao tai chinh rieng. Ban Tang 
Giam dac ding chiu trach nhiEm dam bao an toan cho tai san cua Tang Cong ty va thdt hiEn cac biEn 
phap thich hop a ngan chin va phat hien cac hanh vi gian Ian va sai pharn khac. 

Ban Tang Gam dac xac nhan rang Tang Cling ty daa titan the cac yeu eau neu tren trong viec lap bao 
cao tai chinh rieng. 

Bid Tien Thanh 
Pho Tong Giam dec 
(Gi5y Oy quyen s5 807/UQ-XLDK 
ngay 15 thing 3 am 2017) 

Ngay 10 thing 4 nam 2017r/ 
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BAO CAO KIE'M TOAN DOC LAP 

Kinh 	Cac Co clang 
1-1§i ding Quail tri va Ban T6ng Mani d6c 
T6ng Cong ty Co plifin ray Ifip Dau khi Vit't Nam 

Cht.ing tot dg kigm toan bao cao tai chinh rieng kern theo cua TOng Cong ty CO phan Xay 15p Dau khi 
Viet Nam (goi tat la "T'Ong Cong ty") &roc lap ngay 10 thong 4 nom 2017, tit trang 6 den trang 50, 
bao gem Bang can d5i kg toan tat ngay 31 thong 12 nom 2016, Bac) cao lc& qua hoot Ong kinh 
doanh, Bao cao Itiu chuygn tian to cho nom tai chinh kEt theic ding ngay va Ban thuyel minh bao cao 
tai chinh rieng. 

Trach nhi'Om cua Ban Tong Giam doc 

Ban reing Gam d5c TOng Using ty chiu troth nhiarn lap va trinh bay trung thyt va Nip ly bao cao tai 
chinh rieng theo chugn my'c kE toan, chE d5 kg toan doanh nghiap Viet Nam .va cat quy dinh phap Ijr 
có lien quan den viac lap va trinh bay bao cao tai chinh va chiu troth nhiam v'e kigm soot not b5 ma 
Ban TOng Gam deic xac dinh la can thigt de dam bao viac lap va trinh bay bao cao tat chinh rieng 
khong có sai sot trong yEu do gian Ian ho5'c nham lan. 

Trach nhiOsm cua Kam Loan vier; 

Trach nhiam cua chUng toi la 	ray  kin ve bao cao tai chinh rieng dy'a tren kEt qua dm cu5c kigm 
to.an. Chung Vol da tign hanh kigm toan theo cac chugn mut kigm toan Viet Nam. Cac chugn mu'c nay 
yeu eau chUng toi tuan thu chugn mkt va cat quy dinh ve dao disc nghe nghiap, lap kg hooch va thitc 
hian cuoc kigm toan de dot du'Oc sit dam bao hdp ly ve viac lieu bao cao tai chinh rieng cua TOng 

3 	Cong ty có con sat sot trong yEu hay khong. 

Cong viac kigm toan bao gom thug hian cat this tyc nham thu thap cac bang chi:Mg kigm toan ve cat 
so lieu va thuyEt minh tren bao cao tai chinh rieng. Cat the' tuc kigm toan du'dc Iva chin 	tren xet 
(loan cua Kie'm toan vien bao gem danh gig rut ro co sat sot trong yEu trong bao cao tai chinh rieng 
do gian Ian hoac nham Ian. Khi thoc hian danh gig cac rut ro nay, Kim toan vien dg xem xet kigm 
soot not b5 cua TOng Cong ty lien quan dgn viac lap va trinh bay bao cao tai chinh rieng trung thutc, 
hop 1;1 nham thigt kg cat thu tyc kigm toan phi hcip vat tinh hinh thyt tE, tuy nhien khong nh5m myc 
dich du'a ray  kin v'e hiau qua dm kigm soot not b5 cua Tong C6ng ty. Ding viac kigm toan ding bao 

3 	gem danh gig tinh thich hOp cua cat chinh sach kg toan dlioc ap dyng va tinh hop lc/ dm cat Veit tinh 
kg toan cCia Ban TOng Gam d5c cung nhu' danh gig viac trinh bay tong thg bao cao tai chit-1h rieng. 

2 	Chung tot tin Wang rang cat bang chang kigm toan ma thong toi dg thu thap Mick la d'ay du va thich 
hcip lam cd sei cho y kin kigm toan ngoai trit cua chung toi. 

Cd sii cua y kien kiain Wan ngoai &if 

1. Nhir trinh bay tat ThuyEt minh s5 21 phan ThuyEt minh bao cao tai chinh rieng, tai ngay 31 thong 12 

3 	Warn 2016, Tong Ding ty có khoan dau tif vao ding ty con la Cling ty CO phan Bat ding san Xay lap 
Day khi Viet Nam (PVC-Land) du'dc phan anh tren Bang can dol kg toan vdi gig tri ghi so va gig tr.t dif 
phong cho khohn d'au tit nay ran lu'dt la khoang 204 ty VND va khoang 157 tj, VND. TOng Cong ty 

3 	trich lap dy' phong giam gig khoan dau tit vao PVC-Land dtfa tren phan v5n gip thyc 	cua TOng 
Cong ty va bao cao tai chinh chu'a du'Oc kigm toan cua PVC-Land cho n5m tat chinh kEt thilc ngay 31 

7 	thong 12 nam 2016 Mick lap tren gig dinh hoat (ging lien tuc. Theo bao cao tai chinh chua du'dc kigm 
toan cua PVC-Land cung cap, tai ngay 31 thong 12 Warn 2016, nil phai tra ng5n han vu'Ot qua taVsan 
ng5n han veti 	tian khoang 314,8 tit VND, 18 lay kg cua PVC-Land la khoang 194,4 ty VND va cat 
van de khac anh huOng tdi gig dinh hoat ding lien tuc dm PVC-Land. Gia dinh PVC-Land hoat Ong 
lien tuc có phi hop hay khong phy thu5c vao kha n5ng thanh toan cat khohn nd dEn han dm PVC- 
Land. TOng Cong ty chu'a danh gig du'Oc sit suy giam gig tri cua khohn d'au 	vao PVC-Land tit van ee 
nay tren. ChUng toi khong thu thap du'oc day in cat bang chting kigm toan thich hOp lien quan den sy' 
suy giam gig tri cua khohn dau tif nay ding nhu' khong the" thi$c hian duOc cat th0 tyc thay the' de 
danh gig ve gig tri dot phong can phai trich lap. Do do, chi:mg toi kh8ng the xac dinh lieu co an thigt 
phai diau chinh cat s5 lieu nay hay khong. 

a 
Ten Deloitte du'dc clang de chi met hoac nhreu thanh vien cua Deloitte Touche Tohmatsu Limited, met tong ty TNHH CO try set tai Anh, 

1 	va mang lud cac hang thanh vien - m8i thanh vier' la mot to" chit (=lac lap ye mat phap l9. Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
(hay "Deloitte Toan cau") khong cung c5p dich vu cho cac khach hang. Vui long xem tai website www.deloitte.com/about  

biet them thong tin chi Eel v'e cd ca-ti phap ly cua Deloitte Touche Tohmatsu Limited ye cac hang thanh vien. 
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BAO CAO KIEM TOAN DOC LAP (Trip theo) 

Cd sd cue y kign kigm toan ngo0 frit (Tien theo) 

3 	
2. Nhu' trinh bay tai Thuyet minh s5 21 phan Thuyet minh bao tai chinh rieng, tai ngay 31 thang 12 [Am 

2016, Tang Cong ty có mat s6 khoan gop vein  vao cat ddn vi khac clang &tqc phan anh trail Bang can 
d5i ke toan vdi tong gia tri ghi s6 va tang gia tri clif phong cho cac khoan deu tit nay Ian lkit la 
khoang 20,8 ty VND va khoang 3 ty VND. T5ng COng ty chila danh gia dtrOc sy' suy giam gia tri tOa 

2 	cac khohn au tif neu tren. Ch'ing toi khong thu thap clkc day dd cat b5ng chring kiem toan thich 
hOp ve st,r suy giam gia tri dia cac khoan deu tu' nay ding nhu' khong the thyt hien du'Oc cac thu tyc 

1 	thay the de danh gia ve gia tri dif phong can phai trich lap. Do dO, chang toi kh8ng the xac dinh lieu 
co can thiet phai Mau chinh cac 56 lieu nay hay khOng. 

3. Nhu' trinh bay tai Thuyet minh s5 39 ph& Thuyet minh bao cao tai chinh rieng, TOng COng ty có cac 
khoan bao lanh cho cac tong ty khac vay v6n tai cac to' chltc tin dung da bi qua han. Theo kien nghi 
cua Kim toan Nha nutic neu tai Bao cao kiem toan Warn 2014 ky ngay 10 thang 3 nam 2016, TOng 
Cong ty da trich lap dy' phong toan be nghia vy nd phai tra lien quan den-  cat khoan bao lanh nay tren 
bao cao tai chinh Hang cho n5m tai chinh kat thric ngay 31 thang 12 n'arn 2014 vi 2015. Trong n'arn 
2016, Tting Cong ty di danh gia nghia vu bao lanh dia Tring Ding ty tai thu' bao lanh cho Cong ty Co 
phan Xay 18p Dau khi Sai Gen (PVC-SG) vay v5n tai 01 to chat tin dyng co scr thay ai tren cd sd 
Tang Cong ty danh gia PVC-SG di có phu'dng an tra nd vi tai sin the chap de bao dim cho khoan vay 
tai t5 chk tin dyng ding nhi! TOng Cong ty xac dinh rang tO chat tin dung nay di gia han thdi gian 

3 	tra nd cho khoan vay caa PVC-SG. Do do, TOng Cong ty di thut hien hohn nhap dy' phong nghia vy 
phai tra lien quan den thu' bao lanh neu trail vai so' tin khoang 99,9 ty VND. Tai ngay lap bao cao 

3 	tai chinh rieng, Tang Using ty yen dang lam viec vai PVC-SG vi to chirc tin dung de giai toa nghia vy 

3 
	bao lanh. Chang toi khOng thu thap du'dc day du cac b5ng chkg kiem toan thich hcip 	danh gia cd 

sd cho viec hoar) nhap dy' phong nghia va nd phai tra lien quan den thu' bao lanh cua tOng Ding ty 

3 	cho PVC-SG neu trail. Do do, chang toi khong the xac dinh lieu co can thiet phai dieu chinh cac khoan 
mac of) lien quan hay kh8ng. 

3 
kign kigm town ngoai frit 

3 	
Theo jt kien caa chting toi, ngoai trir cac anh hu'ang CO the có dia cac van de neu tai loan "Cd sd dia 

kin kiem town ngoai tre, bao cao tai chinh rieng da phan anh trung thilc vi hOp ly, tren cac Rhia 

2 	
canh trong yeu, tinh hinh tai chinh caa Tang Cong ty tai ngay 31 thang 12 narn 2016, tang nhu' kat 
qua host clang kinh doanh va tinh hinh Itru chuyen ben to cho Warn tai chinh kat thric ding ngay, phu 

3 	hOp yeti chuan mu'c ke town, the do ke toan doanh nghiep Viet Nam va cat quy dinh phap ly da lien 
quan den viec lap vi trinh bay bao cao tai chinh. 

3 
Cgc van de can nhan m@nh 

3 

2 

	

	
1. Nhu' trinh bay tai Thuyet minh so 2 phan Thuyet minh bao cao tai chinh rieng, bao cao tai chinh rieng 

kern theo du'Oc lap tren cd sd hoat Ong lien tyc. LO lOy ke caa Tang Cong ty tai ngay 31 thang 12 

D 	n'am 2016 la khoang 2.888 tit VND (tai ngay 31 thang 12 n'arn 2015: 18 lay kg khoang 3.026 ty VND), 
nd phai tra ng5n han vu'dt qua tai sin ngan han khoang 561 ty VND va cac van a khac có the anh 

3 	hu'ang toi kha Wang thanh toan dm Tong Cong ty trong 12 thang tel. Ke hoach dia Ban rcing Giam 
d6c lien quan den van a nay clutrc trinh bay tai Thuyet minh s6 2. Bao cao tai chinh rieng kern theo 

3 	chi!a bao gem bat kir Mau chinh nao có the có phat sinh tip sy' kien khong ch5c ch5n nay. 

3 	2. Nhif trinh bay tai Thuyet minh s5 9 vi Thuyet minh so' 39 phan Thuyet minh bar) cao tai chinh Hang, 
tai ngay 31 thang 12 narn 2016, Tang Cong ty có mat s5 khoan cho vay vi bao lanh vay cho mat s5 

D 

	

	cong ty vai s6 ben Ian Itiot khoang 565 tie VND vi khoang 238 b',/ VND. Tai ngay lap bao cao tai chinh 
deny, Tang Cong ty dang tiep tyc lam viec vial cac cong ty du'dc bao lanh, cho vay va cac to cha'c tin 

a 

	

	dyng de thu h"Oi cac khohn cho vay, giai toa thu' bao lanh nh5m tang kha nang thanh toan dial-ring 
COng ty ding nhu' de phO hdp vai cac quy dinh v'e quail tri cong ty ap dyng cho cong ty dai chring. 

3 
4 
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BAO CAO KIM TOAN DOC LAP (Tiep theo) 

Cac van de can nha'n manh (Tian theo) 

3. Nhu' trinh bay tai Thuyet minh so 17 va Thu* minh so" 40 phsan Thuyet minh bat) cao tai chinh rieng, 
tai ngay lgp bac, cao tai chinh rieng, Tang C8ng ty dang trong qua trinh lam viec va b6 sung cac thu 
tuc theo yeu au cia cac cd quan Nha nu'ac có thgm quyen de duilc phe duyet chuyen nhu'Ong DV an 
Khu cOng nghiep Dich vu D5u khi Soai Rap - Tien Giang, ding nhLt du'cic phe duyet cac gia tri phat 
sinh chug luring het caa cac tong trinh Nha may san xugt Ethanol nhien lieu sinh hoc khu vifc phia 
BSc, Nha may Nhiet Bien VOng Ang 1 va Nha may Nhiet dien Thai Binh 2. Bao cao tai chinh rieng kern 
theo chtia bao g'om b5t kir dieu chinh nao có the có Oat sinh tit sq.  kien khOng chat char" nay. 

4. NW trinh bay tai ThuyEt minh s5 40 ph5n Thuyet minh bao cao tai chinh rieng, Tang Cong ty la nha 
thu thi tong clu an flu tit xay dyng nha may san xugt Ethanol nhien lieu sinh h9c khu vtic phia BSc 
va clif an dau tit xay diMg Nha may san xu5t xd sdi Polyester Dinh Vii. Ngay 24 thang 11 Warn 2016, 
Thanh tra Chinh phi ban hanh Thong bao s5 3129/TB-TTCP ve lc& lugn thanh tra viec crau tu' cac dy' 
an Nhien lieu sinh hoc có v5n gop cia rip Joan Dau khi Viet Nam va cac ddn vi va ThOng bao so 
3130/TB-TTCP ve ket lugn thanh tra viec dau to xay dung di$ an Nha may san xugt xd sli Polyester 
Dinh VI Tai ngay lgp bao cao tai chinh rieng, Tang Cong ty sang trong qua trinh lam viec vai chi crau 
to va cac cd quan Nha nuac có thgm quyen de danh gia anh hu'Ong cia cac ket lugn neu tren cia 
Thanh tra Chinh phi den bao cao tai chinh rieng cia Tang C8ng ty. Bao cao tai chinh rieng kern theo 
chtta bao gom b5t kit dreu chinh nao aft the có phat sinh tit cac kEt lugn nay cia Thanh tra Chinh phi. 

kien kigm toan ngoai trit cia thong toi khong lien quan den cac va'n 	neu tren. 

Van de khac 

Tren bao cao tai chinh rieng cho nam tai chinh ket thic ngay 31 thang 12 nam 2014 cita Tang Cong ty 
da dudc thing toi kiem toan veil y kiEn chip nhgn toan ph5n va met s5 van 	an nh5n manh, khoan 
dif phOng nghia vu n9 phai tra lien quan den thu' bao linh cia Tang Cling ty cho PVC-SG vay v5n tai 
Oceanbank - Chi nhanh Sai Gan a du'Oc Tang Cong ty hohn nhgp toan be vai s5 tien khoang 50 ty 
VND (trong tang so tien thusan 126 ty VND dif phong nghia vu bao lanh ifkfOc Tang Citing ty hoan nhgp) 
va van de hohn nhgp nay du'ilc de cap trong Joan "Van de an nh5n manh" tren Bao cao kigm than s6 
9 	 ngay 30 thang 3 nam 2015. 

C? 
0.4' 

D A - 1? •4N"  

   

Dgng Chu Dung 
Pho Tgng Giam dgc 
Gigy ch(rng nhgn clang kjt hanh nghe 
kiem toan so-  0030-2013-001-1 

Thay mat va clfi diOn cho 
CONG TY TNHH DELOITTE VIET NAM 

Ngay 10 Mang 4 nam 2017 
Ha N0i, CHXHCN ViOt Nam 

 

Do Trung Klan 
Kigm toan vien 
Gi5y chang nhgn (fang ky hanh nghe 
kiem toan s5 1924-2013-001-1 
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TONG CONG TY CO PHAN XAY LAP DAU lad VItT NAM 	 MAU SO B O1-DN 
T7ang 25, toa nha C.E.O, during Pham Hong, 	 Ban hanh theo Thong tu' s6 200/2014/TT-BTC 
Quin Nam Tit Liam, Ha N6i, Via Nam 	 ngay 22 thing 12 nam 2014 cCia B6 Tai chinh  

BANG CAN ea' KE TOAN 

Tai ngay 31 thing 12 nam 2016 

TAI SAN Ha s6 Thuyet 
minh 

S6 cu5i nam 

Orin vi: VND 

S6 Au nam 

A. TAI SAN NAN HAN 100 4.988.416.548.084 6.561.222.950.072 

I. Tian va cfic khoin titdng doting Ban 110 5 614.570.679.581 525.542.570.371 

1. Tid 111 491.597.228.573 400.042.570.371 

2. Cac khaki bidng daring ben 112 122.973.451.008 125.500.000.000 

IL Diu td tai chinh ngan han 120 6 88.103.069.636 99.364.960.768 

1. Chtibg khoan kinh doanh 121 152.668.065.000 201.868.065.000 

2. Dy phong giam gia chang khaki kinh doanh 122 (123.481.055.000) (158.339.452.000) 

3. frau tti Warn giU deb ngay dao han 123 58.916.059.636 55.836.347.768 

III. Cfic khoin phai thu ngin han 130 1.788.947.307.277 2.188.236.515.346 

1. Phai thu ng5n hp cua khach hang 131 7 625.353.122.976 790.649.294.095 

2. Tra truck cho ngu'di ban ng5n han 132 8 1.123.578.226.517 1.112.136.275.736 

3. Phai thu ve cho vay ng5n hp 135 9 575.741.688.393 43.283.031.104 

4. Phai thu ng5n han khac 136 10 434.275.248.935 1.051.585.014.870 

5. Dii phang phai thu ng5n han kho dai 137 (970.000.979.544) (809.417.100.459) 

Iv. Hang tan kho 140 12 2.410.350.265.622 3.554.629.836.553 

1. Hang ton kho 141 2.410.350.265.622 3.554.629.836.553 

V. Tai san ngAn han khac 150 86.445.225.968 193.449.067.034 

1. Chi phi tra tilt& ng5n hp 151 13 643.471.158 1.647.366.445 

2. Thug gia tri gia tang dude khdu trif 152 64.520.427.275 170.544.360.584 

3. Thud va cac khoan khac phai thu Nha Wit 153 24 21.281.327.535 21.257.340.005 

Cac thuyet minh kern theo is mot bo phan hdp thanh cua bao cao tai chinh Hang nay 
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TONG LONG TY CO PHAN XAY LAP DAU KHi VIET NAM 	 MAU SO B 01.-DN 
Tang 25, tem nha C.E.O, dutng Pham Hung, 	 Ban hinh theo ThOng tit s6 200/201411T-13TC 
Qu Ian Nam TA' Liern, HA N0i, Viet Nam 	 ngay 22 thing 12 nAm 2014 cCia 136 TA' chinh  

BANG CAN Doi Id MAN (Tigp theo) 

Tai ngay 31 thing 12 Mtn 2016 

TAI SAN Ma s6 Thu* 
minh 

S5 cal nim 

Dcin vi: VND 

56 din nim 

B. 	TAI.SAN DAI HAN 200 1.897756.852.353 2.149.784.513.396 

I. 	Cis Idwin phii thu dii ban 210 55.393.916.889 316.003.686.351 

1. Phii thu ve cho vay dai han 215 9 564.744.018.658 

2. Phil thu dai han khac 216 10 55.393.916.889 55.393.916.889 

3. Du: phing phii thu dal hin 166 di 219 9 (304.134.249.196) 

II. 	Tii sin co.  dinh 220 39.849.356.335 49.438.801.468 

1. Tai sin c6 dinh hfiu hinh 221 14 29.164.624.345 36.091.953.215 

- Nguyen gia 222 84.437.409.632 84.800.202.750 

- Gia 61 hao mon 	ke' 223 (55.272.785.287) (48.708.249.535) 

2. Thi sin c6 dinh thus tai chinh 224 15 10.684.731.990 13.310.845.098 

- Nguyen gia 225 18.676.108.182 18.676.108.182 

- Gib trt hao man ley ke" 226 (7.991.376.192) (5.365.263.084) 

3. Tai sin c6 dinh ve hinh 227 16 36.003.155 

- Nguyen gia 228 4.652.380.340 4.652.380.340 

- Gia trt hao mon lay ke" 229 (4.652.380.340) (4.616.377.185) 

III. Tai sin do dang dai han 240 17 160.747.455.076 158.533.013.657 

1. Chi phi sin xu5t, kinh doanh do dang dai han 241 26.197.663.020 24.797.207.501 

2. Chi phi xay (king cd ban del dang 242 134.549.792.056 133.735.806.156 

IV. 	Nu hi tai chinh dal han 250 1.586.870.101.056 1.554.381.547.587 

1. Diu hi Teo ding ty con 251 18 1.986.206.514.396 1.986.206.514.396 

2. Oh tif via cong ty lien ket 252 19 784.806.467.055 773.588.907.055 

3. Diu ttf gip Win yho.ddn vi 'Mac 253 20 257.059.968.199 267.259.968.199 

4. Du' phing &au 	tai chinh dai han 254 21 (1.441.202.848.594) (1.472.673.842.063) 
V. 	Tai sin dai ban khic 260 54.896.022.997 71.427.464.333 

1. Chi phi tra trtiOc dai han 261 13 54.896.022.997 71.427.464.333 

TONG LONG TAI Ski (270=100+200) 270 6.886.173.400.437 8.711.007.463.468 

Cac thuyet minh kern theo A mat ba phan kip thanh era bao car) tai chinh rieng nay 
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Lu'u Out Hoang,X, 
Ke toan truting.f/ 

Bid Tien Thanh 
Pho Tang Mani doc 

8.711.007.463.468 440 

TONG LONG TY Co PHAN XAY LAP DAU Kid VICT NAM 	 MAU SO B 01-DN 
Tang 25, tea nha C.E.O, duting Pham Hung, 	 Ban hanh theo Thong tu' s6 200/2014/TT-BTC 
Quan Nam Tit Liam, Ha Nei, Viet Nam 	 ngay 22 thang 12 clam 2014 cea BO Tai chinh 

BANG CAN D51 KE TOAN (Ti6p theo) 

Tai ngey 31 thang 12 nam 2016 

C. NO PHA' TRA 

I. Nd ngAn han 

1. Phai tra nguei ban ngan han 

2. Nguei mua tra ben trutic ngan han 

3. nue va cat !Moan phai nap Nha nUBc 

4. Phai tra nguei lao clang 

5. Chi phi phai tra ngan han 

6. Doanh thu ctnia thgt hian ngan han 

7. Phai tra ngin han bac 

8. Vay va ng thua tai chinh ngin han 

9. Qui"( khen thu'ang, phOc Id 

II. Ng dai bon 

1. Chi phi phial tra dai han 

2. Doanh thu chub thgc hien dai han 

3. Vay va nd thue tai chinh dai han 

4. Thud thu nhap hoan lai phai tra 

D. YON CHO So' HOB 

I. 	Y6n chi) sit hail 

1. Van gap de cha so hau 

2:C6 phial guct 

3. Qui% au to phat trien 

4. Qui% khac thuc)c van cha se 

5. (LO) lay ke 

- (Lt) lay kel5n cu6i n5m twat 

- Lpi nhu5n sau Muff chda phan ph6i nim nay  

300 

310 

311 	22 

312 	23 

313 	24 

314 

315 	25 

318 

319 	26 

320 	27 

322 

330 

333 	25 

336 

338 	28 

341 

400 

410 29 
411 

415 

418 

420 

421 

421a 

421b 

S6 cool nam 

Ocin vi: VND 

S6dau nam 

5.696.221.929.332 7.659.815.321.333 

5.549.140.584.131 6.541.783.049.433 

3.168.426.705.211 3.217.294.012.278 

659.743.063.113 2.414.981.003.750 

1.992.677.782 2.280.828.753 

52.021.025.504 48.396.743.926 

318.392.344.388 372.826.343.740 

4.831.090.877 12.000.000 

331.250.462.331 427.426.132.844 

1.019.764.425.998 65.847.195.215 

(7.281.211.073) (7.281.211.073) 

147.081.345.201 1.118.032.271.900 

72.178.785.046 73.220.620.500 

68.933.617.780 78.787.299.545 

2.472.581.503 960.663.265.186 

3.496.360.872 5.361.086.669 

1.189.951.471.105 1.051.192.142.135 

1.189.951.471.105 1.051.192.142.135 

4.000.000.000.000 4.000.000.000.000 

(29.710.000) (29.710.000) 

76.986.992.734 76.986.992.734 

500.000.000 500.000.000 

(2.887.505.811.629) (3.026.265.140.599) 

(3.026.265.140.599) (3.162.943.749.287) 

138.759.328.970 136.678.608.688 

NGUON YON 
	

Ma so" Thu* 
minh 

TONG CONG NGUON VON (440=300+400) 

Vu Thi Chem 
Ng uti lip bleu 

NO),  40thang 4 'lam 2017 

Cac thuyit minh kem thee le mot b'0 phan kip thanh caa bac) cap tai chinh rieng nay 
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(60=50-51-52) 

ct' 

TONG CONG TY CO PHAN XAY LAP DAU KHt VItT NAM 	 MAU SO B 02-DN 
Tang 25, Oa nha C.E.O, throng Pham Hung, 	 Ban hanh theo Th8ng tu' s6 200/2014/TT-BTC 
Quin Nam VI Liam, Ha N8i, Via Nam 	 ngay 22 thing 12 nam 2014 dm BO Tai chinh  

BAO CAO KET QUA HOAT HONG KINK DOANH 

Cho nam tai chinh ket Mac ngay 31 thing 12 nam 2016 

CHI TIED 
Ma 
so 

Thuyet 
minh Nam nay 

Ddn 	VND 

Nam trutc 

1. Doanh thu bin hang va curig cap dich vu 01 31 7.045.404.921.805 8.950.086.022.303 

2. Cac khaki OM bit doanh thu 02 31 216.946.739 

3. Doanh thu than vi bin hang va cung cap 
dich vu (10=01-02) 

10 31 7.045.404.921.805 8.949.869.075.564 

4. Gia v5n hang ban va dich vu cung cap 11 32 6.989.359.317.766 8.673.934.056.194 

5. Ltd nhuOn g§p vi bin hang va cung cap 
dich vu (20=10-11) 

20 56.045.604.039 275.935.019.370 

6. Doanh thu host Ong tai chinh 21 33 51.097.269.143 124.235.168.046 

7. Chi phi tai chinh 22 34 (57.997.426.831) (107.242.130.774) 

-Trong do: cm phi Tai vay 23 6.681.156.015 6.399.836.136 

8. Chi phi quail Iy doanh nghi5p 26 35 27.923.735.774 389.529.986.193 

9. Lifi nhu#n thuin tit hoot d§ng kink doanh 30 137.216.564.239 117.882.331.997 

(30=20+(21-22)-26) 

10. Thu nh5p Id& 31 2.236.185.419 18.905.467.094 

11. Chi phi khac 32 2.380.570.947 1.274.644.027 

12. (11)/Lid nhu§n khic (40=31-32) 40 (144.385.528) 17.630.823.067 

13. Tang 191 nhu#n kE Loin trudc thug 50 137.072.178.711 135.513.155.064 

(50=30+40) 

14. Chi phi thus thu nh5p doanh nghi5p hiOn hanh 51 37 177.575.538 

15. (Thu nh5p) thus thu nh5p doanh nghi§p hoar' Iii 52 (1.864.725.797) (1.165.453.624) 

16.141 nhu'in sau thug thu nhlp doanh nghi§p 60 138.759.328.970 136.678.608.688 

Vu Thi Cham 
Nguid lap bigu 

Ngay)Othang 4 nam 2017 

Lu'u Ditc Huang A 	 Bid Tien Thanh 
Kg tan tru'ang 	 Phi) Tang Giam d5c 

Cac thuyel minh kern theo la mot 136 pha'n hcip thanh caa bao tho tai chinh rieng nay 
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TONG LONG TY CO PHAN XAY LAP DAU KHi VIET NAM 	 MAU SO B 03-DN 
Tang 25, tea nha C.E.O, Outing Pham Hang, 	 Ban hanh theo Thong bi s6 200/2014/TT-BTC 
Quail Nam Ti! Liem, Ha NO1, Vial Nam 	 ngay 22 thang 12 nam 2014 coa Bo Tai chinh 

BAO cAo 	CHUYEN TIEN Te 

Cho nam tai chinh kit thoc ngay 31 thang 12 nam 2016 

Den vi: VND 

CHI Tall Ma so" Nam nay Nam tru'ac 

I. UIU CHUYEN TIN Tii HOAT BONG KINH DOANH 

I. LO nhOn fruit thug 01 137.072.178.711 135.513.155.064 

2. Dieu chinh cho cac khoin: 

Khgu hao till san co dinh 02 10.257.351.678 10.017.136.117 

C.ac khoan du: phong 03 (309.792.073.083) 225.186.513.665 

(Lii) chinh Itch ty gia hal dodi do danh gia Iai cac khohn muc ban 
ta ca ggc ngoai te 

04 (2.182.922.417) (2.874.219.677) 

(L5i) tit hoat Ong dau tu' 05 (17.133.776.206) (34.105.922.935) 

Chi phi lai vay 06 6.681.156.015 6.399.836.136 

3. (L8)/Lgi nhug.n tit hog Ong kinh doanh truific thay d6J 
yin Nu Ong 

08 (175.098.085.302) 340.136.498.370 

Giam cac khohn phai thu 09 811.361.195.404 1.007.999.095.661 

Giam/(Tang) hang tan kho 10 1.142.879.115.412 (1.191.326.410.115) 

(Guam) cac khoin phai tra (khong kg15ivay phai tra) 11 (1.868.124.811.344) (799.613.041.281) 

Giam chi phi tra tru'dc 12 17.535.336.623 11.798.470.061 
Giam chabg khoan kinh doanh 13 49.200.000.000 44.515.288.800 
Tion15ivay da tra 14 (3.037.974.782) (1.815.875.518) 
Thug thu nhgp doanh nghiap di nap 15 (177.575.538) 
Tian thu khac tit hoat slang Idnh doanh 16 9.862.580.798 9.046.351985 

Tian chi khac cho hoat clang Idnh doanh 17 (1/727.635.017) (9.890.467.930) 

Lau chuygn tien than tit hoat Ong kinh doanh 20 (28.327.853.746) (589.150.087.967) 

II. LliU CHUYEN TAN TO' HOAT 00NG DAU iii 
1. Tien chi mua sim, xay ding tai san co' dinh va cac tai san 

dai han khac 
21 (4.162.243.808) (12.280.537.578) 

2. Tian thu thanh ly, nhtidng ban tai san co' dinh va cac 
tai san dai han khac 

22 418.743.705 23.721.621.033 

3. Tien thu hoi cho vay, ban Iai tong cu nd cua ddn vi khac 24 3/285.361.369 
4. Tien chi Tau ti! gap vgn vao ddn vi khac 25 (32.376.275.833) 
5. Tian thu ha &au ht vein vao ddn vi khac 26 51.310.083.000 120.638.996.000 

6. Tian thu Iai cho vay, c6 tat va 10 nhuan di* chia 27 38.654.552.176 57.320.661239 

Liu chuygn ben than tit hoat Ong dau tu' 30 118.506.496.442 157.024.466.861 

Gic thuy& minh kern.  theo la mot bc5 phan 170 thanh cua bao cao tai chinh Hang nay 

A 
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(70=50+60+61) 

VD Thi Chem 
Ngual lap biau 

Lifu DCtc Hoang 
Ke toan truang 

:4\ 

Bai Tian Thanh 
Phis Tang Gam dac 

TONG CONG TY CO PHAN XAY LAP DAU KHi VIeT NAM 	 MAU So 13 03-DN 
Tang 25, taa nha C.E.O, doting Pham Hang, 	 Ban hanh theo Thong tu' 56 200/2014/17-BTC 
Quean Nam Tif Liam, Ha NOi, Wet Nam 	 ngay 22 thang 12 nam 2014 dm BO Tai chinh 

BAO c.Ao 	CHUYE'N TIEN Te (TiEp theo) 

Cho nam tai chinh ke't thik ngay 31 thang 12 nam 2016 

CHI TIED Na so Nam nay 

Dcin vi: VND 

Nam talc 

LIJU CHIN& TIEN Tli HOAT BONG TAI CHINH 

1. Tien thu tO' di vay 33 48.117.616.323 37.375.039.743 

2. Tian tra nd g6c vay 34 (49.234.367.523) (31.657.146.820) 

3. Tien tra no g6c thud tai chinh 35 (3.156.701.700) (2.750.626.833) 

Lu'u chuygn ben than tit hunt Ong tai chinh 40 (4.273.452.900) 2.967.266.090 

Ldu chuyen Ken than trong nam (50=20+30+40) 50 85.905.189.796 (429.158.355.016) 

Tian va tddng dttdng Tan din nam 60 525.542.570.371 953.397.259.046 

Anh hutng cOa thay dal ti gia h6i dna' quy ddi ngoei t§' 61 3.122.919.414 1.303.666.341 

Tian va tilling (biting Kan cuoi nam 70 614.570.679.581 525.542.570.371 

Ngay)Dthang 4 nam 2017 

Cac thuyet minh kem theo la mot 6'0 phan hdp thanh cila bao cao tai chinh rieng nay 
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TONG CONG TY CO PHAN XAY LAP DAU KHI VItT NAM 	 MAU SO B 09-DN 
Tang 25, tria nha C.E.O, dutng Pham Hung, 	 Ban hanh theo Thong ttis6 200/2014/TT-BTC 
Quin Nam TO' Liem, Ha NB', Viet Nam 	 ngay 22 thing 12 nam 2014 dm BB Tai chinh  

THUYET MINH BAO cAo TAI CHINH RIENG 
Cac thuyet minh nay a mot ha phan hop thanh va can duck clpc clang trial trai bar, cao tai chinh riang 
kern theo 

1. 	THONG TIN KHAI QUAT 

Hinh thdc sd hen van 

T6ng Cong ty Co phan Xay lap D'au khi Viet Nam (sau da'y g9i tat la "Tong Cling ty"), thanh 
vien ala T5p doan D'au khi Viet Nam (PVN), ben than la C8ng ty Co" ph5n Xay lap D'au khi, 
thrcic thanh 15p tai Viet Nam tren cd sei c6 ptian hoa Cong ty Thiet kg' va Xay dyng Dau khi 
theo QuyEt dinh s6 532/QD-TCCB ngay 26 thing 3 nam 2004 dm Bo traing BB Cong nghiep 
(nay la BB C8ng thitdng). Cong ty C6 ph5n )(ay lap D'au khi hoat Ong theo Gigy ch(tng nh5n 
Hang ky kinh doanh C6ng ty c6 ptian s6 4903000232 ngay 13 thing 3 nam 2006 do S6 KE 
hoach va D'au tu' tinh Ba Ria - Wing Tau cgp. 

Tai Nghl quyet s6 3604/NQ-DKVN ngay 26 thing 10 nam 2007, Hifi ding Thanh vien T5p 
doan D'au khi Viet Nam dal thong qua de an chuyen d6i Ong ty Co phian Xay lap DU khi 
thanh Toting Cling ty C6 Wan Xay lap Dau khi Viet Nam host Ong theo mo hinh ding ty me -
ding ty con. Tgng C8ng ty hoat Ong theo Gigy chang nhgn D'ang ky kinh doanh Cong ty c6 
Wan s6 0103021423 ngay 20 thing 12 nam 2007 do sa Ke hooch va D'au tu' thanh phi Ha 
NiB cap. 

Ngay 19 thing 8 nam 2009, iDy ban Chang khoan Nha nu& dg chinh that chip thu5n cho 
Toting ang ty C6 ph-an Xay lap D5u kill Viet Nam &roc niem yet tren Ser Giao dich Chang 
khoan Ha NB' yeti ma ch(tng khoan la PVX. 

Theo Gigy cht?ng nhOn Dang kjr kinh doanh thay dgi Ian tht? 16 ngay 07 thing 9 nam 2015, 
tong von dieu le dm Tang C8ng ty la 4.000.000.000.000 VND, MAX chia thanh 400.000.000 
c6 Wan, trong dO von Nha nutic do TOp doan D'au khi Viet Nam nam girl la 
2.178.733.330.000 VND, chiEm 54,47%, con lai la cac c6 ding khac. 

Tgng s6 nhan vien cOa T6ng Cling ty tai ngay 31 thing 12 nam 2016 la 527 (tai ngay 31 
thing 12 nam 2015: 575). 

Nganh nghe kinh doanh Ira hoat Ong chinh 

Holt Ong kinh doanh ctia Tgng C8ng ty bao gem: 

Gia ding the tao, lap d5t cac than dE gian khoan va cac kEt cgu kim loci khac; thiet kg, the 
tao cac ben china zing d5u, khi Ilea long, chil'a ntr6c, bBn chit' áp luc va he thgng ring ding 
nghe; san xugt cac san phgm cd khi, ch6ng an min kim loaf, bao &rang va sera chira cac 
chin de gian khoan, tau thuyen va cac phu'dng ben n6i; gia ding ren gng, san xugt khap 
n61, d'au n6i tea cac phy kien phut vu trong linh vyc khoan, khai that dau khi, ding nghiep. 

- Kinh doanh vat ttt thiEt bi xay dyng clau khi; khao sat, thiet kE, tti van dau tu' xay dyng cac 
ding trinh din dung, ding nghiep vira va nhti; dau tu', xay dyng cac du in no tang, eau 
Wang, tong trinh din dung va cling nghiep; kinh doanh nha 6 va cac cd s6 hp tang ky 
thu5t; san 15p mat bang; xay dyng cac ding trinh thOy19i, 	ke bEn tang. 

- 	Lap oat he thgng may moc thiet bi ding nghe, thiEt bi ?Mu khien, to Ong htia trong cac nha 
may ding nghiep; lap d5t cac he thgng du'?ing day tai then den 35KV, cac he thgng dien din' 
dung vi ding nghiep khac. 

- Khoan phi di no min, khai that mo, sin xugt, kinh doanh vat lieu xay &frig; khao sit, duy 
tu, bao duBng ve sail chtla cac ding trinh d5'u khi (ngobi bien vi tren oat lien), cac tong 
trinh din dyng va cling nghiep; sin xugt va kinh doanh be tong thuting phgm; efau tu' xay 
dyng, khai that va quan ly chg. 
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TONG CONG TY CO PHAN XAY LAP DAU KHI VIET NAM 
THUYET MINH BAO c.Ao TAT CHNH RIENG (Trap theo) 	 MAU SO B 09-DN 

- Kinh doanh b5t Bong san, deu tti xay thing cat khu ding nghiep, cd sel ha fang giao thOng, 
xay thing dO thi, van phang, nha t9, xay cluing cac cly an ho fang, cac cong trinh they 191, de 
Ice, tang song, tang bign, ceu &Ong, cong trinh dan dung va cong nghiep, kinh doanh do 
thi va van phOng, sieu thi va nha 0. 

- frau thi xay thing, cac nha may chE tao cd khi thigt bi phyc vu nganh deu khi; cac nha may 
dong tau van tai cleu, khi, hoa ch5t, nha may clang gian khoan; cac nha may xi m5ng va 
san xuat vat lieu xay thing. 

- frau tu' cong nghe cao trong Iinh Arc xay thing nha cao tang; Igp dat, duy tu bao twang va 
seta ch(ia cac cong trinh clau khi (ngoai khdi va teen bign), cac than de khoan, cac kEt c5u 
kim loaf, cac ben be' chita (xang deu, kill hog long, mitt), binh chiu ap Ihic va he th6ng ding 
nghe, cat cong trinh dan dung va cong nghiep; tu' van d'au tit xay dyng cac cong trinh crau 
khi, cong trinh dan dung va cong nghiep. 

Dong tau van tai cleu, khi, hoa chat; clang gian khoan 115t lien, ngoai bign; chg too cd khi 
phyc vu nganh d'au khi, Ming tau va kinh doanh tang song, tang bign; che tao va cung cap 
cat loaf 6ng ch6ng can khoan, 6ng n6i, khOp ngi, dau not va cac phy kien phgc vg trong gbh 
vtic elk khi, cong nghiep; thi cong xay dyng cac cong trinh dau khi Wen bet, ngobi bign) 
cac cong trinh cong nghiep va dan dyng, tang song, tang bign; thi cong cat cong trinh giao 
thong, they Idi; san xuat cac san phgm ding nghiep (cat nha may be tong, they then, dien 
khi...); san xuat kinh doanh cac san phgm cd khi, cac vat lieu xay dyeg, khoan, pha da nO 
min, khai that mo, san xuat cong nghiep (cat nha may be tong, they then, then khi); van 
chuygn deu va khi hoa long, hoa chat; kinh doanh xuat nh5p khgu vat tu', thigt bi xay thing 
d'au khi; thuting mat va dich vu tang hcip. 

Kim tra va phan tich ky thuat thi nghiem va rnSu cd, 11%, hem, vat lieu xay thing; kinh doanh 
lap dat cac thigt bi phOng chay chita chay; deu ht xay citing va kinh doanh cac ding trinh 
hem dyeing bO. 

Chu kir san xuat, kinh doanh thong thu'ang 

Chu kie san xuat, kinh doanh thOng thit0ng cea T6ng C8ng ty duet thyc hien trong th0i gian 
kheing qua 12 thang ngoai trit mot s6 cong trinh dac the tea heat ging xay lap ce, thei gian 
tren 12 thang. 

Cau triic doanh nghiep 

Tai ngay 31 thang 12 Wan.' 2016, Cong ty me - Tgng Mug ty gem Van phang T6ng Cong ty va 
06 ddn vi phu thuOc sau: 

- Ban lieu hanh Nan Nha may Nhiet dien Thai Binh 2, 

- Ban dreu hanh dv. an Wing Ang - Quang Trach, 

- Ban dieu hanh cat dy an PVC phia Nam, 

- Ban dreu hanh cly an nha may sd xdi tang hop Polyester, 

- Ban dreu hanh tht an Nha may Ethanol Phil Tho, va 

- Chi nhanh Xay lap cong trinh Deu khi phia Bac, 

Tai ngay 31 thang 12 nam 2016, T6ng C8ng ty co 09 tong ty con nhu' trinh bay tai Thuyet 
minh s6 18 va 12 cong ty lien ket ntxt trinh bay tai ThuyEt minh s619. 

Thuyat minh ve kha nang so sfinh thong tin trail bao cao tai chInh Hang 

S6 lieu so sanh la s6 lieu ctia bao cao tai chInh Hang dg duet [(rem toan cho nam tai chinh ket 
thec ngay 31 thang 12 nam 2015. 
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7 	2. 	CO SO LAP BAO CAO TAI CHiNH RIENG VA NAM TAI CHINH 

Cd sd !fp bat) cao tai chinh rieng 

Bao car) tai chinh rieng kern theo duec trinh bay bang Deng Viet Nam (VND), theo nguyen tai 
gith g6c va phi hcrp viii chugn nick kg toan, chE de kg toan doanh nghiep Viet Nam va cac quy 
dinh phap ly 05 lien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai chinh. 

Bao cao tai chinh rieng kern theo khong nharn phan anh tinh hinh tai chinh, kat qua hoat dong 
kinh doanh va tinh hinh lu'u chuyen ben to theo cac nguyen Vac va thong le kg toan duec chip 
nhin chung tai cac nuec khac ngoai Viet Nam. 

Gia dinh hogt dong lien tic 

Tpi ngay 31 thang 12 nam 2016, ki ley kg cea Tang Cong ty la khoang 2.888 tit VND (tai ngay 
31 thang 12 nam 2015: to ley ke khoang 3.026 LI VND) va nd phai tra ngan han vuc%t qua tai 
san ngan han khoang 561 tjr VND. Kha Wang hoat citing lien tic cue T6ng Cling ty phi thuec 

3 	 vao ke hoach thu hoi cac khaki cong nd, quyEt toan cac ding trinh dang der dang 	thu If& 
ben va tigp tic thaa than cac khohn vay can thigt vol cac ngan hang va cac to ch(tc tin dung 
de dam bao dong den dap Crng nhu cau tra cac khohn n9 den han ciia Tang Cling ty. Ban Tang 
Gam d6c Tang C8ng ty tin hieing ring T6ng C8ng ty se tier) tic nhen du'dc NS be tit Tap doan 

khi Viet Nam trong Warn 2017 va cac nam tiep theo, ding nhu' se nhin du'dc nguen thu tit 
cac clif an, cong trinh kin nhu' Lien hlp L9c hoa deu Nghi Sdn, Nha may Nhiet dien Thai Binh 
2, Nha may Nhiet dien Wing Ang 1, Nha may Nhiet dien Song Fleu 1, dam bao clang tin de 
thanh Wan cac khan nd dEn han va dap Crng nhu ceu van kinh doanh. Do do, Ban Tang Giam 

3 	 dec Tang Cling ty danh gia va guy& dinh lap bao cao tai chinh rieng nam 2016 ctia Tang COng 
ty tren cd sd gia dinh hoat Ong lien tic. Bao car) tai chinh rieng kern theo chita bao g'om bat 

3 	 ky dieu chinh nao có the có phat sinh tit skr kien kh6ng chac chen nay. 

3 	 Bao car) tai chinh rieng nay du'dc lap cho ding ty va kh6ng bao gem cac s6 lieu bao cao tai 

3 	 chinh cOa cac cling ty con va ding ty lien kEt ceia cong ty. Trong bao cao tai chinh rieng nay, 
cac khohn deu vao cong ty con va ding ty lien kEt duec phan anh theo gia gia gac bit di dif 
phong giarn gia deu tu' (nEu có). Tang Cling ty lep bao cao tai chinh h9p nhgt trong met bao 
cao khac. 

Nam tai chinh 

Nam tai chinh ctia Tang C8ng ty bat deu tit ngay 01 thang 01 va lc& thirc vao ngay 31 thang 

3 	 12. 

3 

	

3. 	AP DUNG HUVNG DAN KE TOAN MOT 

3 
Ngay 21 thang 3 nam 2016, BO Tai chinh dg ban hanh Thong tu' s6 53/2016/TT-BTC (' -hang 

3 	 tu' 53") seta dai, b' sung met s6 dieu cria Th8ng tti s6 200/2014/TT-BTC ngay 22 thang 12 
nam 2014 ctia BO Tai chinh hueng dAn chE de kg toan doanh nghiep. Th8ng tu' 53 có hieu !tic 

D 	 cho nam tai chinh bet d'au vao hoac sau ngay 01 thang 01 nam 2016. Ban Tang Giam deic 
Tang aing ty erg ap dung Thong hi 53 trong viec lep va trinh bay bao cao tai chinh rieng cho 

3 	 nam tai chinh k& them ngay 31 thang 12 nam 2016 cira Tang Cong ty. 

3 

j 

3 
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4. 	TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU 

Sau d5y la cac chinh sach ke toan chit ygu dacic tang Cong ty ap dung trong viec lap bao cao 
tai chinh rieng: 

Udc tinh Ice toan 

Viec lap bao cao tai chinh Hang tuan thu theo chuan mtic kg than, the do ka toan doanh 
nghiep Viet Nam va cac quy dinh phap ly có lien quan dgn viec lap Nth trinh bay bao cao tai 
chinh yeu du Ban T6ng Gam d6c phai có nhirng tiac tinh va gia dinh anh Wang dart s6 lieu 
bao cao ve cong nd, tai san va viec trinh bay cac khohn cong nO va tai san tram tang tai ngay 
lap bao cao tai chinh rieng ding nha cac s6 lieu bao cao tie doanh thu va chi phi trong su5t 
nam tai chinh. Mac du cac tick tinh kg toan dtiOc lap bang tat ca stt higu biat cua Ban Tang 
Giam d6c, s6 thac to Oat sinh co the" khac vai cac tteic tinh, gia dinh clat ra. 

Tien va cac khofin Dicing dildng Wen 

Tien va cac khoan tuting dating hen bao gem hen mat tai quy, cac khoan hen gal khong kq 
han, cac khoan dau tit Nan han, có kha nang thanh khohn cao, de clang chuygn d6i thanh 
Wen va it nil ro lien quan dart viec bin deng gia 

Cac khoin dau tct tai chinh 

Chang khan kinh doanh 

Chang khoan kinh doanh la dc khoin cht'ng khoan du'Oc T6ng Cling ty nam gilt vai mitt dich 
kinh doanh. Chang khoan kinh doanh du'dc ghi nhan bat ilau tit ngay Tang Cling ty co quyen 
sa hirti va du'c1c xac dinh gia tri ban au theo gia h.i hop ljf cua cac khan thanh toan tai thdi 
digm giao dich phat sinh Ong cac chi phi lien quan clan giao dich mua chang khoan kinh 
doanh. 

Tai cac kit ke toan bap theo, cac khoan &au tu' chang khoan Wog xac dinh theo gia g6c trit 
cac khohn giarn gia chang khoan kinh doanh. 

Da phang giarn gia chithg khoan kinh doanh duVc trich lap theo cac quy dinh ke toan hien 
hanh. 

Cac khohn deo tu' nam gill den ngay dao /tan 
3 

Cac khohn (Tau tu' nam girt den ngay dao hen bao gem cac khohn d5u tu' ma Tang Cong ty có 
dinh va kha nang girt dart ngay Mc) han. Cac khoan 	tu' nam girt dEn ngay dao hen bao 

gem: cac khohn hen gal ngan hang 05 kir han va cac khohn cho vay nam girt den ngay dao a 	han vai muc dich thu lai hang kir. 

3 	 Cac khohn Tau hi nam girt den ngay dao hen du'oc ghi nhan bat d'au tit ngay mua va du'Oc xac 
dinh gia tri ban Mu theo gia mua va cac chi phi lien quan den giao dich mua cac khohn clau 
tu'. Thu nhap lai tit dc khoan irau tit nam girt dEn ngay dao hen sau ngay mua du'Oc ghi nhan 

3 	 hen Bao do kat qua host Ong kinh doanh hen cd sa dti thu. 

Cac khohn 	hi nam girt den ngay dao hen duck xac dinh theo gia g5c trii di da phong phai 
thu kho dol. 

phang phai thu kho dal cua cac khoan 	tu' nam girt den ngay dao hen Chick trich lap 
theo cac quy dinh ka toan hien hanh. 
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Cac khohn cho vay 

❑ Cac khan cho vay du'Oc xac Binh theo gia g6c trit di cac khan clif phong phai thu kho dol. Dki 
phi:mg phai thu kho dal cac khan cho vay cua Tang Cong ty du'Oc trich lap theo cac quy dinh 
kg tan hien hanh. 

Ei 	 Dau Wye° cling ty con 

Cling ty con la cac ding ty do Tang Cling ty kigm soat. Viec kigm soat dat du'Oc khi Tang Cling 

El 	
ty có kha nang kigm soat cac chinh each tai chinh va hoat Ong cua cac cling ty nhAn dau tu' 
nham thu dudc Idi ich tit hoat deng cua cac ding ty nay. 

Batt tu' vacs ding ty lien kat 

❑ Cling ty lien kEt la mot ding ty ma Tong Cong ty co anh hutting dang kg nhitng khong phai la 
❑ cling ty con hay ding ty lien doanh cua Tang Cling ty. Anh Wong clang kg thg hien a quyen 

tham gia vao viec data ra cac quyEt dinh 	chinh sach tai chinh va hoat Ong ca ben nhAn 
❑ dau tu' nhttng khong di anh hitting ve mat kigm soat hoac Tong lam sat nhilng chinh each 

nay. 

Tang Cling ty ghi nhan ban day khohn dau tu' vao ding ty con, ding ty lien kat theo gia g6c. 
❑ Tang Cong ty hach toan vao thu nhap tren Bac) cao kEt qua host ging kinh doanh khohn difig 

chia tii loi nhuan thuan ley kg ca ben nhan dau tu' phat sinh sau ngay dau tu'. Cac khohn 
❑ khac ma Tang Cling ty nhan du'oc ngobi Idi nhuan clu'Oc chia Mick coi la phan thu hei cac 
❑ khoan dau tit va du'Ocghi nhan la khohn giam trii gia g6c eau tu'. 

❑ Cac khan dau tu' vao cling ty con, ding ty lien kEt dUdc trinh bay trong Bang can dai led tan 
theo gia g6c bit di cac khan dy' phong giam gia (nEu 	Dy' phong giam gia dau tu' vao ding 
ty con, °Ong ty lien kEt du'Oc trich lap theo quy dinh tai Thong tu' s6 228/2009/TT-BTC ngay 
07 tang 12 am 2009 dm BO Tai chinh vessl-lu'eing dAn chE de trich lap va sit dog cac khan 

0 	
di/ phong giam gia hang ten kho, tan that cac khan dau tit tai chinh, no phai thu kho del va 
bao hanh san pham, hang ha, ding trinh xay lap tai doanh nghier, Th8ng tu' s6 

0 	 89/2013/U-8TC ngay 28 tang 6 nam 2013 ca BO Tai chinh ve viec site dal ba sung Thong 
tu' s6 228/2009/TT-BTC va cac quy dinh kg tan hien hanh. 

U 
Dau tu' oho cling cy von cua chin vi khic 

eau tit vao ding cu van cua don vi khac phan anh ac khohn eau tu' ding cu van nhu'ng T6'ng 
Gang ty kh8ng có quyen kigm soat, Ong kigm soat hoac co anh hu'aing clang kg dai veti ben 
clutIc eau tu'. 

Khan dau hr vao ding cy van cac ddn vi khac du'oc pan anh theo nguyen gia trii cac khan 
dpi phong giam gia dau tu'. 

Nd phai thu 

Nd phai thu la s6 ben co thg thu hei cua khach hang hoac cac (la tu'ong khac. Nd phial thu 
du'Oc trinh bay theo gia try' ghi so" &it di cac khan dti phong phial thu kho dbi. 

Dy' phong phai thu kho del du'dc trich lap cho nhatig khan nO phai thu da qua flan thanh tan 
tii sau tang tra len, hoac cac khan nd phai thu ma nguOi nO khO có kha nang thanh town do 
bi thanh ly, pha san hay cac kb!) khan Wag tit. 

A 	 16 
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Hang ton kho 

Hang ton kho du'dc xac dinh trgn cci sd gia th5p hdn giaa gia ggc va gia tri than có the' thot 
hien du'dc. Gig g6c hang ton kho bao Om chi phi nguyen vat lieu trot tigp, chi phi lao eking 
trot tip va chi phi san xu5t chung, ngu có, 	có du'Oc hang fen kho d die digm va trang thai 
hien tai. Gia g6c cua hang ton kho du'Oc xac dinh theo phu'dng phap binh quan gia quyan. Gia 
tri than có the" thud hien &Mc dudc xac dinh bang gia ban u'ac tinh trio cat chi phi ac tinh de" 
han thanh san phgm ding chi phi tip thi, ban hang va phan ph6i pat sinh. 

D• 
Du  pheng giarn gia hang ton kho cua Tgng Cong ty dudc trich lap theo cat .quy dinh kg tan 
hien hanh. Theo do, T6ng Cong ty dudc pap trich lap dy phang giam gia hang ton kho loi 
thdi, hong, kern phgm chat va trong trang hgp gia g5c dm hang ton kho cao hdn gia tri 
than có thg thuc hien du'dc tai ngay kgt thdc narn tai chinh. 

Tai san c5 dinh hilru hinh va kh5u hao 

Tai san c6 dinh hifu hinh dudc trinh bay theo nguygn gia bit gia tri hao mon lOy kg. 

Nguyen gia tai san co dinh hifu hinh bao gom gia mua va tan bO cat chi phi khac lien quan 
trot tip dgn viec difa tai san vao trang thai san sang set dung. Nguyen gia tai san c6 dinh hiTu 
hinh do ty lam, to xay dyng bao Om chi phi xay dyng, chi phi san xu5t thud to pat sinh 
Ong chi phi lap crat va choy thd. 

Tai san c6 dinh hiYu hinh du'dc kh5u hao theo phudng pap Wang tang clya tren thdi gian 
KM dung tick tinh. Thdi gian khau hao co thE nhir' sau: 

Nam nay 

3 	 Nha cda NA vat kin trot 	
(S5 nam) 

5 - 25 

May mot va thigt bi 	 5 - 10 
Phuting tien van tai 	 6 - 10 
Thigt bi van phong 	 3 - 7 

Thud tai san 

3 
M8t khohn thug dudc xem la thug tai chinh khi pan lan cat quygn Idi va rui ro ve quyen sd 

a 	tau tai san dudc chuygn sang cho ngudi di thug. T5t ca cat khohn thug khac du'dc xem fa thug 
hoot dOng. 

j 
Tang Ong ty ghi nhan tai san thug tai chinh la tai san ca Tang C8ng ty theo gia tri hdp ljr 

D 	 coa tai san thug tai thdi digm kW' Mu thug tai san hat theo gia tri hien tai ca khan thanh 
tan tin thug t5i thigu, ngu gia tri nay th5p hdn. No phai tra ben cho thug toting Yng du'dc 

O ghi flan trail bang can d'6i kg tan nhit mot khan nO phai tra vg thug tai chinh. Cat khan 
thanh tan tin thug &tic chia thanh chi phi tai chinh va khan phai tra nO g6c nham dam 
bao ty le lei sat dinh 10 c5 dinh ten s5 du' nd eon lei. Chi phi thug tai chinh du'dc ghi nan 

n 
vao kgt qua hoot dOng kinh doanh, trio khi cat chi phi nay trot tip hinh thanh nen tai san di 
thug, trong trang hOp do se dac von hoa theo chinh sach kg toan cua T6ng Cong ty vg chi 

3 	 phi di vay. 

MOt khan thug dudc xem la thug hoot cging khi ben cho thug van dudc hang phan lOn cat 
quyan lOi va phai chlu rdi ro vg quygn sO Wu tai san. Chi phi thug hoot Ong du'dc ghi nhan 

n vao Bao cao kat qua hoot ging kinh doanh theo phu'dng pap duffing thang trong su5t thai 
gian thug. Cac khan tin nhan du'dc hat phai thu nham too dieu kien ki kgt hOp d8ng thug 

J hoot Ong ding  difc5c ghi nhan theo phang pap Ming tang trong su5t thdi gian thug. 
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Cac tai san di thus tai chinh du'dc kh5u hao tren thai gian WOO dyng utc tinh tu'dng ty' 	ap 
dung vai tai san thuec sa hriu dm Tang Cong ty ho5c tren thai gian di thus, trong truang hdp 
thai gian nay ng5n hdn, cu the nhu' sau: 

N5m nay  
(So n5m) 

Phuting tin van tai 	 6 - 10 

Q Tai san c6 Binh v5 hinh va Mau hao 

Q Tai san ca dinh v8 hinh the hien gia trj phan mem may tinh, du'dc trinh bay theo nguyen gia 
bit gia tri hao man lay la 

Phan mem may tinh la phan mem phyc vu cong tic guar! ly hoat Ong san xu5t kinh doanh 
dm Tang Ong ty. Cac phan mem may tinh du'dc kh5u hao theo thai gian hriu dung utc tinh 
trong yang 3 n5m theo phuting phap during thing. 

Chi phi x5y thing cd bin rid dang 

Cac tai san dang trong qua trinh xay dung phyc vu myc dich san xuat, cho thus, quan tri hoc 
cho bat los/ myc dich nao khac du'dc ghi nh5n theo gia g6c. Chi phi nay bao gem cac chi phi 
can thiEt de hinh thanh tai san pha hop vol chinh sach ke tan caa COng ty. Viec tinh kh5u 
hao caa cac tai san nay du'dc ap dung gi6ng nhu' vai cac tai san khac, b5t deu tit khi tai san 0 
vao trang thai san sang sit dung. 

Cfic khoin tra trutic 

Chi phi tra truac bao gem cac chi phi thy'c to d5 phat sinh nhuOg c6 lien quan dEn ket qua 
hoat Ong san xual kinh doanh c0a nhreu kif led tan. Chi phi tra trock bao gem khan tra 
&Li& tin title van phang va cac khan chi phi tra trutc khac. 

Tien thus van phang the hien s6 ben thus van phang d5 duvic tra tni6c. Tien thus thus van 
phang tra trade du'dc phan 1)6 vao bao cao kEt qua hoat clang kinh doanh theo phuting phap 
during thing tu'dng Ong vai thai gian thus. 

3 	 Cac khan chi phi tra trtroc khac bao gem gia tri cong cu, dyng cu, linh Men loaf nha 	xu5t 
dung va &pc coi la c6 khi nang dem lai 10i ich kinh to trong tu'dng lai cho Tang Cong ty. Cac 
chi phi nay thick van him dati hinh that cac khan tra trade dai Flan va du'dc Oen b6 vao bao 
cao kEt qua hoat Ong kinh doanh, sii dung phuting phap Wang th5ng theo thai gian tau 
dyng uric tinh. 

Cac khoon du 	phai tra 

Cac khan dO phang phai tra dock ghi nh5n khi Tang C8ng ty c6 nghia vu nO hien tai do Wet 
qua tit met sy' kien d5 xby ra va Tang COng ty ce khi Wang phai thanh tan nghia vu nay. Cac 
khan du' phang du'Oc xac dinh teen cd sa uric tinh dm Ban Tang Gam d6c ve cac khan chi 
phi can thiet de thanh tan nghia vu no nay tai ngay ket thac nam tai chinh. 

Doanh thu chu'a thut hrin 

J Doanh thu chu'a thifc hien the hien s6 tin caa khach hang d5 tra trade cho met hoc nhieu kif 
led tan ve cho thus tai sari. 

a 
18 



TONG CONG TY Co PHAN XAY LAP DAU KHI VIET NAM 
THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH RIENG (Tien theo) 	 MAU SO B 09-DN 

Ghi nh6n doanh thu 

Doanh thu ban hang du'Oc ghi nhen khi &Ong thiti them man tat ca nam (5) dieu kren sau: 

(a) Tang C8ng ty d5 chuyen giao phin Ion rui ro va Idi ich gin lien vei quyen so Nib san 
phim hoec hang hem cho nguoi mua; 

(b) Tang Cling ty khong can nam girt quyen guar' 11% hang hem nhu' ngu'eti set hrtu hang h6a 
hoc quyen kiem soat hang km; 

(c) Doanh thu du'Oc xac dinh tu'dng del chic chin; 
(d) Tang Cling ty se thu du'dc lOi ich kinh to tit giao dich ban hang; va 
(e) Xac dinh du'Oc chi phi lien quan dEn giao dich ban hang. 

Doanh thu cua giao dich ve cung c5p dich vu dude ghi nhen khi kEt qua cua giao dich do du'Ic 
xac dinh met cach ding tin cay. Trutng hdp giao dich ve cung cap dich vu Hen quan den nhieu 
nam thi doanh thu du'Oc ghi nhen trong nam theo kat qua phi], cong viec d5 hohn thanh tai 
ngay cila bang can da ke" toan cea nam do. Kit qua cua giao dich cung cap dich vu du'Oc xac 
dinh khi thcia man tat ca ban (4) dieu kien saw 

(a) Doanh thu dude xac dinh tu'dng dai chic chin; 
(b) CO khi n5ng thu du'Oc Idi ich kinh tete giao dich cung c5p dich vu do; 
(c) Xac dinh du'Oc phin ding viec hohn thanh tai ngay cea bang can dai kEtoan; va 
(d) Xac dinh du'Oc chi phi phat sinh cho giao dich va chi phi de hoar' thanh giao dich cung c5p 

dich vu do. 

•Doanh thu tit hdp dBng xay dyng dm Tang Cling ty du'Oc ghi Men theo chinh sach ke" toan 
dia Tang C8ng ty ve hdp Tong xay dung (xem chi bet dutli day). 

Lai ben gel du'oc ghi nhen teen cd so don tich, du'oc xac dinh teen s6 du cac tai khohn tien gel 
va lai suit ap dyng. 

La i tit cac khohn 	tu' dude ghi nhen khi Tang C8ng ty co quyin nhen khohn 15i. 

Hcip Bong xay dyng 

Doanh thu va chi phi cOa hdp dBng xay dyng cludc ghi nhen theo 2 tniling hdp saw 

(a) Tnieng hdp hdp ding xay dung quy dinh nha thu du'Oc thanh toan theo Wen do ICE hooch, 
khi kEt qua thut hien hdp eling xay dung du'oc tick tinh met cach Bang tin cay, thi doanh thu 
va chi phi lien quan den hdp dBng dudc ghi nhen tu'dng ctng veii phsan cong viec d5 hoan thanh 
do nha thu ty' xac dinh vao ngay lip bao cao tai chinh ma khong phy thuec vao hem ddn 
thanh toan theo tien de Id hooch di lip hay chu'a va s6 tien ghi tren hem ddn la bao nhieu. 

(b) Trtmng hop Nip Tong xay thing quy dinh nha thu du'Oc thanh toan theo gia tr.i khi lu'Ong 
thy'c hien, khi kEt qua thut hien hdp dBng xay clUng du'Oc xac dinh met cach clang tin cay va 
du'oc khach hang xac nhen, thi doanh thu va chi phi lien quan den hdp ang du'oc ghi nhen 
taring ang voi phin cong viec era hohn thanh thick khach hang xac nhen trong nam du'Oc phan 
anh tren hem ddn di lip. 

Phin cling viec d5 hoar' thanh &roc tinh bang tit 14 phin tram giria chi phi phat sinh cua phin 
cling viec 	hohn thanh tai ngay ket th6c nam tai chinh so yeti tang chi phi du toan cim hop 
Tang, ngoai trii trueng hdp chi phi nay kh8ng tuting du'clng voi phin kh6i luring xay lip d5 
hoar' thanh. Khohn chi phi nay do the' bao gBm cac chi phi phy them, cac khoan bBi thu'ling va 
chi thueng thyt hien hdp (Ring theo them thuen vei khach hang. 

Khi kEt qua thy'c hien hdp slang xay dung kh8ng the du'oc uric tinh met cach Bang tin cay, 
doanh thu chi du'cic ghi nhen biting during voi chi phi cim hdp dBng da phat sinh ma viec du'Oc 
hoan tra la Ming d6i chic chin. 
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Ngooi tg 

Cac nghiep vu pat sinh bang ngogi to duOc chuygn dai theo tq gia tai ngay pat sinh nghiep 
vu. S6 dd cac khan muc tin to có g6c ngopi to tai ngay kEt thiic n5m tai chinh cluOc chuygn 
da theo ty gia tai ngay nay. Chenh lech ty gia phat sinh du'oc hach tan vao bao cao kat qua 
hog Clang kinh doanh. 

Chi phi di vay 

Chi phi di vay cluOc ghi nh5n vao chi phi san xu5t, kinh doanh trong nam khi pat sinh, trir khi 
du'Oc v6n hoa theo quy Binh cua Chugn mut kg tan Viet Nam s6 16 "Chi phi di vay". Theo do, 
chi phi di vay lien quan truc tigp dEn viec mua, 	xay ddrig ho5c san xual nhO'ng tai san 
can met thdi gian tudng dal dai de hoar' thanh dua vao sir dung hoc kinh doanh du'Oc cong 
vao nguyen gia tai san cho dEn khi tai san do du'Oc du'a yap sit dung hoc kinh doanh. Cac 
khan thu nh5p pat sinh tir viec &au tu' tam thdi cac khan vay du'Oc ghi giam nguyen gia tai 
san co lien quan. 061 vii khan vay Meng pac vu viec xay dung tai san c6 dinh, b5t Ong san 
dau tu', vay du'Oc v6n ha kg ca khi thdi gian xay dung du'ai 12 thang. 

Thug 

Thug thu nh5p doanh nghiep thg hien tang gia tri cda s6 thug phai tra hien tai va s6 thug 
ho5n 

S6 thug phai tra hien tai duOc tinh dda trail thu nh5p chiu thud trong n5m. Thu nh5p chiu 
thug khac vai lOi nhu5n trutic thus duoc trinh bay trin Bao cao kEt qua hog Clang kinh doanh 
vi thu nh5p chiu thug kh8ng bao gom cac khan thu nh5p hay chi phi tinh thug hoc dirOc 
khgu bit trong cac nam khac (bao gEm ca 0 mang sang, nEu co) va ngai ra khang bao gErn 
cac chi tieu khong chiu thus ho5c kheng &Ric kh5u Wt. 

Thug thu nh5p hogn Iai du'oc tinh teen cac khan chenh loch girra gia tri ghi so va cd sd tinh 
thus thu nh5p cda cac khan muc tai san hoc cong nd tren bao cao tai chinh va &Ric ghi 
nan theo phuting phap Bang can d6i kg tan. Thus thu nh5p hart lai phai tra phial du'oc ghi 

3 	 nhOn cho t5t ca cac khan chenh loch tam thdi con tai san thug thu nhOp hoan lyi chi duOic ghi 
nan khi chSc ch5n có du Idi nhu5n tinh thug trong tddng lai de kh5u trit cac khan chenh 
loch tam thdi. 

a 	Thud thu nh5p 	lyi ddig xac dinh theo thug suit dd tinh se áp dung cho n5m tai san cltrOc 
thu Kai hay no phai tra &fig thanh tan. Thug thu nh5p ho5n Iai du'ig ghi nh5n vao bao cao 
kEt qua hoyt clang kinh doanh va chi ghi vao vein chii sii hriu khi khan thug do co lien quan 
dEn cac khan muc du'oc ghi th5ng vao van chti th hitu. 

3 
Tai san thus thu nap han Iai va no thug thu nh5p hoa'n lai phai tra du'Oc bu trif khi Tang 
Cong ty co quyEri hdp pap de" ba trb' giria tai san thug thu nh5p hien hanh veil thug thu .nh5p 
hien hanh phai flop va khi cac tai san thug thu nh5p han lyi va nci thug thu nh5p han Iai 
phai tra lien quan tdi thug thu nh5p doanh nghiep duOc clan Ijr bdi ding met cd quan thug lib 
Tang Cong ty co du dinh thanh than thug thu nh5p hien hanh teen cd sir than. 

Viec xac dinh thug thu nh5p cila Tang C8ng ty can vao cac quy dinh hien hanh Ve thug. Tuy 
nhien, nhring quy dinh nay thay dai theo tiing thdi kjr va viec xac dinh sau ding v'e thug thu 
nh5p doanh nghiep thy thuec vao kEt qua kigm tra cua cd quan thug co thgm quyEn. 

Cac loci thug khac du'Oc ap dung theo cac lug thug hien hanh tai Viet Nam. 

J 
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5. 	TIEN VA CAC KHOAN TUUNG DUUNG TIEN 

SE cool nam SE tau nim 

VND VND 

Tien mat 1.088.501.990 2.942.182.145 

Tien gal ngin hang Ichong ky han (i) 490.508.726.583 397.100.388.226 

Cac Ichohn Ming doting ben (ii) 122.973.451.008 125.500.000.000 

614.570.679.581 525.542.570.371 

(i) Tien gal ngan hang tai ngay 31 thing 12 n5m 2016 bao gom s8 ban khoang 24,2 ty VND gui 
tai Ngan hang Thin:Mg mai TNHH MN Doi Dudng (trufic day la Ngan hang TMCP Dai Didng 
"OceanBank") Bang tam ditng giao dich theo chi dao cua Ngan hang Nha nu& Viet Nam. 

(ii) Cac khoan tu'dng dining tin to' ngay 31 thing 12 nam 2016 phan anh cac khohn Wen 01 
ngan hang có kY han g6c thong qua 3 thing, bao gom s6 den khoang 57,8 ty VND gul to 
OceanBank Bang tam dung giao dich theo chi dao cCia Ngan hang Nha nu& Viet Nam. 

Ngay 08 thing 5 n5m 2015, Ngan hang Nha nu'elc Viet Nam ire chinh thitc bap quan va 
chuyen d6i mo hinh hoat long cua OceanBank thanh Ngan hang Thuting mai TNHH MTV do 
Nha nutc lam ch0 sä hub. Do do, Ban T6ng Gam d6c tOng COng ty danh gia rang cac khohn 
ben gui net' tran van có khi nang thu hei, khong có run ro ton that va theo do, kh8ng phai 
trich lap cid phang din th5t tai san. 

6. 	DAU TU.  TAI CHINH NGAN HAN 

--D 

J 
D 
D 

Saadi dm So dao dm 

Gia gic Di/piing Gii goc Dilphang 

a. Ch'ing khoin kinh doanh 

Cling ty CO phin Diu tit ray dig 
Thitchg mai Diu khi - IDICO 

Ong ty CO phin Die bi Nia ngoal thit 
Diu khi (PVC-Metal) 

Ong ty CO phin ray lip Diu khi Thai 
Binh Dildng (PVC-TBD) 

Ong ty Co phin Dia be Diu khi (PVL) 

b. Nu tit nArn gie den ngay dao han 

VND 

152.668.065.000 

136.068.065.000 

14.600.000.000 

2.000.000.000 

VND 

123.481.055.000 

109.596.055.000 

13.885.000.000 

YND 

201.868.065.000 

136.068.065.000 

14.600.000.000 

2.000.000.000 

49.200.000.000 

YND 

158.339.452.000 

101.654.452.000 

13.885.000.000 

42.800.000.000 

Tien gii ki( han (i) 
	

58.916.059.636 	 55.836.341.768 

(i) Thg high khoan den gift có kir han 4 thing tai Ngan hang Thu'dng mai Co phan Viet Nam Thinh 
Vu'cing - Chi nhanh TrZn Hting Dao, 15i suit 5,5°/0/narn. 

7 
iJ 
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7.  PHAI THU NGAN HAN CUA KHACH HANG 

SO cool nam SO diu nam 

VND VND 

Ban quan lc( dif an Dian kit Dau khi Thai Binh 2 27.233.107.690 27.233.107.690 

Ong ty CO phan Xay lap D'au khi Ha Nal 93.820.679.496 93.745.194.564 

Cong ty CO phan Tang Cong ty Xay lap 	khi Nghe An 86.719.910.935 87.423.358.457 

TO hdp nha thau JGCS 79.155.008.218 49.350.205.205 

Ban quan ly cac Dif an Wang thuy 49.602.076.008 91.500.697.700 

Cac khohn khac 288.822.340.629 441.396.730.479 

625.353.122.976 790.649.294.095 

Trong do: 

Phil thu khich hang ngan han la cac ben lien quan 
(Chi tiet tai Thuyet minh s6 38) 

378.022.350.728 346.278.263.269 

8.  TRA TRUtor CHO NGU67 BAN NGAN HAN 

SO cuel nam SO diu nam 

VND VND 

Cong ty CO Wan Dau tii Xay lap Dau khi IMICO 138.560.634.501 238.256.667.098 

Cong ty co.  phan Xay lap Nu khi Ha Nai 108.941.703.158 113.089.334.990 

FLSmidth Wadgassen 69.202.792.277 174.599.500.950 

Tang &gig ty Lap may Viet Nam 16.032.830.809 

Cac khoan khac 806.873.096.581 570.157.941.889 

1.123.578.226.517 1.112.136.275.736 

Trong do: 

Ira fru* cho nguiN bin la cac ben lien quan 
(Chi ti& tai ThuyOt minh so 38) 593.170.210.455 324.533.720.891 
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D 	 9. 	PHAI THU VI CHO VAY 

3 	 SO alai rim 	 Sado dm  

	

Gag& 	Ditphong 	Gli gac 	Dtiphang 
3 	 VND 	 VND 	 VND 	 VND 

a) Ngin han 

3 	 COng ty CO phin Khach san Lam Kinh (i) 	200.000.000.000 	124.356.150.003 	 - 
Clang ty Co phin Diu tit Xay lip Diu khi 	179.912.859.769 	167.153.319.304 
Sai Gan (PVC-SG) (i) 
COng ty Co phin Diu to )(ay ding Thttdng 	101.620.000.000 
mai Diu khi - IDICO (i) 

Cling ty Co phin Diu to Ha ling va DO thi 	60.587.520.000 	 28.835.361369 	28.835.361.369 
3 	 Diu khi (PVC Petroland) (i) 

Ong ty Co phin Tang COng ty Xay lip Diu 	22.623.638.889 	10.474.032.816 
3 	 khi Naha An (PVNC) (I) 

3 Cling  ty CO Phan mia bi NOi ngoai that 

	

10.997.669.735 	10.997.669.735 	14.447.669.735 	14.447.669.735 
Diu khi (PVC-Metal) 

 

J 575.741.688.393 	312.981.171.858 	43.283.031.104 	43.283.031.104 

3' 	 b)Dai han 

3 	 COng ty Co phin Khich san Lam Kinh 	 200.000.000.000 	124.356.150.003 
Ong ty Co phin Oiu to Xay lip Diu khi 	 179.912.859.769 	167.153.319.304 

A' 	 sai Gan (PVC-SG) 

Cana ty CO phin Diu tit Xay doll Airing 	 101.620.000.000 	5.467.156.000 
mai Diu khi - IDICO 
COng ty Co phin Diu ht Ha ring vi DO thi 	 60.587.520.000 	5.922.385.000 

3 	 Diu khi (PVC Petroland) 

3 	
Cong ty CO phin -ring COng ty Xay lip Diu - 	 22.623.638.889 	1.235.238.889 
IN Naha An (PVNC) 

 

3 	 - 564.744.018.658 304.134.249.196 

3 
(i) S6 du' phai thu cho vay cac ding ty nay the hien: a) s6 hen Tang Cong ty stY dung hen vay 

Hdp Tong  tin dung s6 10/2010/HDTD-OCEANBANK-PVC ngay 20 thang 10 nam 2010 gia 

3 	
Non hang Thu'dng mai Co phen Doi Du'dng (nay la Ngan hang Thu'dng mai TNHH MTV Dai 
DtRing - OceanBank) va T6ng Cling ty de thanh toan ho Cong ty C6 phen D'au ttiva Xay Igp 

J 
Deu khi Sai Gan, Cling ty C6 phen Deu tU Xay irking Thu'dng mai Dau khi - IDICO, Cong ty CO 
phen Deu hi Ha tang va 08 thi Dau khi va Cling ty C6 phen Tang Cling ty Xay lap Deu khi 

3 	 Nghe An ve viec chuyen nhu'cing phen; va b) s6 hen Tang Cling ty sit dung hen vay tai Hdp 
dOng tin dung s6 603/201 1/HDTD-OCEANBANK-PVC ngay 31 thang 12 nam 2011 de cho Cling 

3 	 ty C6 phen Khach san Lam Kinh (Khach san Lam Kinh) vay v6n, muc Bich de 116 trd v6n san 
xugt kinh doanh cho Khach san Lam Kinh. Theo Cling van s6 7697/2014/CV-Oceanbank ngay 
09 thang 12 nam 2014 cUa OceanBank, thdi diem thanh toan cac khohn vay not tren da du'dc 
gia han dEn ngay 31 thang 12 nam 2017. Tang Cling ty danh gia kha Wang va gia tri do the 
thu hoi cha cac khohn thanh toan ha hoc cho vay loi nay lam cd sd cho viec trich lap du 
phong phai thu khd dai. Tai ngay lEp bao cao tat chinh rieng nay, T6ng Cling ty dang tip tuc 
lam viec vdt cac cling ty teen de thu hoi cac khohn thanh toan ha hogc cho vay de thanh toan 
cac khohn vay cCia Oceanbank neu tren, nhem tang aging kha nang thanh toan ctia T6ng 
COng ty cling nhi.t de phu hdp vdt cac quy Binh ye quan tri ding ty ap dung cho tong ty doi 
chUng. 
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10. PHAI THU KHAC 

D 	 SE coal nam 	 SE Eau nim 

	

VND 	 VND 

D 
3 

3 
3 
3 
3 

3 
(i) Phial thu tii Ngan hang Thu'dng mai Co phan Sai Gen - Ha Niel (SHB) - Chi nhanh Ha Nei the' 

hien khohn ben ngan hang nay khau trir ti' tai khoan tien gel cua Tang COng ty tai SHB 
thu hoi nd den han dm Tang °ling ty tai SHB - Chi nhanh Thang Long. Tang Ging ty guy& 
dinh ben hanh khai kien SHB 	doi Iai s6 ben (la bi SHB khau 	Tai ngay lap bao cao tai 
chinh rieng nay, vu kien van dang thick Tea an Nhan dan quan Hohn Kiem xem xet va xif I. 
Bao cao tai chinh rieng kern theo chu'a bao gom cac dieu chinh có the có lien quan den van de 
nay. 

3 	 (ii) Phai thu ve viec thyt hien nghia vu bao lanh the hien khoan ben cac ngan hang da kh5u trif 
tit tai khohn ctia Tang C8ng ty thyt hien nghia vu bao lanh cho cac hqp (long tin dyng ma 

3 	 Tang Cong ty clang ra bao lanh (xem them tai Thuyet minh s6 39). 

3 
a 
3 
3 
3 

I 

j 

3 	 24 

a) Ngan han 

- Phai thu Ve Iii cho vay, hO try/ van, Iãî phat charn thank 
toan, cham tra 

- 1(9 cu'gc, k9 guy% 

- Phai thu Ngan hang TMCP Sai Gan - Ha Nia - chi nhanh Ha 
N6i (i) 

- Phai thu ve vrac thyt hEn nghia vy bao linh (ii) 

- Phai thu ve c6 tat ye Idi nhilan dugc chia 

- Phil thu ngin han khac 

b) Dai han 

- 0 cL4lc, ki guk 

434.275.248.935 

105.463.968.095 

70.044.067.535 

46.233.778.156 

42.328.848.975 

24.579.464.014 

145.625.122.160 

55.393.916.889 

55.393.916.889 

1.051.585.014.870 

106.113.162.811 

570.628.281.271 

46.233.778.156 

91.468.656.510 

46.291.634.955 

190.849.501.167 

55.393.916.889 

55.393.916.889 

489.669.165.824 1.106.978.931.759 
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11. NO xiiu 

Thong tin ve mot s5 khohn ncr x5u chU yeu dm -Ring Cong ty tai ngay kEt thilc nom tai chinh 
nhu' sau: 

So mm nam S5 din nim 

Gil tri co the Gil tri co the 

Da bign9 Gil got thu hal Gil glic thu Iii 
VND VW VND VND 

Ging ty CO phin Khadi san Lam Kinh 206.138.310.290 75.643.849.997 221.227.199.179 90.732.738.886 
Cong ty CO phin Diu td Ay lip Diu khi 179.912.859.769 12.759.540.465 201.627.102.195 27.804.372.891 
Sii Gan (PVC-SG) 
Cong ty CO phin Xiy lip Diu khi HO Nal 

3 
140.897.486.584 703.859.970 155.457.024.682 18.628.629.266 

(PVC-HN) 

Ding ty CO phin Diu td Xiy lip Diu khi 66.697.689.389 - 181.337.477.840 41.572.357.416 
IMICO 
Cong ty CO phin Thi tong Cd gia va Lip 
may Diu khi (PVC-ME) 

69.605.577.963 2.124.802.914 69.605.577.963 3.022.782.195 

Cong ty Co phin Xay lip Diu khi Mien 63.943.147.786 61.611.264.659 23.030.048.513 
Ting (PVC-NT) 3 
Ngan hang lifting moilICH MTV Doi 42.328.848.975 45.492.182.308 

Cling ty Co phin Diu td ray dyng 37.506.687.346 44.672.654.196 1.250.162.580 
Vinaconex - PVC 
Cong ty CO phin -rang Cam ty Xay lip Nu 
khi Nghe An (PVNC) 

33.038.323.852 25.555.543.731 909.670.604 

Cong ty CO phin Ay lip Diu khi PVC - 30.495.439.099 100.965.000 45.198.043.065 18.383.943.809 
Tniang So'n 

Ding ty CO phin ray lip Dau khi 2 27.426.673.819 27.426.673.819 
Cong ty Co phin Diu tit Ha tOng vi Da till 23.430.495.547 1.200.720.338 133.409.071.522 71.964.870.404 
Diu khi (PVC Petroland) 
Cong ty CO phin Thiel 14 NOi ngooi that 18.265.262.039 663.532.019 21.715.262.039 1.759.643.754 
Diu kill 

 

Ong ty CO phin Kinh doanh Dich vu cao 
cip Diu khi ViOt Nam 

18.000.000.000 23.575.990.000 23.575.990.000 

Cong ty CO phi) Diu khi Ding DO (PVC- 15.704.792.955 3.242.335.500 16.204.792.955 7.565.449.500 
Dang Do) 

Ong ty Co phin Diu Wray dyng Ibifdng 
moi Diu khi IDICO 

116.380.911.198 105.354.179.110 

Cong ty CO phin Diu td Xay dung va 40.000.000.000 12.000.000.000 
Thddng moi An lbinh Pt* 
Ngin hang Tinning moi Co phin Sai Gan - 39.213.925.313 
Ha Na 

11 

25 

3 
D 

D 

3 

j 

3 

3 

3 
3 
3 
3 

3 
a 
3 

3 

3 

3 
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12. 	HANG TON KHO 

S5 cool nam SO au nam 

Gifi goc De' pilling 	 Gii g6c Dg' phang 

VND VND 	 VND VND 

Nguyen lieu, vat lieu 1.783.962.582 2.293.753.138 

Chi phi san xugt, kinh 2.408.566.303.040 3.552.336.083.415 
13 doanh der dang (i) 

D 2.410.350.265.622 - 	3.554.629.836.553 ••• 

(i) Chi phi san xugt, kinh doanh d8 dang la chi phi cac ding trinh dang trong qua trinh xay thing, 
chi tit theo ding trinh flint sau: 

SO cuoi nam SO die nam 
VND VND 

Nha may Nhiet dien Thai Binh 2 (ii) 2.098.457.348.542 3.188.588.452.314 

Nha may Nhiet dian Wing Ang 1 (ii) 249.677.610.271 250.567.444.291 

Cac ding trinh kirk 60.431.344.227 113.180.186.810 

2.408.566.303.040 3.552.336.083.415 

3 

3 

3 

(ii)  

13. 

Nhu' trinh bay tai Thuygt minh s6 40, do có thay d6i ve thigt kg va ddn gia, T6ng COng ty dang 
de nghi cac cd quan. Nha nutc co thgrn quyen xem xet di& chinh gia tri phat sinh chu'a 
het cira cac du an nay. Bao cao tai chinh rieng kern theo chu'a bao gom bgt k'' dieu chinh nao 
co the co lien quan dEn van de nay. 

CHI Rif TRA TRU(T 

3 SO cuol nam SO die nam 

j 
a) NgAn han 

VND VND 

3 C8ng cu, dung ca xual dung 643.471.158 1.113.527.682 

Chi phi hi talc ngan han khac 533.838.763 

b) Dai han 

643.471.158 1.647.366.445 

j Chi phi ha talc ve thus van phong 53.466.431.043 66.668.132.396 

Chi phi dai han khac 1.429.591.954 4.759.331.937 

54.896.022.997 71.427.464.333 

2 
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1 
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VND 

) 

5.365.263.084 
2.626.113.108 

7.991.376.192 

13.310.845.098 
10.684.731.990 

18.676.108.182  .) 
18.676.108.182 

• 

TONG CONG TY CO PHAN XAY LAP DAU KH1 VIET NAM 
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG (TiEp theo) 	 MAU So B 09-DN 

14. TANG, GIAM TAI SAN 

NGUYEN GIA 

CO DINH HOU HINH 

	

NM ciia na 	May mac 

	

vat kian frac 	na tha al Phddng tian van tai 
Thief bi 

van phong TOng tong 
YND YND YND YND YND 

SO dd din nam 32.194.358.803 6.570.787.981 32.029.396.366 14.005.659.600 84.800.202.750 
Mua sim mól - 165.000.000 502.906.545 667.906.545 
Thanh li, nhuVng bin (1.030.699.663) (1.030.699.663) 
SO dd cum nam 32.194.358.803 6.735.787.981 30.998.696.703 14.508.566.145 84.437.409.632 

GIA TNT HAO MON LOY KE 
So dd dau nam 10.710.017.077 2.707.000.490 21.562.192.800 13.729.039.168 48.708.249.535 
Inch kh5u hao trong nam 2.619.142.020 1.160.325.606 3.436.588.607 379.179.182 7.595.235.415 
Thanh I 	nhu'Ong bin - (1.030.699.663) - (1.030.699.663) 
SO dd cuoi nam 13.329.159.097 3.867.326.096 23.968.081.744 14.108.218.350 55.272.785.287 

GIA TRI ON LAI 

Tai ngay din nam 21.484.341.726 3.863.787.491 10.467.203.566 276.620.432 36.091.953.215 
Tai ngay cua nam 18.865.199.706 2.868.461.885 7.030.614.959 400347.795 29.164.624.345 

Nguyen gia cac tai san c6 Binh da kh5u hao hEt nhu'ng van con sit dung tai ngay 31 thang 12 
nam 2016 la 30.019.313.119 VND (tai ngay 31 thang 12 nam 2015 la 27.755.299.327 VND). 

15. TANG, GIAM TAI SAN CO DINH THUE TAI CHINH 
PhOdng ti4n 

van tai 

NGUYEN GIA 
S5 du' dau nam 

S5 du' cuol nam 

GIA TRI HAO MON LOY KE 
S5 du' cTau nam 
Trich khgu hao trong Warn 
S5 du' cu5i nam 

GIA TRI CON LAI 

Tai ngay dau nam 
Tai ngay cu5i nam 

16. TANG, GIAM TAI SAN CO DINH Vo HINH 

NGUYEN GIA 
S6 du' dau nam 
S5 du' cutil nam 

GIA TRI HAO MON LOY KE 

S5 du' clau nam 

Trich kh5u hao trong nam 
S6 du' cu6i nam 

GIA TRI CON LAI 
Tai ngay dau nam 

Tai ngay cuoi clam 

Phan mZm 
may tinh 

VND 

4.652.380.340 

4.652.380.340 

4.616.377.185 
36.003.155 

4.652.380.340 

36.003.155 
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TONG CONG TY Co PHAN XAY LAP DAU KHI VIET NAM 
THUYET MINH sAo cAo TAI CHiNH MENG (Tiap theo) 	 MAU So B 09-DN 

17. 	TAI SAN Da DANG DAI HAN 

SO culii clam Sadao dm 
Gii NI cii the' 

Gii got 	thu hoi 
Gii tri co the 

Gib goc 	thu hid 
VND 

a) Chi phi sin xuit, kink doanh de dang dii han 
VND VND VND 

Di/ in nha may nhi4t On Quang Trach 1 	26.634.279.956 13.317.139.978 27.859.273.633 14.016.684.459 
DU in nha may X6 sdi Polyester 	 25.759.325.212 9.162.306.880 25.759.325.212 9.162.306.880 
NM di'eu hanh trung tam nhiet dien Long Phil 	13.480.083.636 2.100.000.000 13.780.083.636 
Cic cling trinh khac 	 11.436.734.433 1.618.216.162 11.436.734.433 1.618.216.162 

77.310A23.237 26.197.663.020 78.835.416.914 24.797.207.501 

56 cuol nam S6 cliu nam 
VND VND 

b) Chi phi xay cligng cd bin de dang 

Wan Khu tong nghiep dich vy 115u khi Soai Rap - 127.973.080.823 127.302.717.186 
Tign Giang (i) 

Cling trinh khu 	thi Dai hoc Mu khi 3.883.984.985 3.883.984.985 
Cac cling trinh Ichac 2.692.726.248 2.549.103.985 

134.549.792.056 133.735.806.156 

3 	(I) The hien chi phi xay dyng cd ban dd dang cua Dif an Khu cling nghigp Dich vy 135u khi Sobi 
Rap - Tien Giang ("M/ an") do Tang COng ty tigp nh5n va lam chi!) dau tu' to T5p (loan Dau khi 

3 

	

	 Viet Nam (PVN) theo Quygt dinh s5 7089/QD-DKVN ngay 12 thang 8 nam 2010 caa H5i &Ong 
Thanh vien PVN ("Quyetd1nh 7089/QD-DKVN"). Ngay 08 thang 01 nam 2014, Ban quan ly 

3 	 cac Khu cling nghiep tinh Tien Giang ban hanh Quygt dinh s6 01/QD-BQL quygt dinh ch5m 
dot host Ong Dy' an va thu hei Gi5y chn'ing nh5n 	tu' de- 	cho T6ng Cong ty thu'cWan 3 	 Dki an. NO), 09 thang 01 nam 2014, PVN 115 ban hanh Quygt dinh s6 238/QD-DKVN ve viec 

5 	 d'u'ng that hien Quygt dinh s6 7089/QD-DKVN, theo dó PVN chip thu5n nguyen Vac thanh 
toan cho Ting Cling ty cac chi phi Ting Cong ty daa thy'c hien dau tu' vao dy' an ke to thei 
diem PVN ky bien ban ban giao din the' diem co quyat dinh chsing chuyan nhu'Ong do' an. Deng 
th5i, ngay 20 thang 01 nam 2014, PVN ban hanh Cling van s6 470/DKVN-TCKT gal UBND tinh 

3 

	

	 Tien Giang de nghl UBND tinh Tien Giang chi dao Ban quan Ijr cac Khu cling nghiep tinh Tien 
Giang khong thu'c hien Quyet dinh s6 01/QD-BQL ngay 08 thang 01 nam 2014 va de nghi 

3 	 UBND tinh Tien Giang xem xet th6ng What cha trung PVN nh5n lai Da an to Ting Cling ty. 

Ngay 27 thang 02 Warn 2014, UBND tinh Tien Giang ban hanh Thong bao s6 32/TB-UBND, 
th6ng nh5t cha tru'dng cho lui thii h@n có hieu Itfc caa Quyet dinh s6 01/QD-BQL ngay 08 

3 

	

	 thang 01 nam 2014. Ngay 15 thang 01 nam 2016, Van phong Chinh pho ban hanh COng van 
s6 399/VPCP-KTN yeu c5u PVN khan tnicing that hien chuygn giao Da' an, giai guy& dat digm 

7 

	

	 nghia vu tai chinh lien quan den Tang COng ty trait khi chuye'n giao Drf an cho UBND tinh 
Tien Giang. Ngay 22 thang 8 nam 2016, 136 Tai chinh co Van ban s6 11704/BTC-TCDN gui 

3 

	

	 UBND tinh Tien Giang va PVN de hiking dAn cu thg ve viec chuygn giao Da an tren. Den ngay 
15p bao cao tai chinh Meng nay, qua trinh chuygn giao Do' an van chu'a hoan thanh. Ban TOng 
Giam d5c Ting Cong ty tin ttidng rang Tang Cong ty se thu hoi du'Oc day du cac khoin chi phi 
Tang COng ty da be) ra de thifc hign Da an. Bao cao tai chinh rieng kern theo chu'a bao gem 

dieu chinh nao co the' co lien quan dEn cac 	kign tren. 

13 
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TY a 
phin sa 

	

Gil tri von glp 	Gil Ira van gap 	hal tryc 

	

cull dm 	dau nam 	tiep 

	

VND 	 VND 

Tiro 
quyen 

bleu 
quya 

% Ho* Ong chink 

TONG CONG TY CO PHAN XAY LAP DAU KHI V/eT NAM 
THUYET MINH BAO C.A0 TAI CHINH RIENG (Tiap theo) 	 MAU SO B 09—DN 

18. DAU Tti VAO CONG TY CON 

Thong tin chi bet ve cac ding ty con dm Tang Cling ty tai ngay 31 thang 12 nam 2016 nhu' 
sau: 

Nos 
Minh 
loP va 
lout 

SIT Ten tong ty con 	dong 

1 Ong ty CO phan Diu tif Ha tang 	Thanh 
vi D8 till Diu khi (WC-Petroland) 	phii 
(*) 	 HO Chi 

Minh 
2 	Cling ty CO phan Diu tu'va 
	

Thai Binh 
	

325.000.000.000 
Thildng mai Diu khi Thai Binh 
(PVC-Thai Binh) 

3 	Cong ty CO phin Ka ciu Kim loai Ba Ria - 	286.227.385.833 
va Lip may Dau khi (PVC-MS) 	Wing Tau 

4 	Cling ty CO phan Bit d(ing sin 	Thanh 
	

203.793.940.000 
Xay lip Diu khi Vi§t Nam (PVC- 	phii 
Land) 	 NB Chi 

Minh 
5 	Ciing ty CO phin Xay lap Diu khi 	Quing 

	
200.000.000.000 

Binh Sdn (PVC Binh Sdn) 	Ng5i 

6 	Cong ty CO phin Diu khi Bang Di Ha N§i 
	

195.150.582.565 
(PVC-Deng 08) (*) 

7 	Cling ty Co phin Plat then Do thi Ca Mau 
	

153.532.000.000 
Diu IN (PVC-Mekong) 

8 	Cong ty Co phin Xay dyng Ong BA Ria - 	153.000.000.000 
nghiep va Din dung Diu khi (PVC- Viing Tau 
IC) 

9 	Cling ty Co phan Xfiy lap Dung 	Rh Ria - 	102.000.000.000 
Ong Be dub Dau khi (PVC-PT) 	Yung Tau 

36% Diu Wyly dung va kinh 
doanh ha tang ky timat 
khu tong nghiip 

	

325.000.000.000 
	

72% 	72% Xiy lap, Idnh doanh bit 
Ong sin vi Orb vu 

	

286.227.385.833 
	

51% 	51% Xay lap, kinh doanh bit 
d§ng san 

	

203.793.940.000 
	

76% 	76% Kinh doanh bit d§ng sin 
va dich vy 

	

200.000.000.000 
	

47% 	53% Kinh doanh bit d§ng 
sin, vat li§u xay Eking 

	

195.150.582.565 
	

35% 	35% Kinh doanh bit do, ng sin 
vi dich vu 

	

153.532.000.000 
	

53% 	53% )(ay lip, kinh doanh bit 
d§ng sin 

	

153.000.000.000 
	

51% 	51% Xay lip, sin xual ding 
nghiep, kinh doanh bit 
thing sin 

	

102.000.000.000 
	

51% 	51% Xay lip, kinh doanh bit 
d§ng sin 

367.502.605.998 	367.502.605.998 	36% 

(*) 

1.986.206.514.396 	1.986.206.514.396 

Theo danh gia dia Ban Tang Giam deic Tang C8ng ty, mac du ty le quyen bieu guy& cUa Tang 
Ging ty nho hdn 50% tai PVC-Petroland va PVC-Deng Do nhu'ng Tang Cong ty van có quyen 
kiem sok cac ding ty nay thong qua quyen chi phol cac chinh sach tai chinh va hoat ging; 
giao va danh gia viec thut hien ke ho@ch san kat kinh doanh hang nam; ho trd lie ding viec, 
cac hip Ong xay lap, thi tru'dng, tai chinh. 

Theo Nghi guy& s6 2627/NQ-DKVN ngay 31 thang 12 nam 2016 dm I-18i &rig Thanh vien Tap 
(loan Dau khi Viet Nam (PVN) ve viec tam phe duyet ke hoach tai cd au PVC giai down 2016-
2020, cac doanh nghiep Tang Cling ty tiep tuc nam gift t6i thieu 51% van dieu le trong giai 
down 2016 - 2020 gem: Cling ty C6 phan Xay Iap Dau khi Mien BSc (se du'dc thanh lap tren cd 
sO sap xep, thu gdn d'au mai tai 04 ddn vi thanh vien king cat: Cong ty C6 Wan Dau khi Eking 
Do (PVC-bong Do), Cong ty C6 Wan Dau tu'va Thu'dng mat Dau khi Thai Binh (PVC-Thai Binh), 
Cong ty C6 phan Dau tu' Xay lap D'au khi Duyen Hai (PVC-Duyen Hai) va C8ng ty Ca phan Dau 
to Xay lap Dau khi Thanh Floa (PVC-TH)), Cong ty 	phan Xay lap D'au khi Binh Sdn, Cong ty 
C6 phan Xay du:ng Cong nghiep va Dan dung Dau khi (PVC-IC), C8ng ty C6 phan Xay lap 
Outing Ong Be chaa Dau khi (PVC-PT) va Cling ty C6 phan Ket au Kim loai va Lap may Dau khi 
(PVC-MS). COng theo Nghi guy& tren, T6ng Cong ty se thoai toan b8 van deu tu' vao cac ding 
ty con con la' trong giai Joan 2017 - 2020. Tai ngay lep bao car) tai chinh riang nay, Ban Tang 
Giam dec T6ng C8ng ty dang trong qua trinh thyt hien Nghi quy& neu tren. 
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TONG CONG TY CO PHAN XAY, LAP DAU KHI vitr NAM 
THUYET MINH BAO C.A0 TAI CHINK RIENG (Tier, theo) 	 MAU S6 B 09-DN 

19. OAU TL% VAO CONG TY LIEN KET 

ThOng tin chi del va cac tong ty lien kat cua T6ng °Ong ty tai ngay 31 thing 12 nem 2016 
nhu.  sau: 

El 
Nog 	 TY 16 n ii 

3 	 thinh 	 phin sa guyin 

	

lOP vi 	Gia tri van gap 	Gii Iri Win gap 	heir bieu Hoat ding chinh 
I] 	 hoot 	 cu61 nam 	tau dm 	% guy et 

STT Tin ding ty lien kit 	Ong 	 VND 	 VND   	% 	  
D 	 1 	Cong ty CO phin Thi cong Cd gilli 	Ha N5i 	200.000.000.000 	200.000.000.000 	40% 	40% Xay lip, kinh doanh bit 

I 	
va Lip may Diu khi (PVC-ME) 	 d5ng sin 

2 	Ding ty CO phin Xay lip Diu khi 	Ha Na 
Ha NOli (PVC-HN) 	

107.500.000.000 	107.500.000.000 	36% 	36% Xay lip, kinh doanh bit 
dOng sin 

3 	3 	Ong ty CO phin Diu hi Xay lip 	Thinh 
Nu khi Sai Gen (PVC-SG) 	ph5 HO 	

83.271.467.055 	83.848.907.055 	25% 	25% Xay lip, kinh doanh bit 
dOng sin 

Chi Minh 

4 	Cong ty CO phin Diu hi Xay lip 	Hai 	77.400.000.000 	63.900.000.000 	42% 	35% Diu hi phat Men khu 
3 	 Diu khi Duyen Hai (PVC-Duyin 	Pheng 	 ding nghiep, kinh doanh 

Hai) 	 zing diu, vat lieu xay 
3 	 dirnn 

5 	Ding ty CO phin Diu tit Xay lip 	Thanh 	75.600.000.000 	75.600.000.000 	36% 	36% Xay lip, Mnh doanh bit 

3 	 Diu khi Thanh Hoa (PVC-TH) 	Hea 	 Ong sin 

6 	Cong ty Co phin Xay lip Diu khi Di fang 	72.400.000.000 	73.500.000.000 	48% 	48% My lip, kinh doanh bit 
Men Thing (PVC-MT) 	 ding sin 

3 	7 	Ding ty CO Wan Khach san Lam 	Thanh 	57.000.000.000 	57.000.000.000 	30% 	30% Kinh doanh didi Ai 
IGnh 	 Hie 	 Ichach sin 

8 	Ding ty Co phin Ting Cling ty 	Ngh6 An 	54.395.000.000 	55.000.000.000 	23% 	23% Xay lip, kinh doanh bit 
Xay lip D'au khi Ngh6 An (PVNC) 	 ding sin 

3 

J 	
9 	Cling ty Co phin Diu tif Muting 	Ha Nei 

mai Diu khi Sang Di (PVSD) 	
30.000.000.000 	30.000.000.000 	27% 	27% Xay lip, sin xuit tang 

nghiip 

3 	10 Ding ty Co phin Trang tri N5i 	HA NIA 	20.000.000.000 	20.000.000.000 	50% 	50% Thiel ki vi thi cOng cic 
thit Diu khi 	 °Ong trinh xay dyng 

3 	11 Ding ty Co phin Thi& ke Quic to Hi N5i 	3.740.000.000 	3.740.000.000 	44% 	44% Thief ke quy hoach tang 
Heerim-PVC 	 mat Ong, thief Id !den 

bac tong trinh 
12 Ding ty Co phin Thu'dng mai vi 	Hi Nei 	3.500.000.000 	3.500.000.000 	97% 	35% Truyin thong va thiking 

Truyen thong Lien minh Diu khi 	 mai 
(Petro-link) (*) 

5 	 784.806.467.055 	773.588.907.055  

5 	 (*) 	roc du ty 10 set hilu cua TOng Cling ty tai Petro-link tai ngay 31 thing 12 n'am 2016 la 97% 
nhu'ng tie re sea Nib nay chi la torn thdi do cac thanh vien con lai chua gop der von. Ty le sä 

3hrtu (von grip) cua T6ng Cong ty theo Gi5y chang nhen Deng ky kinh doanh la 35% Ong thai 
Tang C8ng ty ding kh8ng narn quyen kiem soat tai tong ty nay. Do do, Ban Tang Gam d6c 

3 

	

	 T6ng Cong ty xac dinh Petro-link la cong ty lien Wet va tr1nh bay khohn dau tu' nay la dau tu' 
vao tong ty lien ket. 

1 
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5% 

10% 

TONG LONG TY CO PHAN XAY LAP DAU KHI VIeT NAM 
muyer MINH BAO CAO TAI CHNH RIiNG (Tiep theo) 	 MAU SO B 09-DN 

20. DAU TI! GOP VON VAO DON VI KHAC 

sir Ten cac ding ty nhan gap van 

1 	C8ng ty Co phan Xi mang 
Ha Long 

2 	Cling ty Co phan Dau tu.  Diu Ichi 
Nha Trang (PVIN) 

3 	Ong ty CO phan Dau ttf va Xay lap 
Dau khi Kinh Bac (PVC-KBC) 

4 	Gong ty CO phan Bat dOng san Diu 
khi (Petrowaco) 

5 	Cong ty Co phan Dau ttr Xay lap 
Nu khi IMICO 

6 	Cong ty CO phin Dau hi' Be tong 
Cling ngh0 cao 

7 	Cling ty CO phan Xay lap Dau khi 
PVC - TruOng Sdn 

8 	Cong ty CO phan Xay Iap Dau khi 2 
(PVC2) 

9 	COng ty CO phan Vat lieu )(ay diing 
va Xay lap Mu khi 4 (PVC4) 

So mai nam 
VND 

147.300.000.000 

48.700.000.000 

23.500.000.000 

16.764.968.199 

12.500.000.000 

3.000.000.000 

2.795.000.000 

2.500.000.000  

TY 14 

	

phin 	 Ty' la phin 

	

so hail 	So diu nim 	sit hffu 
VND 

	

15% 	147.300.000.000 	15% 

	

15% 
	

48.700.000.000 

	

16% 
	

23.500.000.000 

	

15% 
	

16.764.968.199 

	

5% 
	

12.500.000.000 

	

0% 
	

10.200.000.000 

	

4% 
	

3.000.000.000 

	

5% 
	

2.795.000.000 

	

10% 
	

2.500.000.000 

257.059.968.199 

 

267.259.968.199 

   

21. DLI PHONG DAU TAI CHINH DAI HAN 

Thong tin chi bet vE cac khohn du' phang dau tu' tai ch(nh dai han cila Tang Ong ty nhit sau: 

a) Diu tit Tao tong ty con 
Long ty CO phin Diu td Ha tang va Do 
thi 	khi (PVC Petroland) 

COng ty CO phin 	Ththing mai 
khi Thai Binh (PVC-Thai Binh) 

Cling ty CO phin ICet tau Kim Ian va Lap 
may Diu khi (PVC-MS) 
Cong ty Co Olin Bit dung san *lap 
Dau khi ViOt Nam (PVC-Land) (*) 
Cling ty CO phin XAy Iap Dau khi Binh 
Sdn (PVC Binh Sdn) 
Cong ty CO phin Dau khi [king DA (PVC-
Bang 06) 
COng ty Co phin Phat trien DA thi D3au Ida 
(PVC - Mekong) 
COng ty CO phin Xfiy dig CEng nghlAp 
va Dan dung Diu Ida (PVC-IC) 
Cling ty CO phin Xay lip Dufing Ong Be 
chria Diu khi (PVC-PT) 

	

325.000.000.000 	106.705.788.313 

286.227.385.833 

	

203.793.940.000 	156.956.765.894 

	

200.000.000.000 	25.423.072.183 

	

195.150.582.565 	52.420.306.717 

	

153.532.000.000 	153.532.000.000 

153.000.000.000 

	

102.000.000.000 	61.236.830.918 

	

325.000.000.000 	126.411.528.215 

286.227.385.833 

	

203.793.940.000 	158.799344.132 

	

200.000.000.000 	21.123.099.284 

	

195.150.582.565 	51.686.340.327 

	

153.532.000.000 	153.392.731.844 

153.000.000.000 

	

102.000.000.000 	77.006.049.873 

So cull dm 	 S6 din dm 

	

Gia gin 	Dp phing 	Gifi ga 
	

Du phong 

	

VND 
	

VND 
	

VND 
	

VND 

	

1.986.206.514.396 
	

602.461.241.952 	1.986.206.514.396 
	

638.055.178.813 

	

367.502.605.998 
	

46.186.477.927 	367.502.605.998 
	

49.636.085.138 
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TONG CONG TY Co PHAN XAY LAP DAU KHI VIET NAM 
THUYET MINH BAO CAO TAI CH/NH RIENG (Tiep theo) 	 MAU So B 09—DN 

So cu01 nim 5615u nim 
Gil got Dd phong Gil glic 	Gd Piing 

VND VND VND 	 VND 

b) Dan tit leo ding ty lien ka 784.806.467.055 675.461.092.381) 773.588.907.055 660.726.153.839 

COng ty CO phin Thi Ding Cd gill va Lap 
may Diu khi (PVC-ME) 

200.000000.000 200.000.000.000 200.000.000.000 200.000.000.000 

Cling ty CO phin Xay lap DSU khi Fla Nei 107.500.000.000 107.500.000.000 107.500.000.000 107.500.000.000 
(PVC-HN) 
COng ty CO phin Diu td Xay lap Diu khi 83.271.467.055 83.271.467.054 83.848.907.055 83.848.907.055 
Sai Gen (PVC-SG) 
COng ty CO phin Diu td Xay lap Diu khi 77.400.000.000 27.994.047.969 63.900.000.000 10.975.648.189 
Duyen Hai (PVC-Duyien Hai) 
COng ty CO phin Diu tie Ay lap Diu khi 75.600.000.000 75.600.000.000 75.600.000.000 75.600.000.000 
Thanh Hie (PVC-TH) 
Cling ty CO phin Xay lap Diu khi Mien 72.400.000.000 72.400.000.000 73.500.000.000 73.500.000.000 
Trung (PVC-M1) 
COng ty CO phin Khich san Lam Kinh 57.000.000.000 40.125.206.343 57.000.000.000 35.441.502.586 

Cling ty CO phin TOng Cling ty Xay lap 54.395.000.000 45.311.407.054 55.000.000.000 52.251.499.655 
Diu khi Nghe An (PVNC) 
Ong ty CO phin Diu tic Thing mai Diu 
khi Song Di (PVSD) 

30.000.000.000 30.000.000.000 

Ong ty CO phin Trang tri Nisi that Diu 
khi 

20.000.000.000 18.026.951.968 20.000.000.000 16.081.452.780 

Cling ty CO phin Thi& ke Queic to Hoeft- 3.740.000.000 3.740.000.000 3.740.000.000 3.740.000.000 
PVC 
Ong ty CO phin Tinting mai vi Truyen 
thong Lien minh Diu Id (Petro-link) 

c) Diu tit dii han khlc 

3.500.000.000 

257.059.968.199 

1.492.011.992 

163.280.514.262 

3.500.000.000 

267.259.968.199 

1.787.143.574 

173.892.509.411 

Ding ty CO phin )6 mang Ha Long 147.300.000.000 147.300.000.000 147.300.000.000 147.300.000.000 
Ging ty CO phin Diu td Diu khi Nha 48.700.000.000 1.797.007.726 48.700.000.000 1.458.118.508 
Trang (PVIN) 
Ong ty CO phin Diu tit va Xay lap Diu 
khi Kinh Bic (PVC-KBC) 

23.500.000.000 11.196.028.936 23.500.000.000 11.946.913.304 

Cling ty CO phin Bat Ong san Diu khi 16.764.968.199 16.764.968.199 
(Peirowaco) 
Cong ty CO phin Diu hi Xay lap Diu khi 12.500.000.000 2.987.477.600 12.500.000.000 2.987.477.599 
IMICO (0) 
Cling ty CO phin Ay lap Diu khi PVC - 3.000.000.000 3.000.000.000 
Trifeing Sdn (0) 
Cling ty CO phin Xay lap Diu khi 2 2.795.000.000 2.795.000.000 
(PVC2) (") 
Cling ty CO phin Vit lieu Xi'y dilng va 2.500.000.000 2.500.000.000 
Xay lap Diu hi 4 (PVC4) (") 
COng ty CO phin Diu tit Be tong Ging 
nghe can 

10.200.000.000 10.200.000.000 

TOng tong 3.028.072.949.650 1.441.202.848.594 3.027.055.389.650 1.472.673.842.063 

(*) 
	

Tang Cling ty trich lap cly phong giarn gia khohn dau tu' vao Cling ty Co Wan Mt Ong san 
Xay lap Dau khi Viet Nam (PVC-Land) v8i s6 tren khoang 157 ty VND dtia tren th8ng tin bao 
cao tai chinh cho narn tai chinh Wel thtic ngay 31 thang 12 nam 2016 chu'a dapc Idgm toan 
clia PVC-Land clu'Oc lap tren gia dinh hoat Ong lien tuc. 
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Theo bao cao tai chinh chu'a du'Ic kiEm toan dm PVC-Land cung cap, tai ngay 31 thang 12 
nam 2016, nd phai tra ngan han vu'dt qua tai san ngan Flan vol s6 tren khoang 314,8 tit VND; 
18 lay kE cua PVC-Land la khoang 194,4 ty VND; mot s6 khach hang mua can he) tai Du an 
chung cu.  Petrovietnam Landmark do PVC-Land lam cha dau tu' 	tin hanh khdi kien PVC- 
Land vi chain ban giao can h8. Ngay 24 thang 02 nam 2017, Tea an Nhan dan Thanh ph6 H8 
Chi Minh da ban hanh QuyEt dinh s6 52/2017/QD-M1TPS quyEt dinh and thO tuc pha san d6i 
vol PVC-Land. Ngay 30 thang 3 nam 2017, Tea an Nhan dan C5p cao tai Thanh ph6 H8 Chi 
Minh cla ban hanh QuyEt dinh s6 04/2017/QDPT-MTTPS quyEt dinh WA/ QuyEt dinh s6 
52/2017/QD-MTTPS. Cac d5u hieu tren cho th5y gia dinh PVC-Land hoat Ong lien tuc co phi' 
hdp hay khong phu thuific vao kha nang thanh toan cac khoan nd dEn han dm PVC-Land. Do 
do, T6ng Cong ty chu'a danh gia du 1c su' suy giani gia tri cua khohn dau tu' vao PVC-Land tit 
van 	neu tren. Bao cao tai chinh rieng kern theo chua bao gom b5t cif dieu chinh nao co the 
có lien quan dEn ski kien tren. 

Tai ngay 31 thang 12 nam 2016, Tang C8ng ty co cac khohn dau tu' vao cac cling ty: Ong ty 
Co phan Dau tu' Xay lap Dau khi IMICO, Cling ty Co phan Xay lap Dau khi PVC - Tnieing Sdn, 
Cong ty C6 phan Xay lap D'au khi 2, Cong ty Co phan Vat lieu Xay citing va Xay Iap Dau khi 4, 
vol t6ng gia tri ghi s6 va t6ng gia tri di/ phong cua cac khohn dau tu' Ian lu'dt la khoang 20,8 
ty VND va khoang 3 ty VND. Tai ngay lap bao cao tai chinh rieng nay, tang Cong ty chu'a thu 
thap du'dc bao cao tai chinh cho nam tai chinh ket thac ngay 31 thang 12 nam 2016 dm cac 
cling ty nay. Do do, Tang C8ng ty chu'a thug hien danh gia Si! suy giam gia tri cua cac khoan 
dau tu' neu tren. Bao cao tai chinh rieng kern theo chu'a bao gom bat diau chinh nao có the 
co lien quan dEn van ea nay. 

22. PHAI TRA NMI& BAN NGAN HAN 

So ma nam So dig dm 

Gia tri 
So ca khi ning 

tri nd Gia tri 
55 co khi ning 

kind 
VND VND VND VND 

Ding ty Cling nghiip Daelim 1.322.246.297.672 1.322.246.297.672 1.926.217.551.948 1.926.217.551.948 

Tip doh Diu khi Viit Nam 177.062.581.917 177.062.581.917 177.062.581.917 177.062.581.917 

C.ing ty CO phin Kit ciu Kim loci vi Lip may 211.433.784.998 211.433.784.998 104.261.899.153 104.261.899.153 
Diu khi (PVC-MS) 
Ting Cong ty Lap may Viit Nam 462.201.428.023 462.201.428.023 

Tip down Sojitz 142.087.160.592 142.087.160.592 132.816.313.904 132.816.313.904 

Cong ty CO phin Xiy ddng Ong nghiip va Din 
dung Diu khi (PVC-1C) 

109.460.995,366 109.460.995.366 102.421.562.484 102.421.562.484 

Cac dbi hiking khac 743.934,456.643 743.934.456.643 774.514.102.872 774.514.102.872 

3.168.426.705.211 3.168.426.705.211 3.217.294.012.278 3.217.294.012.278 
Trong do: 

Phii tri ngdai ban a cac ben lien quan 756.015.115.843 601.436.216.972 
(Chi tie tai Thuya minh so 38) 
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23. NGUOT MUA TRA TIEN TRU& NGAN HAN 

Soma aim Si tau nam 

Gia tri 
S6 co khi ning 

Ira nd tia tri 
SO co khi ning 

tra nd 
VND VND VND VND 

TOng Cong ty Lip may Viit Nam 410.874.564.689 410.874,564.689 63.245.144.302 63.245.144.302 

Ban Quin IY DU an Drin lyc 	khi VOng Ang - 82.778.475.899 82.778.475.899 82.778.475.899 82.778.475.899 
Quinn Tmch 

Ban Quail ly DU an Di0 kin 	khi Thai Binh 2 90.762.332.303 90.762.332.303 2.225.124.854.959 2.225.124.854.959 

Can d5i Ming khan 75.327.690.222 75.327.690.222 43.832.528.590 43.832.528.590 

659.743.063.113 659.743.063.113 2.414.981.003.750 2.414.981.003.750 
Trong 

NOM mua Ira tiers tilt& la oic ban lien 
quan (Chi tie tai Thuya minh 5638) 

191.999.244.226 2.329.869.034.451 

24. THUS VA CAC KHOAN PHAI 

Chi tiau 

THU/PHAI NOP NHA NUOT 

Pita sinh trong nam 

S6 cool nam 56 ifau nam 
S6 phai thu/ 

phii nap 
56 da diu/da 

n6p/ba trif 

a) Cfic khoin phii thu 
VND VND VND VND 

Thus gia 171 gia tang hang ban ni)i clia 1.030.909 1.030.909 
Thus gia tri gia t'a'ng hang nhap Ichau 397.430 397.430 
Thud thu nhap doanh nghiap 21.256.556.285 21.256.556.285 
Thus xuat nhap khgu 19.254.703 19.254.703 
Cac loai thug khac 783.720 3.304.488 4.088.208 

b) Cfic khan phai nap 

21.257.340.005 23.987.530 21.281.327.535 

Thug gia tr.i gia tang hang ban not dia 74.434.217 74.546.728.554 74.443.816.774 177.345.997 
Thus gia tri gia tang hang nhap khgu 430.516.042.770 430.516.042.770 
Thug mat nhap khgu 70.791.828.123 70.791.828.123 
Thus thu nhap ca nhan 2.206.394.536 3.791.439.304 4.182.502.055 1.815.331.785 
Thuithu nhap doanh nghiap 177.575.538 177.575.538 
Thus flop thay nha thau mak ngoai 17.299.019.441 17.299.019.441 
Thus mon bai 51.755.522 51.755.522 

Cac loai thug khic 1.087.635.062 1.087.635.062 

2.280.828.753 598.262.024.314 598.550.175.285 1.992.677.782 
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25. CHI PHI PHAI TRA 

S6 cuoi nam S5 dau nam 

VND VND 

a) NgAn han 318.392.344.388 372.826.343.740 

Chi phi phai tra cho cac ding trinh xay thing 314.102.496.644 368.248.077.175 

Chi phi phai tra khac 4.289.847.744 4.578.266.565 

b) Dai han 72.178.785.046 73.220.620.500 

Chi phi phai tra cho cac ding trinh xay thing 72.178.785.046 73.220.620.500 

390.571.129.434 446.046.964.240 

26. PHAI TRA NGAN HAN KHAC 

S5 cu5i nam S6 tau nam 
VND VND 

DU phong thot hian nghia vu bao lanh 137.942.779.491 237.855.091.994 

Ngan hang Thu'dng mai TNHH MTV Doi Duting 95.877.090.099 86.167.577.950 
(OceanBank) (i) 
Tap doan Dau khi Viat Nam (ii) 54.098.464.510 54.038.464.510 

Ngan hang nuking mai CO ph5n Sal Gon-Ha N5i (SHB) - Chi 
nhanh Thang Long (iii) 

5.533.782.157 5.533.782.157 

Cac khoan phai tra, phai flop ngan han khac 37.798.346.074 43.831.216.233 

331.250.462.331 427.426.132.844 

Khoan phai tra OceanBank thE hiEn s6 vay phai tra tai ngay 31 thang 12 nam 2016, bao 
Om chi phi lai vay cua Tang aing ty va lai vay ma Tang Cong ty se phai thu lai cua cac ding 
ty Tang Gang ty 	thanh toan h5 hoac cho vay theo cac hqp (long ha trd van (trinh bay tai 
Thuyal minh s6 9) dE thanh toan cho OceanBank. Theo Nghi quyEt s6 7548/NQ-DKVN ngay 
29 thang 10 Warn 2014 dia H5i clang Thanh vien Tap doan Dau khi ViEt Nam va theo Cling 
van s6 7697/2014/CV-Oceanbank ngay 09 thang 12 Warn 2014 cda OceanBank, thdi diem 
thanh toan cac khohn nay da du'dc gia han clan ngay 31 thang 12 nam 2017 va 15i sat khoan 
vay giam xueing 1%/n5m tii ngay 01 thang 01 Warn 2015 nhLt trinh bay tai Thuyel minh s6 
28. 

(ii) Khoan phai tra Tap doan Dau khi ViEt Nam chi' yEu bao gom khoang 42,2 t VND la so tren 
Tap doan Dau khi ViEt Nam ho trd Tang Cong ty thanh toan cho cac nha thau cua Dy an 
Khu Cong nghiEp Dich vu Dau khi Soai Rap - Tian Giang. 

(iii) Phan anh lai vay dti tra dal vai khohn vay tai SHB - Chi nhanh Thang Long. 
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27. VAY VA Ng THUE TAI CHINH NGAN HAN 

Sorbian 	 Mat sinh tang dm 	 Maid dm 

	

Slicokhanan• g 	 56calthinang 
Chitien 
	

trind 	 rang 	Guam 	eats! 	trind 
VND 	VND 	 VIM 	VND 	 VND 	VND 

VaYnOlhin 62.690.493.515 62.690.493.515 48.117.616.323 49.234.367.523 61.573.742.315 61.573.742.315 
- Ngan hang TMCP Sai Gin 40.700.000.000 40.700.000.000 40.700.000.000 40.700.000.000 

- Ha Noi - Chi nhanh Thing 
Long CO 

- Ngin hang TMCP Dau hi 
va Phat tin via Nam -Chi 
nhanh Ha Tay (ii) 

21.990.493.515 21.990.493.515 48.117.616.323 49.234.367.523 20.873.742.315 20.873.742.315 

NO dai 14n den han Ira 
(xem Thuyaminh s628) 

955.033.981.983 955.033.981.983 955.033.981.983 

- Naafi hang Thifo'ng mai 955.033.981.983 955.033.981.983 955.033.981.983 
TNHH MN Dal [Ming 
No blue tai chinh di; han  
din han tra (xem Thus& 
minh s6 28) 

3.156.701.700 3.156.701.700 3.156.701.700 3.156.701.700 3.156.701.700 3.156.701.700 

- Ging ty cho thug Tai 
chinh Vietcombank 

3.156.701.700 3.156.701.700 3.156.701.700 3.156.701.700 3.156.701.700 3.156.701.700 

65.847.195.215 65.847.195.215 1.006.308.300.006 52.391.069.223 1.019.764.425.998 1.019.764.425.998 

(I) 
	

Vay ng5n han Ngan hang Thitdng mai Co ph-an Sai Gan - Ha N5i (SHB) - Chi nhanh Thing 
Long theo Hdp Tong s6 SHBTL38042011 ngay 25 thing 4 Want 2011 giria SHB - Chi nhanh 
Thing Long vol TOng Cling ty. Khohn vay nay khong co tai san dam bao. Cac khoan vay nay 
dudc giai ngan theo cac khE utc nhen nd, co thin han vay mlii Ian nhen nd khan qua 6 
thing, lai suit vay du'dc xac dinh tai thdi digm nhen nd vay va (lieu chinh dinh kir 3 thangran. 
LAI suet ap dung cho cac khan vay nay la 170/0/nam va 17,5%/n5m, cac khoan vay nay da 
qua hdn tit thing 10 Warn 2012 va chlu 151 suit bang 1,5 Ian 151 suit trong han. 

Nha trinh bay tai ThuyEt minh s6 10, ngay 06 thing 4 n5m 2013, Ngan hang Thitdng mai C6 
prian Sai Gen - Ha N5i (SHB) thac hien kh5u trii so" tier' 46.233.778.156 VND tif tai khohn tien 
gal 50 ty VND cua T6ng Cling ty tai SHB - Chi nhanh Ha N5i theo Hdp diing trail gift s6 
28022013/HDTG/SHB-PVC ngay 28 thing 8 Warn 2012 giCia Tang Cling ty va SHB - Chi nhanh 
Ha N5i de thu hoi khohn vay da qua han neu teen ctia Tang Cling ty (trong do dif nd g6c la 
40.700.000.000 VND, 151 qua hp va phi phat qua hdn la 5.533.778.156 VND). Tang Cong ty 

quyEt dinh Wen hanh khdi kien SHB de ddi lai s6 tin da bi SHB kh5u trot. Tai ngay lap bao 
cao tai chinh rieng nay, vu kien van dang du'dc Tea an Nhan dan Quen Floan Kim xem xet va 
xif Ijr. Do do, Tang Cling ty chud giam s6 du' nd vay va lai. vay du' tra d6i vdi khoan vay tai 
SHB - Chi nhanh Thing Long vei s6 den hach toan 15n ludt la 40.700.000.000 VND va 
5.533.778.156 VND (trinh bay tai ThuyEt minh s5 26). Bao cao tai chinh rieng kern theo chu'a 
bao g5m cac dieu chinh cci thg co lien quan dEn van de nay. 

(ii) 	Vay ng5n han Ngan hang Thu'dng mai Co ph5n frau tit va Phat trign Viet Nam (BIDV) - Chi 
nhanh Ha Tay theo Hdp Tang Tin dung han mac s6 01/2016/2084729/HDTD ngay 27 thing 9 
Warn 2016 Oa BIDV - Chi nhanh Ha Tay yin Tling Cling ty. Hon mac caa hdp Ong vay nay la 
1.400 ty VND bao Om du' nd, dtf bao lanh va du' ma L/C Om ca VND, ngopi to quy d61, trong 
dd hp muc cho vay ng5n han la 200 tie VND, han mac bao I5nh thong thutrig la 1.200 ty 
VND (s6 dti bao lanh ca thg tang len t6i da 1.400 to VND khi khong sa dung hgt han mac cho 
vay, tuy nhien tong du' bao I5nh va dti nd tai mdi thdi digm khong vu'dt qua 1.400 ty VND). 
Tai san dam bao du'dc hat ben th6ng nhat theo tug khe tfec vay. 	suit khohn vay dtidc xac 
dinh tai thai diem nhen nd vay. Mgc Bich khohn vay la b6 sung v6n !Liu Ong, bao lanh, ma 
L/C. Thai hp cap han mtk den het ngay 31 thing 7 Warn 2017. 
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28. VAY VA my THuE CHNH DAI HAN 

SO du dm 	 hat sinh thing rim 	 SO cuS nam 

Chi tieu 	Dia tri 	
Sethi:ha Rang 

	

tra nd 	Tang 	Giant 	GI tri 	
SO co kha ning 

tri nd 

	

VND 	 VND 	VND 	 VND 	 IIND 	 VW D 	Vay dii has 

D 	- Ngan hang Tiding mai 	955.033.981.983 	955.033.981.983 	 955:033.981.983 	955.033.981.983 
TNHH MN Dal Diking (i) 

Nil thue tai chinh 

D 	
dal Ilan 

- Cong ty cho thee Tai 	8.785.984.903 	8.785.984.903 	 3.156.701.700 	5.629.283.203 	5.629.283.203 

D 	chinh Vietcombank 

	

963.819.966.886 963.819.966.886 	 3.156.701.700 960.663.265.186 960.663.265.186  
Trong do: 

phii tra trung Yong 12 	3.156.701.700 	 958.190483.683 
thing OLIO bid bay 
plan ncl min hp) 

phai tra sau 12 thing 	960.663.265.186 	 2.472.581.503 

(i) 	Vay dai han Ngan hang Thuldng mai TNHH MTV eal Du'dng (OceanBank) theo cac Hyp clang tin 
dyng s6 10/2010/HDTD-OCEANBANK-PVC ngay 20 thang 10 nam 2010, s6 602/2011/HDTD-
OCEANBANK-PVC ngay 30 thang 6 nam 2011 va s6 603/2011/1-IDTD-OCEANBANK-PVC ngay 
30 thang 6 nam 2011 giria OceanBank va T6ng Ceing ty nguan v6n ay thac dm Tap doan 

khi Viet Nam tai OceanBank. Theo Nghl guy& s6 7548/NQ-DKVN ngay 29 thang 10 nam 
2014 cila H6i dong Thanh vien Tap doan Dau khi Viat Nam va theo C8ng van s6 
7697/2014/CV-OceanBank ngay 09 thang 12 nam 2014 dm OceanBank, 	han thanh than 
ctia cac hyp Clang tin dyng noi teen thick gia flan CI& ngay 31 thang 12 narn 2017 va lai suit 
ap dyng cho cac khohn vay la 2,4%/nam 	thal die'm kh8ng tra du'yc lai de'n ngay 31 
thang 12 nam 2014 va suit 1% ngay 01 thang 01 nam 2015. 

Cac khohn vay dai han du'yc hohn tra theo lich bigu sau: 

5 
SO cuol nam Mau nim 

VND VND 

Trong yang mOt dim 955.033.981.983 
Trong 	tit hai 955.033.981.983 

955.033.981.983 955.033.981.983 
Trif: sO phai tra trong %fling 12 thing 955.033.981.983 

Pitt trinh bay (.1 phb'n 	ngàn hp) 
3 

SO phai tra sau 12 thing 955.033.981.983 

3 
Cac khoan ny thue 	chinh dai han dilyc hohn tra theo lich bigu sau: 

SO cuel nam SO diu nam 

3 VND VND 
Trong yang mOt dm 3.156.701.700 3.156.701.700 

3 Trong Min thil hai 1.903.784.708 4.409.598.708 
Tif nim thil ba den n5m thtl narn 568.796.795 1.219.684.495 

D 5.629.283.203 8.785.984.903 

3 Tril: 55 phai tra bong yang 12 thing 3.156.701.700 3.156.701.700 
(dutic trinh bay r7 pan nO ngin ban) 

ii SO phii tri sau 12 thing 2.472.581.503 5.629.283.203 
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29. VON CHID So' H011 

Thay d6i trong v6n chu so heu 

Yin gip a 
chi a hiu CI phial qui 

Quidaubt Qui klictii* 
phat trial von chi st hal (L1)11'4111 0)ng 

VND VND VND VND VND VND 

Si it eau nisi till& 4.000.000.000.000 (29.710.000) 76.986.992.734 500.000.000 (3.162.943.749.287) 914.513.533.447 

1.0 nhuin tong nam 136.618.608.688 136.678.608.688 

SE &frau nam nay 4.000.000.000.000 (29.710.000) 76.986.992.734 500.000.000 (3.026.265.140.599) 1.051.192.142.135 

14 nhuin tong nam - 138.759.328.970 138.759.328.970 

So &ail nam nay 4.000.000.000.000 (29.710.000) 76.986.992.734 500.000.000 (2.887.505.811.629) 1.189.951.471.105 

V6n dieu le 

Theo Gigy chOng Men Deng kY kinh doanh thay 	1On thO 16 ngay 07 thang 9 nam 2015, 
v6n lieu le ala -icing Ding ty la 4.000.000.000.000 VND. Tai ngay 31 thang 12 nam 2016, 
von lieu 10 a Chick cac c6 Wing g6p du nhu' sau: 

Van di gap tai ngay 
goal nam Soffit' nam 

VND % VND 

Tap doan Deu khi Viet Nam 2.178.733.330.000 54,47 2.178.733.330.000 54,47 

Cac c6 citing Ithac 1.821.266.670.000 45,53 1.821.266.670.000 45,53 

4.000.000.000.000 100 4.000.000.000.000 100 

Co phliu 

- S6 lieu co phieu de ban ra cong chUng 

S5 cugi nam S5 eau nam 
Co phi5u Co phieu 

+ CO phi& phi thong 400.000.000 400.000.000 

+ CO phieu UV dal 

- SO lieu cophieu qui% 

+ CO phieu phO th8ng 2.971 2.971 

+ co phieb u1.1 dal 

- SO lieu co phi& dang lu'u hanh 

+ Co phieu phO th8ng 399.997.029 399.997.029 
+ Co phi& u'u dai 

Co" phi& phO thong co menh gia la 10.000 VND/o5 phieb. 

30. CAC KHOAN MUC NGOAI BANG CAN 1381 KE TOAN 

Odn vi 
	

S5 cu5i slam 	S5 dau nam 

Ngogi to cac logi 
Do la My 	 USD 

	 10.247.778 
	

26.543.260 
Nil kilo deli di xi( If 	 VND 

	9.716.217.233 
	

9.716.217.233 
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31.  DOANH THU BAN HANG VA CLING CAP mai Iry 

Nam nay Nam trudc 
VND VND 

Tang doanh thu ban hfing vi cung cap dich vu 

Doanh thu hoat do', ng xay rap 7.025.153.894.935 8.886.788.441.782 

Doanh thu ban hang 4.246.495.784 26.223.270.979 

Kinh doanh nha va ha tang 21.565.110.030 

Doanh thu cung 	dich vu 16.004.531.086 15.509.199.512 

7.045.404.921.805 8.950.086.022.303 

Cfic khofin giam bit doanh thu 

Giarn gia hang ban (216.946.739) 

Doanh thu than ve bin hang va cung cap dich vu 7.045.404.921.805 8.949.869.075.564 

32.  GIA VON HANG BAN VA DTCH VU CLING CAP 

Nam nay Nam Milk 
VND VND 

Gia v6n hoat d6ng Ay lap 6.969.974.332.236 8.610.710.308.423 

Gia v6n cua hang hoa 5 ban 5.137.719.299 27.556.542.861 

Kinh doanh nha va h? tang 21.339.846.393 

Gia v6n cua dich vu da cung cap 14.247.266.231 14.327.358.517 

6.989.359.317.766 8.673.934.056.194 

33.  DOANH THU HOAT BONG TAI CHINH 

Nam nay Nam trac 
VND VND 

1.8i den gill 12.741.001.306 9.453.286.435 
Lai chuyen nhu'Ing co phan 800.000.000 
Co tilt, Idi nhuan dlioc chia 6.551.214.900 50.328.929.300 

chenh tech ti gia 31.805.052.937 63.628.713.269 
Doanh thu hoat clOng tai chinh khac 24.239.042 

51.097.269.143 124.235.168.046 

34.  CHI PHt TAI CHINH 
Nam nay Nam trufk 

VND VND 

Chi phi IN vay 6.681.156.015 6.399.836.136 

Du' phang Om gia cac khan crau hi (66.329.390.469) 2.211.749.237 

L6 do thanh li cac khan 5u tO 36.558.440.000 26.476.292.800 

LO chanh tech ti gia 63.363.209.983 30.750.056.169 

(Han nap) Unfit hiOn nghia vu bao lanh (i) (99.912.312.503) (175.100.109.426) 

Chi phi tai chinh khac 1.641.470.143 2.020.044.310 

(57.997.426.831) (107.242.130.774) 
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Nhu.  trinh bay tai Thuyet minh s6 39, trong nam 2016, T6ng Cong ty da thut hren ra soat cac 
that bao lanh cho cac ding ty khac vay v6n tai cac t6 chits tin dung va clanh gia 01 thu bao 
lanh da có su' thay ddi nghia vu bao lanh. Theo do, TOng Cong ty thkrc hren hoar' nhap du' 
phOng nghia vu nd phai tra lien quan den nghia vy bao lanh ctia thu' bao lanh nay yeti $6 Yen 
khoang 99,9 ty VND. 

35. CHI PHI QUAN LY DOANH NGHIEP 

Nam nay Nam tilt& 

VND VND 

Chi phi lu.cIng 	 113.366.547.968 105.814.868.988 

Chi phi vat lieu quail ly 	 1.635.759.228 1.531.676.692 
Chi phi dB dung van phong 	 1.631.698.235 1.875.074.647 
Chi phi khau hao 	 3.727.199.080 5.137.282.186 
Thud, phi, le phi 	 1.580.568.004 925.376.571 
Chi phi Bich vu mua ngoai 	 26.002.224.853 23.724.763.782 
Chi phi dy phong 	 (143.790.485.109) 223.300.177.815 
Chi phi khac bang tien 	 23.770.223.515 27.220.765.512 

27.923.735.774 389.529.986.193 

36.  CHI Nit SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO 
Nam nay Nam tru'dc 

VND VND 
Chi phi nguyen lieu, vat lieu 	 3.182.642.769.437 8.644.755.049.248 
Chi phi nhan ding 	 152.547.601.769 158.389.574.019 

6 

Chi phi khau hao tai san c6 dinh 	 10.257.351.678 10.017.136.117 
Chi phi dich vu mua ngoai 	 2.673.260.082.593 1.192.597.950.667 
Chi phi dif phong 	 (143.265.035.913) 222.120.716.601 

H Chi phi Id& bang Wen 	 23.770.223.515 27.220.765.512 

5.899.212.993.079 10.255.101.192.164 

37.  CHI PHI THUS THU NHAP DOANH NGHIEP 
Nam nay Nam trulk 

VND VND 

Lcji nhuOn ke toin trigic thus 	 137.072.178.711 135.513.155.064 
Dieu chinh cho thu nhap chiu thus 

Tat: 	 (106.463.527.403) (242.966.435.664) 
- Hohn nhap tien phpt du:an 69 Nguyen Du (17.537.396.938) 
- Hain nhap du' pining Pao lanh 	 (99.912.312.503) (175.100.109.426) 
- Co tot, Idi nhuen di/Ic chia 	 (6.551.214.900) (50.328.929.300) 
COng: 	 6.501.910.357 7.651.648.084 
- Thu nhap /thong chit, thug nam &dot chuyen sang 	 5.827.268.119 5.827.268.112 
- Chi phi khong du'pc 	&if 	 674.642.238 1.824.379.972 

Thu nhOp chit: thuE 	 37.110.561.665 

mang sang 	 (37.110.561.665) 

(99.801.632.516) 

Tag thu nhap chju thug 

Thug" su5t 	 20% 22% 
Thug thu nhap doanh nghiep nam nay 
Thu€ thu nhap doanh nghiap truy thu cac nam trutc 	 177.575.538 

Tag chi phi thud' thu nhap doanh nghi§p hi§n hanh 	177.575.538 
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Viec xac dinh thus thu nhap cua Tang Cling ty can a? vac) cac quy dinh hien hanh v'e thud. 
Tuy nhien, nhung quy dinh nay thay 6)1 theo ding thei kir va viec xac dinh sau ding Ve thud 
thu nhap doanh nghiep teiy thuEc vao kEt qua kie'm tra cua cd quan thuS có tha'm quysen. 

38. NGHIEP VU VA SO DU VaI CAC BEN LIEN QUAN 

Danh sach cac ben lien quan có giao dich va so du' cha yeu trong nam: 

Ben lien quan 

Tap doan Dau khi Viet Nam (PVN) 

Ban Quan ly Dii an Dien Ilic Mu kill Wing Ang - Quang Trpch 

Ban Quan ly D9 an Dien hid Dau khi Thai Binh 2 

Ban Quan Ijr DV an Cong trinh Lien hep Loc hog 	Nghi Sdn 

Ban Quan ly D9 an Dien !tic Mu khi Song Mu 1 

Ban Quan Iy Dii an Khi - Dien - Dam Ca Mau 

Vien Dau khi Viet Nam 

Tang Ong ty Dien Itic Dau khi Viet Nam (PVPower) 

Tang °Eng ty Cong nghe Nang luEng 	khi Viet Nam - CTCP (EIC) 

Tang Cling ty CO phan Dich vu KS% thuat 	khi Viet Nam (PTSC) 

Tang C8ng ty Khi Viet Nam - Cling ty Co phan (PV Gas) 

Clang ty CO phin Td v5n Thiel kE 	khi (PVE) 

Ngan hang TMCP Mi cluing Viet Nam (PVComBank) 

COng ty phin Xay lap Ddeng 5ng chits 	khi (PVC-PT) 

Cong ty CO phin Kat du Kim lo9i va Lap may Mu khi (PVC-MS) 

Cling ty CO phan Xay dipg C8ng nghiep va Dan dyng Dau khi (PVC-IC) 

COng ty CO phan Phat triEn DO thi Dau khi (PVC - Mekong) 

Ong ty CO phan Dau ti! va Thudng mai Dau khi Thai Binh (PVC-Thai Binh) 

Cong ty CO phan Dau khi Deng DO (PVC-D8ng DO) 

Cling ty CO phan 	El Ha tang va DO thi Dau khi (PVC Petroland) 

CEng ty CO phan Xay rip Mu khi Binh Sdn (PVC Binh Sdn) 

Cong ty CO' phin Xay lap Mu khi Ha Mei (PVC-HN) 

C8ng ty phan Thi ding Cd 	va Lap may Dau !chi (PVC-ME) 

Gong ty CO phan 	Xay lap 	khi Thanh Hoa (PVC-TH) 

C8ng ty Co phan Khach san Lam Kinh 

Cong ty CO phan ThiSt ke-  Qu5c tE Heerim-PVC 

Cong ty Co phin Trang tri Nei th5t Dau khi 

Cling ty CO phan Tang C8ng ty Xay lap Diu khi Nghe An (PVNC) 

Cling ty Co phan Mu tit Xay lap Dau khi Sai Gen (PVC-SG) 

Gang ty CO phan 	tilThuting mai Dau khi Song Da (PVSD) 

Ong ty Co phan Xay lap Mu khi Mien Trung (PVC-MT) 

Cong ty CO phin Dau td Xay lap Dau khi Duyen Hai (PVC-Duyen Hai) 

Mop quan hg 

Ong ty ma 

Ddn vi phu thuEc cua PVN 

Ddn vi phy thuOc cua PVN 

Ddn vi phu thuec cua PVN 

Ddn vi phy thuac cua PVN • 

Ddn vi phy thuEc cua PVN 

Ddn vi phy thuec cua PVN 

CEng che se 

Cung chi) s8 hilY 

Ciing chE se Wu 

Cung chi/ se hilu 

Cung che se HY 

Cung chi) se hitt] 

Cong ty con 

Clang ty con 

Cong ty con 

Ong ty con 

°Eng ty con 

C8ng ty con 

C8ng ty con 

Cling ty con 

Gang ty lien kat 

C8ng ty lien kat 

Cong ty lien kat 

Cong ty lien kat 

Ong ty lien ka 

Ong ty lien kEt 

°Eng ty lien k& 

Cong ty lien kit 

Cong ty lien kEt 

C8ng ty lien kat 

C8ng ty lien kat 
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Trong nam, Ting Cong ty dB có cac giao dich cha yeu sau vat cac ben lien quan: 

Nam nay Nam trutic 

Doanh thu 
Ban Quan ly DU an Dien ILfc 	kilt Thai Binh 2 

Ban Quan Iy Di! an Nha may Xif Iq khi Ca Mau 

Ban Quan Iy Di! an COng trinh Lien hdp Loc hoa diu Nghi Sdn 

Ging ty C6 phin Ket cau Kim lo4i va Lip may Diu khi 

Cling ty Co phin Diu tLf Xay lap 	khiThanh Hoa 

Cong ty C6 phin Xay lap Diking ang Be chila Diu khi 

C8ng ty C6 phin Xay thing Cong nghiep va Dan clung Diu khi 

Cong ty C6 phin Thi ding Cd gi8i va Lap may Diu khi 

Cong ty Co phin Xay lap Diu khi Ha NOi 

Ding ty C6 phin Diu ti! Thu'dng mai Dau khi Song Da 

Ging ty Co phin Phat trian DO thi 	khi 

Cling ty C6 phan Diu khi Bong Do 

C8ng ty C6 phin Diu ti! va Thu'dng mai Diu khi Thai Binh 

C6ng ty C6 phin Xay lap Diu kill Binh Sdn 

Vien Diu khi Viet Nam 

Ban Quin Iy MI an Dien luc Diu khi Vfing Ang - Quang Trach 

Ban Quin Iq lad an Dien kit Diu khi Song Frau 1 

Tang Cling ty Khi Viet Nam - Cong ty C6 phin 

VND 
6.508.472.779.219 

6.409.235.686.404 

75.755.395.762 

10.991.352.072 

3.525.560.935 

2.368.259.909 

1.572.848.682 

1.265.465.913 

1.249.003.036 

1.136.415.633 

547.256.937 

500.000.000 

150.655.415 

135.505.259 

39.373.262 

Nam nay 

VND 
8.206.177.814.114 

7.619.122.533.980 

199.638.097.298 

110.218.799.603 

6.494.287.934 

21.075.009.068 

748.708.738 

1.361.482.244 

1.581.266.615 

167.977.495.051 

2.659.468.397 

73.863.452.375 

1.437.212.811 

Nam trulic 

Mua hang 
Cling ty Co phin Xay dung Gong nghiep va Dan dung 	khi 

Cong ty C6 phin Xay lap Wang Eing Be chat Diu khi 

Cling ty Co phin Dau tu'Thu'dng mai Diu khi Song Da 

COng ty C6 phin KEt du Kim Ioai va Lap may Diu khi 

C8ng ty Co phin Xay lap d'au khi Binh Sdn 

COng ty Co phin Diu khi DOng Do 

COng ty Co phin Diu tif Xay lap Diu khi Duyen Hai 

CEng ty C6 phin Diu tu'va Thildng mai Mu khi Thai Binh 

COng ty C6 phin Diu tLf Xay lap 	khi Thanh 116a 

COng ty C6 phin Phat then Do thi Diu khi . 

Cling ty CO phin Xay lap Diu {chi Ha NOi 

Cong ty C6 phin Thi cling Cd gidi va Lap may Uau khi 

Ban Quan ly Du' an Cong trinh Lien ho Loc hoe 	Nghi Sdn 

Ting Ging ty Cling ngha Nang lu'Ing Dau khi Viet Nam 

Co t9c deck nhOn trong nam 

Cling ty CO phin Kat du Kim loai va I.Ap may Nu khi 

Cong ty CO phin Xay clifng Gong nghiap va Dan dyng Dau khi 

COng ty CO phin Bat Ong san dau khi 

Ding ty CO phin flau tu'Thu'dng mai Diu kill Song Da 

Thu nh§p cia Ban T6ng Giam d6c va 116i (long Quin tri 

VND 
737.507.731.120 

243.065.757.313 

237.615.242.591 

217.409.667.466 

140.407.471.940 

37.835.349.720 

28.150.695.930 

22.081.171.545 

17.296.293.173 

11.627.868.681 

10.535.398.881 

8.369.819.809 

4.642.146.377 

1.536.605.007 

9.776.214.900 

9.175.359.900 

600.855.000 

6.757.245.558 

VND 
625.162.804.789 

492.010.475.889 

155.214.020.622 

271.750.817.931 

58.353.732.080 

45.663.186.508 

3.271.333.906 

88.886.222.473 

1.722.891.207 

300.600.062 

50.328.929.300 

33.133.244.300 

15.300.000.000 

395.685.000 

1.500.000.000 

7.322.505.000 
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378.022.350.728 
27.233.107.690 

93.820.679.496 

86.719.910.935 

49.835.403.218 

30.293.284.236 

26.804.068.806 

22.954.922.130 

9.446.793.928 

7.465.459.814 

6.097.621.800 

5.546.942.139 

3.698.220.476 

2.437.493.928 

2.000.000.002 

1.004.933.419 

1.433.134.455 

1.086.216.356 

71.500.000 

70.349.400 

2.308.500 

176.164.804.399 
43.423.560.320 

29.477.803.237 

23.260.532.513 

20.507.270.308 

16.873.946.500 

15.704.792.955 

7.823.660.838 

6.840.056.555 

5.360.238.712 

2.008.154.052 

1.946.331.244 

1.000.000.000 

788.233.543 

600.000.000 

486.494.897 

51.585.369 

11.034.559 

Phai thu khich hang 
Ban Quan ly DU an Di6n lifc Mu khi Thai Binh 2 

Ding ty Co phin ray lip Mu khi Ha NOi 

Cling ty Co phin Tang Cling ty Xay 15p Diu khi Nghe An 

Vi6n Diu khi Viet Nam 

Ban Quin I  Dtf an Cum Khi - Di6n - Dam Ca Mau 

Ban Quin ly DV an C8ng trinh Lien hgp Lgc hoa Diu Nghi Sdn 

C8ng ty Co phin Thi cting Cd giel va Lap may Diu khi 

Tong Cong ty Khi Wet Nam - Cling ty Co phin 

Cong ty Co phin Phat than DO thi Diu khi 

Cong ty Co phin Thiel k6QuOc tE Heerim-PVC 

Tap doan Diu kill Viet Nam 

C8ng ty C6 phin X5y 15p 	khi Mien Trung 

Ban Quan ly Dtt an Di6n lig Diu khi Sang H5u 1 

Ng5n hang TMCP Dgi thong Viet Nam 

Cong ty Co phin Kat du Kim loci va Lap may Diu khi 

Cling ty C6 phin Diu tu'Xiy lap 	khi Thanh FICia 

Cong ty Co phin Xay thing C8ng nghiep va Dan dung Diu khi 

Cling ty C6 phin Xiy lip Dutng 6ng Be chi`a Diu khi 

Cling ty Co phin Diu khi [ong DO 

Ding ty Co phin Trang tri N6i that Diu khi 

Cong ty Co phin Diu ttf va Muting mai 	khi Thai Binh 

Ban Quin ly Dkt an Nha may Xit ly khi Ca Mau 

Phai thu khic 
CEng ty C6 phin Xiy lip Diu 16 Mien Trung 

Cling ty Co phin Dau tu' Ha ting va DO thi Diu khi 

C8ng ty C6 phin Khach sin Lam Kinh 

Cong ty Co phin Xay lip Mu khi Ha N8i 

C8ng ty Co phin Diu tit ray lap Diu khi Sai Gen 

Ding ty Co phin Dau khiD8ng DO 

Tang Cong ty CO phin Dich vu Ky thu6t Diu khi Vi6t Nam 

Cling ty C6 phin Thi ding Cd gidi vi Lap may Diu khi 

Cling ty C6 phin Thiel ke Qu6c to Heerim-PVC 

T6p doan Dau khi Vi6t Nam 

Cong ty Co phin TOng Gang ty Kay lip Diu khi Ngh6 An 

Cong ty co phin Dau NIA Tinning mai Mu khi Thai Binh 

Cong ty Co phin Xay dyng Cong nghi6p vi Din dyng 	khi 

Cong ty Co" phin Trang tri N6i th5t 	khi 

Cling ty Co phin Phat then Do thi Diu khi 

Cong ty Co phin Diu ttf Xiy lap Diu khi Thanh Hoa • 

Cling ty Co phin Xay lap Nu khi Binh Sdn 

Ngin hang TMCP Dai chimg Vi6t Nam 

C8ng ty Co phin Kat eau Kim loaf va Lap may Diu khi 

MAU SO B 09-DN 

nhst sau: 
Sa diu nam  

VND 

346.278.263.269 
27.233.107.690 

93.745.194.564 

87.423.358.457 

987.236 

29.874.704.215 

22.953.353.130 

9.446.793.928 

6.993.959.814 

6.097.621.800 

5.546.942.139 

3.698.220.476 

14.604.529.042 

2.000.000.002 

1.502.275.671 

12.375.000 

5.100.960.838 

1.070.333.328 

88.473.000 

28.885.072.939 

240.703.297.853 
42.451.575.400 

43.986.190.153 

21.227.199.179 

23.972.151.850 

21.714.242.426 

16.204.792.955 

41.548.634.340 

6.840.056.555 

5.360.238.712 

2.008.154.052 

1.828.999.031 

13.500.000.000 

61.063.200 

TONG CONG TY Co PHAN RAY LAP DAU KHI VIET NAM 
THuyEr MINH BAO C.A0 TAI CHINH RING (Tigp theo) 

56 du' chi yen vdi cic ben lien quan Zvi ngay ket Mac nen, tai chinh 
So 	nam  

VND 
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S6 cunt nim 	S6 dau nam 
VND 
	

VND 

593.170.210.455 
108.941.703.158 

95.918.815.239 
88.776.819.553 
80.870.842.350 
58.650.060.129 
46.512.305.400 
37.133.989.664 
29.334.757.349 
17.338.948.678 
13.597.949.330 
11.263.563.283 

2.700.000.000 
1.900.781.522 

229.674.800 

191.999.244.226 
82.778.475.899 
7.918.751.144 
5.456.975.849 
4.795.814.624 

169.639.222 
117.255.185 

90.762.332.303 

463.124.018.658 

200.000.000.000 
179.912.859.769 

60.587.520.000 
22.623.638.889 

Tra talc cho nog ban 
Ong ty C6 phin Xay lap Nu khi Ha NOi 
Ding ty C6 phan D'au tu Muting moi Nu khi Song N 
Cling ty C6 phin Thi ding Cd gidi va Lap may Nu khi 
Cling ty C6 phin Xay ding Cling nghiOp va Dan dung Nu khi 
Ding ty CO phan Xay lap dau khi Binh Sdn 
Cong ty C6 phin KR cau Kim loci va Lap may Nu IN 
Cong ty C6 phin Diu td va Thu'dng moi Nu kill Thai Binh 
Ging ty CO phin Xay lap 	khi Mien Trung 
Ging ty C6 phin Xay lap Dung 6ng Be cifia Dau khi 
Cling ty C6 phin Diu 'chi Bong Do 
Cong ty C6 phin Tiing Ging ty Xay lap Nu khi Nghi An 
Coq ty C6 phin Trang tri N6i that Nu khi 
Cong ty CO phin 	Xay lap Diu Thanh Hoa 
Ding ty CO phin Thiat ka Qu6c to Heerim-PVC 
Cong ty Co phin Dau tu' Xay lap Nu IN Duyen Hai 
Cong ty CO phin Phat then DO thi 	khi 
Ngnid mua tra ten trnfic 
Ban Quan ly Dy an Dian Idc Dau khi VOng Ang Quang Troch 
C.Ong ty C6 phin Xay lap 	khi Binh Sdn 
Ong ty CO phin Diu ti! va Thttdng mai 	khi Thai Binh 
C6ng ty C6 phin Xay lap Nu IN Ha NOi 
Cling ty C6 phin Xay lap Diu khi Mien Trung 
Ban Quan ly Dd an Ong trinh Lien hdp Lnc hoa Nu Nghi Sdn 
Ban Quan Ijr Dd an DiOn lift Dau khi Thai Binh 2 
ViOn 	khi Vit't Nam 

Cac khoin cho vay ngfin han 

Ding ty CO phin Khach son Lam Kinh 
Ding ty Co phin Diu hi Xay lap Nu MI Sal Gan 
Cong ty Co phin 	td Ha tang vi DO till Dau khi 
Tang Cong ty Xay lap Nu khi Ngh6 An 
Cac khoin cho vay dai han 

Cong ty CO phin Khach san Lam Kinh 
Cling ty CO phin Diu td Xay lap Nu khi Sai Gan 
CongtyC6phanDautdHatangvaDothi DaukhI 

324.533.720.891 
113.089.334.990 

3.485.390.491 
88.393.173.633 

4.373.377.519 
11.111.827.917 

37.298.173.399 
43.274.545.062 
1.024.943.400 
2.000.000.000 

13.430.927.135 
2.700.000.000 
3.210.851.474 

947.175.792 
194.000.078 

2.329.869.034.451 
82.778.475.899 
7.918.751.144 
5.456.975.849 
4.795.814.624 

169.639.222 
2.797.950.955 

2.225.124.854.959 
826.571.799 

28.835.361.369 

28.835.361.369 

463.124.018.658 

200,000.000.000 
179.912.859.769 

60.587.520.000 
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SO cuia nam 
	

So tau nam 
VND 
	

VND 

Phai tra nada ban 
C8ng ty Co phan K& cau Kim loaf va Lap may Diu khi 
Tap doan Dau !chi Viet Nam 
Cong ty CO phan Xay citing Cling nghiep va Dan dung Dau khi 
Cling ty CO phan Diu tu'Thuting maf Diu Id Song Da 
C8ng ty CO phan Thi tong Cd gidd va Lap may Dau khi 
Cling ty CO phan Tang Cling ty Xay lap Nu khi Nghe An 
Cling ty Co phan Xay lap Diu khi Ha Nei 
Cling ty CO phan Dau tu' Xay lap Diu khi Thanh HOa 
Cling ty CO phan 	IchiDong 08 
Cling ty CO phan Phat trign DO thi 	IN 
Cting ty CS phan Xay lap du khi Binh Sdn 
Cling ty CS phin Xay lap Doting ang Be chat Mu khi 
COng ty CO phan Diu tit Xay lap Diu khi Duyen Hai 
COng ty CO phin Xay lap 	khi Mien Trung 
Una ty CO phan Trang tri Nei that Diu khi 
Cling ty CO Olen Deu lit Ha tang va Do thi D'au khi 
Ban Quan Ijr Da' an COng trinh Lien Hap Loc hoi Diu Nghi Sdn 

Phil tra khic 
Tap doan 	kid Viet Nam 
Cling ty Co' ph'an 	cong Cd gel va Lap may Diu khi 
COng ty Co phin Xay lap D'au khi Mien Trung 
Cong ty CO phan Xay lap D'au IN Ha N5i 
Cong ty phan Dau tit Xay lap Deli khi Thanh Hee 
Cong ty CO phan Ket du Kim loci va Lap may D'au khi 
Cong ty CO phin Xay lap Wing Ong Be chit Diu khi 

756.015.115.843 
211.433.784.998 
177.062.581.917 
109.460.995.366 
94.436.777.545 
56.974.777.229 
36.442.441.009 
19.031.307.373 
14.926.735.258 
10.012.853.448 
7.971.493.776 
7.263.312.671 
5.651.621.072 
4.223.800.294 

935.326.068 
187.307.819 

59.177.617.470 
54.038.464.510 
3.006.898.799 
1.540.991.936 

556.667.784 
20.283.417 
12.226.800 

2.084.224 

601.436.216.972 
104.261.899.153 
177.062.581.917 
102.421.562.484 
68.835.238.630 
57.052.777.229 
2.510.406.030 

16.467.763.295 
17.421.403.045 

21.838.639.716 
20.856.195.934 
3.392.727.861 

4.896.025.676 
1.713.136.364 

718.508.036 
1.987.351.601 

59.368.633.962 
54.038.464.510 
3.006.898.799 
2.323.270.653 

39. CAC KHOAN GONG WY TAM TANG 

a) Bao 'anti cho cac khohn vay 

Tyi ngay 31 thing 12 nam 2016, Tang COng ty có cac khohn bac) linh cho cac cong ty khac 
vay v6n tai cac to chic tin dung 	bi qua hyn, cg the nhu' sau: 

Ekin vi thyc 
bio Nab 
	

TO clifc nhan bio 

PVC-HN 	Ngan hang PCP (lurk taVi'dt 
Nam - Hbi sit chinh 

PVC-NE 	Ngan hang PCP Wu On Lien 
Ida- Chi nhanh Bong Do 

PVC-NE 	Ngan hang TMCPDai thing Viet 
Nam - Tru sd chinh 

Ngan hang TNHH MTV Dai dung 
- Chi nhanh Sai Gan 

Thdi han bao lanh 

Tif ngay 31/12/2011 
ngay 30/4/2012 

Tit ngay 01/01/2012 
den ngay 30/6/2012 

Tit ngay 26/7/2011 
den riga). 26/7/2012 

Tit ngay 31/12/2011 
den naav 30/8/2012 

Du' ny boo lanh 
cuoi aim 

VND 
73.668.464.073 

49.961.348.093 

14.312.967.325 

99.912.312.503 

237.855.091.994 

Dd ny vay qua han 
cool nam 

Dti phang nghia vu 
nd phil tri cuii nam 

VND VND 
73.668.464.073 73.668.464.073 

49.961.348.093 49.961.348.093 

14.312.967.325 14.312.967.325 

99.912.312.503 

237.855.091.994 137.942.779.491 

PVC-SG (*) 
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Tang Cong ty, vii tu' cach la Ben bao la-nh, cam ket chiu trach nhiEm thanh tan cho cat to 
chat tin dung met khohn tien bAng gia tri thu' bao l'anh Ong viii toan be cat nghia vy tra 151, 
l'ai phat va cat nghia vu tai chinh khac Oat sinh (neu co) ngay sau khi nhan du'Oc van ban 
yeu tau deu ben kern hB sd cheng minh Ben deck bao lanh kh8ng thec hiEn hoac thyt hiEn 
khang clang, khang day du nghia vu tra nd (neu co) cho cat t6 chat tin dyng. Tai ngay 31 

3 	 thang 12 nam 2016, cac khoan vay do Tang Cong ty bao I5nh 	den han va qua hart tinh 
theo thei han thu' bao lanh la khoang 238 ty VND. 

Lay led dEn ngay 31 thang 12 nam 2016, (i) cat t6 chat tin Ong da thec hiEn kh5u tre tien tii 

3 	 tai khohn tien gel Oa Tang Cong ty de thi/c hien nghia vy bao lanh yeti gia tri la khoang 91 ty 
VND, (ii) cac ddn vi dirdc bao 15nh (15 hoar' tra cho Tang Cong ty khoang 49 ty VND trong 

3 	 tang s6 tien bi kh5u trif neu tren. Theo do, so du' phai thu ve viec thyt hien nghia vy bao lanh 
tai ngay 31 thang 12 nam 2016 la khoang 42 ill VND (trinh bay tai Thuyet minh s6 10). 

Theo kien nghl cea Kim toan Nha nu& neu tai Bao cao kiem toan nam 2014 14 ngay 10 

3 	 thang 3 nam 2016, Tang Cong ty C15 trich lap dy' pitting toan be nghia vu nd phai tra lien quan 
dEn cat khohn bao lanh tren bao cao tai chinh rieng cho nam tai chinh ket that ngay 31 thang 

3 	 12 Warn 2014 va 2015. 

Tpi ngay lap bao cao tai chinh rieng nay, cat cong ty cluOc bao lanh dang tiEp tyc lam viec vdi 
cac to chat tin dung ve viec gia han thei gian tra nd. Tang Cong ty tang dang tiEp tyc lam 

3 viec vdi cac cong ty deck bao lanh va cat to chat tin dyng de giai tem nghia vy bao lanh nhErn 
tang kha nang thanh toan dm Tang ang ty tang nhu' de phi) hOp vei cat guy Binh ve quan tri 

3 	 cong ty ,ap dyng cho cong ty dal thong. 

3 	 (*) Nghia vu bao l5nh Oa Tang C8no ty cho Cong ty C6 phan X5v 15o Derr khi Sai Gen  

3 	 Trong Warn 2016, Tang Cong ty ra soat cat the bao l'anh va clanh gia nghia vu bao lanh cua 
Tang ang ty tai thu' bao lanh cho C8ng ty Co" phan Xay 15p frau khi Sai Gen (PVC-SG) vay 

3 	 van tai Ngan hang TMCP Dai Du'dng - Chi nhanh Sai Gan (nay la Ngan hang TNHH MTV Dal 
Du'dng (Oceanbank) - Chi nhanh Sai Gan) có 	thay dai voi cat Kr do cu thE nhe sau: 

3 
- NO),  18 thang 8 nam 2016, PVC-SQ gut Cong van s6 58/XLDKSG guii Tang C8ng ty bao car) 
met sO not dung lien quan den tai san dam bao cho khohn vay Cry that va tinh hinh lam viec 
veri Oceanbank. Theo do, ngay 10 thang 8 nam 2016, Oceanbank - Chi nhanh Sal Gan a gel 

3 	 cho PVC-SG cong van sO 784/2016/CV-CNSG tra lei phuting an xe ly nd caa PVC-SG. Tai cong 
van nay, Oceanbank - Chi nhanh Sai Gen d5 chip thuan cho PVC-SG thyt hiEn phu'dng an deu 
tu' kinh doanh 	an Khu dan cu ph& then d8 thi khu vu'c 2 va 3, pheeng 5, thanh ph6 Vi 
Thanh, tinh Hau Giang (De an Vi Thanh) tang nhu' gibi chip tetig phan tai san dam bat) dE 

3 	 PVC-SG ban hang/ban tai san de" tat) nguBn tra nd cho Oceanbank va PVC-SG tra toan be du' 

3 	 nd g6c (khoang 148 ty VND) cham nh5t ngay 30 thang 9 nam 2019. Do do, Ban Tang Gam 
Mk Tang ang ty clanh gia di& nay dBng nghia vei viec nd g6c vay d5 du'dc cd cau lai va 

2 	 gia han tra nd. Dieu kien de thyt hien phu'dng an tra no la: (i) PVC-SG cung cap day de cat 
van ban Oa cat cap có thEm quyen lien quan den phe duyEt phedng an bap tyc triEn khai Dy' 

a 	an Vi Thanh de tra nd cho Oceanbank; (ii) ddn vi thi cong va ddn vi ban hang and tai khoan 
thanh toan tai Oceanbank; (iii) toan be doanh thu ban hang, ban tai san phai chuyEn ve tai 
khoan chuyen dyng ma tai Oceanbank - Chi nhanh Sai Gan, PVC-SG dingy cho Oceanbank 
du'Oc quyen trich tien tu'tai khoan chuyen dung 	thu nd; (iv) PVC-SG 10; van ban them thuan 

3 	 ve phu'dng that xir ly tai san dam bao theo yeu cau cua Oceanbank. Tai ngay lap bao cao tai 
chinh Hang nay, PVC-SG a tra duilc 5,5 ty VND/148 ty VND nd g6c; ding thei PVC-SG Omit 
hiEn rat tat phu'dng an ma Oceanbank - Chi nhanh Sai Gen du'a ra. Mat khac, PVC-SG va 
Oceanbank - Chi nhanh Sal Gen dang hOp tac rat chat the veri nhau de tao dung den tra nd 
cho ngan hang. Ban T6ng Giam d6c T6ng Cong ty clanh gia day la thang tin mei va rat quan 
trong, thE hiEn c6 g5ng cua cat ben trong qua trinh gib' guy& khohn no vay nay. 

a 
3 
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- PVC-SG ding da ca tai san thE chap dam bao cho khohn vay tai Oceanbank - Chi nhanh Sai 
Gan la guys& sir dyng dgt, quyan set hiTu nha a va tai san khac g5n lien vai det la mot phan 
tai san hinh thanh trong tu'dng lai tai Dy' an Vi Thanh theo Hyp (tong thE chap tai san s6 
0068/HDTC/OCEANBANK03 ngay 30 thang 8 nam 2012 10 glib PVC-SG va Oceanbank - Chi 
nhanh Sai Gen. 

- Tang C8ng ty dg nhan dutic Thu' van s6 549 lw.ndvintn/01-01 ngay 30 thang 8 nam 2016 
ceia Cling ty Tu' vgn Luat Bizconsult vdi kEt luen nhu' sau: (i) nghia vu bao lanh cua Ting C8ng 
ty theo dui bao lanh va thu' gia han bao lanh cho PVC-SG da chum (ILA hiau lyt ke tit sau 
ngay 30 thang 8 nam 2012; (ii) khong có du cd sa phap ly de yeu eau Ting Cling ty thy'c hien 
nghia vu bao lanh theo van ban yeu cau ngay 24 thang 5 nam 2012 cOa Oceanbank - Chi 
nhanh Sai Gan va CM het thai hiau khai kian yeu cau Ting Cong ty thyt hien nghia vu bao 
lanh theo thu' gia han bao lanh. Ban Tang Giam Mc Tang Cong ty danh gia th8ng tin nay ding 
vdi viac khohn vay dm PVC-SG duac gia han co the khang dinh rang Ting Cong ty chu'a xugt 
Nan nghia vu nd d thai diem hien 

- Vic trich lap mot khohn dy' phong phgt sinh 	mot nghia vu lien deli lien quan den bao lanh 
vay yin chu'a ca chugn 	ke toan quy dinh CO rang. Do do, Ting Cong ty dang: (i) van 
dung nguyen tat then trong trong Chugn mu'c KE toan Viet Nam s6 01 - ChuEn mu'c chung de 
thilc hien trich lap dy' phong cho cat khoan bao lanh, theo do, nguyen Vac than trong doi hal 
"phai lap cac khohn de/ phong nhu'ng khong clutic lap qua Ian" va (ii) ap dung theo Thong 
si 228/2009/TT-BTC ngay 07/12/2009 dm BO Tai chinh quy dinh "nghiem cam doanh nghiap 
!di thing viac trich lap dy • phong de tinh them vao chi phi cac khohn di! phong Meng có dti can 
cii nham lam giam nghia vu nap ngan sach". Tai ngay lap bao cat) tai chinh rieng nay, Ting 
ang ty dg trich lep khoang 137,9 tit VND/237,8 	VND du' nd bao lanh qua han (chiern 
57,98%), theo do, Ban Ting Gam dOc Ting Cling ty danh gia khoan dpi phOng nay la help 
va dam bao nguyen tat then trong. 

Mat khac, tren bao cao tai chinh hang cho nam tai chinh kat thLic ngay 31 thang 12 
Mtn 2014 ceia Tang Cong ty da dLfyc C8ng ty TNHH Deloitte Viet Nam lam toan, khoan dif 
phong nghia vu nd phai tra lien quan den thu' bao lanh cCia Ting °Ong ty cho PVC-SG vay yin 
tai Oceanbank - Chi nhanh Sal Gan da 	Ting Cong ty hohn nhap 100% gia tri tai ngay 31 
thang 12 nam 2014 (vai s6 ben khoang 50 ti VND) vay kien cua kiern toan vien ye bao cao 
tai chinh rieng nay la y kien chip nhan toan phan duac the hien cu the tai Bao cao kiem toan 
sO 976/VN1A-HN-BC ngay 30 thang 3 nam 2015. 

Tren cac cd sd cac ly do va not dung da trinh bay a tren, I-10i ding thgm dinh cac khoan trich 
lep dti phOng atia Tang CEng ty da-  danh gia dingy viac hohn nhep dif phong cho nghia vu nd 
phai tra lien quan dEn thu' bao lanh khoan vay cOa PVC-SG tai Oceanbank - Chi nhanh Sai 
Gem yeti sO tren khoang 99,9 ty VND va ghi Om chi phi tai chinh (trinh bay tai Thuyet minh 
sO 34). 

b) Bao lanh thanh toan 

Ngay 29 thang 12 nam 2010, Ting C8ng ty dg ky Hop ding bao lanh s6 0112/2010/HDBLTT-
PVCTB yeti C8ng ty TNHH Du lich Dau khi Thai Binh (nay la Cong ty Ci phan Dau tu' va Thuting 
mai Dau khi Thai Binh (PVC-Thai Binh - Cling ty con cOa Ting Cling ty)) va ph* hanh thu bao 
lanh thanh toan cho PVC-Thai Binh yeti gia tri bao lanh khoang 111,8 ty VND. Theo do, Ting 
C8ng ty cam kat va bao dam veil Tang C8ng ty Th5m de Khai that Dau khi (PVEP) ve viac 
PVC-Thai Binh se thyt hien thanh toan day du va thing han cac nghia vu thanh toan vdi PVEP 
theo quy dinh cOa Hyp d'Ong chuyen nhilyng DV an Day tu' Xay diing Khach sari Day khi Thai 
Binh ngay 28 thang 12 nam 2010 glib PVEP va PVC-Thai Binh. Thu' bao lanh thanh toan co 
hiau 	ke tit ngay ky tai ngay PVC-Thai Binh hoar' thanh nghia vu del vai PVEP theo quy dinh 
dia Hdp ding chuyen nhu'Ong neu tren. Trong nam 2016, Ting Cong ty da nhan du'dc van ban 
tit PVEP yeu cau thyt hien nghia vu bao lanh. Ban Ting Giam dic Ting Cling ty danh gia PVC-
Thai Binh co ail kha n5ng thanh toan cho PVEP nen nghia vu phai tra cua Tang Gang ty dOi vai 
khoan bao lanh nay se chu'a phut sinh, vi vay, Ting Ding ty chu'a phai thyt hien bat kif dieu 
chinh nao lien quan dEn van da nay trail bao cao tai chinh Hang nam 2016 dm Tang Cong ty. 
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40. NHUNG THONG TIN KHAC 

a) Gia tri phat sinh chu'a luting ha talc& ding trinh do Tong Cong ty thi cong 

Do anh holing cua nteng Wen ding trong nen kinh te, noganh nghe host ding dm Tang Cling 
ty chtta dyng cac rui rove 	bien Ong gia thi trifling cua cac loai nguyen vet lieu dung cho 
thi cong. NKing thay dai Ion ve gia nguyen vat lieu thi cong co the anh haling len den nhiing 
lei ich va nghia vu kinh te cua Tang Cling ty. Tuy nhien, Ban Tang Giam Mc Tang Cling ty cho 
rang sy thay doei cola thi trifling ding nhd anh Wang cua cac chinh sach quail Ijr vi me dm 
Chinh phu la rat khi do doan. Vi \ley, Ban Tong Giam d6c Tang Cling ty khong the luting hoa 
duck anh holtYng cola vgn a nay dai veil cac cong trinh dang thi cong cua Tang Cling ty. Ket 
qua cuai ding se chi dtigc xac dinh khi hoan thanh thi cong, va nghiem thu ban giao cho cac 
chio ofra'u 

Cong trinh Nha may san xugt Ethanol nhien lieu sinh hoc khu vUc phia Bac 

Tang Cong ty 	hip ding xay lap trgn goi yeti C8ng ty Co phan Flea d5u va Nhien lieu Sinh 
h9c D5u khi de xay eking Nha may san xugt Ethanol nhien lieu sinh h9c khu vyt phia Bac vii 
gia tri la 50.098.000 USD. Do co thay doi trong thigt kg, theo Bao cao kat qua thgm tra s6 
1545/VKT-TTTV cua Vien Kinh to Xay dyng - Be Xay doing ngay 19 thang 12 roam 2011 ve 
viec "Thgm tra doi toan Cling trinh Nha may san xugt Ethanol nhien lieu sinh h9c khu vuc phia 
Bac", tong gia tri doi toan cua du' an se tang them vii so den 13.997.999 USD (gia tri sau khi 
thgm tra 	an la 64.095.999 USD) so vii gia tri theo heP d8ng trgn goi Tang C8ng ty da 
Tang Cling ty da de nghi cac cd quan c6 thgm quyen xem xet dieu chinh gia tri phat sinh chu'a 
hieing het cua dy an nay. TO ngay lap bao cao tai chinh rieng nay, cac cd quan co thgm quyen 
van chu'a c6 guy& dinh doi vii de nghl do Tang Cling ty. Ban Tang Giam Mc Tang Cling ty 
tin toiling chat chan rang gia tri phat sinh ngoai heP (fang se MAX kjr ket b6 sung va theo do 
bao cao tai chinh rieng nay chu'a bao gom bgt kjr dieu chinh rob° lien quan den gia tri ph& 
sinh ngobi holp Tong neu tren. 

3 
Cling trinh Nha may Nhiet dien \fang Ang 1 

Ngay 28 thang 9 nam 2009, Tang Cling ty 	10 hcip ding xay doing cling trinh Nha may 
Nhiet dien ViIng Ang 1 vei Tang C8ng ty Lap may Viet Nam (LILAMA) theo 1-19p ding s6 
280909/LILAMA-PVC yeti tang gia tri tron goi la khoang 1.322 ty VND. Theo Nghj quyet s6 

3 	 686/NQ-DKVN ngay 27 thang 01 nam 2014, Tap doan Dau khi Viet Nam (PVN) da chgp thuen 
chi phi phat sinh chu'a Ming het cua toan be cong trinh Nha may Nhiet dien \King Ang 1 (bao 
g8m hang muc doting nei be va phan xay dyng) la khoang 1.090 ty VND. Gia tri dy' toan sau 
thgm tra/thgm dinh dai vii cac hang muc xay doing do Tang Cling ty thyt hien tang khoang 

0 	 290 ty VND (chu'a bao gom thug gia tri gia tang du'og khgu trill so veil gia tri hop (Tong xay lap 
troll g6i Tang C8ng ty da kjr. Tang Cong ty da de nghj PVN xem xet (lieu chinh gia tri phat 
sinh chu'a 19eng het cua dy an nay. Ti ngay lap bao cao tai chinh rieng nay, PVN va cac cd 
quan Nha nu& co thgm quyen yen chu'a c6 guy& dinh dai vii a nght dm Tang C8ng ty. Ban 
Tang Gam (lac Tang Cong ty tin tolling chat chan rang gia tri phat sinh ngoai hip ang se 

3 	
&roc kjr ket 136 sung va theo do bao cao tai chinh rieng nay chu'a bao gom bgt kjr dieu chinh 
nao lien quan den gia tri phat sinh ngoai ticip ding neu tren. 

Cling trinh Nha may Nhiet dien Thai Binh 2  

Tang Cong ty da ky Nip Ring EPC xay dyng Nha may Nhiet dien Thai Binh 2 vii Ban quail Ijr 
Dy an Dien Inc D5u khi Thai Binh 2 - PVN vii gia tri la khoang 918 trieu USD va 5.874 ti? 
VND. Tai nay lap bao tai chinh rieng nay, tang gia tri hop Bong tam tinh Tang C8ng ty da kjr 

2 	 vet cac nha theu phu cho cling trinh Nha may Nhiet dien Thai Binh 2 da vu'ot qua gia tri too 
ding EPC kjr ye' Ban quail ljr Dy an Dien Inc Dau khi Thai Binh 2 - PVN. Theo Cling van s6 
737/17g-KIN ngay 23 thang 5 roam 2014 cua Thu Wong Chinh phU, cong trinh Nha may Nhiet 
dien Thai Binh 2 &Mt b6 sung vao danh muc cac du' an dien cap bath giai doan 2013 - 2020; 

a 	Dy an dutIc ap dyng cd the, chinh sach dac thu ban hanh tai Quyet dinh s6 2414/QD-TTg 
ngay 11 thang 12 nam 2013 cua Thu thing Chinh 
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Ngay 07 thang 01 nam 2015, PVN da có ang van s6 091/DKVN-HDTV gift Thu tueng Chinh 
phi, de nghi phe duyet dieu chinh tang mac Tau tu' Da an Nha may Nhigt dien Thai Binh 2. 
Ngay 16 thang 12 nam 2015, BO Cong thuang da có Bac) cao s6 12839/BCT-TCNL bao cao Thu 
taang Chinh phu kat qua tharn dinh tang mac (Thu tai dieu chinh ran 2 cCia Dii an. Ngay 25 
thang 01 nam 2017, Tap doan Dau khi Viet Nam TA ban hanh QuyEt dinh se 573/QD-DKVN tie 
viec ph& duyet Tang da toan dieu chinh ran 2 cua da an nay. Tai ngay lap bao cao tai chinh 
rieng nay, Tap doan Dau kW Viet Nam chu'a phe duyet Dy' toan go' thu EPC dieu chinh va 
Tang Cong ty van dang trong qua trinh dam ph& IA die dau tu' de ki kat phy lyc hdp (Tang 
EPC. Ban Tang Gam d6c Tang Cong ty tin tueng chSc chin rang gia trl hap deng EPC ding 
trinh Nha may Nhiet dien Thai Binh 2 &Jac dieu chinh trong Wang lai se cao hdn gia tri hap 
ding Tang CON ty da kjr vai cac nha thSu phu. Tang C8ng ty chu'a ghi nhan bat ky khohn 

nao tai cong trinh nay, doanh thu tai tong trinh nay daac ghi nhan biting ang yeti chi phi 
cua hdp ding da phat sinh ma viec duac hohn tra la hiking dai chat than. 

b) Ket luOn cua Thanh tra Chinh phim 

7.1 	 Tang COng ty la nha thu thi ding da an d'au tit xay dang Nha may san xuat Ethanol nhien 

3 	 lieu sinh hoc khu vac phia Bac IA da an d'au tu' xay clang Nha may san xuat xd sal Polyester 
Dinh V. 

Ngay 24 thang 11 nam 2016, Thanh tra Chinh phi) ban hanh Th8ng bao s6 3129/TB-TTCP ve 
kat luan thanh tra viec dau tif cac da an Nhien lieu sinh hoc co von gop oh Tap doan Dau khi 
Viet Nam va cac ddn vi. Theo'clo, Thanh tra Chinh phe kin nghi Tang Cong ty phai chin trach 

3 	 nhiem ve nhitng thiet hai kinh to gay ra dai vai ch6 dau tu' do vi pham Hap deng EPC xay 
dung Nha may san xuat Ethanol nhian lieu sinh hoc khu vac phia Bac. 

3 
Ngay 24 thang 11 Warn 2016, Thanh tra Chinh phi) ding ban hanh Thong bao s6 3130/TB-
TTCP ve kat luan thanh tra viec &au xay .dy'ng da an NM may san xuat xa sdi Polyester 
Dinh VO. Theo do, Thanh tra Chinh phe kign nghi: (i) giam gia tri nghiem thu, thanh toan 

3 	 khoang 46,8 ty VND d6i vdi ph5n cong viec do Tang C8ng ty that hien do viec ky kat hap 
(Ong c15 vi pham quy dinh Phap lenh ngoai h6i; (ii) giarn gia tri nghiem thu thanh tan 

3 	 khoang 8,1 ty VND va 23 nghin USD dm hap cling EPC dai vai phan cong viec Tang Cong ty 
iliac hien do nghiem thu treng 15p va nghiem thu khgi luang ph& sinh khOng thing quy dinh. 

Ban Tang Gam d6c Tang C8ng ty clanh gia rang cac Thong bao cua Thanh tra Chinh phe neu 
3 	 tren clack clanh cho cac che d'au tti cua cac da an ma Tang Cling ty la ben có lien quan theo 

quan he hap Ong kinh ta. Tai ngay lap bao cao tai chinh rieng nay, Tang COng ty dang trong 
qua trinh lam viec val chi) d'au tu'va Man nghi vai Thanh tra Chinh phO ve cac Wei dung co lien 
quan den Tang Cong ty trong cac Thong bao neu tren, do do, chu'a co cd sa dg dieu chinh s6 
lieu trail bao cao tai chinh rieng cua Tang C8ng ty. Bao cao tai chinh rieng kern theo chu'a bao 
gem bat los/ eau chinh nao có thg có ph& sinh tit cac kat luan nay cua Thanh tra Chinh phu. 

C) Thong tin tai cd cau Tang Cong ty 

Theo Nghi quyat s6 2627/NQ-DKVN ngay 31 thang 12 nam 2016 cua Hei deng Thanh vial" Tap 
3 	 doan Mu khi Viet Nam (PVN) ve viec tam phe duyet kg hoach tai cd cau PVC giai doan 2016- 

2020, cac doanh nghiep Tang &mg ty bap tuc nam girl tei thigu 51% van dieu le trong giai 
5 	 doan 2016 - 2020 gem: C8ng ty Co phin Xay 15p Dau khi Mien Bac (se cluac thanh lap tren cd 

sa sap zap, thu g9n d'au mai tai 04 &in vi thanh vier' nong cat: COng ty C6 phan Dau khi 
3 	 DOng DO (PVC-bong DO), C8ng ty Co' phan Dau tu' va Thu'dng mai Dau khi Thai Binh (PVC- 

J 	
Thai Binh), Ong ty Co phan Dau tit Xay 15p Dau khi Duyen Hai (PVC-Duyen Hai) va Cling ty 
Co ph5n D5'u tu' Xay lap Dau khi Thanh HOa (PVC-TH)), Cong ty C6 phan Xay lap Dau khi Binh 

2 	 Sdn, COng ty Co phan Xay clang COng nghiep va Dan dung Dau khi (PVC-IC), Cong ty C6 phSn 
Xay 15p Dueng Ong Be &Oa Dau khi (PVC-PT) va CON ty Co phan Kat cau Kim loaf va Lap 

3 	 may Diu khi (PVC-MS). 

a 
3 	 49 

11 



Hong thdi, C8ng ty Co" ph'an Xay ISp D'au khi Ha N8i (PVC-HN), Ong ty C6 plian Thi cong cu 
gidi va La'p may nu khi (PVC-ME) va Cong ty Co ph'an Xay rap D'au khi Mien Trung (PVC-MT) 
se gibi the, pha san trong truing hdp T6ng C8ng ty khong the' thoai v6n; va Tang Cling ty se 
thoal v6n toan 130 tai cac khohn dau tu' tai chinh dai han khac va thanh l hEt chdng khoan 
kinh doanh trong giai (loan 2016 - 2020. 
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a 
TONG LONG TY Co PHAN XAY LAP DAU Kid VItT NAM 
Tang 25, taa nha C.E.O, Wang Pham Hung, 

■ Quan Nam VI' Liem, Ha N8i, Viet Nam  

BAO c.A0 CUA BAN TONG GIAM DOC 

a 
Ban Tang Gam 	TOng C8ng ty Co phsan Xay 15p Dau khi ViEt Nam (g9i tat la "Tong Cong ty") de 

• trinh bao cao nay ding vOi bao cao tai chinh hdp nh5t cua T6ng C8ng ty cho nam tai chinh kEt thtic 

111 	
ngay 31 thang 12 nam 2016. 

HOI BONG QUAN TRI VA BAN TONG GIAM DOC 

• Cac thanh vien ctia H6i dBng Quail tr.! va Ban TOng Gam d6c Ring C8ng ty dieu hanh Tang Cong ty 

• Ong Nguyen Huy Hba 	Uy vien 

Ong Bui Ngqc Hu'ng 	 Uy vien 

■ Ba Nguyen TN Thu HuOng 	Uy vier' 

Ong Nguyen Anh Minh 	 vien 

111 	 Ban Una Giam dOc 

Ong Nguyen Anh Minh 	-Ring Gam dik 

III 	
Ong Bui TiEn Thanh 	Phi) T6ng Gam d6c 

Ong Nguyen Trung Tri 	Phi) T6ng Gam d6c 

III 
 

Ong Nguyen Duyen Hai 	Pho T6ng Giam d6c 

ll 	Ong Nguyen Van D'ong 	Pho T6ng Giam d6c 

Ong Tean Qu6c Floan 	Pho T6ng Giam dck 
II 

 
Ong Nguyen Manh TiEn 	Phi) Tang Gam d6c (tam dinh chi ding tac di ngay 21 thang 9 nam 2016) 

Ong Tfan Minh Tun 	PhO Tang Giam d6c (mien nhiEm ngay 16 thang 9 Warn 2016) 

TRACH NHIEM dm BAN TONG GIAM DOC 

111 	 Ban Tang Gift d6c T6ng ang ty có trach nhiEm 15p bao cao tai chinh hop nh5t phan anh mot cach 
trung thtic va hdp lje tinh hinh tai chinh cua Tang C8ng ty tai ngay 31 thang 12 Warn 2016, cling nhu 
kEt qua hoot d6ng kinh doanh va tinh hinh luu chuyen Van to cua 'fling Cling ty cho nam tai chinh kEt 
thac ding ngay, phu hdp voi chugn mig kg toan, chE d6 kE toan doanh nghiEp Vi'Et Nam va cac quy 
dinh phap ly có lien quan dEn viEc 15p va trinh bay bao cao tai chinh hdp nh5t. Trong viEc 15p bao cao 

■ tai chinh hdp nh5t nay, Ban T6ng Gam dck du'Oc yeti eau phai: 

• Ufa chon cac chinh sach kE toan thich hdp va ap dung cac chinh sach do mot cach nh5t quail; 

• Dua ra cac xet (loan va tiOlc tinh mot cach Nip ljf va then trong; 

• Neu ro cac nguyen tad kE toan thich hdp co duOc tuan the.' hay khong, có nhiYng ap dung sai loch 

trong yEu can du'ilc cong b6 va giai thich trong bao cao tai chinh hdp nh5t hay khong; 

• L5p bao cao tai chinh hdp nh5t tren cd so ho5t Ong lien tuc trii trung hdp kh8ng the cho rang 

TOng C8ng ty se tie'', tuc host d6ng kinh doanh; va 

• Thiel kE va thut hiEn hE thong kie'm sok not b6 mot cach hriu hiEu cho muc dfch 15p va trinh bay 

bao cao tai chinh hdp nh5t hdp ly nhAm h5n chE rui ro va gian I5n. 

trong Warn va dEn ngay 15p bao cao nay gem: 

Hoi don° Quin DI  

Ong Bai Ng9c Th5ng 	Chu tich 

V 

1 



TONG CONG TY Co PHAN XAY LAP DAU KHI VIET NAM 
Tang 25, tga nha C.E.O, dugng Pham Hung, 
Quin Nam Tif Liem, Ha Ng', Viet Nam  

BAO C.A0 CUA BAN TONG GIAN DOC (TiEp theo) 

TRACH NHIEM CUA BAN TONG GIAM DOC (Tiep theo) 

Ban Tgrig Giam dgc Tgng Cling ty chiu trach nhiem dam bao rang s6 kE toan dugc ghi chap mat cach 
phi) hcip 	phan anh mat cach hgp Ijr tinh hinh Lai chinh dia Tang Cong ty 8 bat kir th6i diErn nao va 
dam bao rang bao cao tai chinh hdp nhgt tuan thu chugn mut kE toan, chE di) led toan doanh nghiep 
Viet Nam va cac quy dinh phap ly c6 lien quan dEn viec lap va trinh bay bao cao tai chinh hcip nh5t. 
Ban Tang Giam dgc ding chiu trach nhiem dam bao an toan cho tai san c6a TOng Ong ty va thut 
hien cac Wen phap thich hgp dd ngan chin va Oat hien cac hanh vi gian Ian va sai pham khac. 

Ban Tgng Giam dgc xac nhan rang Tgng Ong ty d5 tuan th6 cac yeu eau neu tren trong viec lap bao 
cao tai chinh hdp nh5t. 

Thay mat lib dal dien cho Ban Tgng Giam dgc, 

,5500102 
, 

(:) 
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Bui Tian Thanh 
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(Giay óy quyan s6 807/UQ-XLDK 
ngay 15 thing 3 nam 2017) 
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Deloitte. 	 C6ngty TNHH Deloitte Vi4t Nam 
Tang 12A, Tea nha Vinaconex, 
34 Lang Ha, P. Lang Ha, 

II 	 Q. DOng Da, Ha Nei, Viet Nam 
Dien thooi:+844 6288 3568 

III 

 

So": 144. /VN1A-HN-BC 	 Fax 	:+844 6288 5678 
www.deloitte.com/vn  

a 	 DAD cA0 KIEM TOAN Doc LAP 

II 	
!ChM ad: 	Cac Co dong 

H81 ding Quan tr.! va Ban T6ng Giam d6c 
■ T6ng C8ng ty Co phan  Xfiy Ifip D'au khi Viet Nam 

ChtIng toi 	kiem toan bao cao tai chinh hop nhat kern theo cila Tang Cong ty Co" phan Xay lap Dau 
khi Viet Nam (goi tat la "Tang Cong ty") du'oc lap ngay 10 thang 4 narn 2017, tit trang 6 dEn trang 
55, bao gem Bang can dei kg toan hdp  nhgt tai ngay 31 thang 12 nann 2016, Bao cao kEt qua hoat 
long kinh doanh hdp nhat, Bao cao !Yu chuygn tien to hdp nhgt cho nam tai chInh ket thiic ding ngay 
va Ban thuygt minh bao cao tai chinh hdp nhat. 

Track nhig'm cua Ban Tgng Giam dec. 

Ban Tang Gam Mk Tang Cong ty chiu trach nhiem lap va trinh bay trung thyt va hdp ly bao cao tai 
chinh hdp nhgt theo chugn 	kg toan, chE do ke' toan doanh nghiep Viet Nam va cac quy dinh phap 

có lien quan dgn viec lap va trinh bay bao cao tai chinh hdp nhgt va chiu trach nhiem ve kigm sok 
not be ma Ban Tang Giam cl6c xac dinh la can thigt de dam bao viec lap va trinh bay bao cao tai chinh 
hdp nhat khong có sai sot trong yeu do gian Ian hoac nham 

Track nhig'm cua Kigm tan vien 

Trach nhiem cua chung toi la d'u'a ray kr& ye bao cao tai chinh hdp nh5t du'a tren kat qua oh cuec 

II 	 kigm toan. ChUng toi da tin hanh kigm toan theo cat chugn milt kigm toan Viet Nam. Cac chugn 
mite nay yeu cau chting toi tuan this chugn myc va cat quy dinh ve dao ditc nghe nghiep, lap kg 

II 	 hoach va thyt hien cued kiem toan de dat dutic sy' dam bao hdp l% ve viec lieu bao cao tai chInh hdp 
nhgt dm Tong Cong ty có con sai sot trong yEu hay khong. 

Cong viec kigm toan bao gem thy'c hien cat thY tyc nham thu thap cat bang chi:Mg kiem toan ve cat 
■ so" lieu va thuyet minh tren bao cao tai chInh hop nhat. Cac the' tyc kigm toan Mitt Iva ch9n dya tren 

xet doan cua Klein toan vien, bao gem danh gig rui ro cif) sai sot trong yeu trong bao cao tai chinh 
hdp nhat do gian Ian hoac nham 15n. Khi thyt hien danh gig cat rui ro nay, Kigm toan vien da xem xet 
kigm soat not be cua Tang Cling ty lien quan dgn viec lap va trinh bay bao cao tai chInh hop nh5t 
trung thyc, hdp ly nham thigt kg cat thO tuc kigm toan phu hdp voi tinh hinh thyt 	tuy nhien khong 
nham myc dich dua ray  kin ve hieu qua dm kiem sok not be cua Tang Cong ty. Citing viec kigm 
Wan cung bao gem danh gig tinh thich hdp cua cat chinh sach ke toan d'utic ap dung va tInh hdp ljt 

■ cua cat vac tinh kg toan cua Ban Tang Giam dot cling nhY danh gig viec trinh bay tang the bao cao 
tai chinh hdp nhgt. 

Chiing toi tin tuting rang cat bang chi:ing kigm toan ma chUng toi da thu thap du'oc la day du va thich 
■ hop lam co so cho y  kin kigm toan ngoai trb' cua chting tel. 

111 	
Cd se ccuaWen kigm toan ngoai trif 

1. Nhu' trinh bay tai Thuyet minh so" 4 phan Thuyet minh bao cao tai chinh hdp nhat, bao cao tai chinh 
II 	 cho narn tai chinh kat thud ngay 31 thang narn 2016 chua &Ric kiem town cua Cong ty Co phan Bat 

Ong san Xay lap Dau khi Viet Nam (PVC-Land - COng ty con cua T6ng Cling ty) &roc hop nhat vao 
• bao cao tai chInh Nip nhat cua Tang Cling ty veil tang tai san la khoang 576,5 ty VND, nd phai tra la 

khoang 519,1 ty VND, tong 16 kg toan tru'Oc thug la khoang 4,5 ty VND. Theo bao cao tai chit-1h chu'a 

III 	 dutic kigm toan cua PVC-Land cung cap, nd phai tra ngan han vutit qua tai san ngan han vai so-  den 
khoang 314,8 tit VND, 18 Illy kg cua PVC-Land la khoang 194,4 tj,  VND va cat van de khac anh huting 

II 	
toi kha Wang hoat deng lien tuc cua PVC-Land. Gia dinh PVC-Land hoat Ong lien tyc di phi hdp hay 
khong phy thuec vao kha Wang thanh toan cat khoan nti dEn han cua PVC-Land. Tang COng ty chiia 

ii 	
danh gig dutic anh Wang oh gig dinh PVC-Land host Ong lien tyc di phi, hdp hay khOng dEn bao 
cao tai chinh hdp nhgt cua Tang Cong ty. Chimg VA khOng thu thap du'dc day dU cat bang chi:Mg kigm 
toan thich hdp de danh gig anh huting cua van de tren dEn bao cao tai chinh kip nhgt cua T6ng Cong 

II 	 ty. Do do, chUng toi khOng the" xac dinh lieu có can thigt phai dieu chinh cat so" lieu nay hay khOng. 

U  
Ten Deloitte Mick dung de chi met hoac nhieu thanh vier) cua Deloitte Touche Tohmatsu Limited, met cling ty TNHH có try so tai Anh, 

■ va mang 	cac hang thanh vien - mOi thanh vien la met to' chitc dec lap ve mat phap I. Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
(hay "Deloitte Toan du") khong cung cap dich vu cho cac khach hang. Vui long xem tai website www.deloitte.com/about  

■ a Wet them thong tin chi het ye cd cau phap ly cCia Deloitte Touche Tohmatsu Limited va cac hang thanh vien. 

N 
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Cd so.  caa 9 kign Idgm tan ngoai trest (Tigp theo) 

11 	
2. Nhf trinh bay tai Thuyet minh s5 4 phan Thuyet minh bao cao tai chinh hdp nh5t, Cling ty Co phan 

Dau tit Ha tang va DO thi Dau khi (Petroland - Cong ty con dm Tang Cong ty) d5 ghi nhan nghiep vu 
thoai toan b5 ca phan cda Petroland tai Cong ty Co phan Dau tit Dau khi Thang Long (Thang Long) 
cho Cong ty Co phan Dich vu va Xay clOng Dia ac D5t Xanh trong Warn 2016, trong khi cd sd 	ghi 
nhan nghiep vy nay la chu'a phu hdp theo quy Binh dia chugn mitt Ice toan va chE (215 Ice toan doanh 
nghiep Viet Nam. Neu Petroland khong ghi nhan nghiep vu thoai toan b5 co phan dm Petroland tai 

■ Thang Long theo chua'n mut ke toan va chE d5 ke toan doanh nghiep Viet Nam, thi Petroland se phai 
hdp nhat bao cao tai chinh cda Thang Long tren bao cao tai chinh hdp nh5t cda Petroland. Theo bao 
cao dm Petroland cung cap, nail Petroland thu'c hien hgp nh5t bao cao tai chinh cda Thang Long theo 
chugn mut ke toan Viet Nam va chE d5 Ice toan doanh nghiep Viet Nam trutc khi Tang Cong ty hdp 

11 	 nh5t bao cao tai chinh hOp nhat dm Petroland thi tren bang can d5i kE toan hdp nh5t tai ngay 31 
thang 12 nam 2016 dm Tang Cong ty, cac chi tieu "Tang tai san", "NO phai tra" va "Van chii sd hitu" 
se giarn vdi s5 tisk Ian lu'dt la khoang 95,5 ty VND, 44 tjr VND va 51,5 ty VND. Dong thai, chi tieu 
"Doanh thu host Ong tai chinh" va "Chi phi tai chinh" tren bao cao kEt qua hoat Ong kinh doanh hdp 
nhat cho nam tai chinh ket thdc ngay 31 thang 12 nam 2016 cda Tang °Ong ty se Om va tang ra'n 

11 	
Itfdt tiking ling khoang 50,9 ty VND va 2,6 ty VND. 

3. Nhu' trinh bay tai Thuy"t minh so' 42 phan Thuyet minh bao cao tai chinh hdp nhat, Tang Cling ty có 
111 	cac khohn bao I5nh cho cac tong ty khac vay van tai cac to chitc tin dung da 131 qua han. Theo kien 
■ nghl cda Kim toan Nha nu& neu tai Bao cao kiem toan nam 2014 i't ngay 10 thang 3 nam 2016, 

Tang C8ng ty da trich lap dif phi:mg toan b5 nghia vu no phai tra lien quan den cac khoan bao lanh 
nay tren bao cao tai chinh hdp nh5t cho nam tai chinh kEt thiic ngay 31 thang 12 nam 2014 va 2015. 
Trong nam 2016, Tang Cong ty da danh gia nghia vy bao lanh cue Tang Cong ty 	bao lanh cho 

11 	Cong ty Co phan Xay lap Dau khi Sai Gen (PVC-SG) vay van tai 01 to chits tin dung có sit thay do'i 
tren cd sd Tang Cong ty danh gia PVC-SG da có phu'dng an tra nd va tai san the chap de bao dam cho 

11 	
khohn vay tai to chdt tin dung ding nhu' Tang Cong ty xac dinh rang to' chat tin dung nay d5 gia han 
thdi gian tra nd cho khoan vay dm PVC-SG. Do do, Tang Cong ty d'S thy'c hien hohn nhap clkt phong 

11 	nghia vy nO phai tra lien quan den nghia vu bao I5nh neu tren vdi so' tin khoang 99,9 tj,  VND. Tai 
ngay lap bao cao tai chinh hop nh5t, Tang Cong ty van clang lam viec vdi PVC-SG va to chik tin dung 
de giai tog nghia vu bao lanh. Chung tell khong thu thap du'dc day du cac bang chitng kiem Wan thich 
Fill) de danh gia cd sd cho viec hoar' nhap dy' phong nghia vu nd phai tra lien quan den thu' bao I5nh 
cda Tang Cong ty cho PVC-SG neu tren. Do do, chang tot khOng the xac dinh lieu có can thiet phai 
diau chinh cac khoan myc có lien quan hay kh5ng. 

11 
kign kigm toan ngoai frit 

Theo y kien 013 chong tot, ngoai bit cac anh hu'ang có the có cda cac van a neu tai loan "Cd sd cua 
kien kiem toan ngoai trit", bao cao tai chinh hdp nhat 	phan anh trung thdt va kip ly, tren cac 

11 	
khia canh trong yeu, tinh hinh tat chinh cda Tang Cong ty tai ngay 31 thang 12 nam 2016, ding nhit 
kat qua hoat Ong kinh doanh va tinh hinh Idu chuyen tin to cho nam tai chinh Wet thdc ding ngay, 

11 

	

	hdp vdi chuan mu'c ke toan, cries' d5 Ice toan doanh nghiep Viet Nam va cac quy dinh phap ly có 
lien quan de'n viec lap va trinh bay bao cao tai chinh hdp nhat. 

11 	Cac van de can nhin manh 

• 1. NW trinh bay tat Thuyet minh s5 2 phan Thuyet minh bao cao tai chinh hop nhat, bao cao tai chinh 

111 	
hdp nh5t kern theo dt.tOc lap tren cd sd hoat Ong lien tyc. L8 lay ke hdp nh5t cda Tang Cong ty tai 
ngay 31 thang 12 nam 2016 la khoang 2.970 ty VND (tai ngay 31 thang 12 nam 2015: 18 lOy ke 

• khoang 3.028 ty VND), du' nO vay ngan hang qua han tai ngay 31 thang 12 nam 2016 la khoang 299 
ty VND va cac van cre khac có the' anh higing tdi kha nang thanh toan dia Tang Cong ty trong 12 
thang tdi. Ke hoach da Ban T5ng Giam d5c Iran quan dEn van de nay du'Ic trinh bay tai Thuyet minh 
s6 2. Bao car) tai chinh hdp nil& kern theo chu'a bao gom bat kjr diau chinh nao có the co phat sinh tit 

11 	
sit kien khong chat chap nay. 
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Deloitte:tto  
CAO KIEM TOAN DOC LAP (Tigp theo) 

Cac van efe can nhgn manh (Tigp theo) 

2. Nhu' trinh bay tai Thuyet minh s5 9 va Thuyet minh s5 42 phan Thuyet minh bao cao tai chinh hdp 
nhet, tai ngay 31 thang 12 nam 2016, T6ng Cong ty co met s5 khoan cho vay va bao lanh cho met s6 
ding ty vai s5 tien ran ludt khoang 504 ty VND va khoang 238 tit VND. Tai ngay lap bao cao tai chinh 
hdp nhet, Tang Cling ty dang tiep tuc lam viec vai cat ding ty dudc bao lanh, cho vay va cac to chat 
tin dyng de thu hoi cac khohn cho vay, giai tea tha bao lanh nham tang kha Wang thanh toan cua 
Tang Ding ty ding nhu' de phi hdp vai cat quy Binh ye quan tr.i ding ty ap dung cho ding ty dai 
thong. 

3. Nhu' trinh bay tai Thuyet minh s5 18 va Thuyet minh so' 43 phan Thuyet minh bao cao tai chinh hdp 
nhat, tai nigh), lap bao cao tai chinh hdp nhet, Tang Cling ty van dang trong qua trinh lam viec va 136 
sung cac thu tuc theo yeu cau dm cat cd quan Nha nutic ce them quyen de dudc phe duyet chuygn 
nhudng Du an Khu ding nghiep Dich vy Dau khi Boa' Rap - Tien Giang, ding nha' &Mc phe duyet cat 
gia tri phat sinh chita Wing het dm cat ding trinh Nha may san xual Ethanol nhien lieu sinh h9c khu 
vac phia Bac, Nha may Nhiet Bien VOng Ang 1 va Nha may Nhiet lien Thai Binh 2. Bao cao tai chinh 
hdp nhat kem theo chu'a bao g'8m bet kY dieu chinh nao ce the cif) phat sinh tit spy kien khong chat 
then nay. 

4. Nhif trinh bay tai Thuyet minh s5 43 phan Thuyet minh bao cao tai chinh hdp nhat, Tang Cong ty la 
nha than thi tong dii an dau tu' xay dy'ng nha may san xuet Ethanol nhien lieu sinh hoc khu vy'c phia 
Bac va du' an dau tu' xay dy'ng Nha may san xuat xd sdi Polyester Dinh VO. Ngay 24 thang 11 nam 
2016, Thanh tra Chinh phti eta ban hanh Thong bao s5 3129/TB-TTCP ve ket luan thanh tra viec dau 
tu' cat du an Nhien lieu sinh hoc cif) v5n gop caa Tap 'loan Dau khi Viet Nam va cat ddn vi va Thong 
bao s'5 3130/TB-TTCP ve ket luan thanh tra viec dau tu' xay dy'ng dy' an Nha may san xuet xd sei 
Polyester Dinh VO. Tai ngay lap bao cao tai chinh hdp nhat, T6ng Cong ty clang trong qua trinh lam 
viec vdi chic dau va cat cd quan Nha nudc co them quyen de danh gia anh Wang caa cat kat luan 
neu tren cua Thanh tra Chinh pha den bao cao tai chinh hop nhet caa Tang Cong ty. Bao cao tai chinh 
hdp nhat kern theo chu'a bao gem bet kY clieu chinh nao di the cif) phat sinh tit cat ket luan nay oh 
Thanh tra Chinh 

kiEn kiem toan ngoai tra cUa thong toi khong lien quan den cac van de neu tren. 

Vgn de khic 

Tren bao cao tai chinh hdp nhat cho nam tai chinh kat that ngay 31 thang 12 nam 2014 do Tang 
Cong ty 	dudc thong toi kiem toan vdi y kien chap nhan toan phan va met se; yen de can nhan 
manh, khohn di! phong nghia vu nd phai tra lien quan den thu' bao lanh caa Tang Cong ty cho PVC-SG 

' Oceanbank - Chi nhanh Sai Gen cla dudc Tang Cong ty hohn nhap toan be vdi s5 Ten 
D (trong tang s5 tien than 46 ty VND du phong nghia vy bao lanh cludc Tang ang 

van de hohn nhep nay du'dc de cap trong doan "Veen de an nhan manh" tren Bao 
7/VN1A- -BC ngay 30 thang 3 nam 2015. 

Da 
Phis Tgng Ohm dgc 
Giey thong nhan Clang ky hanh nghe 
kiem toan s5 0030-2013-001-1 

Thay mat va dai cliOn cho 
LONG TY TNHH DELOITTE VIET NAM 

Ngay 10 thang 4 nam 2017 
Ha N0i, CHXHCN ViOt Nam 

DO Trung Men 
Kigm toan vien 
Giay chang nhan dang ky hanh nghe 
kiem toan s5 1924-2013-001-1 
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TONG CONG TY CO PHAN XAY LAP DAU KHi VIET NAM 	 MAU SO B 01.-DN/HN 
Ta'ng 25, toa nha C.E.O, claing Pham Hung, 	 Ban hanh theo Thong tu' se 202/2014/TT-BTC 
Quen Nam Tit Liem, Ha Nei, Viet Nam 	 ngay 22 thang 12 nam 2014 dm Bel Tai chinh 

BANG CAN Doi KE ToAN HCfP MKT 

Tai ngay 31 thang 12 nam 2016 

TAI SAN Ma se 
Thuyat 

minh S5 cool nam 

Ddn vi: VND 

S5 du nam 

A. 	TAI SAN NGAN HAN 100 9.328.209.630.823 9.434.377.787.805 

I. 	Tian vi cic khoin Wang du'dng tien 110 5 1.322.734.652.189 873.243.970.647 

1. Tien 111 691.965.065.580 537.599.518.674 

2. Cac Ithohn luting du'dng tien 112 630.769.586.609 335.644.451.973 

II. 	Nu tit tai chinh ngAn han 120 6 102.679.389.636 119.608.041.024 

1. Cht"Ing khaki kinh doanh 121 159.948.845.000 209.148.845.000 KI 
2. Dy' phong giarn gia chang khoan kinh doanh 122 (124.185.515.000) (161.157.292.000) 1I  
3. Diu ttf nam gi(i cign ngay dao han 123 66.916.059.636 71.616.488.024 

III. C.ic khoin phii thu njin han 130 2.977.587.956.388 3.522.632.821.353 

1. Phil thu ng5n han ctia khach hang 131 7 1.886.786.949.939 2.021.522.980.637 

2. Tra tn.* cho nguai bin ngan han 132 8 1.004.660.980.659 1.146.863.194.536 •• 
3. Phil thu theo tien do kg hoach 

hrip clang x5y thing 
134 46.228.857.416 71.964.625.337 

HAi 
4. Phai thu ve cho vay ng5n han 135 9 538.767.630.118 114.511.169.735 E 
5. Phil thu ng5n han khac 136 10 682.285.439.123 1.231.709.689.681 

6. Dif phong phai thu ng5n han kho do' 137 (1.184.051.396.052) (1.067.146.222.845) 

7. Tai sin thigu chi! xir IY 139 2.909.495.185 3.207.384.272 

IV. Hang ton kho 140 12 4.766.306.354.670 4.615.298.588.571 

1. Hang ten kho 141 4.827.058.732.376 4.679.181.202.237 

2. Dpi phong giarn gia hang ten kho 149 (60.752.377.706) (63.882.613.666) 

V. 	Tii san ngan han khac 150 158.901.277.940 303.594.366.210 

1. Chi phi tra fru& ng5n han 151 13 14.773.671.333 8.963.344.557 

2. Thud gia tri gia Ong du'dc Ich5u Ira 152 84.163.572.126 236.503.243.622 

3. Thus va cac khoan khac phai thu 153 25 33.710.638.981 31.874.382.531 
Nha nuac 

4. Tai sin ng5n han khac 155 26.253.395.500 26.253.395.500 

Cat thuyet minh /cam theo la mot bt) phan ho'p thanh caa bao cao (hi chinh hdp nhat nay 
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TONG CONG TY CO PHAN XAY LAP DAU KHi VI@T NAM 	 MAU Go B 01-DN/HN 
Ta'ng 25, toa nha C.E.O, during Pham Hang, 	 Ban hinh theo Thong tu' s6 202/2014/TT-BTC 
Quin Nam TO' Liem, Ha N6i, Wet Nam 	 ngay 22 thing 12 nam 2014 caa B6 Tai chinh 

BANG CAN 061 BE TOAN HOP MAT (Tie.p theo) 

Tai ngay 31 thing 12 nam 2016 

TAI SAN Ha so 
Thuyat 

minh 
So cuoi nam 

Dan vi: VND 

S6 diu nam 

B. 	TAI SAN DAI HAN 200 3.637.504.952.763 5.428.390.801.984 

I. 	Cic khoin phai thu dai hyn 210 308.185.539.729 524.578.812.568 

1. Phai thu dai han caa !Mach hang 211 7 101.875.219.012 103.312.273.041 

2. Tra tru8c cho ngubi bin dai han 212 8 24.033.001.805 44.515.828.147 

3. Phai thu va cho vay dai han 215 9 504.156.498.658 

4. Phai thu dai han !Mac 216 10 182.277.318.912 170.806.076.918 

5. Do' phong phai thu dai han Icho croi 219 9 (298.211.864.196) 

II. 	Tai sin co dinh 220 1.717.350.616.198 1.723.291.709.360 

1. Tai sin c8 dinh hub hinh 221 14 1.280.595.928.318 1.258.947.328.127 

- Nguyen gia 222 1.891.764.240.658 1.764.780.770.062 

- Gia tri hao mon lity kg 223 (611.168.312.340) (505.833.441.935) 

2. Tai sin co dinh thus tai chinh 224 15 41.190.085.739 73.917.068.600 

- Nguyen gia 225 61.697.903.279 100.322.019.627 

- Gia tri hao man by kg 226 (20.507.817.540) (26.404.951.027) 

3. Tai sin c5 dinh vo hinh 227 16 395.564.602.141 390.427.312.633 

- Nguyen gib 228 417.487.731.902 409.799.134.760 

- Gia tri hao man lity 229 (21.923.129.761) (19.371.822.127) 

III. Bat ding sin diu tit 230 17 141.271.968.485 129.453.972.591 

- Nguyen gia 231 153.023.623.847 138.480.144.673 

- Gia tri hao mon lay ke 232 (11.751.655.362) (9.026.172.082) 

IV. TM  sin dd dang dai hyn 240 18 821.303.668.209 2.277.400.817.870 

1. Chi phi sari mat, kinh doanh 241 26.886.776.699 1.309.326.278.213 
dO dang dai han 

2. Chi phi xay dyhg cci bin do dang 242 794.416.891.510 968.074.539.657 

V. 	Diu tit tai chinh dai han 250 173.635.643.008 187.731.751.702 

1. frau tu'vao cong ty con 251 19 

2. f)au tu'vao cling ty lien doanh, lien kel 252 20 115.920.818.601 130.800.017.376 

3. Diu tu' gap Win yao thin vi khac 253 21 220.077.968.199 231.084.388.437 

4. Dot phOng 	tOtai chinh dai han 254 (162.363.143.792) (174.152.654.111) 

VI. TN sin dai hpn khfic 260 475.757.517.134 585.933.737.893 

1. Chi phi tra truck dai han 261 13 232.385.810.198 279.679.515.301 

2. Thi sin thus thu nhip hoin lai 262 41.639.572.694 41.382.083.257 

3. TN sin dai han khac 268 182.950.943.385 239.950.943.385 

4. Lcli 	thuting mai 269 22 18.781.190.857 24.921.195.950 

TONG CONG TAI SAN (270 = 100 + 200) 270 12.965.714.583.586 14.862.768.589.789 

Cac thuyet minh kern theo la met ber ph4n kip thanh tha bac) cao tat chitin kip nhSt nay 
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TONG CONG TY CO PHAN XAY LAP DAU KHI WET NAM 	 MAU SO B 01-DN/HN 
Tang 25, tea nha C.E.O, Outing Pham Hung, 	 Ban hanh theo Thong ti.f s5 202/2014/TT-BTC 
QuOn Nam Ta' Liam, Ha NOi, Viet Nam 	 ngay 22 thang 12 nam 2014 cua BO Tai chinh 

BANG CAN Doi HE TOAN H012  NHAT (TiEp theo) 

Tar ngay 31 thang 12 nam 2016 
Ddn W: VND 

NON VON 

C. 	Ng PHAI IRA 

I. 	Nd ngin ban 

Thuyat 
I45 s5 	minh 

300 

310 

1. Phai tra ngutii ban ng5n han 311 23 

2. Nguti mua tra tien tilt& ng5n han 312 24 

3. Thus va cat khan phai flop Nha nu& 313 25 

4. Phai tra ngdOi lao ding 314 

5. Chi phi phai tra ngan han 315 26 

6. Doanh thu chda thgc hiOn ng5n han 318 
7. Phai tra ng5n han khac 319 27 

8. Vay va nd thue tai chinh ngin han 320 28 

9. DV phong phai tra ngan han 321 

10. Quii khen thuting, phut Iii 322 

IL 	Nd dai han 330 
1. NgdOi mua tra bin trait dai han 332 24 

2. Chi phi phai tra dai han 333 26 

3. Doanh thu chda thgt hi5n dai han 336 

4. Phil bra dal han khac 337 27 

5. Vay va nd thue tai chinh dai han 338 29 

6. Thus thu nh5p ho5n lai phai tra 341 

7. Dg phang phai tra dai han 342 

D. YON CHB SO HOU 400 

I. 	Yon chti so hdu 410 
1. V6n gap cua cha sit Mb 411 30 

2. ThOng di! v5n co' phin 412 30 

3. V6n khac cua chic sit hiru 414 30 

4. CO phi&1 quj% 415 30 

5. Qui( d5u hf phat then 418 30 

6. Quji ;chic thuc)c v6n chic so KM 420 30 

7. (1.8) lay ke 421 30 

- (I.0) lOy 	art cu6i nam trurk 421a 
- Lgi nhua'n sau thud' clula phan ph& dm nay 421b 
8. Lgi ich c6 clang khiing kiem soat 429 

TONG CONG NGBON YON (440=300+400) 440 

So cua Warn 

9.977.294.349.621 

9.247.392.579.327 

3.560.247.554.900 

1.619.940.706.320 

67.993.541.863 

197.907:930.723 

758.829.785.584 

6.133.789.762 
854.957.677.396 

2.143.915.469.003 

22.264.561.839 

15.201.561.937 

729.901.770.294 
25.746.739.422 

143.012.483.345 

82.881.654.494 

26.698.001.467 

413.785.724.965 

5.512.212.522 

32.264.954.079 

2.988.420.233.965 

2.988.420.233.965 
4.000.000.000.000 

6.831.719.482 
3.063.276.244 

(2.862.805.993) 
155.271.048.744 

2.162.412.232 
(2.970.044.312.659) 
(3.045.966.986.421) 

75.9 	62 

11.997.307.093.754 

10.010.553.839.401 

3.876.782.259.240 

3.108.420.429.237 

69.951.979.199 

215.351.372.433 

855.518.702.140 

702.418.604 
681.548.864.536 

1.175.380.300.900 

17.258.004.027 

9.639.509.085 

2.865.461.496.035 

2.865.461.496.035 
4.000.000.000.000 

6.831.719.482 

3.063.276.244 

(2.862.805.993) 

142.499.602.785 

2.162.412.232 

(3.028.008.205.855) 

(3.051.994.470.942) 
23.986.265.087 

1.741.775.497.140 

1.986.753.254.353 

144.545.262.234 

202.976.116.345 

88.091.240.776 

1.512.377.219.267 

7.376.938.319 

31.386.477.412 

SE Eau nam 

Nguyen Thi Thu Anh 
Ngtild lop bigu 
Ngay 10 thang 4 am 2017 

Lulu Dist Hang 4,„ 
Ke toan truing 

Bui len Thanh 
Ph6 Tong Mani d5c 

Cac thuyet minh kern theo la melt be) phan hip thanh cua bao cao tar chinh hip nhat nay 
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Nam nay 

Ddn vi: VND 

Nim trutic 

9.209.868.604.305 11.843.363.824.425 

57.942.803.872 7.067.766.989 

9.151.925.800.433 11.836.296.057.436 

8.801.260.690.751 11.088.185.760.069 

350.665.109.682 748.110.297.367 

114.718.313.393 90.221.137.086 

99.998.848.722 34.987.210.487 

147.193.219.648 136.740.804.866 

(26.096.758.775) (31.355.467.203) 

9.383.437.277 23.733.489.545 

223.367.351.172 677.839.033.566 

106.537.027.129 70.416.233.652 

58.370.904.307 71.403.600.073 

51.207.585.604 53.295.937.287 

7.163.318.703 18.107.662.786 

113.700.345.832 88.523.896.438 

24.100.361.736 58.269.570.143 

(2.122.215.234) 7.562.894.497 

91.722.199.330 22.691.431.798 

75.922.673.762 23.986.265.087 

15.799.525.568 (1.294.833.289) 

TONG CONG TY Co PHAN XAY LAP DAU KHI VIET NAM 	 MAU SO B 02-DN/HN 
Tang 25, tea nha C.E.O, dueng Priam Hung, 	 Ban hanh theo Thong tit s6 202/2014/TT-BTC 
Quin Nam Tu.  Liam, Ha NOi, Viet Nam 	 ngay 22 thing 12 n5m 2014 cOa BO Tai chinh 

BAO CAO KET QUA HOAT BONG KINH DOANH HOP NHAT 

Cho nam tai chinh kat thiic ngay 31 thing 12 nam 2016 

Ma Thuyet 
Cut TIED s6 minh 

1. Doanh thu bin hing vi cung cap dich vu 01 33 

2. Cac khan Om trif doanh thu 02 33 

3. Doanh thu thuan va bin hang vi cung cap 
dich vu (10=01-02) 

10 33 

4. Gia vo'n hang ban va dich vu cung cap 11 34 

5. LO nhuan gip va bin hang vi cung cap 
dich vu (20=10-11) 

20 

6. Doanh thu hoat Ong tai chinh 21 35 

7. Chi phi tai chinh 22 36 

- Trong dO: Chi phi lai vay 23 

8. (LO) tit tong ty lien doanh, lien kgt 24 

9. Chi phi ban hang 25 

10. Chi phi quail ly doanh nghiep 26 37 

11.14 nhuan thuan tit hoat Ong kinh doanh 30 
(30=20+(21-22)+24-(25+26)) 

12. Thu nh5p Ithic 31 

13. Chi phi khac 32 

14. L91 nhuan khfic (40=31-32) 40 

15. T6ng 191 nhuan kg toin tru'ac thug 50 
(50=30+40) 

16. Chi phi thug thu nh5p doanh nghiep hien hanh 51 39 

17. (Thu nh5p)/Chi phi thug thu nh5p doanh 
nghiep hob lai 

52 

18.14 nhuan sau thug thu nhap doanh nghigp 60 
(60=50-51-52) 

19. Lai nhuin sau thug cua Ong ty me 61 

20. Lcli nhu5n/(11) sau thud cua c6 citing '<hong 62 
!dem soar 

21. Lai Cd bin tin c6 phigu 70 40 

Nguyen Thi Thu Anh 	 Lulu Out Hofing 414.7 
Ngua 15p bigu 	 Kg town trudng/ 

Ngay 10 thing 4 nam 2017 

50010.2 
N4  • Q. 

TONG C%' 
CONG TV Co'PHA‘ 
XAY LAP DAU K 

94, VliT NAM 

14'4,41 

49 

Ban Tign Thanh 
Phis Tang Main d5c 

Cac thuyat minh kern theo la mot be) phan hdp thanh caa bao cao tai chinh hdp nhat nay 
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TONG CONG TY CO PHAN XAY LAP DAU KHI VIET NAM 	 MAU SO B 03—DN/HN 
Tang 25, toa nha C.E.O, Outing Phem HUng, 	 Ban hanh theo Thong tu' s5 202/2014/TT-BTC 
Quin Nam TO' Liam, Ha N5i, Vigt Nam 	 ngay 22 thing 12 nam 2014 dm B5 Tai chinh 

BAO CAO LI%U CHOWN TEEN TE HOP NHAT 

Cho nam tai chinh kat th0c ngay 31 thing 12 nam 2016 

CHI TIED 

I. LUOCHUTEN TIEN Tit HOAT HONG KINK DOANH 

1. Lcd nhu;y'n trutic thug" 

2. Dieu chinh cho cac khan: 

Khau hao tai sin c6 dinh vi bat dOng sin dau b.( 

Cac khoan du pheng 

L6/(Lai) chenh lech ty gii 	doai do danh gia lai cac khoan 

muc tien to c6 g5c ngoii to 

(Lai) tit host Ong Tau hi 

Chi phi lai vay 

3. Ldi Man tit hog Ong kinh doanh frac thay dOi von 
htu (king 

may d6i cac khoan phai thu 

Day d6i hang ten kho 

may d61 cac khoan phai tra (khong kg lai vay phii tri, thug 
thu nhap doanh nghigp phai n6p) 

may d61 chi phi tra Mr& 

may d6i chiMg khoan kinh doanh 

Tien lai vay da tra 

ThuE thu nhap doanh nghigp da flop 

Tien thu khac tit hoot dOng Idnh doanh 

Tien chi khic cho hoit dOng kinh doanh 

LUu chuyiin tien than a hopt dOng kinh doanh 

II. UM CHUTEN TIEN TO.  HOAT BONG DAU TIf 
1. Tien chi mua sam, xay dung tai sin c6 dinh vi cac 

tai sin dai han khac 
2. Tien thu thanh 	nhu'Ong ban tai sin c6 dinh va cac 

tai sin dai han khac 

3. Tien chi cho vay, mua cling cy nd cua ddn vi khac 

4. Tien thu hoi cho vay, bin lai cling cu nci cua On vi khac 

5. Tien thu hoi dau tai v6n vao ddn vi khac 

6. Tien thu lai cho vay, co Vic va Idi nhuan duttc chia 

Lulu chuyin an than tit hoft dem d'au hi 

MA so Nam nay 

Ddn 	VND 

Nam tnfac 

01 113.700.345.832 88.523.896.438 

02 118.423.144.220 116.383.131.565 

03 (233.198.214.268) 339.242.466.389 

04 18.306.860.263 (3.482.602.996) 

05 (22.385.833.038) (3.582.610.746) 

06 147.193.219.648 136.740.804.866 

08 142.039.522.657 673.825.085.516 

09 1.020.785.358.780 482.566.555.393 

10 1.100.003.586.301 (802.006.105.667) 

11 (1.660.287.004.501) (1.365.983.078.137) 

12 37.808.145.135 44.319.839.699 

13 49.200.000.000 

14 (104.097.262.765) (122.099.668.121) 

15 (37.194.248.105) (46.653.079.024) 

16 19.606.727.425 78.721.848 

17 (17.080.678.593) (18.862.823.752) 

20 550.784.146.334 (1.154.814.552.245) 

21 (119.989.381.277) (106.031.113.207) 

22 76.355.878.204 47.407.155.116 

23 (15.780.140.256) 

24 44.535.361.369 

26 51.965.534.169 152.521.794.597 

27 41.400.181.965 22.374.367.116 

30 94.267.574.430 100.492.063.366 

Cac thuyat minh kern theo is mot be) phan hop thanh a'ra bao cao tai chinh hop nhat nay 
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TONG CONS TY CO PHAN XAY LAP DAU KHI VOT NAM 	 MAU SO B 03-DN/HN 
Tang 25, toa nha C.E.O, Ming Pham Himg, 	 Ban hanh theo Th6ng tu' so 202/2014/1T-6TC 
Quin Nam Tit Liam, Ha N5i, Vi5t Nam 	 ngay 22 thing 12 nam 2014 cUa Bo Tai chinh 

BAO CAO Wu CHOY& TIEN TE HOP NHAT (TiEp theo) 

Cho nam Gal chinh kit thtk ngay 31 thing 12 nam 2016 

Ddn 	VND 

CHI TIEU Ma so Nam nay Nam hulk 

III. LI%U CHUYE'N TIEN Tllf HOAT BONG TAI CHiNH 

1. Tien thu of ph& hart c5 phi& 31 26.158.617.975 

2. Tienthutifdivay 33 1.906.859.237.853 1.820.285.026.538 

3. Tien tra n0 g5c vay 34 (2.053.958.691.976) (1.618.257.606.467) 

4. Tien tra n0 g6c thus tai chinh 35 (16.719.648.776) (26.746.124.952) 

5. CO tik, Idi nhuan da tra 36 (34.766.264.100) (41.620.298.200) 

Ldu chuygn tien than tit boat Ong tai chinh 40 (198.585.366.999) 159.819.614.894 

Luu chuyen teen than trong nam (50=20+30+40) 50 446.466.353.765 (894.502.873.985) 

Tien va hiring ditring hen dau nam 60 873.243.970.647 1.765.815.383.424 

Anh hating cua thay clOi tit gia h5i doai quy doi ngoai t5 61 3.024.327.777 1.931.461.208 

Tien va tu'dng &Wig Ben cu5i nam (70=50+60+61) 70 1.322.734.652.189 873.243.970.647 

HI 

IE 

  

Nguyen Thi Thu Anh 
Ngdai lap biau 

Ngay 10 thing 4 nam 2017 

Luu Bic Huang it 
Ka toan tru'ang 

Bid Tian Thanh 
Pho Tang Siam dac 

Gic thuyit minh kern theo la mot bei ph'an hip thanh a:fa bao cao tai chinh hop nhat nay 
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■ 
TONG C6NG TYCO PHAN XAY LAP DAU KHI 1/10:T NAM 	 MAU S6 B 03-DN/HN 
Tang 25, taa nha C.E.O, (luting Pham Hang, 	 Ban hanh theo Thong tu' s6 202/2014/TT-BTC 

11 	
Qu5n Nam Tit Liam, Ha Nei, Viet Nam 	 ngay 22 thang 12 n5m 2014 caa Be Tai chinh 

THUYET MINH BAO cAo TAI CHINH HOP NHAT 
Cac thuyet minh nay a mot be) phan hop thanh Ira can du'dc cloc Clang their yea Oho a° tar chinh hop 
nhat kern theo 

1.. 	THONG TIN KHAI QUAT 

Hinh thac s6 hieu von 

■  Tang Cong ty Ca phan X5y 15p Dau khi Viet Nam (sau day ggi tat la "Tang Cong ty"), thanh 
vien caa tap Joan Dau khi Viet Nam (PVN), Wen than la Cling ty Co ph-an X5y 15p [Au khi, 
du9c thanh 15p tai Viet Nam tren cd set c6 phan hoa Cling ty Thiel led va X8y dyng Dau khi 

11 

	

	 theo QuyEt dinh s6 532/QD-TCCB ngay 26 thang 3 n5m 2004 dm Be truOng Be C8ng nghiep 
(nay la Be Using thuOng). ang ty CO ph-an X8y 15p D5u khi hopt ding theo Gi5y chOng nh5n 

IIII 	 Dang ki kinh doanh Cong ty c6 phan s6 4903000232 ngay 13 thang 3 narn 2006 do SO KE  ic - 
hoach va Dal tit tinh Ba Ria - Wing Tau cap. 

1 II  
Tai Nghi quyEt sO 3604/NQ-DKVN ngay 26 thang 10 na'm 2007, 1-Iei dung Thanh vien T5p in 	doan Dau khi Viet Nam d5 th8ng qua de an chuye'n dai C8ng ty Co phan X5y 15p Dau khi 	Li 

	

thanh Tang Using ty Co" ph5n Xay 15p Dau khi Viet Nam hoot gong theo m8 hinh tong ty mg - 	,1 
7. 

111 	 ding ty con. Tang ang ty hoat Ong theo GiSy chang nhOn Dang to kinh doanh C8ng ty c6 	... 
ph-an sO 0103021423 ngay 20 thang 12 Warn 2007 do SO KE hoach va M 	 ;....u tu' thanh phi Ha 	4 

IN 	 Nei cap. 

U Ngay 19 thang 8 n5m 2009, Uy ban Chang khoan Nha nu'ac oa chinh that chap thu5n cho 

II 	
Tang Using ty C6 ph5n X8y 15p D5u khi Viet Nam dif0c niem yEt tren SO Giao dich Chang 
khoan Ha Nei voi ma chang khoan la PVX. 	 il 

111  Theo Gi5y chOng nh5n 05ng ky kinh doanh thay dai I5n tha 16 ngay 07 thang 9 n5m 2015, 

11 	 tang van dieu le ctia Tang Cong ty la 4.000.000.000.000 VND, dudc chia thanh 400.000.000 

	

co' phan, trong do van Nha nu& do tap (loan Dau khi Viet Nam n5m girt la 	!.( 

11 	 2.178.733.330.000 VND, chiEm 54,47%, can lai la cac c6 (Icing khac. 

	

Tang sO nhan vien cua Tang °ling ty va cac tong ty con tai ngay 31 thang 12 Warn 2016 la 	74 

4.150 ngu'ai (tai ngay 31 thang 12 nam 2015: 4.350 ngu'ai). 
■ 

Nganh nghe kinh doanh oh hoat do"_ ng chinh 
111 

11 	
Hog gong kinh doanh caa Tang C8ng ty bao gem: 

- Gia ding thetgo,15p dat cac than de' gian khoan va cac kEt c5u kim lop' khac; thiEt Id, the 
II 	 tao cac ben chita x5ng d5u, khi hoa long, chtl'a nuec, ben chlu ap lyt va he thong Ong ding 

INI 	
nghe; san xuat cac san pham cd khi, thong an man kim logi, bao clang va seta chria cac 
than de gian khoan, tau thuyen va cac phudng tien n6i; gia ding ren Ong, san xuat khdp 

IM 	
nai, dau n5i va cac phi kien phyc vu trong linh %/tic khoan, khai that d5u khi, cong nghiep. 

- Kinh doanh vat tiithiel IA xay dung da'u khi; khao sat, thiEt kE, tu' van au tu' xay citing cac 
II 

	

	 ding trinh dan dyng, ding nghiep vita va nho; d'au tu', xay citing cac dy an ha tang, du 
du'ang, ding trinh dan dung va ding nghiep; kinh doanh nha a va cac cd sa ha tang 0 

U thu5t; san 15p mat b5ng; xay dy'ng cac ding trinh they 19i, de ke ben tang. 

III 	 - Lap dal he thang may mac thiEt bi ding nghe, thiet bi dieu khign, ty' Ong h6a trong cac 
nha may tong nghiep; 15p dal cac he thang &tang day tai dien dEn 35KV, cac he thang dien 

II 	 dan dyng va tong nghiep khac. 

II 	
- Khoan pha da no min, khai that ma, san xuat, kinh doanh vat lieu xay dking; khao sat, duy 

tu, bao dueng va seta chila cac ding trinh &au khi (ngoai bin va tren da-t lien), cac ding 

11 

	

	
trinh dan dung va ding nghiep; san xuat va kinh doanh be tong thitdng ph5m; au tu' xay 
dog, khai that va quail li ch9. 

■ 
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Kinh doanh khach san, nha hang IA cat dich vu an u6ng phyc vu lu'u doing. 

- Kinh doanh bit clang san, d'au tu' xay difng cac khu cong nghiep, cd sa ha fang giao thong, 
xay dung do thi, van phong, nha 0, xay thing cac du an 4 fang, cat cong trinh thOy 10i, de 
Ice, tang song, tang biin, tau Ming, cong trinh dan dung va cong nghiep, kinh doanh d8 
thi va van phong, sieu thi va nha d. 

- Dau tit xay thing, cac nha may chE tao cd khi thigt bi phut vu nganh d5u khi; cac nha may 
.thing tau van tai dau, khi, hoa chit, nha may &Ong gian khoan; cac nha may xi mang va 
san xual vat lieu xay dung. 

flau tu' cong nghe cao trong linh vitt xay thing nha cao tang; lap dat, duy tu bao difOng va 
sae chile cat tong trinh dau khi (ngoai khdi va tren Wen), cac char' di khoan, cac kit c5u 
kim loaf, cac bon be chile (xang dau, khi hoa long, WOO, binh chiu ap luc va he thang cong 
ngh5, cat cong trinh dan dung va cong nghiep; tu' yin dau tti xay citing cat ding trinh dau 
khi, ding trinh dan dung va cong nghiep. 

- Dong tau van tai d5u, khi, hoa chit; dong gian khoan dit Ifen, ngoai Win; chi tao cd khi 
phyc vu nganh dau khi, Ming tau va kinh doanh tang song, cang Win; chE tao va cung tip 
cat loaf Ong tilling can khoan, 6ng n6i, khap n6i, dau nai va cat phy kien phuc vu trong linh 
vut d5u khi, cong nghiep; thi cong xay citing cat cong trinh dau khi Wen bd, ngoai Win) 
cat ding trinh cong nghiep va dan dung, tang song, cang Wen; thi ding cat cong trinh giao 
thong, thtly 10i; san xual cat san phim tong nghiep (cat nha may be tang, they dien, dien 
khi...); san xu5t kinh doanh cat san phim cd khi, cat vat lieu xay dung, khoan, pha da n6 
min, khai that ma, san xuit cong nghiep (cat nha may be tong, they dien, dien khi); van 
chuyin dau va khi hoa long, hoa chit; kinh doanh xu5t nhap khiu vat tu', thiEt bi xay diking 
dau khi; thiidng moi va dich vu tang hdp. 

- Kiem tra va phan tich ky thuat thi nghiem va mAu cd, ly, hoa, Vat lieu xay thing; kinh doanh 
lap dat cat thiEt bi phOng chay chile chay; dau tit xay dung va kinh doanh cat cong trinh 
ham during 

Chu 14 san stal, kinh doanh thong thuting 

Chu kif san xuit, kinh doanh th8ng thuting cua T6ng Cong ty dupc thyt hien trong thai gian 
'<hong qua 12 thang ngoai frit mot s6 cong trinh dac thu cua host ging xay lap di th0i gian 
Wen 12 thang. 

CEu trac doanh nghiOp 

Tai ngay 31 thang 12 nam 2016, Ciing ty me - Tang COng ty g'om Van phong Tang Cong ty va 
06 ddn vi phu thuac saw 

- Ban di& hanh du an Nha may Nhiet dien Thai Binh 2, 
- Ban dieu hanh du an Wing Ang - Quang Troth, 
- Ban diau hanh cac du:an PVC phia Nam, 
- Ban dieu hanh dO an nha may sd xcii tang hdp Polyester, 
- Ban (lieu hanh dO an Nha may Ethanol Phil Thp, va 
- Chi nhanh Xay lap cong trinh Dau khi phia Bac, 

Tai ngay 31 thang 12 nam 2016, T6ng C8ng ty di 09 tong ty con nhu' trinh bay tai ThuyEt 
minh s6 19 va 12 cong ty lien kit nhu' trinh bay tai ThuyEt minh s6 20. 

ThuyEt minh ve kha nang so sanh thong tin tren bio cao tai chinh hdp nhal 

So lieu so sanh la s6 lieu ctia bao cao tai chinh hop nh5t da dupc kiem toan cho nam tai chinh 
kit thilc ngay 31 thang 12 nam 2015. 
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11 	 2. 	Ca SO' LAP BAO C.A0 TAI CHINH HOP NHAT VA NAM TAI CHINH 

• Cd nä lap bad cao tai chinh hdp nhat 

• Bao cat) tai chinh hdp nh5t kern theo dudc trinh bay bang DEng Viet Nam (VND), theo nguyen 
Vac gia g6c va phi hdp vai chuEn mktc ke toan, chE de ke toan doanh nghiep Viet Nam va cac 
quy dinh phap l cif) lien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai chinh hdp nh5t. 

111 
Bao cat) tai chinh hdp nh5t kern theo kh8ng nham phan anh tinh hinh tai chinh, ket qua hoat 
clang kinh doanh va tinh hinh kid chuyen tien to theo cac nguyen tic va th8ng le Ice toan dudc 
chip nhan chung tai cac rid& khac ngoai Viet Nam. 

I 
Gia dinh host thing lien tilt 

■ Bao cat) tai chinh hdp nh5t cua T6ng Cling ty cho clam tai chinh ket thOc ngay 31 thing 12 
clam 2016 dutic lap trail cd se hdp nh5t bao cat) tai chinh cea Cling ty mg va cac cong ty ma 
Tang Cong ty clam guy-en Mem soat (ding ty con). Tai ngay 31 thing 12 nam 2016, tinh hinh 

11 	 tai chinh cua Cling ty me va met s6 cong ty con dm Tong Cling ty (bao gem: C8ng ty phan 
Xay lap Outing 6ng Be chu'a Dau khi, Cling ty 	phan Phat then DO thi Dau khi, C8ng ty Co 
Wan DU tut va Thu'dng mat Dau khi Thai Binh, Cling ty C6 phan Dau khi Dong Do, Cong ty Co 
phan Mt Clang san Xay lap Dau khi Viet Nam) de d5u hieu dAn dEn nghi ngd ve khi Wang hogt 
Ong lien tilt do cac cong ty nay co ding nO ngan han vudt qua tai san ngan han, 16 ley ke 

■ hoaciva thing tien til hogt Ong kinh doanh bi am hoac dang bi kien (C8ng ty C6 phan Mt 
Ong san Xay lap Dau khi Viet Nam - xem Thuyet minh s6 4). Ti ngay 31 thing 12 nam 
2016, 16 lily ke dm Tang Cling ty la khoang 2.970 tic VND va du' nO vay ngan hang qua han la 
khoang 299 tic VND. Kha clang hoat ging lien tyc cica rOng Cling ty phy thuec vac) ke hogch 
tang culling thu hoi cac khohn cong nO, quyet toan cac ding trinh cid dang de thu Nei tien va 
tiep tilt thea thuan cac khohn vay can thiEt yeti cac ngan hang va cac t6 chctc tin dung de dam 
bao clang ben dap Ong nhu tau tra cac khoan nO den han cua T'6ng Cling ty. Ban T6ng Gtam 
d6c Tong Cling ty cOng tin tudng rang T6ng C8ng ty se tie!) tilt nhan dudc hie trd tit Tap doan 
Dau khi Viet Nam trong nam 2017 va cac nam tiEp theo, cling nhu' se nhan dudc nguen thu ti( 
cac du: an, cong trinh Ian MU Lien hdp Loc hea dau Nghi Sdn, Nha may Nhiet dien Thai Binh 
2, Nha may Nhiet Chen Wing Ang 1, Nha may Nhiet dien Song Hau 1, dam bao clang den a 
thanh toan cac khan nd den han va dap O'ng nhu eau vein kinh doanh. Do do, Ban Tang Gam a 

	

	dec Tang C8ng ty danh gia va quyet dinh lap bao cao tai chinh hop nh5t nam 2016 dm 'Fling 
Cling ty tren cd se hoat Clang lien tilt. Bao cao tai chinh hdp nh5t kern theo chu'a bao gem b5t 
kit dreu chinh nao co the c6 phat sinh ter cac sit kien khong chat than nay. 

Nam tai chinh 

Nam tai chinh cua Tang Cling ty bat dau ngay 01 thing 01 va ket thec vao ngay 31 thing 
12. 

■ 3. AP DUNG HONG DAN KETOAN M67 

11 	 Ngay 21 thing 3 nam 2016, Be Tai chinh da ban hinh Thiing tu' s6 53/2016/TT-BTC ("Thling 
tu' 53") se/a et6i, be sung met s6 dray cda Thong tu' s6 200/2014/TT-BTC ngay 22 tiling 12 
nam 2014 ctia Be Tai chinh hudng dAn the de ke toan doanh nghiep. Thong tu( 53 co hieu hilt 
cho nam tai chinh bat dau vao hoc sau ngay 01 thing 01 nam 2016. Ban -fling aim dOc 
Tang Cling ty 	ap dyng Thling tu' 53 trong viec lap va trinh bay bad cao tai chinh hdp nh5t 
cho nam tai chinh ket thu c ngay 31 thing 12 Warr) 2016 oh Tang C8ng ty. 

I 

■ 

I 

•  
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4. 	TOM TAT CAC CH/NH SACH KE TOAN CHU YEU 

Sau day la cac chinh sach kE toan chi] y6u duec T6ng Cong ty ap dung trong vi6c lip bao cao 
tai chinh hdp nh5t: 

(Mc tinh kg' toan 

ViEc lip bao cao tai chinh hop nh5t tuan the theo chugn myt led town, chE d6 kE tan doanh 
nghi6p Vi6t Nam va cac quy dinh phap ly co lien quan den viec l5p va trinh bay bao cao tai 
chinh hop nhal yeti eau Ban Tang Giam d6c phai co nhfing uec tinh va gia dinh anh tiding dEn 
s6 li6u bao cao ve cong nd, tai sin va viEc trinh bay cac khoan cong nd va tai sin dem tang 
tai ngay lap bao cao tai chinh hdp nh5t cling nhu cac s6 lieu bao cao ve doanh thu va chi phi 
trong suit nam tai chinh. M5c du cac uec tinh kE tan du'cic 18p bAng tit ca 	hiEu Wit cea 
Ban Tang Giam d6c, s6 thurc to phat sinh co thE khac vei cac utc tinh, gia dinh dat ra. 	 71- 

Cd oil hdp nhat boo cat) tai chinh 	 • G 

Bao cao tai chinh hdp nh5t bao giim bao cao tai chinh 	Tang Ging ty va bao cao tai chinh 
cea cac cong ty do -ring C8ng ty 	soat (cac cong ty con) duec lip cho Warn tai chinh kEt 
that ngay 31 thang 12 nam 2016. Viec kiem soft nay dat duec khi T6ng C8ng ty co kha nang 
kiEm soat cac chinh sach tai chinh va hoot Citing cea cac cong ty nhin dau tu' nh5m thu du'cic 
Idi ich tit hoat d6ng cea cac cling ty nay. 

S  

KEt qua hoot d6ng kinh doanh cea cac ding ty con duec mua lai ho5c ban dt trong nam duec 
trinh bay trong bao cao kEt qua hoot do, ng kinh doanh hdp nh5t tit ngay mua ho5c cho dEn 
ngay ban khoan dau tit d cling ty con do. 

Trong trueng hop can thiEt, bao cao tai chinh cea cac cong ty con duec dieu chinh 	cac 
chinh sach toan duec ap dung tai T6ng Cling ty va cac cling ty con la gi6ng nhau. 

Tit ca cac nghi6p vu va s6 dii giira cac cong ty trong cong tip down dutdc loci be khi hop nh5t 
bao cao tai chinh. 

Ldi ich cea c6 (long khong kiErn soft bao gom gia tri cac loi ich cea c6 d8ng khong krem soft 
tai ngay hdp nh5t kinh doanh ban diu va phan Idi ich cea co" doing khong lam soft trong sit 
biEn ding cea tong von chi] s8 KW kg tit ngay hop nhat kinh doanh. Cac khoan to Oat sinh 
tai cong ty con phai duec phan b6 tu'dng Ling voi ph-an se WM cea c6 Wing kh8ng krem soat, 
lee ca trueng hdp s5 to do len hdn ph5n sd Wu cea c6 Wong khOng kiErn soat trong tai sin 
thu5n cea ding ty con. 

Bao cao tai chinh caa Cling ty Co phan Bat Ong san Xay lip Dau khi Vigl Nam (PVC-
Land - Cong ty con caa Ting Cling ty) 

• Bao cao tai chinh cho nam tai chinh kEt that ngay 31 thang 12 Mal 2016 chits duec krem 
■ toan dm PVC-Land duec lip tren gib dinh hoot ding lien tyc. Theo bao cao tai chinh chu'a 

duec kiErn than cea PVC-Land cung cap, nd phai tra ngin hon cea PVC-Land vitdt qua tai sin 
ngan hon vei s6 tin khoang 314,8 LI VND, to lOy kE cea PVC-Land la khoang 194,4 b) VND, 
mot sO khach hang mua can h6 tai Dv' an chung cu' Petrovietnam Landmark do PVC-Land lam 
chi] Tau tit di tin hanh khei ki6n PVC-Land vi chim ban giao can hi). NO), 24 thang 02 nam 
2017, Tea an Nhan din Thanh ph6 F16 Chi Minh d5 ban hanh QuyEt dinh sO 52/2017/QD-
MTTPS quyEt dinh me the tuc pha sin MI vai PVC-Land. Ngay 30 thang 3 nam 2017, Taa an 
Nhan din C5p cao tai Thanh ph6 H6 Chi Minh (TA ban hanh QuyEt dinh sO 04/2017/QOPT-
MTTPS guy& dinh hey QuyEt dinh sO 52/2017/QD-MTTPS. Cac d5u hi6u teen cho thy gib dinh 
PVC-Land hoot d6ng lien tyc co phe hdp hay khong phu thu6c vao kha n5ng thanh toan cac 
khohn nd dEn han dm PVC-Land. Do do, Icing C8ng ty chu'a danh gia Mick gia dinh PVC-Land 
hoot ding lien tuc ce phe hdp hay kh8ng. 

•  
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Ban Tting Gam d6c Tang Cting ty quyEt dinh hdp nhat bao cao tai chinh cho nam tai chinh kEt 
th6c ngay 31 thang 12 nam 2016 chu'a dutc kiem toan dm PVC-Land, vii ding tai san la 
khoang 576,5 ty VND, nd phai tra la khoang 519,1 ty VND, ding 18 Ice toan trutc thug la 
khoang 4,5 ty VND va tin hieing rang cac dieu chinh (nEu co) se khong anh hung trong yEu 
Ten bao cao tai chinh hdp nhgt cua Tang Cong ty. Bat) cao tai chinh hdp nhgt cua T6ng C8ng 
ty chua bao gom bgt cit diau chinh nao co thE co lien quan den ski kien nay. 

13do cao tit chinh cua Cong ty Co phan Dau td Hp tang va Do thi Dau khl (Petroland -
Cong ty con cua ring Cling ty) 

Trong nam 2016, Petroland ky hdp d'ong chuyEn nhutng toan 136 c6 phan cua Petroland tai 
Cong ty C6 phan Dal tit Dau khi Thang Long (Thang Long - Cong ty con cua Petroland) cho 
Cong ty co' phan Dich vu va Xay cly'ng Dia 6c Da Xanh (Da Xanh). Tai ngay 31 thang 12 
Warn 2016, cac th6 tyc chuyEn nhu'cing c6 phial chu'a hohn thanh, tuy nhien, Petroland 	xac 	• 

dinh Thang Long khong can la ding ty con cua Petroland tai ngay 31 thang 12 nam 2016 va 

	

khong thu:c hien hdp nhgt bao cao tai chinh cua Thang Long vao bao cao tai chinh hdp nhgt 	Pi 
nam 2016 cua Petroland. 

Theo bao cao cua Petroland cung cap, neu Petroland thong ghi nhEn nghiEp vu thoai toan b6 
c6 plifin cua Petroland tai Th8ng Long, thi Petroland se phai hdp nhgt bao cao tai chinh cua 
Thang Long tren bao cao tai chinh hdp nha cua Petroland, theo do, muc "Tang tai san", "Ncl 
phai tra", va "V6n ch6 st KM" tren bang can deii kg toan hdp nhgt tai ngay 31 thang 12 nam 
2016 se giarn Ian luOt khoang 95,5 ty VND, 44 ty VND, va 51,5 ty VND. [Yong th1i, chi tieu 
"Doanh thu hoat dEng tai chinh" va "Chi phi tai chinh" tren bao cao ka qua hoat dOng kinh 
doanh hdp nha cho nam tai chinh ket th6c ngay 31 thang 12 nam 2016 cua Petroland se 
giam va tang Ian lutt tudng ang la 50,8 tt? VND va 2,6 ty VND. 

Ban T6ng Gam d6c T6ng Cong ty quyEt dinh hdp nhgt bao cao tai chinh hdp nha (chua bao 
Om Nip nha bao cao tai chinh cua Thgng Long) cho nam tai chinh kEt thac ngay 31 thang 
12 Flan 2016 dm Petroland va tin Ming rang cac diau chinh (nEu co) se khong anh hung 
trong yEu dal bao cao tai chinh hdp nhgt dm Tang Cting ty. Bao cao tai chinh hdp What dm 
• C8ng ty chu'a bao g'om bgt ct? &ELI chinh nao co the co lien quan dEn scr kien nay. 

HO What kinh doanh 

Tai san, ding nd va cong nd gem tang cua cong ty con difIc xac dinh theo gia tri hdp ly tai 
ngay mua ding ty con. Bat ky khohn phu troi nao giita gia mua va t6ng gia tri hdp Iq cua tai 
san dutc mua dui c ghi nhEn la Iii thE thikIng mai. Bgt 	khoan thigu but nao giiia gia mua 
va tang gia tri hdp ly cua tai san dutc mua du'yc ghi nhEn vao kel qua hoat Cfc)ng kinh doanh 
cua nam tai chinh phat sinh hoat Ong mua ding ty con. 

Lyi ich cua c6 d8ng khong IciEm soat tai ngay hdp nhgt kinh doanh ban dau dutc xac dinh tren 
cc: sO ty le cua c6 	khong kiEm soat trong t6ng gia tri hdp ly cua tai san, ding nd va ding 
nd dem tang dutc ghi nhEn. 

DBu ttt vao cong ty lien kat 

Cong ty lien kat la met cong ty ma T6ng Cong ty co anh h.tOng clang ke nhu'ng khOng phai la 
cong ty con hay cong ty lien doanh cua Tang Cong ty. Anh hu'Ong clang ke thE hien 0 quyen 
tham gia vao viEc du'a ra cac quyEt dinh ve chinh sach tai chinh va hoat ging dm ben nhEn 
dau ht nhu'ng khong co anh hiking va mat kiEm soat ho8c (Tong kiem soat nhi7ng chinh sach 
nay. 
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Wet qua hoat deng kinh doanh, tai san va cong nd cua cac ding ty lien Vet du'dc hdp What 
trong bao do tai chinh hdp What theo phu'Ong pap von chti so hitu. Cac khan gop vein lien 
kat du'dc trinh bay trong bang can d6i ke toan kip nh5t theo gia g6c Chick dieu chinh theo 
nha'ng thay d6i trong phan von gOp cua TEng Clang ty vao phan tai san than caa Ong ty lien 
kEt sau ngay mua khan dau ttt. Cac khan 18 Oa ding ty lien kEt vu'Ot qua khan gop von 
Oa Tang Gang ty tai cong ty lien ket do (bao gem b5t ke cac khohn gop von dai han ma a 
thy'c ch5t tao thanh dau ttf than Oa Tang Cong ty tai cong ty lien ket do) kh8ng du'dc ghi 
nhan. 

Trong tru'ang hdp met cong ty thanh vien dm Tang Cong ty thy'c hien giao dich voi met cong 
ty lien Vet voi Tang Cong ty, lai/le chu'a thyt hien tuting t'ing yeti phan gap von cua TEng C8ng 
ty vao Ong ty lien kEt, dudc loci trii khoi bao cao tai chinh hdp nh5t. 

Lgi thEthu'dng mei 

Ldi the thildng mai teen bao cao tai chinh hdp nh5t la phan phy trei gift m((c gia phi hdp nh5t 
kinh doanh so voi pan lOi ich dia TEng Cling ty trong tang gia tri hdp ljr cua tai san, cong nd 
va cong nd tram tang Oa cong ty con, cong ty lien Vet tai ngay thyt hien nghiep vu dau 
Ldi the thuOng mai du'dc coi la met loaf tai san v8 hinh, du'dc kh5u hao theo phuting phap 
du'ang tang tren thai gian hau dung utc tinh cua loi the kinh doanh do la 10 nam. 

Ldi the kinh doanh ca du'Ic tit viec mua Ong ty lien kEt va cd sd kinh doanh thing Mem soat 
Mick tinh vao gia tri ghi so cua cong ty lien ket va cd set kinh doanh Clang kiern sok. Ldi the 
kinh doanh tit viec mua cac cong ty con du'dc trinh bay hdp nh5t nhu' met loci tai san co khac 
tren bang can d6i ke toan hop nh5t. 

Khi ban cong ty con, cong ty lien kEt, gia tri con loi Oa khan Ili thE thuting moi chu'a kh5u 
hao het du'dc tinh vao khan lai/le do nghiep vu nhuong ban Ong ty twang irng. 

Tien ea cac khohn tu'dng du'dng Wen 

Tien va cac khan tu'cing duting tien bao gem tien mat tai quy, cac khan tren gal khang loj 
• han, cac khan dau tu' ngan han, có kha Wang thanh khan cao, de clang chuyen doi thanh 

• tien  va it rid ro lien quan dEn viec Wen clang gia tri. 

• Cac khohn eau tu'tai chinh 

• Chong khoan kinh doanh. 

• Chang khan kinh doanh la cac khan chang khoan dutt T6ng Ong ty nam girt vai myc dich 
kinh doanh. Chang khoan kinh doanh dutic ghi nhan bat day tit ngay Tang Ciing ty có quyen 

• set hub va du'dc xac dinh gia tri ban dau theo gia tri hdp ljr cua cac khan thanh tan tai thai 
diem giao Bich Oat sinh cong cac chi phi lien quan den giao dich mua ch(tng khan kinh 

• doanh. 

• Tai cat kir ke toan tiEp theo, cac khan dau til chang khoan dutt xac dinh theo gia geic tra' 
■ cac khan giam gia chang khoan kinh doanh. 

phang giam gia chti'ng khan kinh doanh duOc trich lap theo cac quy dinh ke tan hien 
hanh. 

Cac khohn dau nAni girt den ngay dao h?n 

• Cac khan dau tu' nam girt den ngay dao han bao g'8m cac khan dau tit ma T6ng ang ty ca 
dinh va kha nang gill den ngay Ciao han. Cac khan dau tit nam girl den ngay ciao han bao 

gem: cac khoan tien gal ngan hang ca kjr han va cac khan cho vay nam girt den ngay dao 
han vdi muc dich thu lai hang loj. 

•  
17 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINN HOP NHAT (Tigp theo) 	 MAU SO B 09-DN/HN 

Nguyen gia tai san c6 dinh had hinh do tut lam, ty' xay citing bao gam chi phi xay ching, chi phi 
san xu5t thitc to phat sinh Ong chi phi lap dal va chay this. 

Tai san c6 dinh hi.tu hinh du'dc kh5u hao theo phu'dng phap dutng thang dy'a tren thai gian 
had dung if& tinh. Thai gian kh5u hao cu the nint sau: 

111 	 Nam nay 
(S5 nam) 

11111 

a 
111 

11 

a 
Mat khoan thue du'dc xem la thue tai chinh khi phan Ian cac guy& Idi va rUi ro ye quyen sa 

$ 	 Wu tai san du'dc chuyen sang cho nguai di thue. Tat ca cac khohn thue khac &Plc xem la 
thue hoat long. 

a 
Tang Cong ty ghi nhan tai san thue tai chinh la tai san dia Tang Cling ty theo gia tri hdp li 

N 	 caa tai san thue tai thai diem khai dau thue tai san hoc theo gia tri hien tai caa khohn thanh 
toan ben thue t6i thieu, neu gia tri nay th5p hdn. NO phial tra ben cho thue tudng ti'ng du'dc 

II 	 ghi nhan tren bang can dal ke toan hdp nh5t nhu' mat khohn nd phai tra ve thue tai chinh. Cac 	..---_,—. 
,,c\A 

khoan thanh toan tien thue du'dc chia thanh chi phi tai chinh va khoan phai tra ndg6c nham 	.---; 
a 	 ,Ibm bao ty le lai suit dinh kj, c6 dinh tren s6 du' nd can lai. Chi phi thue tai chinh du'dc ghi 	CC 

nhan vao kat qua hog Ong kinh doanh, trit khi cac chi phi nay tryc tip hinh thanh nen tai a 	san di thue, trong tniang hdp do se du'dc von haa theo chinh sach ke toan dm Tang COng ty 	
'ill 

al 	
ve chi phi di vay. 	 ‘/I 

---: soG  , 
Mat khohn thue du'dc xem la thue hog Ong khi ben cho thue An du'dc huang phan len cac 	-.._! at 	quyen Idi va phai chiu rai ro ye quyen sit Kid tai san. Chi phi thue hoat clang du'dc ghi nhan 	

--- 

II 	 vao bao cao kat qua hog clang kinh doanh hdp nh5t theo phu'dng phap dutng thang trong 
su6t thai gian thue. Cac khoan ben nhan du'dc hoac phai thu nham tao di& kien ki ket hdp 

a 	clang thue hog Ong ding du'dc ghi nhan theo phuting phap &tang thang trong su6t thai gian 
thue. 

Cac tai san di thue tai chinh du'dc kh5u hao tren thai gian hitu dung u'ac tinh twang 	nhu' ap 
dung vii tai san thuac so hitu cua Tang Cong ty hoac tren thai gian di thue, trong trit 	hdp 
thai gian nay ngan hdn, cy the nhu' sau: 

Nam nay 
(S5 nam) 

May mac va that)! 	 5 - 15 

Phu'dng tien van tai 	 5 - 10 

Tai san c5 dinh y5 hinh Ira kh5u hao 

Tai san co dinh v8 hinh the hien gia tri quyen sit dung d5t, phan mem may tinh va tai san c6 
dinh vo hinh khac, du'dc trinh bay theo nguyen gia trt gia tri hao mon 10y ke. 

it 
Quyen sit dung dat du'dc phan b6 theo phu'dng phap &tang thang 	tren thai gian sit dung 
18 dat. Quyen sit dung d5t lau dai kh8ng trich khau hao. 

Phan mem may tinh du'dc phan be theo phu'dng phap dining thang trong yang tit 3 den 5 
nam. 

111 
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Nha 	va vat kien trac 5 - 48 

May mac va thiet 131 3 - 15 

Phu'dng tien van tai 4 - 10 

Thiel IA van phOng 3 - 10 

Tai san khac 

Thug tai sin 
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TONG CONS TY CO PHAN XAY LAP DAU KHI VIET NAM 
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HDP NHAT (Tigp theo) 	 MAU SO B 09-DN/HN 

Chi phi xay dyng cd ban do Bang 

Cac tai san clang trong qua trinh xay citing phuc vu muc dich san xu5t, cho thug, quart tri hoc 
cho b5t ky muc dich nao khac ddoc ghi nh5n theo gia g6c. Chi phi nay bao giim cat chi phi 
can thiet de hinh thanh tai san phi) hcip viii chinh sach ke toan cua T6ng Cong ty. Viec tinh 
kh5u hao cda cac tai san nay du'Oc ap dung gi6ng nhu' yeti cat tai san khac, b5t dau tit khi tai 
sand vat) trang thai san sang sit dung. 

Bit titling san dau tu' 

Bit dOng san Tau tu' bao gom quyZn sit dung dat va nha dra, vat kien trdc do 'Ring Cong ty 
nam gift nh5m muc dich thu 10i tit vi5c cho thug hoc chit tang gia. Bit <long san ctau 	cho 
thug du'Oc trinh bay theo nguyen gia trisigia tri hao mon ley kE. Bit do, ng san dau tu' chet tang 
gia du'Oc trinh bay theo nguyen gia tar suy giam gia tri. 

Nguyen gia cua bit dOng san dau tu' du'cic mua bao g6m gia mua va cac chi phi lien quan trot 
bet, nhu' phi dich 	yin ve lual phap lien quan, thug tru'etc ba va chi phi giao dich lien quan 
khac. Nguyen gia bit dOng san eiau tu' to xay la gia tri guy& toan c6ng trinh ho5c cac chi phi 
lien quan trot tiep cda bit dOng san dau 

Bit dOng san dau tu' cho thug du'cic kh5u hao theo phudng phap duting th5ng tren thai gian 
hilu citing detc tinh trong yang tit 25 nam dEn 38 nam. Quy'en sit Ong det lau dai kheing trich 
kh5u hao. 

Cac khofin tra trutic 

	

Chi phi tra tru'etc bao gom cac chi phi thdc to da phat sinh nhu'ng cd lien quan den ket qua 	A 

hoat Ong san xu5t kinh doanh cita nhieu kY ke than. Chi phi tra bit& bao gom khohn tra 
tru'dc tien thug dat, ha tang va van phOng, chi phi phan b6 gian giao c6p pha, Idi thE kinh 
doanh, chi phi tra trdeic ye chi phi ban can h6 va cac khoan chi phi tra trddc dai hart khac. 

Tien thug at, ha tang va van pitting the hien s6 tien thug tra trutc du'Oc phan b6 vao bao cao 
kEt qua hoat Ong kinh doanh hOp nh5t theo phdcing phap ddeing thang tutIng ang yeti thidi 
gian thug. 

Glatt giao c6p pha 	trinh bay theo nguyen gia trit di phSn gia tri da phan 136 	Gian 
giao c6p pha du'oc phan 136 vao bao cao kEt qua hoat dOng kinh doanh hop nh5t, 	dung 
phuting phap du'etng thang trong yang tit 3 nam din 6,5 nam. 

Cac khoan chi phi tra trutc dai han khac bao gom gia tri cong co, Ong cy, linh kien lopi nhO 
da xual dung va etuOc coi la cd kha Wang dem Iai 10i ich kinh ti trong tu'dng lai cho Tang Cong 
ty. Cac chi phi nay duOc von hda &MA hinh that cat khohn tra trudc va dudc phan b6 vao bao 
cao kit qua hoat dOng kinh doanh hdp nh5t, sti' dung phddng phap Ming thang theo thdi gian 
hitu dung detc tinh. 

Cac khoan do' phong phai tra 

Cac khohn dd phong phai tra ddoc ghi nh5n khi Tong COng ty cd nghia vu nd hien tai do kit 
qua tit mot skt kien da xay ra, va Tang ang ty cd kha nang phai thanh toan nghia vu nay. 
Cac khoan dd pitting du'Oc xac Binh tren cd set trek tinh dm Ban Tifing Gam dik ve cac khohn 
chi phi can thiet de thanh toan nghia vu nd nay tai ngay kit thac nam tai chinh. 
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Ghi nhan doanh thu 

Doanh thu ban hang dutc ghi nhan khi Ong tha thoa man tat ca nam (5) dieu kien sau: 

(a) Tang Ciing ty da chuygn giao phan Ibn rui ro va Idi ich gin lien veil quyen sai hitu san 

phgm ho5c hang hoa cho nguti mua; 

(b) Tang Cling ty khang con nam girt quyen quan l hang hcia nhu' nguti sd hriu hang hOa 

-hoac quyen kiem soat hang Ma; 

(c) Doanh thu dudc xac dinh tutng dai chac chan; 

(d) Tang ang ty se thu dutc lOi ich kinh to tit giao dich ban hang; va 

(e) Xac dinh dutc chi phi lien quan dEn giao dich ban hang. 

$ 	 Doanh thu cua giao dich ve cung cap dich vu &Mc ghi nhan khi kat qua cua giao dich do dudc 
xac dinh met cach dang tin cay. Trutng hdp giao dich ve cung cap dich vg lien quan dgn nhieu 
nam thi doanh thu Clutc ghi nhan trong nam theo ket qua phan ding viec da hohn thanh tai 
ngay dm bang can dol kg toan cua nam do. Kgt qua cua giao dich cung cap dich vu dudc xac 
dinh khi thcia man tat ca ban (4) dieu kien sau: 

11 	 (a) Doanh thu clutc xac dinh bidng dei chac chan; 

• 
(b) Co khi Wang thu dutc loi ich kinh tg tit giao dich cung cap dich vu do; 

(c) Xac dinh dudc phan ding viec da hohn thanh tai ngay cua bang can trai kg toan; va 

(d) Xac dinh dutc chi phi phat sinh cho giao dich Ira chi phi da hoan thanh giao dich cung cap 

dich vu dO. 

11 	 Doanh thu tit hop Ong xay diing cua Tang Cling ty dutc ghi nhan theo chinh sach kg toan 
dm tang C8ng ty ve hop Ong xay diing (xem chi tit duti day). 

111 	 Lai  tien girl dutc ghi nhan trail cd sif den tich, dutc xac dinh tren s6 	cac tai khoan ben gO1 
va lai suit ap dung. 

Lai tit cac khohn Ou tu' du'dc ghi nhan khi Tang C8ng ty co quyen nhan khohn lai. 

11 	
HO (Tong xay dyng 

Doanh thu va chi phi cua hdp Ong xay thing dudc ghi nhan theo 2 trutng hdp sau: 

a 
(b) Trutng hdp hdp Ong xay dyng quy dinh nha thau thick thanh toan theo gia tri khei lu'Ong 
thyt hien, khi kgt qua thkfc hien hdp Ong xay dyng dutc xac dinh met cach Ong tin cay va 
dutc khach hang xac nhan, thi doanh thu va chi phi lien quan dgn hdp Ong dutc ghi nhan 
tutng OTT vOi phan ding viec da hoan thanh dutc khach hang xac nhan trong kq dudc phan 
anh tren haa ddn da lap. 

Phan c8ng viec da hohn thanh dutc tinh bang ty le phan tram giria chi phi phat sinh cua phan 
ding viec 	hohn thanh tai ngay kgt thOc loj kg toan so viii tang chi phi du toan dm hop 
Ong, ngoai trit tniOng Nip chi phi nay killing tilting during vOi phan khei ludng xay lap TS 

11 	 hohn thanh. Khohn chi phi nay 05 the bao gem cac chi phi phy them, cac khoan bei thutng va 
chi thutng thyt hien hdp Ong theo them thuan yeti 
khach hang. 

Khi ket qua thtfc hien hdp Ong xay dyng khong thg dutc uric tinh met cach clang tin cay, 
doanh thu chi dudc ghi nhan tuting du'cing vidi chi phi cua hdp Ong da phat sinh ma viec dutc 
hoar' tra la tuting del chac chan. 
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(a) Tniiing hdp hop Ong xay citing quy dinh nha thau thick thanh toan theo tin do kg hoach, 
khi ket qua thu'c hien hdp Ong xay dy'ng dutc itOc tinh met cach Ong tin cay, thi doanh thu 
va chi phi lien quan dgn hdp Ong dutc ghi nhan tuting ang vei phan ding viec da hohn thanh 
do nha thau to xac dinh vao ngay lap bao cao tai chinh ma khong phy thuec vao hoa On 
thanh toan theo tin do kg hooch da lap hay chu'a va saber' ghi tren haa &In la bao nhieu. 
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Ngoai t6 

• Cac nghiep vu ph& sinh bang ngoai to du'Oc chuygn doi theo ty gia tai ngay ph& sinh nghiep 
vy. S6 dit cac khohn muc den to co g6c ngoai to tai ngay kgt thoc kie kg toan du'oc chuygn dgi 
theo gia tai ngay nay. Chenh lech tit gia phat sinh du'Oc hach toan vao bao cao kEt qua hoat 

• 
clang kinh doanh hdp nat. 

11 	 Chi phi di vay , 

Chi phi di vay du'Oc ghi nhan vao chi phi san xugt, kinh doanh trong ky khi phat sinh, trit khi 
du'oc v6n hoa theo quy dinh cua Chugn miic kg toan Viet Nam s6 16 "Chi phi di vay". Theo do, 
chi phi di vay lien quan truc tip dEn viec mua, dau tu' xay clking hoac san xugt nhiing tai san 
can met thdi gian ttidng d6i dai de hohn thanh du'a vao sit dung hoac kinh doanh du'oc Ong 

$ 

	

	 vao nguyen gia tai san cho den khi tai san do dttOc du'a vao set dung hoac kinh doanh. Cac 
khan thu nap phat sinh tit viec Thu tit tam thdi cac khoan vay du'Oc ghi giam nguyen gia tai 
san có lien quan. D6i vdi khan vay rieng phyc vy viec xay citing tai san c6 dinh, bgt Ong san 
Crau tit, 151 vay dtrOc v6n hoa kg ca khi thdi gian xay dking dudi 12 thang. 

•  

111 	
Thug 

Thug thu nhap doanh nghiep the hien tong gia tri.c8a s6 thug phai tra hien tai va s6 thug hart 
lai. 

S6 thug phial tra hien tai Wog tinh du'a tren thu nhap chiu thug trong nam. Thu nhap chiu thug 

• 
khac viii 10 nhuan tru'elc thug du'oc trinh bay tren bao cao kgt qua hoat Ong kinh doanh hdp 
nhgt vi thu nhap chiu thug kitting bao gem cac khoan thu nhap hay chi phi tinh thug hoac du'oc 
khgu trif trong cac nam khac (bao gem ca Iii mang sang, nEu co) va ngoai ra khong bao gem 
cac chi tieu kh8ng chiu thug hoac kh8ng du'Oc khgu 

a 
Thug thu nap han Iai ditoc tinh tren cac khoan chenh lech giiia gia trj ghi s6 va cd sd tinh 

$ 	 thug thu nhap cua cac khan muc tai san hoac Ong nd tren bao cao tai chinh hdp nhgt va 
du'oc ghi nhan theo phu'ong phap bang can d61 kg tan. Thug thu nhap ho5n lai phai tra phai 

• thick ghi nhan cho tat ca cac khan chenh lech tam thdi can tai san thug thu nhap ho5n lai chi 
dudc ghi nhan khi chac chan co di) loi nhuan tinh thug trong tu'dng lai dg khgu trit cac khan 
chenh lech tam thdi. 

• Thug thu nhap han lai du'Oc xac dinh theo thug sat du tinh se ap dung cho nam tai san dudc 
thu Wei hay nd phai tra du'Oc thanh toan. Thug thu nhap ho5n lai du'Oc ghi nhan vao bao cao 
kgt qua hoat Ong kinh doanh hdp nhgt va chi ghi vao v6n cht) sd hitu khi khan thug do co 

• 
lien quan dEn cac khoan muc ditOc ghi tang vao yen chi) so htlu. 

Tai san thug thu nhap han Iai va nd thug thu nap ho5n lai phai tra MAX bit trit khi Toting 
Cong ty co quyen hdp phap de bit trif giira tai san thug thu nhap hien hanh vdi thug thu nhap 
hien hanh phai nap va khi cac tai san thug thu nhap ho5n lai va nd thug thu nap han Iai phial 
tra lien quan tdi thug thu nap doanh nghiep ditOc quart Ijr IA Ong met cd quan thug va T6ng 

$ Cling ty co du: dinh thanh toan thug thu nhap hien hanh tren cd sd than. 

• Viec xac dinh thug thu nhap cua Tang aing ty can cif vao cac quy dinh hien hanh ve thug. Tuy 
nhien, nhirng quy dinh nay thay 	theo titng thdi kif va viec xac dinh sau Ong ve thug thu 
nhap doanh nghiep thy thac vao kgt qua kigm tra cua cd quan thug có thgm quyen. 

$ 	 Cac loai thug khac du'Oc ap dung theo cac luat thug hien hanh tai Viet Nam. 

a 
a 
a 
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TONG CONG TY Co PHAN KAY LAP DAU KHI VItT NAM 
THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH HOP NHAT (Ti6p theo) MAU SO B 09-DN/HN 

5. TIEN VA CAC KHOAN WONG ou'aNG TIEN 

S6 cutii nam S6 d'au nam 
VND VND 

Tian mat 17.882.095.861 5.290.045.614 

Tian gui ngan hang khong k' han (i) 674.082.969.719 532.309.473.060 

Cac khoan tudng diking den (ii) 630.769.586.609 335.644.451.973 

1.322.734.652.189 873.243.970.647 

(i) Tian gill ngan hang tai ngay 31 thong 12 nam 2016 bao gam s6 tien khoang 24,6 ti VND gift tai 
Ngan hang Thirdng mai TNHH MTV Dai Du'dng (trudc day la Ngan hang TMCP Doi Du'dng -
"OceanBank") dang tam Wing giao dich theo chi dao cua Ngan hang Nha nu'ec Viet Nam. 

(ii) Cac khohn dicing &tdng tien tai ngay 31 thong 12 nam 2016 phan anh cac khoan tien gift ngan 
hang có kif Flan g6c khEing qua 3 thong, bao gam s6 tien khoang 104,4 ti VND gift tai 
OceanBank dang tam diing giao dich theo chi dao ctia Ngan hang Nha nu& Viet Nam. 

NO), 08 thong 5 nam 2015, Ngan hang Nha nu& Viet Nam da chinh th(t'c dap guar' va chuyen 
dai m8 hinh hoat clang cua OceanBank thanh Ngan hang Thudng mai TNHH MTV do Nha Wok 
lam chi' so hub. Do do, Ban Tang Giam d6c T6ng C8ng ty danh gia rang cac khohn tien gift nau 
tren van co kha 'fang thu hoi, khOng có 	ro tan that va theo do, khong phai trich lap ch, 
phOng to'n that tai san. 

6. 	DAU 	TAI CHINH NGAN HAN 

Sacubl nam 
I 4N 

So dau nam 	 E 
Gia g6c Dtt phong Gia g6c DU phong 

VND VND VND VND 

a) Ch(ing khoin kink doanh 159.948.845.000 124.185.515.000 209.148.845.000 161.157.292.000 

Cong ty CO pi& Dau tu'Xiy &fig ThuUng 
mai Diu khi - Idico 

136.068.065.000 109.596.055.000 136.068.065.000 101.654.452.000 

Cong ty CO phin Thiel bi N5i ngoai thit 
khi (PVC-Metal) 

14.600.000.000 13.885.000.000 14.600.000.000 13.885.000.000 

Ong ty CO pan Dia 5c Dau khi (PVL) 49.200.000.000 42.800.000.000 

Khac 9.280.780.000 704.460.000 9.280.780.000 2.817.840.000 

b) Dau ht nim gii dEn ngiy din han 66.916.059.636 71.616.488.024 

Tien gd co 14 han (i) 66.916.059.636 71.616.488.024 

(i) Tian gill of) loj han tai ngay 31 thong 12 Warn 2016 phan anh cac khohn tien gift tai cac ngan 
hang thuling mai có kit han g6c Iiin hdn 3 thong va killing qua 12 thong. 
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7. 	PHAI THU CUA KHACH HANG 

NAM 
theo) 

S5 cutO nam 

MAU SO B 09-DN/HN 

So Mu ham 
VND VND 

a) NgAn han 1.886.786.949.939 2.021.522.980.637 
Phai thu cac ben lien quan 	- 
(trInh bay tai Thuyet minh s6 41) 

503.072.124.964 574.359.326.178 

Cong ty Co phan Dich vy va Xay chtng Dia 6c 
flat Xanh (i) 

393.997.151.700 

Phai thu khach hang ngan han khac 989.717.673.275 1.447.163.654.459 

b) Dal han 101.875.219.012 103.312.273.041 
Phai thu cac khach hang mua du an Trung tam 101.126.029.012 92.823.471.392 
Thu'dng mai Tai chinh 	khi Phu My Hting 

Phai thu khach hang dai han khac 749.190.000 10.488.801.649 

1.988.662.168.951 2.124.835.253.678 

(i) Khohn phai thu lien quan den hcfp long chuyen nhu'ong c6 phan ctia Petroland - Cling ty con 
do Tang Cong ty tai Cong ty C6 phan D u tu' Dau khi Thang Long (C8ng ty con clia Petroland). 

8. 	TRA TRUO.0 CHO NGUOI BAN 

Sff cuffi nam S5 dau nam 
VND VND 

a) NgAn han 1.004.660.980.659 1.146.863.194.536 
CC:mg ty CO phan Dau ttf Xay lap Dau khi IMICO 138.560.634.501 238.256.667.098 
Cong ty Co phan Xay lap Dau khi Ha Nal 108.941.703.158 113.089.334.990 
Cong ty CO phan Thi ding CO gioi va Lap may Nu khi 88.776.819.553 88.393.173.633 

C8ng ty CO phin Dau tu' xay thing Vinaconex - PVC 73.763.941.244 87.033.182.375 
FLSmidth Wadgassen 69.202.792.277 174.599.500.950 
Cac nha cung cap khac 525.415.089.926 445.491.335.490 

b) Dai han 24.033.001.805 44.515.828.147 
Ong ty Co phan Phat tan Me Kong 9.145.337.557 11.429.978.899 
Cac nha cung c5p khac 14.887.664.248 33.085.849.248 

1.028.693.982.464 1.191.379.022.683 

24 



a 
a
a  
a 

a 

a 

a 

a 

a 

■ 
a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

■ 
a 
S  

TONG CONS TY CO PHAN )CAY LAP DAU KHt VIeT NAM 
THuytr MINH BAO CAO TAI CHiNH HO, NHAT (Tigp theo) 	 MAU SO B 09-DN/HN 

9. 	PHAI THU VI CHO VAY 

S5 CI fil aim Siidiu nam 
Gia g6c Da' phang g6c Dtf phang 

VND VND VND VND 

a) Ngin han 538.767.630.118 336.594.633.583 114.511.169.735 114.511.169.735 

Ging ty Co phin Khich san Lam Kinh (i) 200.000.000.000 124.356.150.003 

Ging ty Co phan Diu of Xay lip Diu khi Sai 179.912.859.769 167.153.319.304 
Gen (i) 

Ging ty CO phan Diu tu' Xay thing Tluidng 
mai Diu khi - IDICO (i) 

101.620.000.000 

Cong ty CO phan -fling Cong ty Xay lap Diu 
khi Nghfi An (i) 

22.623.638.889 10.474.032.816 

Ging ty CO phin Diu tit va Khoing san Hdp 23.613.461.725 23.613.461.725 100.063.500.000 100.063.500.000 
Thanh 

C.Ong ty CO phin Thiel bi Nfii ngooi that Diu 
khi 

b) Dii han 

10.997.669.735 10.997.669.735 14.447.669.735 

504.156.498.658 

14.447.669.735 

298.211.864.196 

Ging ty CO phin Khach san Lam Kinh 200.000.000.000 124.356.150.003 

Ging ty CO phin Dau tU Xay lap Diu khi Sal 179.912.859.769 167.153.319.304 
Gan 

Ging ty CO phin Dau tU Xay dyng ThutIng 
mai Diu khi - IDICO 

101.620.000.000 5.467.156.000 

Ging ty Co phin TOng Ging ty Xfiy lap Diu 
khi Nghe An 

22.623.638.889 1.235.238.889 

538.767.630.118 336.594.633.583 618.667.668.393 412.723.033.931 

(i) S6 du' phai thu ve cho vay cac cong ty nay the hien a) s6 den T6ng Citing ty sir dung ben vay 
to Hdp deng tin dung s8 10/2010/HDTD-OCEANBANK-PVC ngay 20 thang 10 nam 2010 giaa 
Ngan hang Thu'dng mai C6 phan Dai Du'dng (nay la Ngan hang Thu'dng mai TNHH MTV Doi 
Du'dng - OceanBank) va T6ng Cong ty de thanh town ho Cong ty C6 phan Dau tit va Xay lap Dau 
khi Sai Gen, C8ng ty C6 phan Dau Xay thing Thu'dng mai Dau khi - IDICO va C8ng ty C6 phan 
T6ng Cling ty Xay lap Dau khi Nghe An ye viec chuyen nhu'Ong c6 phan; va b) s8 ben T6ng C8ng 
ty dung ben vay tit Hdp ding tin dung so' 603/2011/HDTD-OCEANBANK-PVC ngay 31 thang 
12 Warn 2011 cho Cong ty phan Khach san Lam Kinh (Khach san Lam Kinh) vay vOn, muc 
Bich a n6 trd v5n san xuat kinh doanh cho Khach san Lam Kinh. 

Theo C8ng van s6 7697/2014/CV-Oceanbank ngay 09 thang 12 nam 2014 dm OceanBank, the:1i 
diem thanh town cac khoan vay not tren 	du'dc gia han den ngay 31 thang 12 nam 2017. 
T6ng Ciing ty da danh gia kha Wang va gia to di the thu hoi cac khohn thanh town he hoac cho 
vay lai nay lam cd s8 cho viec trich lap dif phong phai thu khe dol. Tai ngay lap bao cao tai 
chinh hdp nhat nay, Tang Cong ty dang trap tvc lam viec vdi vdi cac cong ty tren de thu hoi cac 
khohn thanh town he hoc cho vay de thanh town cac khohn vay Dia Oceanbank nau tren, nham 
tang kha nang thanh town dia Tang C8ng ty ding nhu' 	hdp vai cac quy dinh ve quan tri 
cong ty ap dung cho ding ty dai chung. 
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TONG LONG TY Co PHAN XAY LAP DAU KHI VIET NAM 
THUYET MINH BAO c.Ao TAI CHINH HQP NHAT (Tiep theo) 

10. 	PHAI THU KHAC 

S6 cool imam 

MAU SO B 09-DN/HN 

56 eau nam 
VND VND 

a) Ngan han 682.285.439.123 1.231.709.689.681 

- Phai thu 	lai cho vay, 116 trd v5n, lai Oat cham 
thanh town, cham tra 

139.436.204.800 149.298.051.973 

IS - Ki cimc, h., quji 81.639.403.257 572.325.952.884 

IN - Phai thu Ngan hang TMCP Sai G6n - Ha Nal - Chi 
nhanh Ha Nifii (I) 

46.233.778.156 46.233.778.156 

III - Phai thu ye viec thilc hien nghia vu bio lanh (ii) 42.328.848.975 91.361.184.288 

a - Phil thu ngan han khac 372.647.203.935 372.490.722.380 2 

b) Dai han 182.277.318.912 170.806.076.918 :\1 

III 
- Ki cutk, loj quj% 122.109.983.607 78.247.448.571  

- HO Tong hdp tic kinh doanh vdi COng ty Co" phan 1) 

II Dia 6c Day khi (iii) 
57.000.000.000 57.000.000.000 : i  

- Phai thu dai han khac 3.167.335.305 35.558.628.347 
III 

864.562.758.035 1.402.515.766.599 

I 
(i) Phai thu tit Ngan hang Thudng mai C6 phan Sai Grin - Ha N8i (SHB) - Chi nhanh Ha N8i the" hiEn 

khohn tin ngan hang nay kh5u trer tit tai khoan den gift cera Tang Cong ty tai SHB thu hai nd 
qua Ilan cda Tang Ong ty tai SHB - Chi nhanh ThSng Long. Tang Cong ty da quyEt dinh tin 
hanh khdi kiEn SHB de &X lai s6 tien 	SHB kh5u WY. DEn ngay lap bao cao tai chinh hdp 
nh5t nay, vu kien An clang du'dc Tea an Nhan dSn quan Hoar) Kimxem xet va xti ly. Bao cao 
tai chinh hdp nh5t kern theo chu'a bao gom cac cliEu chinh co the c8 lien quan dEn van de nay. • 

(ii) Phai thu ye viac thyc hien nghia vu bao lanh the hien khoan tin cac ngan hang da khau trit tit 
tai khoan cua T6ng C8ng ty de thtfc hien nghia vu bao lanh cho cac hdp ding tin dung ma Tang 
C8ng ty dOng ra bao lanh (xem them tai Thuyet minh s6 42). 

(iii) Khoan gip van dau hdp tac kinh doanh cOa Cling ty Co phan Bat ding san Xay lap Deu khi 
Viet Nam (PVC-Land - Cling ty con c6a Tang C8ng ty) theo Hdp d8ng hdp tac s6 98/11DHT/PVC-
PVCLand ngay 31 thang 12 nam 2010 glib PVC-Land va Cong ty Co phan Bat Ong san Dian lifc 
D'au khi ViEt Nam (nay la Cong ty 	phan Dia 6c D'au khi - PVL) ve viEc hdp tac trian khai dti 
an tai C8ng ty Co ph-an Nghien cub DSu khi Mien Nam. 

■ 
a 
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So cuoi nam 
	

S5 tau nam 

Gia 
Gia hi c6 the 

thu hal 
Gifi g6c Gii trj co the 

thu hal 

	

VND 	 VND 
	

VND 
	

VND 

	

286.989.556.168 	35.700.402.512 
	

295.343.570.527 
	

50.745.234.938 

So cuoi nam 
	

SO din nam 
Gia goc 	Du phong 	 Gia goc 	Du phong 

VND 

68.939.115.794 

7.898.507.170 

4.397.078.215.334 

8.836.711.146 

9.215.391 
344.296.967.541 

VND 

421.623.000 

120.346.280 

25.907.043.180 

34.303.365.246 

VND 

34.767.930.975 
12.196.931.350 

4.199.122.887.061 

8.771.694.556 
33.833.143 

424.287.925.152 

VND 

519.790.203 
263.728.437 

26.607.537.179 

36.491.557.847 

4.827.058.732.376 60.752.377.706 4.679.181.202.237 63.882.613.666 

TONG CONG TY CO PHAN KAY LAP DAU KHI VIeT NAM 
THuytr MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT (Tigp theo) 	 MAU s6 B 09-DN/HN 

11. NO' xAu 

Thong tin ye cac khoan nq )(au chd yau cira TOng Cong ty tai ngay kat thric nam tai chinh nhu' 
sau: 

Ging ty CO phan Dau Of Xay lap Dau khi 
Sai Gen 

Ong ty Co phin Khach san Lam Kinh 

Cong ty Co phan Xay lap Dau khi Ha Nei 

Cong ty Co phin Thiel bi Nei ngoai that 
Dau khi 
Ong ty Co phin Dau trr Xay lap Diu khi 
IMICO 

Ong ty Co phin Xay lap Diu khi Mien Trung 

Gang ty CO phin Thi cong Cd gibi Ira Lap 
may Diu khi 
Ong ty CO phin Tang Ong ty Xfiy lap 
Dau khi Nghe An 
Ngan hang Thldng moi TNHH Met thanh 
vien Dai Duting 
Ong ty CO phin Dau td Xay eking 
Vinaconex - PVC 
Ong ty Co phin Xay lap Diu khi 
PVC - Tniang Sdn 

Ong ty Co phin Xay lap Dau khi 2 

Cling ty CO phin Diu b1 va Khoang sin 
Hdp Thanh 
Ong ty Dau triXay dig va Thuting moi An 
Thinh Phat 

	

206.138.310.290 	75.643.849.997 

	

140.897.486.584 	703.859.970 

	

86.425.736.552 	16.445.144.693 

76.728.422.607 

63.943.147.786 

	

69.605.577.963 	2.124.802.914 

33.038.323.852 

42.328.848.975 

37.506.687.346 

	

30.495.439.099 	100.965.000 

27.426.673.819 

23.613.461.725  

221.227.199.179 

155.841.990.366 

89.875.736.552 

192.048.361.058 

61.611.264.659 

69.805.734.107 

25.555.543.731 

45.477.848.975 

44.672.654.196 

45.198.043.065 

27.426.673.819 

100.063.500.000 

40.000.000.000  

90.732.738.886 

18.628.629.266 

17.541.256.428 

44.766.476.746 

23.030.048.513 

3.022.782.195 

909.670.604 

1.250.162.580 

18.383.943.809 

12.000.000.000 

12. HANG TON KHO 

Nguyen li0u, vat liOu 

Ong cu, dung Cu 

Chi phi sin xuat, kinh 
doanh dd dang (i) 

Thanh pham 

Hang hoa 
Hang hoa bat Bong san 

(i) Chi phi sin xu5t, kinh doanh dd dang la chi phi cac cong trinh dang trong qua trinh xay dying, 
chi bat theo cong trinh nhu' sau: 
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TONG CONG TY Co PHAN XAY LAP DAU KHI VICT 
THUAT MINH BAO CAO TAI CHINH HfjP NHAT (Tiep 

NAM 
theo) 

SO mai nam 

MAU SO B 09-DN/HN 

SO Eau nam 
U VND VND 

III 
Nha may Nhigt dien Thai Binh 2 (*) 2.319.013.631.372 3.350.977.952.216 

Dy' an chung at PetroVietmam Landmark (**) 1.045.264.907.823 
II Chung al 33A, du'ang 30/4, thanh ph6 Wing Tau 289.791.884.059 

III Nha may Nhiet dien Vting Ang 1 (*) 257.059.591.861 250.567.444.291 

III 
Chung Cu' cao cip MY" Phil, thanh ph5 Ho Chi Minh 118.954.513.064 155.258.032.738 

Lien hdp Idc hda &au Nghi Sdn 55.526.571.357 90.938.202.698 

III Cac ding trinh khac 311.467.115.798 351.381.255.118 ;• 
1 
., 

• 4.397.078.215.334 4.199.122.887.061 

III 	 (*) Nhu' trinh bay tai Thuyel minh s6 43, do c6 thay cl6i vg thigt kg va thin gia, T6ng C8ng ty 	
1 
-( 

II 	
clang ere nghl cac cd quan Nha nu'dc c6 thgm quygn xem xet deli chinh gia tri ph& sinh chu'a 
luting hat dm cac du: an nay. Bad cad tai chinh hip nhat kern theo chu'a bao Om bat kif (frau 	A 

II 	
chinh nao aft thg co lien quan den v5n de nay.  

111 	
(**) Dif an chung at PetroVietnam Landmark c6a PVC-Land (c8ng ty con cua Tang Cong ty) dy' 
kign hoar' thanh, ban giao cho cac khach hang mua can ha trong nam 2017. Do vay, -Ring Cling 

111 	
ty quygt dinh phan loaf s6 du' chi phi san xu5t kinh doanh dd dang caa clif an nay tie dai han 
sang ngan han. 

a 

III 13. CHI PHI TRA TR(& il 

a SO cilia nam S5 dau aim 0 
' VND VND 

ii 
a) NW han 11 

Cling cu, dyng cy xuat dung 9.350.586.262 4.074.450.087 0 
II Chi phi tra tru'dc ngan han khac 5.423.085.071 4.888.894.470 -13 

S 

$ 

14.773.671.333 8.963.344.557 

b) DM han 

111 
Ha tang cho thug tai cang Sao Mai BEn Dinh 94.683.469.032 96.775.921.380 

Chi phi tra tru'dc ye thug van pitting 53.517.431.046 66.668.132.396 

• Gia tri c8ng cu, dyng cy da xuat dung 30.813.101.958 60.569.501.294 

II Chi phi dich vu ban can ha qua san giao Bich bat 
clang san 

41.061.565.059 41.061.565.059 

a Ldi the' kinh doanh 1.599.251.000 2.117.927.000 

a Chi phi tra trdec dai han khac 10.710.992.103 12.486.468.172 

1111 
232.385.810.198 279.679.515.301 

a 

a 

• 
■ 
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TONG CONG TY CO PHAN XAY LAP DAU KHI VIET NAM 
THUYET MINH BAO cAo TAI CHINH HO'12  NHAT (Tiep theo) 	 MAU SO B 09-DN/HN 

15. TANG, GIAM TAI SAN CO DINH THUE TAI CHiNH 

	

May moc, 	Phu'dng Wen 

	

thiat bi 	 von tai along 

	

VND 	 VND 
NGUYEN GIA 

S5 dau nam 	 42.526.031.775 	57.795.987.852 

Thue tai chinh trong nam 	 4.927.415.332 

VND 

100.322.019.627 

4.927.415.332 

Giam do mua lai tai san c6 Binh 	(4.431.652.010) 	(39.119.879.670) 
thug tai chinh 

(43.551.531.680) 

S5 cu6i nam 	 38.094.379.765 	23.603.523.514 61.697.903.279 

GIA TRI HAO MON LOY KE 

S6 dau nam 	 7.221.076.790 	19.183.874.237 26.404.951.027 

Kh5u hao trong nam 	 7.130.467.126 	4.489.643.709 11.620.110.835 ..1 

Giam do mua lal tai san c6 dinh 	(1.835.102.568) 	(15.682.141.754) 
thug tai chinh 

(17.517.244.322) 

55 cu5i nam 	 12.516.441.348 	7.991.376.192 20.507.817.540 

GIA TNT CON 141 

Tai ngay dau nam 	 35.304.954.985 	38.612.113.615 73.917.068.600 

Tai ngay cu5i nam 	 25.577.938.417 	15.612.147.322 41.190.085.739 

16. TANG, GIAM TAI SAN CO DINH Vo HINH 

T' 
Quyin sat 	Phan mem 	Thi san co dinh , d 
dung dat 	 may tinh 	vo hinh khfic Cling 

Ti 
VND 	 VND 	 VND VND 

NGUYEN GIA 

So tau nam 	 391.972.446.378 	17.796.688.382 	30.000.000 409.799.134.760 

T5ng do mua s5m 	 7.219.063.142 	539.500.000 7.758.563.142 

Giam khac 	 (69.966.000) (69.966.000) 

SE ode nam 	 399.191.509.520 	18.266.222.382 	30.000.000 417.487.731.902 

GIA TRI HAO MON LOY KE 

S5 din nam 	 4.477.790.494 	14.864.031.633 	30.000.000 19.371.822.127 

Kh5u hao trong nam 	1.233.195.669 	1.388.077.965 2.621.273.634 

Giam khac 	 (69.966.000) (69.966.000) 

55 cu5i nam 	 5.710.986.163 	16.182.143.598 	30.000.000 21.923.129.761 

GIA TRI CON LAX 

Tai ngay (au nam 	387.494.655.884 	2.932.656.749 390.427.312.633 

Tai ngay cum nam 	393.480.523.357 	2.084.078.784 395.564.602.141 

-Ring C8ng ty da thE ch5p mot s6 tai san co dinh v6 hinh la quysen sit dung dat veil tOng gia tri 
eon la' tai ngay 31 thang 12 nam 2016 la khoang 371 ty VND (tai ngay 31 thang 12 Warn 2015: 
khoang 371,5 ty VND) dam bao cho cac khoan tin vay ngan hang. 
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17. 	TANG, GIAM BAT DONG SAN 

NGUYEN GIA 

DAU Tti 

Nhit cita, 
vat Id& frac 

Quffin sit 
dung dal COng 

VND VND VND 

S6 dau nam 131.753.991.665 6.726.153.008 138.480.144.673 

Tang trong nam 697.542.468 697.542.468 

Tang di hang ton kho 36.498.895.074 36.498.895.074 

Thanh IY, nhuVrig ban (20.248.419.723) (20.248.419.723) 

Phan boat lai sang hang ton kho (2.035.500.000) (2.035.500.000) 

Giarn khac (369.038.645) (369.038.645) 

S6 cua nam 146.297.470.839 6.726.153.008 153.023.623.847 

GIA TILT HAO MON LUY Kg.  

S5 (fail nam 8.795.985.448 230.186.634 9.026.172.082 

Khau hao trong nam 3.397.064.661 22.027.168 3.419.091.829 

Thanh IY, nhcrcing ban (598.618.549) (598.618.549) 

Phan loci lai sang hang ton kho (94.990.000) (94.990.000) 

S6 cu6i nam 11.499.441.560 252.213.802 11.751.655.362 

GA TILT CON LAI 

Tgi ngay dau nam 122.958.006.217 6.495.966.374 129.453.972.591 

Tgi ngay cuel nam 134.798.029.279 6.473.939.206 141.271.968.485 

Theo quy Binh tai Chugn muc KE toan Viet Nam s6 05 - Bat demg san dou tu', gia 
b5t [Ong san Cfau 	ngay 31 thong 12 nam 2016 can du'dc trinh bay. Tuy nhien, T6ng Cong 
ty hion chits xac Binh du'qc gia tri hdp Ijr nay nen gia tri help ly ctia b5t Ong san dau hi tai ngay 
31 thong 12 nam 2016 chu'a duVc trinh bay teen Thuyet minh boo coo tai chinh hOp nh5t. 
xac Binh du'cic gia tri hdp ly nay, Tcing Cong ty se phai thue mot cong ty v5n Crec lap danh gia 
gia tri hgp ly cua b5t Ong sari cfau tu'. Hien tai, T6ng a:mg ty chu'a tim dtidc cong ty tu' van phu 
hdp ag thitc hi8n ding yi8c nay. 

18. TAI SAN Da DANG DAI HAN 

S5 cull nam SE tau nam 

Gil goc 
Gil tri co thg 

thu hBi Gil ric 
Gia trj co the 

Ulu WM 

a) Chi phi sin auk kinh doanh &Siang dii han 

VND VND YND YND 

Odin diung at PetroVietmam Landmark (xem 1.017.239.621.458 951.999.738.170 
Thuyit minh so 12) 

Dd in thong at cao tang Thing Long, Quin 9, 327.125.287.643 327.125.287.643 
Thanh phi Hi Chi Minh (i) 

DU in nhi may nhiit thin Quang Trich 1 27.859.273.633 14.016.684.459 27.859.273.633 14.016.684.459 
DU in nha may Xd gi Polyester 25.759.325.212 9.162.306.880 25.759.325.212 9.162.306.880 
Nhi diiu hinh trung tam nhiit diin Long Phu 13.480.083.636 2.100.000.000 13.780.083.636 
Cic cong trinh, do' in khic 15.876.518.176 1.607.785.360 16.840.779.332 7.022.261.061 

82.975.200.657 26.886.776.699 1.428.604.370.914 1.309.326.278.213 
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(i) Trong [Am 2016, Petroland - COng ty con caa T6ng COng ty da ki hyp Citing chuyin nhLAIng c6 
Oen dm Petroland tai Cong ty phen D'au tu' Dau khi Thing Long (Thing Long - Mfg ty con 
dm Petroland). Theo do, Petroland khling hyp nhat bao cao tai chinh caa Thing Long va tong 
trinh nay khang can s6 du' tai ngay 31 thing 12 nam 2016 (xem them Thule minh s6 4). 

II 

II 

SE cu6i nam SE Eau nam 

b) Chi phi xay thing cd ban da dang 

VND VND 

II 
- Mua sam 1.280.411.282 3.689.257.335 

- Xay dyng cd ban 793.136.480.228 964.385.282.322 

• Trong do: 

El 
al an san Golf v5khu biet tint sinh thai Cam Ranh 

DV an Xuan PhutIng (i) 

239.226.180.716 

171.546.391.924 

228.648.061.338 

171.415.443.004 

II DES an Khu do thi mdi I/Ong Tau 156.235.275.606 156.197.977.424 

DU an Khu cong nghiep Dich vy D5u khi &Ai Rap - 
III 

 

103.079.136.232 102.408.772.595  
Tien Giang (ii) 

II 
Cling trinh - Dau tu' B5t deng san Khu du lich Thanh 96.823.309.274 96.823.309.274 

Binh - P10 - 770  Wing Tau 

• Chung of 33A, diking 30/4, thanh phd VOng Tau 115.164.700.040 

Khu nhh d can be nhan vier) nganh Dau khi 41.287.489.549 
. Cac cong trinh, cly'an khac 26.226.186.476 52.439.529.098 

• 794.416.891.510 968.074.539.657 

■ (i) Cong ty C6 phan Dau khi [ong Do (Cong ty con dm T6ng Cong ty) da thE chap guys& sir dyng 
dgt 18 CT5E tai Khu do th1 mdi Xuan PhutIng de dam bao cho khohn tin vay of Ngan hang 
Thu'dng mai C6 phen Phat thin Thanh ph6 He Chi Minh - Chi nhanh Hoar' KiEm. 

■ (ii) The hien chi phi xay di/rig cd ban der dang cira Dr, an Khu cong nghiep Dich vu Dau khi Sobi Rap 
- Tien Giang ("Du: an") do Tang ang ty trip nhan va lam chi] dau tu' tit Tap doan Dau khi Viet 
Nam (PVN) theo Quyet dinh s6 7089/QD-DKVN ngay 12 thing 8 nam 2010 cua HOi Tong Thanh 
vien PVN ("Quyet dinh 7089/QD-DKVN"). Ngay 08 thing 01 nam 2014, Ban quan ly cat Khu 
tong nghiep tinh Tien Giang ban hanh Quyit dinh s6 01/QD-BQL quyit dinh chgrn dirt hoat 
dOng DV an va thu hBi Gigy chitng nhan d'au tu' da cap cho T6ng Cling ty thyt hien Du an. Ngay 
09 thing 01 nam 2014, PVN TA ban hanh Quyit dinh s6 238/QD-DKVN viec ditng thyt hien 

111 	 Quyit dinh s6 7089/QD-DKVN, theo do PVN chip thuan nguyen tic thanh toan cho T6ng Cong 
■ ty cat chi phi Tring Cong ty thyt hien deu vao dy an kE tii thai diem PVN ky bien ban ban 

giao din thai diErn co guy& dinh ditng chuyin nhudng du an. DBrig thai, ngay 20 thing 01 nam 
■ 2014, PVN ban hanh ang van s6 470/DKVN-TCKT gut UBND tinh Tien Giang de nghi UBND tinh 

Tien Giang chi dao Ban guar' 0 cat Khu cong nghiep tinh Tien Giang kh8ng thyt hien Quyit 
■ dinh s6 01/QD-BQL ngay 08 thing 01 Warn 2014 va de nghi UBND tinh Tien Giang xem xet 

th6ng nhgt cha trutIng de PVN nhan lai Du an of T6ng Cong ty. 

■ Ngay 27 thing 02 nam 2014, UBND tinh Tien Giang ban hanh Th8ng bao s6 32/TB-UBND, th6ng 
■ nhat chu tnicing cho lui thai h,an có hieu lyt cua Quyet dinh s6 01/QD-BQL ngay 08 thing 01 

nam 2014. Ngay 15 thing 01 nam 2016, Van phang Chinh phi) ban hanh ang van s6 
■ 399/VPCP-KTN yeu cau PVN khan tru'dng thyt hien chuyin giao Du an, giai quyit dirt diem 

nghia vu tai chinh lien quan din Tang C8ng ty trutt khi chuyin giao Du an cho UBND tinh Tien 

• Giang. Ngay 22 thing 8 nam 2016, BO Tai chinh có Van ban s6 11704/BTC-TCDN guy UBND tinh 
Tien Giang va PVN de hutrig din cu the" ve viec chuyin giao Du an tram Din ngay lap bao cao 

U tai chinh hyp nhat nay, qua trinh chuyen giao Du an van chu'a hohn thanh. Ban T6ng Gam d6c 
Tang Cong ty tin tu'ang ring Tang ang ty se thu hoi du'dc day du cat khoan chi phi Tring Cling 
ty CM' bo ra de quit hien Du an. Bao cao tai chinh hyp nhgt kern theo chu'a bao gem bgt cif dieu 
chinh nao co the co lien quan din cat sir kien tren. 

■ 
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19. OAU VA0 CONG TY CON 

Thong tin chi tit vse cac ding ty con caa tOng Using ty tai ngay 31 thing 12 Warn 2016 nhu' sau: 

Ty le 
Ty le 

pan so 

	

Nth thinh 	 quyin 
hall 

STT Ten cong ty con 	 tip vi hoat 	
tr 	

bigu 	Hoat ding chinh 
yc 

ging
troy 

 quyet 
% I. 

1 	Ccing ty C6 phin Xay lap Wang 6ng Be 	Ba Ria - 
chaa Dau khi (PVC-PT) 	 Viing Tau 

2 	Cfing ty CO phin Xay dtIng Cong nghiep 	Ba Ria - 
va Din dung D5u khi (PVC-IC) 	 Viing Tiu 

3 	Cting ty CO phin KEt ciu Kim loai vi Lap 	Ba Ria - 
may Dau khi (PVC-MS) 	 Viing Tau 

4 	Cong ty CO phan Mat hien 08 thi 	khi 	CA Mau 
(PVC-Mekong) 

5 	Ging ty CO phan Bit ging sin Xay lap 	Thanh ph5 
Dau khi Vi5t Nam (PVC-Land) 	 Ho Chi Minh 

6 	Cong ty C6 ph5n Diu IV va Thu'dng mai 	Thui Binh 
Nu IN Thai Binh (PVC-Thii Binh) 

7 	Cling ty CO phin Nu !chi Bang 08 (PVC- 	Ha NOi 
DOng 08) (i) 

8 	Cong ty CO phin Dau tu' Ha tang vi 08 thi 	Thanh ph6 
Diu khi (PVC-Petroland) (i) 	 HO Chi Minh 

9 	Ging ty CO Win Xay lap Diu khi Binh Sdn Quang Ngai 
(PVC Binh Sdn)  

51% 	51% X5y lap, kinh doanh bit Ming sin 

51% 	51% Xay lap, sin xuat ding nghi5p, kinh 
doanh bit dOng sin 

51% 	51% Xay lap, kinh doanh bit dOng sin 

53% 	53% Xay lap, Idnh doanh bit &ling sin 

76% 	76% Kinh doanh bit ding sin vi dich vu 

72% 	72% Xay lap, kinh doanh bit do, ng sin vi 
dich vu 

35% 	35% Kinh doanh bat Ong sin va dich vu 

36% 	36% Dau td xay difng va kinh doanh ha 
tang 161 thuot khu ding nghi5p 

47% 	53% Kinh doanh bit Ong sin, vat li5u 
xay difng 

(I) Theo Cfanh gia ctia Ban Tang Gam dgc Ring Cong ty, mac du ty le quyen bigu guy& cOa Tang 
Cling ty nho hdn hoOc bang 50% tai PVC-Dong DO va PVC-Petroland nhting Tang Cong ty van 
ce quyen kigm soot cac ding ty nay thong qua quyen chi ph6i cac chinh sach tai chinh va hoat 
ging; giao va danh gith viec thy'c hitn kE hoach san mat kinh doanh hang am; 118 till ve cong 
viec, cac hdp Cleng xay lap, thi tnidng, tai chinh. Cac ding ty not tren du'dc xac Binh la cong ty 
con va Chick hdp nhat vao bao cao tai chinh hdp nhet dm Tang C8ng ty. 

Theo Nghl guy& s6 2627/NQ-DKVN ngay 31 thing 12 nem 2016 cCia Nei Tong Thanh vien TOp 
doan Dau khi Viet Nam (PVN) ve viec tam phe duyet kg hoach tai cd cau PVC giai doan 2016-
2020, cac doanh nghiep Tang C8ng ty tiep tuc nam girt t6i thigu 51% win dieu le trong giai 
doan 2016 - 2020 gem: C8ng ty Co phan Xay lap Dau khi Wen BSc (se Chiyc thanh lOp trail cd 
se% sap x6p, thu gyn 6au mal tai 04 ddn vi thanh \den king c6t: Cong ty Co phan Dau khi Deng 
Do (PVC-bong Do), Cong ty C6 phan Dau tu' va Thu'dng mai Dau khi Thai Binh (PVC-Thai Binh), 
Cong ty Co phSn Dau Xay lap Dau khi Duyen Hai (PVC-Duyen Hai) va C8ng ty C6 phan DSu 
tu' )(ay lap Dau khi Thanh I-16a (PVC-TH)), C8ng ty C6 phan Xay lap Dau khi Binh San, C8ng ty 
Co phan Xay citing Ong nghiep va Dan dung Dau khi (PVC-IC), Cling ty C6 phan Xay lap 
Duffing cing Be chtia Dau khi (PVC-PT) va °Ong ty 	phan Ket ca' Kim loai va Lap may Dau khi 
(PVC-MS). COng theo Nghl quygt tren, Tang Cong ty se thoai toan bo v6n deu tu' vac) cac cling 
ty con con lai trong giai doan 2017 - 2020. Tai ngay lop bao cao tai chinh hdp nhgt nay, Ban 
Tgng Giam deic Tang Cong ty dang trong qua trinh thud hien Nghi guy& neu tren. 
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20. Eau TU.  VAO CONG TY LIEN KE'T 

Th8ng tin chi tiet ve cac ding ty lien ket do Tang C8ng ty tai ngay 31 thang 12 Warn 2016 nhti 
sau: 

SiT Ten ding ty lien kit 

Nd thinh 
lip vi hogt 

Ong 

Gii tri von gap tai 
ngiy cugi nam 

VND 

Gia tri 	gap to' 
ngiy tau nam 

VND 

TyIa 
;than 

ml Ito 

guyin 
bigu 

guyet Hot ding thinh 

1 Ong ty CO phan ThiEt ki Quac ti 
Heerim-PVC 

Hi Nia 3.740.000.000 3.740.000.000 44% 44% Thrdt ki guy hoach tong mat 
bang, thigt ki kiEn troc ding 
trinh 

2 Cong ty Co phin Trang tri Nal that 
Day khi 

Hi NOi 20.000.000.000 20.000.000.000 50% 50% ThiEt ki vi thi tong cac cOng 
trinh ray thing 

3 C8ng ty CO phin Thng Conn ty ray 
lip Dau khi Ngh6 An (PVNC) 

Nghi An 54.395.000.000 55.000.000.000 23% 23% Xay lap, kinh doanh bit cling 
sin 71v 

4 COng ty CO phin Mu hi Xay lap Mu 
khi Sal Gen (PVC-SG) 

Thinh phi 
He Chi Minh 

83.271.467.055 83.848.907.055 25% 25% Xay lap, kinh doanh bit dhng 
sin 

5 Ong ty CO phan Mu tit Xay lap Mu 
khi Duyen Hui (PVC-Duyin Hui) 

Hai Phang 77.400.000.000 63.900.000.000 42% 42% D'au td phat trim khu cling 
nghiap, kinh doanh xang dau, 
vat lieu xiy dyng 

6 Ong ty CO Win Dau of Thong mai Ha Nii 30.000.000.000 30.000.000.000 27% 27% Xay lap, san xuat cOng nghiep 
Diu khi Sting Da (PVSD) 

7 Cong ty CO phin Thtfdng mai vi Hi Nei 3.500.000.000 3.500.000.000 97% 35% Truyen thong va thong mai 
Truyen thong Lien minh Diu khi 
(Petro-link) (*) 

JD 
8 Cling ty CO phin Xay lip Diu khi Hi 

Nia (PVC-HN) 
Hi Nei 107.500.000.000 107.500.000.000 36% 36% Xay lip, kinh doanh bat ding 

sin 

9 COng ty CO phin Till Ong Cd girn vi 
Lap may Dau khi (PVC-ME) 

Ha Nil 200.000.000.000 200.000.000.000 40% 40% Xay lip, kinh doanh bit Tang 
sin )E 

10 Ong ty CO phan 	lit Xay lap Dau 
khi Thanh Hon (PVC-TH) 

Thanh Hon 75.600.000.000 75.600.000.000 36% 36% Xay lip, kinh doanh bit ding 
sin 

JI 

11 Ong ty CO phan Khich san Lam Kinh Thanh Hoa 82.000.000.000 82.000.000.000 35% 43% Kinh doanh dick vu khich san 

12 Ong ty CO phin Xiy lip Dau khi 
Miin Ming (PVC-MT) 

Da Piing 72.400.000.000 73.500.000.000 48% 48% Xiy lip, kinh doanh bit ding 
sin 

809.806.467.055 798.588.907.055 

(*) Mac du tie 10 sd hub ctia Tang C8ng ty tai Petro-link tai ngay 31 thang 12 nam 2016 la 97% 
nhu'ng ty Ig sd hciu nay chi la tam thdi do cac thanh vien con lei chtfa gip dO v6n. Ty le sd hub 
(v6n Op) dia T6ng C8ng ty theo Gi5y chCtng nh'an clang kjr kinh doanh la 35% ding thdi T6ng 
Cong ty cling khong nam quyen krern soat tai cong ty nay. Do do, Ban T6ng Gam d6c T6ng 
Cling ty xac Binh Petro-link la ding ty lien 01 va trinh bay khohn d'au tu' nay la deu tu' vao cOng 
ty lien ket. 

Thong tin tai chinh tom Cat ve cac ding ty lien ket ctia TOng Cong ty cludc trinh bay nhu' sau: 

So cunt nam 	 SO dau nam 

	

VND 	 VND 

	

809.806.467.055 	798.588.907.055 

	

(693.885.648.454) 	(667.788.889.679) 

	

115.920.818.601 	130.800.017.376 
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56 dau nam 

50 

T 

.e.?1  

VND 

T6ng tai san 	 4.340.129.965.786 

T6ng cling nd 	 5.311.820.971.545 

Tai san than 	 (971.691.005.759) 

VND 

4.498.514.527.097 

5.360.235.783.883 
(861.721.256.786) 

Phan tai san than T6ng Cong ty dau ttt vao 
ding ty lien ka 	 115.920.818.601 130.800.017.376 

Nam nay Nam tru'lic 
VND 

Doanh thu 	 943.210.418.465 

(LO) thusan 	 (140.654.749.099) 

VND 

992.175.636.265 
(254.297.037.260) 

(LO) than tit khoon dau tu' vao ding ty lien kat 	(26.096.758.775) (31.355.467.203) 

DAU T(% GOP VON VAO DON VI KHAC 

Ty le 
alien 

STT Diu Weal ban 'Mac 	 S5 cule nam 	sd heu 

Ty le 
phin 

S5 du nam 	se heu 
VND 

1 	Cling ty C6 pan Xi mang Ha Long 	 147.300.000.000 	15% 

2 	CEng ty Co pan Diu ttf va Xay lap 	 23.500.000.000 	16% 
Dau khi Kinh Bac (PVC-KBC) 

3 	Cong ty C6 pan Bat Ong sin Dau khi 	16.764.968.199 	15% 
(Petrowaco) 

4 	Cong ty C6 phsan Dau tt$ Xay 15p Nu khi 	12.500.000.000 	5% 
IMICO 

5 	Cong ty C6 pan Day Vi Be tong Cling 
ngh8 cao 

6 	Cac khoan dau to dai han khac 	 20.013.000.000 

VND 

	

147.300.000.000 	15% 

	

23.500.000.000 	16% 

	

16.764.968.199 	15% 

	

12.500.000.000 	5% 

	

10.200.000.000 	13% 

20.819.420.238 

220.077.968.199 231.084.388.437 

LOT THE THUZYNG MAI 

NGUYEN GIA 

S6 dau nam 

S6 cu61 nam 

GIA TRI HAO MON LUY KE 

S6 dau nam 

Phan b6 trong nam 

SO cute nam 

GIA TRI CON LAI 

S6 cu6i nam 

S6 dau nam 
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VND 

64.493.904.711 

64.493.904.711 

39.572.708.761 

6.140.005.093 

45.712.713.854 

18.781.190.857 

24.921.195.950 
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23. PHAI TRA NGUOT BAN NGAN HAN 

dad nam S6 du nam 

56 co kid nang 
Gli tri trend Gia tri 

Sod !chi nang 
tra n0 

VND YND VND YND 

Ong ty Cling nghi§p Daelim 1.338.738.026.388 1.338.738.026.388 1.926.217.551.948 1.926.217.551.948 

Tip dab Diu khi Vi6t Nam 177.062.581.917 177.062.581.917 180.568.707.108 180.568.707.108 

Tang CEng ty Lap may ViOt Nam 462.201.428.023 462.201.428.023 

TOp loan Sojitz 142.503.537.336 142.503.537336 132.836.579.852 132.836.579.852 

Gang ty TNHH Nha Wit MTV - Tang COng ty 115.973.338.811 115.973.338.811 115.973.338.811 115.973.338.811 57\ 
Them de Khai that Diu khi (PVEP) (i) 

(Ong ty C6 phin Diu Wye %king mai Diu khi 112.715.721.655 112.715.721.655 68.835.238.630 68.835.238.630 
Senn Da 
Car d5i tUdng khac 1.211.052.920.770 1.211.052.920.770 1.452.350.842.891 1.452.350.842.891 

0 

 
3.560.247.554.900 3.560.247.554.900 3.876.782.259.240 3.876.782.259.240 

Rung do: 

Phil tra ngull bin li cic bin lien quan 
(xem tai Thiry& minh sa 41) 

530.830.239.335 568.426.675.890 

(i) Th6 hiOn s6 tin Cong ty Co ph-an tau to va Thuting mgi Dasu khi Thai Binh (PVC Thai Binh -
Cong ty con dm T6ng Cong ty) phial tra PVEP lien quan den viec PVC Thai Binh nhan chuyen 
nhuOng DL( an &au hi' xay dyng Khach san Dau khi Thai Binh of PVEP (trinh bay tai Thuyet minh 
s6 42). 

24. NGUOT MUA TRA TIEN TR(t& 

55 cu5i nam 55 frau nam 

VND VND 

a) Ngin han 1.619.940.706.320 3.108.420.429.237 

Tang Cong ty Lap may Vi4t Nam 410.874.564.689 63.245.144.302 

Ban quan ly dkr an cong trinh DK I 296.673.955.001 

Tlap doan Dau khi ViOt Nam 202.767.223.619 2.362.216.587.695 

Cac d6i Ming khac 709.624.963.011 682.958.697.240 

b) Dai han 25.746.739.422 

Ngtidi mua tra tian tilt& mua chung cu' 33A, 25.746.739.422 
Ming 30/4, thanh ph6 Wing Tau 

1.645.687.445.742 3.108.420.429.237 
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TONG CONG TY CO PHAN XAY LAP DAU KHI VItT NAM 
TsuyEr MINH BAO cAo TAI CHINH HQ'P NHAT (TiEp theo) MAU SOB 09-DN/HN 

25. THU" VA CAC KHOAN PHAI 

Chi lieu 

THU/ PHAI NOP NHA NUO'C 

Phit sinh trong nim 

S6 cal nim So diu nim 
S6 di thu/nip/ 

S6 phi' thu/nip 	 ha bit 

a) Cac !Moan phai thu 
VND VND 	 VND VND 

Thus thu nhip doanh nghdp 31.815.399.376 1.852.392.185 33.667.791.561 

Thud' thu nhip ca nhan 18.076.170 18.076.170 

Dic loaf thud khac 58.983.155 23.987.530 	58.199.435 24.771.250 

b) Cac khoan phai nip 

31.874.382.531 1.894.455.885 	58.199.435 33.710.638.981 

P 
Thus gia tri gia tang hang bin not dia 36.092.128.982 269.094.233.262 	266.665.532.794 38.520.829.450 

Thud gia tri gia tang hang nhap khEu 441.830.364.941 	441.830.364.941 IN 

Thud tau thu OC Nat 87.631.560 	87.631.560 

Thud nhap khEu 83.320.741.797 	83.320.741.797 

Thus thu nhap doanh nghiap 20.983.284.694 24.100.361.736 	35.582.739.408 9.500.907.022 

Thud Mu nhap ca nhan 5.179.602.513 19.439.320.045 	18.874.619.380 5.744.303.178 

Tien thud dit 266.703.120 62.651.901.510 	62.918.604.630 

Thud man bai 114.251.072 81.755.522 	81.755.522 114.251.072 

Thud nap thay nha thau nulk ngoai 241.873.969 18.009.093.371 	18.219.646.405 31.320.935 

Thud khac 7.074.134.849 8.226.760.753 	1.218.965.396 14.081.930.206 

69.951.979.199 926.642.164.497 	928.800.601.833 67.993.541.863 

Hi 

T 
26. CHI PHI PHAI TRA 

VE 
S6 cu6i nam S6 dau nim 

VND VND 

a) Ngin han 758.829.785.584 855.518.702.140 

Chi phi phial tra c0a cac ding trinh xay dpg 
ngan han 

528.323.128.640 627.790.990.456 

Chi phi lai vay phai tra nan han 209.767.516.896 215.417.290.381 

Chi phi phai tra khac 20.739.140.048 12.310.421.303 

b) Dai h@n 143.012.483.345 144.545.262.234 

Chi phi phai tra cua cac tong trinh xay clpg 
dai han 

83.515.483.345 74.031.620.500 

Chi phi lai vay phai tra dai han 59.497.000.000 70.513.641.734 

901.842.268.929 1.000.063.964.374 
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a 
27. PHAI TRA KHAC 

a 

■ 
a) Ngin hen 

Dtf phong thtic hien nghia vu bao With 

Ngan hang Thu'dng mai TNHH MTV Dai Du'dng (i) 

Phai tra khach hang mua can ho 
IM 	 Nhan clat c9c ng5n han 

Tap doan Dau khi Viet Nam (ii) 

I 

TONG LONG TY CO PHAN XAY LAP DAU Kid VIET NAM 
THUYET MINH BAO C.A0 TAI CHINH HOP NHAT (TiEp theo) 	 MAU SO B 09-DN/HN 

SE mita nam 	 SE dau ram 

Tang Ong ty Khi Viet Nam - Cong ty Cii ph5n 

Lai vay phai tra 

Cac khohn phial tra ngan han khac  

	

VND 	 VND 

	

854.957.677.396 	681.548.864.536 

	

137.942.779.491 	237.855.091.994 

	

95.877.090.099 	86.167.577.950 

	

80.564.917.526 	44.996.237.712 

	

74.861.169.699 	67.889.013.952 

	

64.948.464.837 	64.948.464.837 

	

50.000.000.000 	50.000.000.000 

	

8.371.163.980 	13.624.762.793 

	

342.392.091.764 	116.067.715.298 

:AN 

b) Dai han 	 26.698.001.467 	88.091.240.776 

Quji bao tri cac dpi an chung cif 	 14.276.729.433 	23.624.612.561 

Cac khohn phai tra, phai nip dai han khac 	 12.421.272.034 	64.466.628.215 

a 

	

881.655.678.863 	769.640.105.312 

(i) Khohn phai tra Ngan hang Thu'dng mai TNHH MT/ Dal Du'dng (OceanBank) the hien s6 15i vay 
phai tra tai ngay 31 thang 12 nam 2016, bao Om chi phi I5i vay ceta Tong Cling ty va 15i vay 
ma Tong Cling ty se phai thu lai cua cac ding ty Tang C8ng ty d5 thanh toan h8 ho5c cho vay 
theo cac hdp &rig h8 tr9 von (trinh bay tai Thuyet minh s6 9) de thanh than cho OceanBank. 
Theo Nghl guy& s6 7548/NQ-DKVN ngay 29 thang 10 nam 2014 dm HOi ding Thanh vien T5p 
doan D5u khi Viet Nam va theo ang van 56 7697/2014/CV-Oceanbank ngay 09 thang 12 nam 
2014 ceta OceanBank, theli diem thanh toan cac khoan nay d5 du'cic gia han den ngay 31 thang 
12 nam 2017 va I5i su5t khohn vay giam xueing 1/o/n5m tit ngay 01 thang 01 nam 2015 nhu' 

111 	 trinh bay tai Thuyet minh so-  29. 

111 	 (ii) Khoan phai tra Tap doan D'au khi Viet Nam chit yeu bao gom khoang 42,2 ty VND la s6 tren Tap 
doan D'au khi Viet Nam h8 tr9 Tong Cong ty de thanh toan cho cac nha thu ctia D9 an Khu 

111 	 Cong nghiep Dich vu D'au khi Soai Rap - Tien Giang. 

a 

a 

• 
• 

S 

U 
TE 
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TONG CONG TY CO PHAN XAY LAP DAU KHI VIET NAM 
THUYET MINH BAO cA0 TAI CHiNH HOP NHAT (Tiep theo) 	 MAU SO B 09-DN/HN 

28. VAY VA Na THUS TA' CHiNH NGAN HAN 

550u nim Phit sink tong nim Simi dm 

Gin hi 
• 51 pi kW Ming 

tra 110 (**) 
Ting Gam Gin di 

Sin khi ning 

bi 4 (") 
VND VND VND VND VND VND 

841.456.513182 848.456.513.182 1.770.986.653.308 1.908.947.583.590 710.495.582.900 710.495.582.900 

62.690.493.515 62.690.493.515 48.117.616.323 49.234.367.523 61.573.742.315 61.573.742.315 

785.766.019.667 785.766.019.667 1.722.869.036.985 1.859.713.216.067 648.921.840.585 618.921.840.585 

311.860.815.760 311160.815.760 1.225.525.960.797 116.175.747.018 1.421.211.03.539 1.421.211.029.539 

955.033.981.983 955.033.981.983 955.033.981.983 

311.860.815.760 311.860.815.760 270.491.978.814 116.175.747.018 466.177.047.556 466.177,047.556 

15.062.971.958 15.062.971.958 13.865.533.382 16.719.648.776 12.208.856.564 12.208.156.564 

3.156301.700 3.156.701.700 3.156.701.700 3.156.701.700 3.156.701.700 3.156.701.700 

11.906.270.258 11.906.270.258 10.708.831.682 13.562.947.076 9.052.154.864 9.052.154.864 

1.175.380.300.900 1.175.380.300.900 3.010.378.147.487 2.041.842.979.314 2.143.915.459.003 2.143.915.469.003 

(*) Chi tit cac khohn vay ngan h5n nhtf sau: 

■ S5 cuoi nim S6 6fiu nam 
VND VND 

a Ngan hang TMCP X5ng Tau Petrolimex 229.224.850.675 203.099.471.504 
Ngan hang Thuting mai TNHH MTV Dal Ming 119.539.630.318 119.539.630.318 

Ngan hang TMCP Ngoai thu'dng Vi5t Nam 102.257.618.556 126.095.059.785 
a Ngan hang TMCP Ding thu'dng Vi5t Nam 87.503.772.381 151.435.609.962 

Ngan hang TMCP Sai Gen - Ha Ni5 42.551.568.796 42.551.568.796 

Ngan hang TMCP Quan 01 10.188.228.335 92.773.315.990 

Cac ngan hang va to chtit tin dung khac 119.229.913.839 112.961.856.827 

710.495.582.900 848.456.513.182 

a 

V 
a 

a 
a 

a 

a 

a 

Tai ngay 31 thang 12 nam 2016, s6 du' vay ngan han va no dai han clan han tra ctia Tang Cong 
ty bao gom cac khoan vay va nd da qua han thanh toan viii s6 ben khoang 299 ti VND (tai 
ngay 31 thang 12 nam 2015: khoang 299 ty VND). Ban T6ng Gam d6c T6ng C8ng ty danh gia 
rang cac khoan vay va no qua han tren van c8 kha nang thanh toan trong tu'dng lai. 
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Chi dim 

Vay 	(*) 

Vay tai Ding ty Me 

Vay tai tic cong ty con 

Yapdai hanenhan6a  
(nm lltuya mints si 29) 

-Vay tai Ong ty Me 

- Vay tai cic tong ty con 

Nd thue tai dinh hp 
din han fra (xem 'Musa 
minl 6'29) 

-NdtaiCongty Me  

- Ndtai cac cling ty con 



S5 cuall nam 
VND 

523.154.505.650 

1.295.845.256.004 

S5 dau nam 
VND 

444.956.387.509 

1.354.645.256.004 

a 

a 
a 
a
a  
a 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a
a  
a 

a 

a 
a 

a 
a 
a 

TONG CONG TY CO PHAN XAY LAP DAU KHI VIET NAM 
THUYET MINH BAO C.A0 TAI CHNH HOP NHAT (Tie-p theo) 

	
MAU SO B 09-DN/HN 

29. 	VAY VA NO THUE TAI CHiNH DAI HAN 

Min& 	 Phit sinh bong nim Socui nim 

Chi t& 
1111 

tri 
Ting Sam Gii tri 

Sicokhining 

tranO 

VND VND VND VND VND VND 

Vay dai han 1399.601.643.513 1.799.601.643.513 257.573.865.159 238.175.747.018 1.818.999.761.654 1.818.999.761.654 

- Vay tai Cog ty Me 955.033.981.983 955.033.981.983 955.033.981.983 955.033.981.983 

- Vay tai cac Cann ty con 844.567.661.530 844.567.661.530 257.573.865.159 238.175.747.018 863.965.779.671 863.965.779.671 

NO thui tai drinh dai hpn 39.699.363.472 39.699.363.472 5.226.134.718 16.719.648.776 28.205.849.414 28.205.849.414 

- Nd thug tai chinh dai ban tai 8.785.984.903 8.785.984.903 3.156.701.700 5.629.283.203 5.629.283.203 
Conn ty mg 

- NO thus tai chinh dai han to' 
cic Cann ty con 

30.913.378.569 30.913.378.569 5.226.134.718 13.562.947.076 22.576.566111 22.576.566.211 

1.839.301.00E985 1139.301.086.985 262.799.999.877 254.895315.794 1.847.205.611.068 1.847.205.611.068 

Trong 66: 

So" phii tri bung vong 12 
thing 

326.923.787.718 1.433.419.886.103 

Si phi tra sat, 12 thing 1.512.377.219.267 413.785.724.965 

(*) 	Chi bet cac khohn vay dai han nhu'sau: 

So cu5i nam Soffits nark' 
VND VND 

Ngan hang Thu'dng mai TNHH MTV DO Duting (i) 955.033.981.983 955.033.981.983 
Ngfin hang TMCP Ong thuting Vigt Nam 253.994.176.370 245.055.736.027 
Ngan hang TMCP Bub dien Lien Vigt 340.811.274.021 399.611.274.021 
Ngan hang TMCP Dai thing Viet Nam 191.901.937.874 100.000.000.000 
Ngan hang TMCP Phat trign Thanh ph6 Fro Chi Minh 45.820.000.000 45.820.000.000 

Cac ngan hang va t6 chit tin dung khac 31.438.391.406 54.080.651.482 

1.818.999.761.654 1.799.601.643.513 

(i) Vay dai han tai Ngan hang ThutIng mai TNHH MTV Dal Du'dng (OceanBank) theo cac Hdp dang 
tin dung s6 10/2010/HDTD-OCEANBANK-PVC ngay 20 thang 10 nam 2010, s6 602/2011/HDTD-
OCEANBANK-PVC ngay 30 thang 6 nam 2011 va s6 603/2011/HDTD-OCEANBANK-PVC ngay 30 
thang 6 nam 2011 giOM OceanBank va Tang Cong ty nguan van Cry that cOa Tap doan Dau 
khi Vigt Nam tai OceanBank. Theo Nghi quyEt s6 7548/NQ-DKVN ngay 29 thang 10 nam 2014 
cira Hai clang Thanh vien Tap (loan Dau khi ViEt Nam va theo CEng van s6 7697/2014/CV-
OceanBank ngay 09 thang 12 nam 2014 cua OceanBank, thai han thanh town cua cac hcip long 
tin dung not tren &riot gia han den ngay 31 thang 12 nam 2017 va lai sat ap dung cho cac 
khoan vay la 2,4%/nam 	thai diEm khang tra du'bc lai dEn Nay 31 thang 12 nam 2014 va 
lai sat 1% di ngay 01 thang 01 nam 2015. 

Cac khoan vay dai han Wog phan loaf theo loaf hinh dam bao nhu'sau: 

Khoan vay ca tai san dam bao 

Khoan vay tin chap 
1.015.999./01.654 	1./99.1)111.134.3.513 

( 
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B  

TONG CoNG TY CO PHAN XAY LAP DAU KHI VIET NAM 
THUYET MINH BAO C.A0 TAT CHINH HOP NHAT (Tido theo) 	 MAU SO B 09-DN/HN 

111 
Cac khohn vay dai han cea T6ng Cong ty dullc ki Nip 'long bang VND, theo Iii suit tha n6i va 
151 suit c6 dinh. Cac khoan vay dai han dut.tc phan loaf theo 15i suit vay nhu' sau: 

	

SO cuOi nam 	 SO dau nam 

	

VND 	 VND 

Khoan vay ap dung Iii suit tha n6i 	 863.965.779.671 	844.567.661.530 

Khan vay ap dung Iii suit c6 dinh 	 955.033.981.983 	955.033.981.983 

	

1.515.999./b1.6b4 	1./99.1301.1243.b13 

a 

Cac khoan vay dai han (hicic hoar' tra theo lich bleu sau: 

S6 cad nam S5 d'au nam 	,36p 
VND VND 	vA) 

Trong yang met nam 1.421.211.029.539 311.860.815.760 

Trong nam tilt? hai 256.843.369.912 1.186.455.995.042 

Tif nam the' ba cren nam thCt nam 86.914.877.582 210.284.832.711 

Sau nam nam 54.030.484.621 91.000.000.000 

1.818.999.761.654 1.799.601.643.513 

Trif: so phai tra trong yang 12 thing 

(thryc trinh bay et pha'n nd ngan han) 

1.421.211.029.539 311.860.815.760 

So ghat Ira sau 12 thing 397.788.732.115 1.487.740.827.753 

Cac khohn nd thus tai chInh dai han clu'cic hohn tra theo lich bleu sau: 

So cued nam So dau nam 

VND VND 
Trong yang met nam 12.208.856.564 15.062.971.958 

Trong nam the' hai 9.228.420.276 23.416.707.019 

TO' nam the' ba den nam the' nam 6.768.572.574 1.219.684.495 

28.205.849.414 39.699.363.472 
Ire': S6 phai tra trong yang 12 thing 
(cluVc trinh bay O.  pign nV ngan hp) 12.208.856.564 15.062.971.958 
SO phai tra sau 12 thing 15.996.992.850 24.636.391.514 

V 
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a 
TONG CONG TY Co PHAN XAY LAP DAUIt VIET NAM 
THuyEr MINH BAO c.Ao TAI CHINH HOP NHAT (Tiep theo) 	 MAU SO B 09-DN/HN 

Van dieu 14 

Theo Gi6y chCng nhOn DAng kjr kinh doanh thay d6i Ian this 16 ngay 07 thang 9 nam 2015, v6n 
dieu le dm Tcing Cong ty la 4.000.000.000.000 VND. Tai ngay 31 thang 12 nam 2016, von (lieu 
le da dirdc cac cac c6 (long gap du nhu' sau: 

V6n di gap tai ngay 
S8 cut8 nam S6 Mu am 

VND VND 

-rep down Deu khi Viet Nam 2.178.733.330.000 54,47 2.178.733.330.000 54,47 

Cac co deng khac 1.821.266.670.000 45,53 1.821.266.670.000 45,53 

B5 phan Xay lap 	 : xay Ming cong trinh dan dung, cong nghiap; 

135 phan Kinh doanh nha va ha tang : kinh doanh nha va ha fang; 

B5 phan dich vu va khac 	: cung cap cac dich vv lien quan tai xay lap va bat Ong san. 

B5 phan Xay lap 	 : xay Ming cong trinh dan dung, cong nghiap; 

135 phan Kinh doanh nha va ha tang : kinh doanh nha va ha fang; 

B5 phan dich vu va khac 	 : cung cap cac dich vv lien quan tai xay lap va bat Ong san. 

B5 phan Xay lap 	 : xay Ming cong trinh dan dung, cong nghiap; 

135 phan Kinh doanh nha va ha tang : kinh doanh nha va ha fang; 

B5 phan dich vu va khac 	 : cung cap cac dich vv lien quan tai xay lap va bat Ong san. 

a 

■ 

■ 
43 

a 

■ 

■ 
43 

6 thong có menh gia la 10.000 VND/c6 phia. ' 	 YE 

a 	 Ai 
.. 

a 	31. BO PHAN THEO LINH vut KINH DOANH VA THEO KHU Vtg DIA Li' 	 G 

$ 	
Bo: phan theo linh vile kinh doanh 

12 	 Da phyc vu mvc dich quart li, cd cau t6 chat dm T6ng C8ng ty dtrac chia thanh 3 b5 phan hoat 
Ong - B5 phan Xay lap, 65 phan Kinh doanh nha va ha tang va B5 phan dich vu va khac. T6ng 

it 	 C8ng ty lap bao cao b5 phan theo ba b5 phan kinh doanh nay. 
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Hoat Tang chti yeu caa ba b5 phan kinh doanh tren nhu.  sau: 
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TONG LONG TY CO PHAN XAY LAP DAU KHI VIeT NAM 
THUYEr MINH BAO C.A0 TAI CHINH H0P NHAT (Ti5p theo) 	 MAU SO B 09-DN/HN 

Bo phin theo khu vkfc dia ly 

Tang C8ng ty hoat dOng tren dia ban mien Bac, mien Trung va mien Nam Viet Nam. Hoot do, ng 

xay lap &Mc thu'c hien tren ca 3 mien. 

Daa day la phan tich doanh thu than dm T6ng Cong ty theo khu vu'c dia ly, khOng tinh dEn 

xu5t 	ctia hang hoa, dich vu: 

Nam nay Nam tntdc 
VND 

Mien Bac 	 7.218.714.651.247 

Mien Trung 	 80.144.934.341 

Mien Nam 	 2.764.720.736.636 

Loai trot tren Bao cao tai chinh hdp nh5t 	 (911.654.521.791) 

VND 
9.147.197.239.110 

135.532.859.249 

3.843.030.036.995 

(1.289.464.077.918) 

9.151.925.800.433 11.836.296.057.436 

32.  CAC CHI Tall NGOAI BANG CAN 001 KE TOAN 

Ddn vi 
tinh S5 cuol nam S5 dau nam 

Ngoai to: cfic loci 

Do la My 	 USD 10.262.459 27.632.967 

Ne kho doi da xif ly 	 VND 11.372.006.001 11.047.395.478 

33.  DOANH THU VE BAN HANG VA CUNG CAP DICH VU • 
Nam nay Nam tilt& 4/1  

VND VND 

Doanh thu ye bin hang va cung cap dich vu -I) 

Float do, ng xay lap 8.879.400.119.087 10.947.610.807.878 

Hoat do, ng kinh doanh nha va ha tang 184.952.855.943 552.014.836.201 

Hoat dOng dich vy 137.243.598.041 297.691.638.105 

Float dOng tU v5n xay thing 3.085.987.420 8.592.823.774 

Hoat Ong cung cap vat ti', thiEt bi 4.026.780.630 18.260.324.438 

Hoat Ong khac 1.159.263.184 19.193.394.029 

9.209.868.604.305 11.843.363.824.425 

Cac khohn giam tit doanh thu 57.942.803.872 7.067.766.989 

Doanh thu thuin ve bin hang va cung cap dich 9.151.925.800.433 11.836.296.057.436 
vy 

■ 
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TONG CONG TY CO PHAN XAY LAP DAU KHI VItT NAM 
niuyEr MINH BAO cAo TAI CHINH HOP NHAT (TiEp theo) 	 MAU So B 09-DN/HN 

34. GIA VON HANG BAN VA DICH VU CUNG CAP 

	

Nam nay 	 Nam tru'ac 

	

VND 	 VND 

Hog Tang xay lap 

Hog Ong kinh doanh nha va h? tang 

8.533.126.722.965 

142.443.598.157 

10.301.181.236.939 

493.487.577.047 

Hoat clang Bich vu 111.663.349.200 260.715.765.602 

Hoat clang tu'vgn xay dung 2.647.109.984 8.730.890.147 

Hoat clang cung c5p vat tu', thief bi 8.043.124.864 20.347.435.539 

Hog Ong khac 3.336.785.581 3.722.854.795 

8.801.260.690.751 11.088.185.760.069 

■ 
N 35.  DOANH THU HOAT BONG TAI CHINH 

Nam nay Nam trutic 
N VND VND 

a Lai ban gui, ky quji ngan hang 23.744.999.419 23.777.868.219 

a CO tat, Idi nhuan dtiqc chia 615.833.619 395.685.000 

Lai chenh lech tc,  gia 33.035.036.738 65.175.679.349 

Lai chuyEn nhuting c6 phan (*) 50.862.981.700 

Doanh thu hoat ging tai chinh khac 6.459.461.917 871.904.518 a
a  114.718.313.393 90.221.137.086 

(*) Phan anh den lai chuyEn nhu'dng c6 phan cua Cling ty C6 phan Dau tu' Ha tang va 	thi 
Dau khi (Petroland - cong ty con cua T6ng Cling ty) tai C8ng ty C6 phin Dau tu' Dau khi Thang 
Long (Thang Long - Cong ty con cua Petroland) cho C8ng ty C6 phan Dich vu va Xay dting Dia '/ 
6c Dat Xanh nhu' trinh bay tai Thuyet minh s6 4. 

36. CHI PHI TAI CHINH 

Nam nay Nam tru'lic 
VND VND 

Chi phi Iai vay 147.193.219.648 136.740.804.866 

(Hohn nhap)/Trich lap du pricing giam gia cac khoan 
dau tu' tai chinh 

(51.599.558.167) 10.940.434.397 

LO do thanh ly cac khoan dau tti 36.709.409.069 27.756.163.965 

(Hain nhap) du: phong nghia vu bao lanh (*) (99.912.312.503) (175.100.109.426) 

Lo chenh lech ty gia 64.422.751.058 31.151.363.174 

Chi phi tai chinh khac 3.185.339.617 3.498.553.511 

99.998.848.722 34.987.210.487 

(*) Nhu' trinh bay tai ThuyEt minh s6 42, trong Warn 2016, T6ng C8ng ty da ra soat cac thu' bio 
lanh cho cac cling ty khac vay van tai cat t6 cheit tin clang va danh gia 01 thu' bao lanh da có 
sir thay d6i nghia vy bao lanh. Theo de, Tang Ding ty that hien hoar' nhap du phong nghia vu 
nd phai tra lien quan dEn nghia vu bao lanh cua thu' bao lanh nay veil s6 tin khoang 99,9 ty 
VND. 
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TONG 
THUYEt 

37.  

CONS TY CO PHAN XAY LAP DAU KHI VIET NAM 
MINH BAO CAO TAI CHINH HQ'P NHAT (TieP theo) 	 MAU So B 09-DN/HN 

CHI PHI QUAN LY DOANH NGHISP 

Nam nay 	 Nam trigic 
VND VND 

Chi phi nhan \lien quan ly 	 235.607.409.947 226.637.233.979 

Chi phi vat lieu quail Iq 	 9.709.305.007 24.451.193.853 

Chi phi kh5u hao tai san c6 dinh 	 21.353.067.093 

Moan nhap)/Trich lap du phong phai thu kho doi 	(181.306.690.989) 

23.647.588.473 

276.060.642.856 sE 

Chi phi dich vu mua ngoai 	 56.660.833.560 59.226.570.250 

Chi phi bang den khac 	 81.343.426.554 67.815.804.155 
G' 
L) 

223.367.351.172 677.839.033.566 

38.  CHI PHI SAN XUAT KINH DOANH THEO YEb TO 

Nam nay Nam Int& 
VND VND 

Chi phi nguyen lieu, vat lieu 	 4.196.739.785.520 9.926.603.742.199 

Chi phi nhan ding 	 757.616.295.159 991.524.077.895 

Chi phi kh5u hao tai san c6 dinh ya 	 117.852.301.777 

b5t Ong san dau tu' 

116.383.131.565 

Chi phi dich vu mua ngoai 	 3.040.880.230.156 1.144.959.707.623 

Chi phi dy phcing 	 (185.136.471.430) 326.933.981.045 

Chi phi thus ngoai ya chi phi bang Hen khac 	 231.799.936.470 208.971.188.333 

8.159.752.077.652 12.715.375.828.660 

39.  CHI PHI THUE THU NHAP DOANH NGHIEP HIEN HANH 

Nam nay Nam frac 
o; 

VND VND 

Chi phi thus thu nhap doanh nghiep clam nay 

- Hog do", 	xay lip 	 22.515.119.572 44.432.102.202 

- Hog dc)ng kinh doanh 	Ong san 	 541.076.942 13.837.467.510 

Thus thu nhap doanh nghiep nep b6 sung theo 	 1.044.165.222 
guy& toan thus nam trutc 

431 

Chi phi thud" thu nhap doanh nghiep hien hanh 	24.100.361.736 58.269.570.143 

40.  LAI CO' BAN TREN co PHIEU 

Nam nay Nam trtt6c 

Ldi Milan sau thuEthu nhap doanh nghiep aia 	75.922.673.762 23.986.265.087 
C8ng ty me (VND) 

S6 trich quji khen thufing, phtic Idi troc tinh 	 (3.452.377.655) (4.303.159.602) 

148 nhuan ire tinh lai cd ban teen c6 philu (VND) 	72.470.296.107 19.683.105.485 

S6 binh quail gia quysen cua c6 phi& ph6 thong de tinh 	399.997.029 
lai cd ban teen c6 phi6u (c6 phiEu) 

399.997.029 

Lai cd bin hen c6 phiEu (VND) 	 181 49 

• 49 



VND 

148.630.198.779 

111.351.931.238 

243.089.994.947 

339.066.114.904 

2.874.911.113 

7.823.660.838 

180.249.832.273 

402.536.498.658 

177.062.581.917 

118.052.965.618 

235.714.691.800 

202.884.478.804 

29.891.422.713 

4.965.453.846 

64.948.464.837 

50.738.172.700 

4.327.085.622 

15.200.454.922 

191.901.937.874 

VND 

254.323.550.213 

77.742.455.383 

242.293.320.582 

112.621.000 

302.264.496.593 

2.008.154.052 

63.373.999.703 

175.542.327.759 

402.536.498.658 

180.568.707.108 

192.929.678.370 

194.928.290.412 

2.362.216.587.695 

823.557.239 

4.965.453.846 

64.888.464.837 

55.621.610.533 

5.330.169.452 

13.988.099.590 

97.500.000.000 

C 
.CH 

VI 

IG 

TONG CONG TY CO PHAN XAY LAP DAU Kid VIET NAM 
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT (Tiep theo) 	 MAU SO B 09-DN/HN 

41. NGHIEP VU VA S5 DL! VoT CAC BEN LIEN QUAN 

Trong nem, T6ng Cong ty era có cac giao dich chi yEu sau veti cac ben lien quan: 

Nam nay 	Nam fru&  

S  

S  

S 

a 

S  

a 

a 

S  

S  

I 

I 

a 
• 

■
 

a 

a 

■ 
I 

I 

I 

■ 

Doanh thu thi Ong cac ding trinh xay lip cho cac ddn vi trong 
Tap doan Dau khi Viet Nam 
Mua hang hoa, dich vy tit cac Ong ty lien kEt 

Thu nhip cia Ban T6ng Guam d6c va Hoi ding Quin tri 

Phil thu 

Phil thu khach hang la Tip doan Dau khi ViEt Nam 

Phil thu khach hang la cat ddn vi trong Tip doan Dau khi Viet 
Nam 

Phil thu khach hang la cac Ong ty lien ket 

ling trait cho cac ddn vi trong Tip doan Dau khi Viet Nam 

flog trtfec cho cac Ong ty lien ket 

Phil thu khac Tip doan Dau khi Viet Nam 

Phil thu khac cac ddn vi trong Tip (Than Dau khi Viet Nam 

Phil thu khac cac Ong ty lien Vet 

Phil thu ve cho vay cac Ong ty lien kEt 

Phai tra 

Phil tra ngu'ai bin la Tip doan Dau khi Viet Nam 

Phil tra ngddi ban la cac ddn vi trong Tip doan Diu khi Viet 
Nam 

Phil tra ngtfidi ban la cac Ong ty lien kEt 

Tap doan Dau khi Viet Nam t?ng trutc 

Cac ddn vi trong Tip doan D'au khi Viet Nam t?ng trutic 

Cac ding ty lien kEt Cfng tru'dc 

Phil tra khac Tap damn Diu khi Viet Nam 

Phil tra khac cac ddn vi trong Tip doan Dau khi Viet Nam 

Phil tra khac cac Ong ty lien kel 

Cic khoin vay 

Vay ngan han Ngan hang TMCP Dal chting Viet Nam 

Vay dai han Ngin hang TMCP Dai chting Viet Nam 

	

VND 	 VND 

	

6.792.676.097.141 	7.767.600.130.134 

	

284.429.329.247 
	

25.722.086.422 
	

it 

	

6.757.245.558 
	

7.322.505.000 
	

C 

56 du' chi) y€u yeti cad ben lien quan tai ngay ket thtic nem tai chinh nhu' sau: 

SE call nam 	SE diu nim 
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TONG CONG TY Co PHAN XAY LAP DAU KHI VICT NAM 
THUYET MINH BAO cAo TAI CHINH HOP NHAT (Tie() theo) 	 MAU SO B 09-DN/HN 

42. CONG NCI TIM TANG 

a) Bao lanh eho cac khofin vay 

Tai ngay 31 thang 12 nam 2016, Tang COng ty co cat khohn bao lanh cho cat cong ty khac 
vay van tai cat to" chitc tin dung da bi qua han, cy the nhu' sau: 

DUN bar Mob DU no vay qua han Du phang nghia 
Ddn vi du'dc 	 t8ingiv 	tai ngay nOPhiltrib0 1194 
bio link 	TO chat tin dung 	Thos han ban dab 	31/12/2016 	31/12/2016 	31/12/2016 

	

VIM 	 VND 	 VND 

PVC-HM 	Ngin hang TMCP Qu5c to Viet 	Tit ngay 31/12/2011 	73.668.464.073 	73.668.464.073 	73.668.464.073 
Nam - Hei sd chinh 	din ngay 30/4/2012 

PVC-ME 	Ngan hang TMCP Bulr din Lien 	Tit ngay 01/01/2012 	49.961.348.093 	49.961.348.093 	49.961.348.093 
Viet - Chi nhanh Deng Do 	den ngay 30/6/2012 

PVC-ME 	Ngin hang TMCP Dai fining Viet 	Tit ngay 26/7/2011 	14.312.967.325 	14.312.967.325 	14.312.967.325 
Nam - Tru sd chinh 	din ngay 26/7/2012 

PVC-SG (9 Ngin hang TNHH MTV 	Tit ngay 31/12/2011 	99.912.312.503 	99.912.312.503 
Dai Duting - Chi nhanh Sai Gen 	den ngay 30/8/2012 

237.855.091.994 237.855.091.994 137.942.779.491 

Tang Cong ty, v8i tu' cach la Ben bao lanh, cam Wet chiu trach nhiem thanh toan cho cat t6 
chat tin dung met khoan tin bang gia tri thu' bao lanh cong voi toan be cat nghia vu tra lai, 
lai phat va cat nghia vu tai chinh khac phat sinh (nEu co) ngay sau khi nhan dy'cic van ban 
yeu day Clay ben kern ho sd chitng minh Ben clu'yc bao lanh dai khong thyt hien hoac thyt 
hien killing dung, khong day du nghia vu tra nd (nEu co) cho cat t6 chat tin dyng. 

Ley kE dEn ngay 31 thang 12 nam 2016, (i) cac t6 chat tin dyng dai thyt hien khau trii ban tit 
tai khoan tier' gel cira Tang Cling ty thyt hien nghia vu bao lanh vei gia trl la khoang 91 ti 
VND, (ii) cat ddn vi du'yc bao lanh dai hohn tra cho Tang Ong ty khoang 49 tc,  VND trong 
tong s6 ban bi khau hit neu tren. Theo do, s6 du' phai thu ye viec th,/c hien nghia vu bao lanh 
tai ngay 31 thang 12 nam 2016 la khoang 42 ty VND (trinh bay tai Thuyet minh s6 10). 

Theo kin nghl cCia KiEm than Nha Wet nay tai Bao cao kiErn than nam 2014 ky ngay 10 
thang 3 nam 2016, Tang Cling ty dai trich lap dr/ pining toan be nghia vu nd phai tra lien quan 
dEn cat khoan bao lanh tren bao cao tai chinh hyp nhat cho Warn tai chinh kEt thec ngay 31 
thang 12 nam 2014 va 2015. 

Tai ngay lap bao cao tai chinh hyp nhat nay, cat cong ty du'yc bao lanh dang tip tyc lam viec 
yeti cac to chtk tin dung ye viec gia hpn thai gian tra nd. Tang Ccing ty cling dang tip tyc lam 
viec vdi cat cong ty du'dc bao lanh va cac t6 chat tin dung de giai tea nghia vu bit) lanh nham 
tang kha Wang thanh toan cira Tang C8ng ty ding nhy' de phu hdp vOi cac quy dinh ve quan tri 
ding ty ap dung cho cling ty dpi chung. 

(*) Nghia vu bao lanh cua Tang Cong ty cho Ding ty Co ohan Xav lao Day khi Sai Gen  

Trong Warn 2016, Tang COng ty da ra soat cat thu' bao lanh va danh gia nghia vu bao lanh cOa 
Tang Cling ty tai thu' bao lanh cho Ong ty C6 phan Xay lap Day khi Sai Gen (PVC-SG) vay 
van tai Ngan hang TMCP Dai Du'dng - Chi nhanh Sal Gan (nay la Ngan hang TNHH MTV Dai 
Du'dng (Oceanbank) - Chi nhanh Sai Gorr) có su'thay 	vei cat ly do cy the flint say: 

- NO),  18 thang 8 nam 2016, PVC-SG gin C8ng van sO 58/XLDKSG gel Tang ang ty bao cao 
met sO not dung lien quan dEn tai san dam bao cho khohn vay tray thac va tinh hinh lam viec 
vdri Oceanbank. Theo do, ngay 10 thang 8 nam 2016, Oceanbank - Chi nhanh Sal Grin a gal 
cho PVC-SG cong van sO 784/2016/CV-CNSG tra Idi phu'dng an xif ly nd tea PVC-SG. 
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• - Tang Cling ty da nhen du'dc Thu' tu' van so 549 lw.ndv/ntn/01-01 ngay 30 thang 8 nam 2016 
cua Cong ty Ti! vffn Luet Bizconsult v8i kEt luen nhu' sau: (i) nghia vy bao lanh cua Tang C8ng 
ty theo thu' bao lanh va thu' gia han bao lanh cho PVC-SG CM them diet hieu Iktc ke tit sau 
ngay 30 thang 8 nam 2012; (ii) kh8ng oft du cd sd phap ly de yeu cau Tang Ong ty thyt hien 
nghia vu bao lanh theo van ban yeu du ngay 24 thang 5 nam 2012 cua Oceanbank - Chi 
nhanh Sai Gen va CIS het thdi hieu khdi kien yeu c.au Tang Cong ty thyt hien nghia vu bao 

• lanh theo thi gia hart bao I8nh. Ban Tang Gam d5c Tang COng ty danh gia thong tin nay cung 
vai viec khohn vay cua PVC-SG du'dc gia han có the khSng dinh rang Tang Cong ty chu'a xuat 

a 	hien nghia vu nd d thdi diem hien tai. 

S - Viet trich lap mot khohn dy' phong Oat sinh tit mot nghia vy lien deli lien quan den bao 15nh 
vay van chu'a co chugn myt ke torn quy dinh ro rang. Do dO, Tang Cong ty dang: (i) yen 

S dung nguyen tac than trong trong Churn mute KE torn Viet Nam so 01 - Churn mut chung 
thyt hien trich lap 	phong cho cat khoan bao lanh, theo do, nguyen tae then trong del hot 
"phai lap cac khoan phong nhu'ng khong du'dc lap qua Ide va (ii) ap dung theo Thong tu' 
s6 228/2009/TT-BTC ngay 07/12/2009 cua BO Tai chinh quy dinh 'Inghiem cam doanh nghiep 
Id! dyng viec trich lap di/ phong tinh them vao chi phi cac khohn pilaw khong có du can 
cu nham lam glom nghia vu flop ngan 	 ngay lap bao cao tai chinh hdp nhat nay, 
Tang Cling ty eta trich rep khoang 137,9 b./ VND/237,8 ty VND du' nd bao I5nh qua hon (chiErn 
57,98%), theo do, Ban Tang Giarn d6c Tang Cong ty danh gia khan du' phOng nay la hdp ly 

• va dam bao nguyen tac then trong. 

Mat khac, tren bao cao tai chinh hdp nhat cho nam tai chinh kEt thtic ngay 31 thang 12 
nam 2014 dm Tang Cling ty d'S &tic Cong ty TNHH Deloitte Viet Nam kiem torn, khoan du' 
phong nghia vu nd phai tra lien quan dEn thy' bao lanh cua T6ng Cling ty cho PVC-SG vay von 
thi Oceanbank - Chi nhanh Sai GOn d5 du'dc Tong COng ty hohn nhap 100% gia tri tai ngay 31 
thang 12 nam 2014 (veil so lien khoang 50 ti VND) vay kiEn cua kiem torn vien ve bao cao 
tai chinh hdp nil& nay la y kien chap nhen town phSn du'dc the hien cu the to' Bac) cao kiem 

• 
torn so 977/VN1A-HN-BC ngay 30 thang 3 nam 2015. 

• Tren cat cd sd cac lje do va not dung d5 trinh bay d tren, HOi dung them dinh cat khoan trich 
lap dy' phong do Tang Cling ty da danh gia dung y viec hohn nhep du' phong cho nghia vu nd 
phai tra lien quan den thu bao lanh khoan vay dm PVC-SG tai Oceanbank - Chi nh6i-lh Sai 
Gan vOi s6 tren khoang 99,9 b./ VND va ghi giam chi phi tai chinh (trinh bay tai Thuyet minh 
s6 36). 

•  
Tai tong van nay, Oceanbank - Chi nhanh Sai Gen CIS dap thuen cho PVC-SG thyt hien 
phu'clng an dau tu' kinh doanh DV an Khu dan cu' phat then do thi khu vitt 2 va 3, phu'ang 5, 
thanh ph6 Vi Thanh, tinh Hau Giang (DU an Vi Thanh) cling nhti gib' cher, tiing plien tai san 

• dam bao de PVC-SG ban hang/ban tai san de tho nguOn tra nd cho Oceanbank va PVC-SG tra 
torn 131) du' nd g6c (khoang 148 ty VND) them nit& ngay 30 thang 9 nam 2019. Do do, Ban 
Ving Gam dec Tang C8ng ty danh gia dieu nay dung nghia v81 viec du' n9 g6c vay da dtidc cd 
du lai va gia han tra nd. Dieu kien 	thyt hien phuting an tra nd la: (i) PVC-SG cung cap 

• Cray du cat van ban dm cat cep cc!) them quyen lien quan den phe duyet phadng an tip tuc 
trign khai Dy' an Vi Thanh 	tra nd cho Oceanbank; (ii) ddn vi thi cong va ddn vi ban hang 
and tai khohn thanh torn tai Oceanbank; (iii) torn bO doanh thu ban hang, ban tai san phai 

S 
chuyen ve tai khohn chuyen dung ma tai Oceanbank - Chi nhanh Sai Gen, PVC-SG long jr cho 
Oceanbank dutic quy`en trich den td tai khohn chuyen dung de thu nd; (iv) PVC-SG ky van 

• 
ban them thuon v'e phu'dng that xt:f ly tai san dam bao theo yeu du cua Oceanbank. Tai ngay 
lap bao cao tai chinh hdp nhat nay, PVC-SG d5 tra du'dc 5,5 ty VND/148 tit VND nd g6c; Tong 
thdi PVC-SG thyt hien rat tat pinking an ma Oceanbank - Chi nhanh Sai Gen du'a ra. Mat 
khac, PVC-SG va Oceanbank - Chi nhanh Sai Gan dang hdp tac rat chat the veil nhau de too 

• 
dung Wen tra nd cho ngan hang. Ban Tang Gam d6c Tang Cong ty danh gia day la thong tin 
mai va rat quan trong, the hien su' co" gang cua cat ben trong qua trinh giai guy& khohn nd 

• vay nay. 

S 
- PVC-SG ding da-  cc!) tai san thE chap dam bao cho khoan vay tai Oceanbank - Chi nhanh Sai 
Gen la quyEn st? dung at, quy'en sd Wu nha d va thi san khac gSn lien viii dSt la mot phSn 
thi san hinh thanh trong tuting lai tai DU an Vi Thanh theo Hdp Tong thE chap tai san s6 a 	0068/1-HDTC/OCEANBANK03 ngay 30 thang 8 nam 2012 ky giita PVC-SG va Oceanbank - Chi 
nhanh Sai Gan. 

Ni 
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11 	 b) Bao lanh thanh town 

El 	 Ngay 29 thang 12 Warn 2010, Tong Cling ty da q I-11p ding bao lanh s6 0112/2010/HDBLTT- 
PVCTB vai Cling ty TNHH Du lich D'au khi Thai Binh (nay la Cling ty Co phin iYau tu'va Thuting 

III 	 mai D'au khi Thai Binh (PVC Thai Binh - Cling ty con dm -Ring Cling ty)) va phat hanh thu' bao 

II 	
lanh thanh toan cho PVC-Thai Binh vai gia tri bao lanh khoang 111,8 ty VND. Theo dO, Cling 
ty me Tang Cling ty cam ket va bao dam vai T6ng Cling ty Tharn do Khai that (Au khi (PVEP) 

11 	
ye viec PVC-Thai Binh se thyt hien thanh toan day (ICI va dung han cat nghia vu thanh tan 	-.. 

id  
vai PVEP theo quy dinh cua HO dBng chuygn nhu'Ong Do' an Elgu to Xay citing Khach san nu 

1111 	
khi Thai Binh ngay 28 thang 12 Warn 2010 glut PVEP va PVC-Thai Binh. Thu bao lanh thanh 
toan c6 hieu lot kg tit ngay 10 tai ngay PVC-Thai Binh hoan thanh nghia vu d6i vai PVEP theo 	HI 

II 	 quy dinh dm Hcip dBng chuygn nhuOng neu tren. Trong nam 2016, Tang Cling ty da' nhen 	;‹i 
du'Oc van ban tit PVEP yeu cgu thifc hien nghia vu bao lanh. Ban T6ng Giam d6c Tong Cling ty 

11 	
danh gia rang nghia vu phai tra ctia Cling ty me - Tang Cling ty d6i vdi khoan bao lanh tren se 	..? 

khong phat sinh do PVC-Thai Binh co CIO kha nang thanh toan cho PVEP. 	 .., .,.. 

II 43. NHUNG THONG TIN KHAC 

a) Gia tri phat sinh chua luang hEt tai cac cling trinh 

II 	 Do anh huting cUa nhUng Wen Ong trong nen kinh tE, nganh nglie hoot Ong dm T6ng Cling 
ty clang chaa thing cat nil ro v'e so' bra &mg gia thi truting dm cac loaf nguyen vat lieu dung 

U cho thi ding. NhiMg thay dOi 16n ye gia nguyen vet lieu thi ding co thg anh huang lein dEn 
nhiTng ldi ich va nghia vu kinh to dia Tang Cling ty. Tuy nhien, Ban Tang Giam - dgc T6ng Cling 

a 	ty cho rang sif thay dal cOa thi truang ding nhu anh haling dm cac chinh sach quail li v'i ma 
dm Chinh phi) la rat kilo do' doan. Vi vey, Ban T6ng Gam d6c TOng Cling ty kh8ng thg hiring 

111 	
h6a dudc anh huting clia van de nay dal vai cac cling trinh Bang thi ding ala Tang Cling ty. 
KEt qua cu6i ding se chi &IX xac dinh khi hohn thanh thi tong va nghiem thu ban giao cho 
cat chU diu tu'. a 
Cling trinh Nha may san xuat Ethanol nhien lieu sinh hoc khu vu'c ohia Bac 

II 	 T6ng Cling ty da ki Nip dBng xay lap tron got vdi Cling ty Co phgn H6a dau va Nhien lieu Sinh 	
•0-...--, 

O 
h9c D'au khi de.  xay citing Nha may san xugt Ethanol nhien lieu sinh h9c khu vot phia Bac vai 	TV 

gia tri la 50.098.000 USD. Do co thay dal trong thiet kg, theo Bao cao kEt qua thgm tra s6 	111 

a 	1545/VKT-TTTV dia Vien Kinh to Xay dulng - BB Xay citing ngay 19 thang 12 nam 2011 vB 	Il 
viec "Thgm tra citi toan Cling trinh Nha may san xugt Ethanol nhien lieu sinh hoc khu vi/c phia 	A 

ii 	
Bac", ging gia tri do' toan cUa di/ an se tang them vai s6 Lien 13.997.999 USD (gia tri sau khi 	---:, 
thgm tra do an la 64.095.999 USD) so vai gia tri theo hdp dung tron gai Tiing Cling ty da q. 	.,...f.. 

B 
T6ng Cling ty TS de nghi cac cd quan co thgm quVen xem xet diBu chinh gia tri phat sinh chila 
luttng het ctia do' an nay. TO ngay lap bao cao tai chinh hdp nhgt nay, cac cd quan c6 tharn 

II 	 quy'en van chu'a c6 quyet dinh dgi vai de nghl cUa T6ng Cling ty. Ban T6ng Giam d6c Tang 
Cling ty tin Wang chat char' rang gia tri phat sinh ngoai hdp ding se MAX ki ket b6 sung va 

O theo 86 bao cao tai chinh hop nhgt nay chu'a bao gBm bat Icif diBu chinh nao lien quan dEn gia 
tri phat sinh ngoai Nip dBng neu tren. 

a Cling trinh Nha may Nhiet dien Wing Ang 1  

in 	 NA,  28 thang 9 nam 2009, T6ng Cling ty da ki hdp dBng xay dung cling trinh Nha may 
Nhiet dien Wing Ang 1 vdi T6ng Cling ty Lap may Viet Nam (MAMA) theo HO dBng s6 a 	280909/LILAMA-PVC vdi tong gia tri tron goi la khoang 1.322 ty VND. Theo Nghl guy& so 

O 
686/NQ-DKVN ngay 27 thang 01 nam 2014, Tap doan D'au khi Viet Nam (PVN) da" chap thuen 
chi phi phat sinh chu'a luting hgt dm toan lx) cling trinh Nha may Nhiet Chen Viing Ang 1 (bao 

III 	
gBm hang mix during not b6 va phgn xay citing) la khoang 1.090 ty VND. Gia tri dy toan sau 
thgm tra/thgm dinh CO vdi cat hang muc xay dkftig do Tang Cling ty thot hien tang khoang 

II 	
290 ty VND (chu'a bao gBm thug gia tri gia tang clinic khgu trill so vai gia tri hdp ding xay lap 
trip gal T6ng Cling ty CM ky. T6ng Cling ty da de nghl PVN xem xet dieu chinh gia tri phat 

1111 	
sinh chu'a lu'ling het dm Nan nay. Tai ngay lap bao cao tai chinh hdp nhat nay, PVN va cat 
cd quan Nha nutic co thgm quyen van chu'a co quyEt dinh dal vai dB nghl dia T6ng Cang ty. 

111 	
Ban Tang Giam d6c Tang Cling ty tin Wang chat than rang gia tri phat sinh ngoai hop dBng se 

du'Oc q kEt b6 sung va theo dO bao cao tai chinh hdp nhgt nay china bao Om bEt kif di& 

a 	chinh nao lien quan dEn gia tri phat sinh ngoai hop diing neu trill. 
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Cong trinh Nha may Nhiet dien Thai Binh 2  

	

111 	 Tang Cling ty de-  ki hdp clang EPC xay Ong Nha may Nhiet• dien Thai Binh 2 veil Ban quan Ijr 

	

. 	 Du an Dien lifc 135u khi Thai Binh 2 - PVN vdi gia tri la khoang 918 trieu USD va 5.874 ti 
VND. Tai ngay lap bao tai chinh hdp nh5t nay, tang gia tri hdp clang tam tinh ma Tang Cling 

■ 
ty ki veil cat nha thu phu cho cong trinh Nha may Nhiet dien Thai Binh 2 de' vtidt qua gia 
tri hdp clang EPC kjr yin Ban quan Iy DV an Dien lyt Dau khi Thai Binh 2 - PVN. Theo Cong van 
s6 737/TTg-KIN ngay 23 thang 5 am 2014 dm ThO Wong Chinh ph6, cong trinh Nha may 
Nhiet dien Thai Binh 2 du'dc b6 sung vao danh muc cat du: an dien cap bath giai doan 2013 - 
2020; Dkt an du'dc ap dung cd chE, chinh sach (let thu ban hanh tai QuyEt dinh s6 2414/QD-
TTg ngay 11 thang 12 nam 2013 dm Thu Wang Chinh ph6. Ngay 07 thang 01 nam 2015, PVN 

• d5 c6 Cling van s6 091/DKVN-HDTV gill Th6 hiring Chinh ph6 de nghi phe duyet dieu chinh 
tang milt c u tif Di" an Nha may Nhiet dien Thai Binh 2. Ngay 16 thang 12 nam 2015, BO 

• Cong thu'dng d5 c6 Bao tact s6 12839/BCT-TCNL bao cao ThO Wang Chinh ph6 kEt qua tharn 
dinh tang mut d5u tu' di& chinh tan 2 ciia Dy' an. Ngay 25 thang 01 nam 2017, Tap doan Deu 

• khi Viet Nam de' ban hanh Quyel dinh s6 573/QD-DKVN vE viec phe duyet Tang du toan di& 
chinh I5n 2 ctia du an nay. Tai ngay lap bao cao tai chinh hdp nh5t nay, Tap doan Dau khi Viet 

• Nam chu'a phe duyet Du toan gni thu EPC dieu chinh va Tang Cling ty van dang trong qua 
■ trinh dam phan yr% chti dau ttt 	kEt phy lyc hdp ding EPC. Ban Tang Giam d6c Tang 

Cting ty tin tu'ang chSc than ring gia tri hdp Clang EPC cong trinh Nha may Nhiet dien Thai 
• Binh 2 diicic dieu chinh trong hiring lai se cao hdn gia tri hdp Clang Tang Cong ty da ki veil cat 

nha th5u phy. Tang Cling ty chu'a ghi nhen bat kir khohn 15i/18 nao tai cling trinh nay, doanh 
thu tai cling trinh nay du'dc ghi nhen tuting Ling veil chi phi coa hdp Clang 155 phat sinh ma viec 
dtldc hohn tra la hiring d6i chSc chSn. 

• b) Ket loon cue Thanh tra Chinh phu 

■ Tang C8ng ty la nha thu thi cong dpi an dau tu' xay dung Nha may san xuat Ethanol nhien 
■ lieu sinh hoc khu vyt phia BSc va du an dBu tu' xay dy'ng Nha may san xuat xd sdi Polyester 

Dinh Va. 

• Ngay 24 thang 11 nam 2016, Thanh tra Chinh ph6 ban hanh Thong bao s6 3129/TB-TTCP ve 

• kEt luen thanh tra viec dau tit cat du an Nhien lieu sinh hoc cif) van gop cua Tap Groan D'Su khi 
Viet Nam lib cat ddn vi. Theo do, Thanh tra Chinh ph6 kin nghi T6ng C8ng ty phai chiu trach 
nhiem ve nhitng thiet hal kinh to gay ra dai veri ch6 dau tit do vi pham Hdp (Tong EPC xay 
dung Nha may san xuat Ethanol nhien lieu sinh hoc khu \rut phia BSc. 

• 
Ngay 24 thang 11 Warn 2016, Thanh tra Chinh phi) cling ban hanh Thong bao s6 3130/TB- 

• TTCP ve ket luen thanh tra viec dau tu' xay dung du an Nha may san xuat xd sdi Polyester 
Dinh VG. Theo do, Thanh tra Chinh ph6 kin nghi: (i) giam gia tri nghiem thu, thanh toan 

• khoang 46,8 ty VND dal yeti Wan cong viec do Tang Cling ty thi/c hien do viec kjr Wet hdp 
eking da vi pham quy dinh Phap lenh ngoai h6i; (ii) giarn gia tri nghiem thu thanh toan 

• khoang 8,1 LI,  VND va 23 nghin USD c6a hdp ding EPC d6i veci Wan cong viec Tang C8ng ty 
thyt hien do nghiem thu trill-1g ISp va nghiem thu khai luting Oat sinh kh8ng dung quy dinh. 

•  
Ban Tang Giam d6c Tang Cling ty dal-1h gia ring cat Th8ng bao ctia Thanh tra Chinh ph6 neu 

	

1111 	 tren du'dc danh cho cac ch6 dau tu' c6a cat du an ma Tang Cling ty la ben c6 lien quan theo 

	

li 	
quan he hdp Clang kinh tE. Ti ngay lap bao cao tai chinh hdp nh5t nay, Tang Cling ty dang 
trong qua trinh lam viec vei ch6 Mu bi va kiEn nghi veli Thanh tra Chinh ph6v5 cat not dung 

• . 

	

	
có lien quan dEn Tang Cling ty trong cac Thong bao neu tren, do do, chu'a c6 cd sit a diEu 
chinh s6 lieu tren bao cao tai chinh hdp nh5t c6a T6ng Cling ty. Bao ca.() tai chinh hdp nh5t 

	

III 	
kern theo chu'a bao gam bet kir di& chinh nao có the' co phat sinh tit cat kEt luen nay cOa 
Thanh tra Chinh ph6. 

•  

•  

• 
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c) Thfing tin tai cd cau Tgng Cong ty 

Theo Nghi quy& s6 2627/NQ-DKVN ngay 31 thing 12 Warn 2016 caa Hei clang Thanh vien Tap 
doan !Au khi Viet Nam (PVN) ve viec tom phe duyet ho9ch tai cd cau PVC giai doan 2016- 
2020, cac doanh nghiep 	Cling ty tier) tic nam Oh' tai thieu 51% von dieu le trong giai 
doan 2016 - 2020 gem: tong ty Co phan Xay lap Dau khi Mien Bac (se du'Oc thanh lap teen cd 
se sap zep, thu gon dau m6i tai 04 ddn vi thanh vien nong cat: C8ng ty C6 phan Dau khi 
Deng Do (PVC-Diing 98), Cling ty 	phan Dau va Thu'Ong m9i Dau kill Thai Binh (PVC- 
Thai Binh), Cling ty C6 phan Dau tu' Xay lap Dau khi Duyen Hai (PVC-Duyen Hai) va Cling ty 
Co phin Dau tu' Xay lap Dau khi Thanh I-16a (PVC-TI-I)), Cong ty C6 phan Xay lap Dau khi Binh 
Sdn, Cling ty C6 phan Xay citing C8ng nghiep va Dan dyng Diu khi (PVC-IC), C8ng ty C6 phan 
Xay lap Du'ang ling Be chi/a Dau khi (PVC-PT) va Cling ty C6 phan Kat ceu Kim loaf va Lap 
may Dau khi (PVC-MS). Deng thdi, Cling ty C6 phan Xay lap Dau khi Ha N5i (PVC-HN), C8ng 
ty C6 phan Thi cling cd gi8i va Lap may Dau khi (PVC-ME) va COng ty C6 phan Xay lap DU 
khi Mien Trung (PVC-MT) se giai the, phi san trong truing hap T6ng Cling ty khong the thoai 
v6n; va T6ng Cling ty se thodi van toan ha tai cac khohn deu tu' tai chinh clai hen khac va 
chang khohn kinh doanh trong giai do0n 2016 - 2020. 
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