
TONG CONG 51Y CN XI MANG VIETNAM CNG HOA xA HO! CHU NGHIA VI]f NAM 
ONGTYCP10EMTH1f0NGMAIXIMANG 	Dc lisp - Tr do - Hnh phLic 

So: 348 /BCTN-TMXM 
	

Ha N6i, ngày 29 tháng 3 nãm 2018 
V/v Báo cáo thi.thng niên nãm 2017 

KInh gri: 
- Uy ban Chtrng khoán Nhâ niicrc; 

- SOr Giao djch Chi:rng khoán Ha Ni. 

Ten cong ty: Cong ty cô phân Vicem Thtrong mi xi mãng. 

Nàm báo cáo: Nãm 2017 

1. Thông tin chung cüa Cong ty: 

1. Thông tin khái quát: 

- Ten giao djch: Cong ty co^ phn Vicem Thuang mi xi màng. 

- Giây chirng nhn dang k doanh nghip so: 0100105694 

- Von diu 1: 60.000.000.000 dng. 

- Von dâu tu cüa chü só hru: 60.000.000.000 dông. 

- Da chi: Si 348 Dung Giái Phóng, Phung Phtrong Lit, Quân Thanh 
Xuãn, Thành phô Ha Ni. 

- So diên thoai: 024 3 8643346 

- S6 fax: 024 3 8642586 

- Website: http://www.trnx.com.vn  

- Ma cô phiéu: TMX 

2. Qua trinh hInh thành và phát triên: 

- Ngày thành lip: Cong ty thành lp ngày 02/7/2007. 

- Thôi diem niêrn yet: Ngày 02/11/2009. 

- Các mc sr kin quan tr9ng ke^ tü khi thành lp den nay: 

+ Di hi dng c6 dông thành lp Cong ty ngày 20/6/2007 dâ bâu ra Hi 
dông quan trj Cong ty gôm có 05 thãnh viên trong do Ong Vu Van Hip giü chirc 
Chu tjch Hi dông quãn tri 5vâ Ban Kiêrn soát Cong ty gôm có 03 thành viên 
trong dO Ong Dng Minh Hoang giü chirc TruOng Ban Kiêrn soát. 

+ Do có su thay di dai diên phn vn cüa Hi dông quán trj lông cong ty 
COng nghip Xi mãng Vii. Nam (quyCt djnh so': 503iQD-Xv1VN ngây 22 ftiáng 
4 nãm 2008). Dai hôi dông cO dOng thung niên Cong ty ngay 29/4/2008 dâ 
thông qua dê Ong Vu Van Hip thôi giü chrc Chü tjch Hi dông quán trj vâ rut 
khOi Hi dOng quán trj Cong ty; Dii hi dä bãu Ong Duang COng Hoãn giü' chirc 
Chu tjch Hi dOng quán trj COng ty va bãu bO sung Ong 1-bang Van Tam vào 
Hi dông quân trj Cong ty (theo Biên ban cuc h9p Hti dông quán trj Cong ty 
ngày 25/4/2008). 



+ Ngày 07/5/2009 ông Pharn Van Nhn dã có dGn xin tii chirc thành viên 
Hôi dông quán trj Cong ty do chuyên cong tác, VI 	Hôi dOng quãn trj COng ty 
dâ thông nhãt dê Ong Phrn VAn Nhn thOi giQ' chii'rc thành viên Hi dOng quãn 
tri COng ty kê tix ngày 11/5/2009. 

+ D6 có dü 05 thành viên nhix quy djnh ti Diu 1 Cong ty nhm phát huy 
nãng hrc trong lAnh dao  diêu hânh san xuât kinh doanh dthiu qua cao, ngày 
27/8/2009 Hi dông quán tri Cong ty dã hop và thong nhât bâu bô sung Ong 
Dng Phic Tan - Quyên Tru'&ng phông Kinh doanh xi mAng sO 02 vào Hi dOng 
quãn trj Cong ty ti'l ngày 0 1/9/2009. Ngày 16/4/2010 Ong Dng Phiic Tan dã cO 
dan dê nghj mien nhim chüc danh thành viên Hi dông quán trj Cong ty, Hôi 
dông quAn trj Cong ty dã h9p phiên bat thuxng ngày 16/4/2010 và thông nhât dê 
ông Dng Phiic Tan thôi giü chirc thành viên 1-1i dOng quán trj COng ty kê t& 
ngày 16/4/2010. 

+ Ngày 15/4/2010 Hi dng quãn trj lông cong ty Cong nghip Xi mãng 
Viêt Nam ban hành quyêt djnh so 496/QD-XMVN ye vic Ur nguôi dai  din 
quân 1 và diêu chinh t' 16 nãm gitr phân von Nhà nithc cüa Tong cong ty Cong 
nghip Xi mAng Vit Nam (Vicem) tai Cong ty cô phân Thuang mi xi mAng. 
Dai hôi dông CO dông thu&ng niên nãm 2010 ngày 22/4/2010 dã bâu bô sung bà 
Trân Thi Minh Anh vào Hi dOng quAn trj và giCr chirc Chü tjch Hi dOng quán 
trl COng ty. 

+ Hi dng quán tn. COng ty thong nhât vic tiép nh.n và bô nhim Ong 
Trân Quang Tuân giü chiirc vii Phó Giám dôc Cong ty tir ngày 01/10/2009. 

+ Ngày 15/9/2011 Cong ty dã di ten thãnh Cong ty cô phãn Vicem Thuong 
mi xi mAng. 

+ COng ty dA lp dçr an Nhá 6 cao tang kt hop djch vi thuang rni t1i ngö 
1, ph6 Phan Dinh Giót và du an Khu nhà a két hop thuang mi dch vii tai VTnh 
Tuy, nhung do tInh hInh khó khan trong cOng tác dâu tu xây dirng, t1r cuOi nAm 
2012 Hi dOng quán trj Cong ty dA quyêt djnh tam dirng dâu tii xây dijng 02 dir 
an nay trong thOi gian khoäng 03 nAm. 

+ Tháng 4/2012: Ong NOng Tun Dung vàOng Hoâng VAn Tarn th6i giO 
chüc thành viên Hi dOng quán trj COng ty; Ong D.ng Minh HoAng và bà 
Nguyen Thi TuyCt thôi giü' chirc thành viên Ban Kiêm soát Cong ty do hêt 
nhim ks'. Di hi dông cô dông thuang niên nAm 2012 cüa COng ty dA bâu Hi 
dng qun trj và Ban Kiêm soát Cong ty nhim kS'  rnai 2012 - 2017. Hi dOng 
quàn trj Cong ty nhiêm k' 2012 - 2017 có 05 thành viên, trong do có 03 thành 
viên cü là bà Trn Thi Minh Anh, Ong Duang COng Hoân, Ong Dinh Xuân CAm 
và 02 thành vien rnai là bà Phan Thi TO Oanh và Ong Do Ngçc Thch. Ban 
Kiêrn soát Cong ty nhim kS'  2012 -2017 cO 03 thành viên, trongdó có 01 thành 
viên cu là bà To Thi Minh Phuçrng va 02 thành viên rn&i là bà TrAn Thi HAi Ngà 
(Truang ban) và bà Lê Thj Hng Thu (thánh viên) theo dung quy dnh. 

± TO ngAv 01/6/2013 ôngTrân Quang Tuãn thôi giO' ch6c Phó Giám dOc 
COng ty do chuyén cOng tác ye IOng cOng ty Cong nghip Xi rnãng Vit Nam 
theo quyCt djnh so 349/QD-TMXM ngày 31/5/2013. 

- 



+ Tir ngày 01/7/2013 Cong ty giãi th6 phOng Quãn 1,2 dir an và k thut dâu 
tu xây dung và phông Kinh doanh Vt lieu xây di7rng theo quyêt djnh so 
439/QD-TMXM ngây 25/6/2013. 

+ Ti.r ngày 15/7/2013 ông Dang Phüc Tan thrcc bO nhim gi& chirc Phó 
Giám dôc Cong ty theo quyêt djnh so 489/QD-TMXM ngày 11/7/2013. 

+ Trong nãm 2013 Cong ty dd b6 nhirn vâ bô nhim 'ai các chirc danh Phó 
Giárn dôc, Tru&ng phàng và mt so ch'i'rc danh khác theo diing quy dinh. 

+ Tháng 7 nãrn 2014 Cong ty dã thành lp 5 Chi nhánh tai Ha Ni trên co 
sâ 5 phOng Kinh doanh xi rnãng cia COng ty. 

+ Tr tháng 8 dn tháng 10 nãm 2014 Cong ty dã bô nhim các chirc danh 
Giám dôc, phó Giám dOe, Tru&ng ban Tài chInh kê toán cüa 5 Chi nhánh ti Ha 
Ni và các Chi nhánh dã triên khai hot dng. 

+ Theo quyêt djnh so^ 2657/QD-VICEM ngày 24/12/2014 cüa TOng cong ty 
Cong nghip xi mãng Vit Nam ông Dirnng COng Hoàn thôi tham gia quán 1' 
phãn vOn nhà nu-&c ca VICEM ti Cong ty cô phãn Vicern Thuong rni xi 
rnãng trj giá 10.800.000.000 dông, chiêm 18% yOn diéu 16 Cong ty và Ong Ngô 
DiLrc Lixu - Phó Tong Giám doe Cong ty cô phân xi mãng Vicem Wit Son lam 
Ngithi di din üy quyên quân 1 phân von ciia VICEM tai Cong ty vói giá tri là 
10.800.000.000 dông, tuong irng vi 1.080.000 co phân và chiêrn 18% von diêu 
16 cOa COng ty. Tharn gia irng cr vào Hi dông quán trj Cong ty và dij kiên giü 
chirc vu Uy viên Hi dOng quãn trj COng ty. 

± Theo nghj quyët sO 948/NQ-HDQT ngày 27/12/2014 và quyêt djnh so 
949/QD-TMXM ngày 27/12/2014 cüa Hi dOng quãn trj Cong ty, tir ngày 
01/01/2015 Ong Duong COng Hoàn thôi giü' ch1rc Thành viên Hi dông quán trj 
và thôi gici chirc Giám dôc Cong ty do chuyên cOng tác ye TOng cong ty COng 
nghip Xi rnãng Vit Narn. 

+ Theo nghj quyt so^ 948/NQ-HDQT ngày 27/12/2014 và quyêt djnh so 
950/QD-TMXM ngày 27/12/2014 cña Hi dOng quãn trj Ong ty, tr ngày 
01/01/2015 Ong Ngô Dirc Luu di.rc bâu là Thãnh viên Hi dông quán trj và 
dugc b  nhirn gid chc Giám doe COng ty. 

+ D?i hOi dOng co dOng thung niên nâm 2015 ngàv 20/4/2015 dâ thông 
qua vic rnin nhim Thành viên Ban Kiêrn soát dôi vO'i bà Lê Thj Hông Thu và 
bâu bô sung bà Lé Thj Thu Ha vào Ban Kiêm soát Cong ty. 

+ Theo quyêt djnh so I 204/QD-VTCEM ngày 12/6/2015 c'a Tong cOng ty 
Cong nghip xi mAng Vit Nam ông Dinh Xuân Cam thOi tharn gia quân 1 phàn 
von nha nuic cua VICLIvI ti COng ty CO phan \' icem 1 huong mi xi mãng tr 
giá 6.986.140.000 dOng, chiém 11,64% vOn diCu I& Cong ty và Ong Van Quang 
Dtrc - lam NguOi dai  din Oy quyên quán l phân vOn cOa VICEM ti COngty 
vói giá tri là 6.986.140.000 dng, thong irng vâi 698.614 CO phãn và chiêm 
11,64% vOn diêu l cüa Cong ty. Tharn gia irng cU' vào Hi dOng quán tri Cong 
tv.  

+ Theo n(ghi quyêt sO 642/NQ-HDQT ngày 29/6/2015 và quyêt dnh sO 
662/QD-TMXM ngày 30/6/2015 cüa Hi dông quãn trj COng ty, tir ngày 



01/7/2015 ông Dinh Xuân Cm thôi giO chirc Thánh viên Hi dông quãn trl và 
thôi giü chrc Ké toán trithng Cong ty. 

+ Theo nghi quyêt so 642/NQ-HDQT ngày 29/6/2015 Va quyêt dinh sO 
661/QD-TMXM ngày 30/6/2015 cüa Hi dông quãn trj COng ty, tr ngày 
01/7/2015 ông Van Quang Dtrc duac bâu lã Thành viên Hi dOng quãn trj vã 
di.rgc bO nhirn giU chirc Tnrâng phOng Tài chInh ké toán Cong ty. 

+ Tr ngây 01/7/2015 COng ty giái the 4 VAn phông di din Cong ty tai 
Vinh Phic, Ph-6 Th9, Yen Bái và Lao Cai theo quyêt dinh so 647—*650/QD-
TMXM ngày 30/6/2015 và giài the 5 Chi nhánh ti Ha Ni theo quyêt dinh sO 
651— 655/QD-TMXM ngày 30/6/2015. 

Trngày 01/7/2015 Cong ty thành lp PhOng Ban hang trirc thuc Cong ty 
theo quyêt dinh so 656/QD-TMXM ngày 30/6/2015. 

+ Trngày 01/7/2015 Cong ty di ten PhOng Thj truông xi mAng thânh 
PhOng Kê hoach - Thi tnthng trirc thuc COng ty theo quyêt dinh sO 657/QD-
TMXM ngày 30/6/2015. 

Ong ty tam dinh chi chi.j'c vii Phó Giárn dOe Cong ty di vOi Ong Nông 
TuAn DUng theo quyêt dinh sO 789/QD-TMXM ngày 15/7/2015 dê phic vii cong 
tác diêu tra cüa co quan pháp 1ut. 

+ Tr ngây 01/9/2015 COng ty thành 1p Phông To chirc - Hành chInh trên 
ca sO sap nh.p PhOng TO chüc lao dng và VAn phông COng ty theo quyêt dinh 
so 933/QD-TMXM ngAy 19/8/2015. 

+ Theo quyt dinh s6 2812/QD-VICEM ngày 30/12/2015 cüa Tong cong ty 
Cong nghip xi rnAng Vit Nam bà TrAn Thj Minh Anh thOi tham gia quán 1 
phân von nba n'róc cüa VICEM tai  Cong ty co phân Vicern Thuong mi xi 
mAng trj giá 18.000.000.000 dông, chiêm 30% vOn diêu 16 COng ty vã Ong Lê 
Nam Khánh - Thành vien Hi dOng thành vi& Tong cong ty COng nghip xi 
rnàng Vit Narn lam Ngu'O'i dcii din Oy quyên quán l phân vOn cOa VICEM ti 
COng ty vri giá trj là 18.000.000.000 dOng, ttrang 1.rng vâi 1.800.000 cô phân và 
chiêm 30% von diêu 18 cUa Cong ty. Tharn gia dng cir vào Hi dOng quân trj 
COng ty và di' kiên giU' chüc vii CH tjch I-1i dOng quãn trj COng ty. 

+ Theo nghj quyêt so 72/NQ-HDQT ngày 27/01/2016, tr ngày 27/01/2016 
bà Iran Thj Minh Anb thOi gid chirc ChO tjch Hi dOng quán trj và thOi tham gia 
Hi dOng quán trj COng ty; BO sung Ong Lê Nam Khánh lam thành vién Hi 
dOng quán tri và giir chi.rc Chü tjch Hi dOng quán trj COng ty cO phân Vicem 
Thuong rni xi mAng. 

Theo quy1 dii1i 259/QD-TMXM ngay 24/3/2016 Ong Van Quang DOc 
- TruOng phông Tai chInh kê toán COng ty duçic bO nhirn gifl chirc vii KC toán 
truóng COng ty cO Phan Vicem Thucing rni xi mAng kê tü ngày 01/4/2016. 

+ Ngày 20/4/2017: Di hi dông cô dOng thu'ô'ng niên nam 2017 cüa COng 
ty dä bAu Hi dOng quán tri và Ban KiCm soát COng ty nhiin k' mói 2017 - 
2022. Hi dông quAn trj COng ty nhirn k 2017 - 2022 Co 05 thânh viCn, cã 05 
thành vièn dêu dup'c tái dAc cr, bao gOm: Ong Lê Nam Khánh (Chü tjch HDQT), 
Ong NgO DOe Luu, Ong Van Quang Due, bà Phan Thi TO Oanh và Orig DO Ngoc 
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Thach. Ban Kiêm soát Cong ty nhiêrn kS'  2017 - 2022 có 03 thnh viên, trong do 
có 02 thành viên cU là bà Trân Thi Hãi Ngà (Truàng ban), bà Lê Thj Thu Ha 
(thânh vien) và 01 thành viên imi là bà Nguyn Thj Thanh Hiên. 

3. Ngãnh nghe^ và dja bàn kinh doanh: 

- Ngành nghê kinh doanh chInh: 

+ Kinh doanh các loai xi mãng; 

+ Cho thuê bAt dng san; 

- Dia bàn kinh doanh: Ha Nôi, VTnh Phic, Thai Nguyen, v.v... 

4. Thông tin ye rnO hinh quàn trj, to chrc kinh doanh và bO may quãn 1: 

- Mo hinh quán tri cOa COng ty: Baa gm Di hi dong co dOng, Hi dông 
quàn tn, Ban kiêrn soát, Ban diêu hành (dirng &u là Giárn dOe, các Phó Giárn 
doe, Kê toán truing, các Tru&ng phông, Giám dOe Chi nhánh). 

- Ca câu b6 may quán I: 

+ Cong ty có các phông ban chirc näng: Phông TO^ chrc - Hành chInh; 
Phông Tài chinh kê toán; Phông Kê hoach - Thi trumg. 

+ Các dan vi kinh doanh: Phông Ban hang; Chi nhánh tai  Thai Nguyen. 

+ Tnrc thuôc các dan vi kinh doanh là các ci.ra hang ban xi mãng; Các ci.ra 
hang dai l, các nhà phân phôi cap 2 cüa Cong ty. 

- Các cOng ty con, cong ty lien kt: Không có. 

5. Dinh huóng phát trin: Miic tiOu ciLia Cong ty nãm 2018: 
* San luçng rnua vào, ban ra 	: 	1.520.000 tan 

* Tong doanh thu 	 : 	1.464.731  triu dOng 

* Np ngân sách 	 : 	8.766 triu dông 
* LGi nhuân truó'c thuê 	: 	12.513 triu dông 
* 	lé Co tirc 	 : 	 7 % / nãm 

6. Các rui ro: Các rüi i-a có the ánh hixng den hoat dng san xuât kinh 
doanh và ánh hung tó'i vic thirc hin các rniic tiêu cüa Cong ty baa gOm: 

Rüi ro tin dung: Là riii ro ma mt ben tham gia trong mt cOng cu tài 
chInhhoxchcp dông khOng có khà nãng thirc hin ducrc nghia vi cia rninh d.n 
den ton that ye tài chInh cho COng ty. COng ty có các rüi ro tin ding tir hot 
dng san xuãt kinh doanh (chüyêu dOi vói các khoán phái thu khách hang) và 
hoat dng tâi chInh (baa gôrn tiên gOi ngân hang và các cOng cu tãi chInh khác). 

II. Tinli linili 1iot dyng trong 11am: 

1. TInh hinh hoat ding san xuât kinh doanh trong närn 2017: 

- Kinh doanh tiêu thu xi máng: 
Dvii v/il/i/i: Tthz, 

- 



MUC 
CHUNG LOAI 	TIELJ 

THçC HIN MUA \AO THUC HIN BÀN RA 

% so % so % so % so 
NAM 2017 Tong so 

MT 2016 
Tong so 

MT 2016 

To5  ng sô  1.300.000 1.492.702 114,8 123,3 1.477.394 113,7 121,1 

XM 	khâu xuât 300.000 314.793 - 314.788 104,9 1.386,9 104,9 1.386,9 

-Clinker 37.977 13.851 

- XM nôi dia 1.000.0001 -1.-139 937 114,01 96,0 1148 750 114,9 99 

- Cong tác tài chInh narn 2017: 
Dan v?'  tInh: Triu ding. 

A Chi tieu 
,. 

Muc tieu Thu'c hien 
% SO VO,i 

muctieu 
% so vói 
nam2Ol6 

- Tang doanh thu 1.294.985 1.444.299 111,5 	113,5 

-Npngânsách 8.100 

- Lainhuântructhuê 

10.204 126,0 	100,7 

9.059 13.104 144,7 	112,8 

- Ty l 	co tiirc dLr kién (%/nam) 5 7,5 150,0 	150,0 

- Cong tác lao dng tin lucrng näm 2017: 

Chi tieu Don vi tinh Mtic tieu Thii'c hiçn 	
% SO 

MT 
%so 
2016 

-Lao dngbInh quân nguOi 150 151 100,7 	94,4 

 -Tngqutinlwing 1.000dng 18.252.000 

- 

19.400.000 106,3 	101,5 

Tien krcing bInh quân d/ngui/tháng 10.140.000 10.706.000 105.6 	107,6 

-ThunhpbInhquân d/nguii/tháng 10.640.000 11.178.000 105,1 	107,0 

- COng tic da dng hóa kinh doanh: COng ty dà khai thác CO SO ,,- t chat sn 
cO, tan dung trit dê viêc cho thuê kho, bâi, trJ s& Cong ty, ... do do dã to them 
nguOn thu cho COng ty, bO sung thu nh.p cho ngui lao dng. Doanh thu thu 
duc ti'x Cong tác kinh doanh cho thuê bat dng san và các dch vii khác nãm 
2017 là 8,087 t' dOng. 

2. To cIiic và nhãn su: 

1):h sh va t 	so' hü'u 	phân cOa 1-1i dOng quOn Irl,  Ban giárn dOL, 
KC toán triiàng COng ty: 

+ Ong Lê Nam Khánh - Chü tjch H,i dng quãn trj. 

SO co ph .n dai din nArn git't: 1.800.000 cO phân, chiêrn 30% vn diéu 1. 

+ Ong NgO Di'c Luu - Thânh viên Hôi dOng  quOn trj - GiOm dOc COng ty. 

SO cô phãn di din nãm giQ: 1.080.000 cO phân, chiêrn 18% vOn diêu lé. 

+ Ong Van Quang Düc - TV Hi dng quán trj - Ké man tru'O'ng COng ty. 
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Nãm % tang 
2017 giãm 

177.486 123 

1.439.796 115 

12.871 259 

233 1 4 

	

13.104 
	

113 

	

9.885 
	

107 

	

7,5 
	

150 

Na ni 
2016 

143.726 

1.257.437 

4.974 

6.647 

11.622 

9.25 1 

S6 c6 ph.n di din nm giü: 698.614 c6 ph.n, chim 11,64% von diêu 1. 

+ Ong Nông Tun Dung - Phó Giám dôc Cong ty. 

SO co ph -an sv hQ'u: 6.000 c 6̂  ph n, chirn 0,1% von diêu lë. 

+ Ong Dng Phüc Tan - Phó Giám dOc COng ty: 

S6 c6 phn si hü'u: 12.300 c6 phn, chiêm 0,205% von diêu 1. 

- Nhtrng thay dôi trong nãm cüa Ban Giám dc, K toán truó'ng: Không 

- S6^ ltrçmg can b, nhãn viên: SÔ  li.rcrng cn b, nhãn viên tai thi dim 
ngày 01/01/2018 là 147 nguôi. Cong ty dã và dang thijc hin sap xêp, bO tri lao 
dông, co CâU 1?i to chic theo phirong an tái co câu nhãm xãy dirng rnO hInh to 
chirc theo huàng tinh gçn, chat 1trçng, hiu qua phi'i hcrp vâi thirc tiên hot dng 
kinh doanh trong thi gian tOi cüa COng ty. 

3. TInh hinh dâu tu, thirc hiên các du an: 

Thyc hin Nghi quyêt cüa DHDCD, nãm 2017 Cong ty tiêp tuc thirc hiên 
dix an khu nhà & kêt hpp thu'ong mi, djch v11 tai ngO I phO Phan Dinh Giót, 
phirng Phirong Lit, qun Thanh Xuân theo phuung an tim kiêm dOi tác de 
thành lp Pháp nhân mói dâu tu dir an. Tuy nhiên cho den nay vic tim kiêrn và 
1ira ch9ndOi tác gap  nhiêu khó khãn vi can dam bâo vic dánh giá nãng 1irc ccia 
dOi tác ye kinh nghim cQng nhu khâ nang tâi chInh dü dáp &ng quy mO ctia du 
an. 

4. TInh hInh tài chjnh: 

- TInh hInh tài chInh: 

Chi tiêu 
	

DVT 

-TOng gia til tai san 	 Triêu dOng 

- Doanh thu thuAn 	 Triu dng 

- Lçii nhuan ti'1 hot dng kinh doanh Triu dông 

- Lcii nhuan khác 	 Triu dOng 

- Lçi nhuan tnr&c thuê 	 Triu dông 

- Lçri nhuan sau thue 	 Triu dông 

- T lê loi nhuãn trá co tirc du kin 

Cc 

 

chi tieu ti chInh chi yen: 

- 
Nãm Nam Tang, 

Clit tiêu 	 DVT 
2016 2017 giam 

1. Chi tiCu ye khä nãng thanh toárl 

+ F-lê so^ thanh toán ngn han 	 Lan 3,20 2,17 -1,03 

TAI san ngãn hn/Nç ngãn han 

+ He so^ thanh toán nhanh 	 Lan 2,97 1,91 -1,06 
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Chi tiêu DVT 
Nàm 
2016 

Näm 
2017 

Tang, 
giam 

Tài san ngãn han - Hang tn kho 

Np' ngãn hn 

2. Chi tiéu ye co câu von 

+ H& so Nçi /Tông tài san Lan 0,32 	0,46 0,15 

+ He so No/Von chü si h&u Lan 0,461 	0,87 0,41 

3. Chi tiêu ve^ nãng 1c hot dng I 

+VOng quay hàngtnkho Lan 142,11 	111,77 -30,34 

Giá von hang ban 

Hang tn kho bmnh quân 

+ Doanh thu thuânlTông tài san Lcn 8,75 	8,11 -0,64 

4. Chi tiCu ve^ khá nãng sinh Ru 

± He so Loi nhuân sau thuê/Doanh 

thuthuân . 0,74 	0,69 -0,05 

+ He sO Loi nhuãn sau thuê/ VOn chü 

só'hQ'u % 9,40 	10,40 1,00 

+ H& so Lai nhun sau thu&Tng tài 

san 6,44 	5,57 -0,87 

+ He sO Loi nhuân ti' HDKD/Doanh 

thu thuân 0,40 	03 89 0,49 

5. Co cu c6 dông, thay di vn ctu tu cüa chü s& htiu: 

a) Co phn: Tng so co ph.n ci'ia Cong ty dang luu hành là 6.000.000 cô 
phãn phô thOng, khOng có cO phân bj hn chê chuyên nhucmg. 

b) Co c.0 Co dOng: Theo danh sách ngui so hü'u chOng khoán ngãy 
12/7/2017 do Trung tarn Lu'u k' Chrng khoán Vit Narn cung cap: 

- Co dOnglóm Co 03 cO dông iOn nãm gi& 4.679.114 CO phân chiêm t' 1 
77,99% vOn diêu 1 cüa COng ty. 

-. CO d3n Nha nu6: T3n8 e3ng iy COng iigiu 	Xi niãlIg VitL M1111 iiun 
gi 3.578.614 CO phãn chiêm t' 1 59,64% vOn diêu 16 ciia COng ty. 

- Co dOngtô chOc: Co os cO dOng nãrn giü 4.078.183 cO phân chiêm t l 
67,97% von diCu l cüa Cong ty. 

± Co^ dOng to^ chi'rc trong nu'Oc: Co 03 cô dông nãrn giü' 3.578.683 co-  ph-an 
chiCm t' 1& 59,64% von diêu I& cüa COng ty. 

CO dOng to cht.rc nu-&c ngoài: Co 02 cO dOng nãrn giü' 499.300 cO phân 
ehiCrn t 1C 8,33°/b vOn diCu 1C cua COng ty. 



THUC HIEN BAN RA 

%so %so 
6-i MTi 2016 

113,7 121,1 

104,9[ 1.386,9 

114,9 	95,9 

Tong so 

1.477.394 
- 

3 14. /3 

13.851 

1.148.750 

- Co dOngcánhãn: Co 399 cO dôngnarn giLr 1.921.817 CO phn chimt'1 
3 2,03% von diêu 1 cüa COng ty. 

± CodOng cánhân trong nuOc: Co 399 co^ dOng nm giU' 1.921.817 cô phân 
chiêrn t' l 32,03% von diêu 1 cüa Cong ty. 

+ Co dOng cá nhân nucfic ngoài: KhOng có co' dOng nào. 

c) TInh hInh thay dôi vOn du tu cüa chü s& hQu trong nãrn 2017: KhOng. 

d) Giao djch co^ phiu qu: KhOng. 

e) Các chirng khoán khác: KhOng. 

6. Báo cáo tác dng lien quan dn mOi truOng vá xã hi cua C(5ng ty: 

a) Tuân thu pháp 1ut ye báo v môi trumg: 

- So Ian bj xü pht vi pharn do không tuân thu lut pháp và các quy djnh ye 
môi truing: Không. 

- Tong s6 tin do bj xu,  phtt vi ph?m do khOng tuãn thu lut pháp vâ các 
quy djnh ye mOi truông: KFiOng. 

b) ChInh sách lien quan dn ngiii lao dng: 

- So lLrçrng lao dng ti thyi dim 0 1/0 1/2018 Ia: 147 ngui. 

- Tin luong bInh quân nAm 2017: 10.706.000 dOng/ngui/tháng. 

- Ho.t dng dào to ngLthi lao dng: Cong ty c& CBCNV di hoc các Vp 
dào to do TOng cOng ty Cong nghip Xi mãng Vit Nam vã các COng ty san 
xuât xi rnäng tO chiirc nhãm dào tjo, bOi duOng k nãng, chuyén mOn nghip vii 
cho CBCNV cüa Cong ty dê nâng cao nãng lrc, dáp lrng tOt nhim vv duçic 
giao. 

M. Báo cáo và dánh giá cüa Ban Giám dôc: 

1. Két qua san xuãt kinh doanh nãm 2017: 

a) Kinh doanh tiêu thii xi rnãng: 
Don vi tmnh: Tan. 

THUC HIEN MUA VAO 

%so %so 

Tngs %6•INIT1 2016 

	

Tong s0̂ 	1.300.000 1.492.702 114,8 123,3 

XM xuL kilaLt 	300.000 	314.788 
	

104,9 i.3$u,9 

Clinker 	 37.977 

	

- XM nôi dia 	1.000.000 1.139.937 
	

114,0 
	

96,0 

MVC 
CHUNC LOAl 	TIEU 

2017 

b) COngtác tài chInh nãm 20 17: 	
Dan vi tInh: Triii ding. 
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Chi Lieu Muc tieu Thuc hien 
% so vó'i 
muctieu 

% so v&i 
n5m2016 

- Tngdoanhthu H294.985 1.444.299 111,5 113,5 

- Npngânsách 1 	8.100 10.204 126,0 100,7 

- Loi nhuân truóc thuê 9.059 13.104 144,7 112,8 

- Ty 1 	cô tirc du-  kiên (%/nam) 1 	5 7,5 150,0 150,0 

c) Cong tác lao dng tiên luang nam 2017: 

Chi tieu Don v!  tinh Miic tieu 
. 	%so 

Thuc hiçn 	
MT 

%so 
2016 

ngi.thi - LaodngbInhquân 150 151 100,7 94,4 

-TOngqu5'tiênluo'ng 1.000dông 18.252.000 19.400.000 106,3 101,5 

-Tin1uangbinhquân d/ngwiii/tháng 10.140.000 10.706.000 105,6 107,6 

d/ngui/tháng - Thunhpbmnhquân 10.640.000 11.178.000 105,1 107,0 

d) COng tác dâu tu xây dçrng näm 2017: 

Thrc hin Nghi quyét cüa DHDCD, nãm 2017 Cong ty tiêp tic thrc hin 
dr an khu nhà 6 kêt hap thucing rnii, djch vu tai ngO I phô Phan Dinh Giót, 
phuông Phuo'ng Lit, qun Thanh Xuân theo phuong an tim kiêm dOi tác de 
thành lp Pháp nhân rnó'i dâu tu d an. Tuy nhiên cho den nay vic tIm kiCm và 
lra chpn dOi tác gp nhiêu khó ldãn vI can dam báo vic dánh giá nang Iyc cda 
dOi tác ye kinh nghiêm cflng nhii khá nãng tài chinh dü dáp 11mg quy mO cüa dir 
an. 

e) COng tác da dng hóa kinh doanh: Cong ty dã khai thác co s6 Vit chat san 
có, tan diving triêt dé viêc cho thuê kho, bài, trii sâ COng ty, ... do do d tao them 
nguOn thu cho Ong ty, bO sung thu nhãp cho nguOi lao dng. Doanh thu thu 
d'jac tr cOng tác kinh doanh cho thuê bat dng san và các djch vi khác nàm 
2017 là 8,087 t' dông. 

2. Dánh giá tInh hInh thixc hin mvc  tiêu san xuât kinh doanh nãm 2017: 

- Vê chi tiêu san 1u'pig, Iai nhuãn: Hoàn thành mic tiCu dê ra. 

- ye cOng tác thi trràng vA bàn hang: 

+ DA kip thôi sap xêp. thav dOi rnO hinh to chrc tiêu thu m6 rOng, khai thác 
them khách hang, tiëp nhn và quán 1 các dja bàn, các NPP rnói theo chmnh 
sách phân chia, On djnh dia bàn cia các COng ty san xuãt xi mäng; kip thai diCu 
chinh co chê, chinh sách ban hang phili hgp vó.i diên biên thj truOng, qua do dà 
day rnanh viêc tiCu thu, darn báo muc tiêu. TO chirc tOt vic chãrn soc khách 
hang, hOi nghj khách hang theo kC hoch hang nãrn. 

+ PhOi hop tot vO,i các COng ty san xuât xi mãng và các don vi vn tãi dê 
darn báo chán hang dap ilrng nhu câu tiêu thu xi rnãng ti các dja bàn. 



- Cong tác vn tãi, bc xp: M.c dii Cong ty dà linh hot han trong cong 
tác diêu phOi, phOi hap vâi càc dan vi vn tâi, bOc xëp, thuc hiên hO tra chi phi 
dOi voi các phuang tin van chuyên thüy trong nhcrng thO'i diem thuc hin chiCn 
djch ye san luqng hoc khi diêu kiên v.n chuyên gp khó khan; nhung do COng 
ty không CO phuang tin v.n tãi, bOc xêp nên trong diêu hành, có lüc van con bat 
Cp. 

- Vê quãn l tài chInh, quân l cOng no ban hang, xü 1' no khO dOi: 

+ COng np có nhü'ng chuyên bin tIch ci.rc, Cong ty dä xây dung dupc rnt 
so quy chê, quy trInh nhãrn giárn sat chat chê qua trInh giao nhn hang hóa và 
quàn 1 cOng no hiu qua han. 

- V& cOng tác t6 chirc, lao dng, tiên luong: 

+ Dã kip thOi thuc hiên sap xp, bo^ trI lao dng, ca câu lai to chirc theo 
phuung an tài co câu; tuy nhiên mâi chi dirng a diêu chinh ye rnt Ca hoc, chua 
gãn vâi chiLrc nãng nhirn vi, rnô tá cOng vic... do do vic phân cOng lao dng 
ö môt so vi tn, b6 ph.n chua hop l'. 

+ Dam bào tiên luang, thu nhp cOa nguai lao dng tang so vOl nàm 2016, 

- Vê quàn trj ni b: 

+ Truó'c vic thay di mô hinh t6 chOc theo phuung an tái co câu, Cong ty 
dã xây dung dugc rnt sO các quy djnh, quy chê ye quân 1' tài chInh, quán 1' 
cOng no, quän 1' ban hang... dé phO hop vâi tInh hinh san xuãt kinh doanh cüa 
COng ty trong giai don hin nay. 

+ Dã trin khai xây dung, i.'rng dung CNTT trong cOng táC ban hang, quán !' 
khách hang, quán 1' cOng no. 

3. Tinh hinh tài chinh: 

a) Tinh hinh tài san: Nãrn 2017 tng cong tài san tang so vói nãm 2016 là 
33,76 t' dOng do các chi tiêu nhu là tiên vâ các khoãn tuong duong tiên, hang 
ton 1,-,ho tang so vOi cung kS'.  Np phái thu xâu dã dugc COng ty trIch lp dçr 
phOng theo quy dnh. 

b) Tinh hinh no phái trá: Nãrn 2017 no phái isa tang so vó'i nãm 2016 l 
37,131 t dOng do các chi tiêu nhu là phãi trá ngu'Oi ban ngãn hn, ngu'Oi rnua 
trá tiên truOc ngAn hn, thuê vã các khoán phãi np Nhà nu'óc tang so vOi cting 
kS'. COng ty khOng  c6 no phdi is 	 g, 	 chênh lch cüa ti giá 
hOi doái. 

4. Nhiêrn vu, muc tiéu nãm 2018: 

a) Kinh doanh tiéu thu xi rnãng: 

Tong so 	: 1.520.000 tan 

Tiong do 

- XM nOi dia 	: 1.220.000 tan 

- XM xuât khâu 	: 	300.000 tan 



Theo clzáng !oçii XM 

- Xi rnãng Hoàng Thch 

- Xi mãng Birn Son 

 -XimangBit San 

- Xi mãng Hãi PhOng 

- Xi rnãng Tarn Dip 

870.000 tan. 

110.000 tan. 

210.000 tan. 

80.000 tn. 

250.000 tan. 

b) Cong tác tãi chinh nam 2018: 

Chi tiêu Don vi tInh Muc tiêu 

-Tong doanh thu triêu dng 1.464.731 

- Np ngân sách triu dng 8.766 

- Lgi rihuân truóc thus triêu dông 12.513 

- T' lê co ti.rc du kiên % / nãrn 7 

c) Cong tác Lao dng tiên luang näm 2018: 

Chi tiêu 	 Dan vi tInh 	Muc tiêu 

-T6ngqu'tién1uang 	1.000d6ng 	18.500.000 

- Tiên luong bInh quân 	dng/ngui/tháng 	11.011.000 

- Thu nh.p bInh quân 	dông/nguôi/tháng 	11 .477.000 

5. NhcIng bin pháp chci yu thtxc hin rnçic tiêu näm 2018: 

Dé thuc hién dugc cãc muc tiêu nhirn vi narn 2018 trong die  kin phài 
dôi rn.t vOi nhiêu khó khãn, thách thiirc, Cong ty can t.p trung chi do và to 
chirc thixc hin tot nhüng bin pháp chü yêu sau day: 

- Thuc hiên nghiêrn sir chi dao cüa Tong cOng ty Cong nghip Xi rnãng 
Viêt Nam, tang cuàng rnôi quan he hop tác v&i các Cong ty san xuât. Ththng 
xuyên trao dôi thông tin dé phôi hap quãn I kiêrn soát chtt chë xi mäng ye 
dông dja bàn, han  chê den rn11c thãp nhât viêc canh tranh ni b, tao  nén si.r bInh 
clang trong kinh doanh dern lai  hiCu qua san xuât kinh doanh cho Cong ty. 

- CAn cir vào mçic tiéu san xut kinh doanh cüa Cong ty, xây  dirng muc tiêu 
san xuât kinh doanh cho tüng don vi và xác dinh thj phân ma các don vi nArn giü 
Iren 1L111. JCI Dan de daIII bitu sail ILIQng UCU Ifl Uiu1 Va VU91 lliti' LICLI Long ty 

giao cho. 

- Trng bu'óc chd dng trong khâu to chirc, quán 1 phuong tin vn tái vã 
ngun xi mAng ye dja bàn. Theo dOi sat din biên cüa thj truông, diêu chinh co 
ché hap 1, phi hap vOi tht truOng nhãrn dày rnanh san luong tiCu thi vâ nâng 
cao hiu qua kinh doanh cüa COng ty. 

- Tän crrng 	cdng cO mOi quan he voi khach hang \ bn hang tru ell 
t1ing thông qua vic thãrn hói, giao Iuu dC gla du'çc ban  hang. Tiét kirn trit dê 



chi phi quán 1, chi phi ban hang de^ nâng cao hiu qua kinh doanh cüa Cong ty. 

- Tiirng bucc cái tin Ca cu to^ chi.:rc, ca ch6 Va phixong thirc kinh doanh d 
phü hcp vi diên biên thj truOng. Tang cu'ng cOng tác kiêrn tra k lut lao 
dOng. DOn dôc cong tác thu hOi cOng na, dãc biêt dOi vi sO nQ' tOn d9ng dê thu 
hOi von ye cho COng ty. Tiêp tic thirc hin cOng tác djnh biCn và sap xCp l?i  lao 
d5ng tai các dan vi theo huOng tinh gon, hiu 1rc và hiu qua trong cOng vic. 

- Nghiên cü'u trin khai phu'crng an kinh doanh xi mäng dam bão tinh chü 
dng, g9n nh, hiu qua và phO hop vi xu the thj trithng trong thôi gian tói. 

- PhM hap cht chë vó'i các ca quan chii'rc nãng tp trung gii quyêt drt 
diem sO cOng ng tOn dpng lâu dê thu hOi von cho COng ty. 

- Ttp trung khai thác có hiêu qua ca si vt chat hin cO cüa COng ty ti Ha 
Nôi vâ các tinh. 

IV. Dánh giá cüa Hi dlng quãn trl  v hott dEng cüa COng ty: 

1. Nhrng net nM bt cita kt qua hot dng trong närn 2017 và tinh hInh 
thuc hiên so vó'i muc tiêu: 

- San luçng xi rnãng tiéu thu: 1.477.394 tan dat 102,88% kC hoch. 

- Tong doanh thu: 1.444,299 t dng dat 111,53% rniic tiêu NQ DHDCD 2017. 

- Np ngãn sách: 10,204 t' dông dat 126,0% rniic tiêu NQ DHDCD 2017. 

- Lgi nhun tru'ót thud: 13,104 t dng dat 144,6% muc tiCu NQ DHDCD 2017. 

- Côtrc: 7,5 %/närn dat 160% muc tiCu NQ DHDCD 2017. 

2. Dánh giá cCia Hi dng quãn trj ve^ hot dng cüa Ban Giám dOe Cong ty: 

- Hi dng quán tri Cong ty dã hott dng theo diing chü'c nãng, nhim vu 
quy dnh ti Diêu 16 COng ty, to diêu kin de;' Ban diêu hánh COng ty chü dng 
diêu hânh hoit dng kinh doanh cOa Cong ty vó,i muc tiêu phãn dâu hoân thành 
a hon thanh vu'çt m(rc các chi tiCu duQc Di hi dOng CO dOng thông qua. Hi 

dOng quân trj COng ty ththng xuyen giám sat hot dng cüa Giám dOe vã Ban 
diêu hành COng ty thông qua các báo cáo hop giao ban hang tháng, qu, nãm 
cOa Giárn dOe; Thông qua các báo cáo cOa Giarn dOc trong cac phiên hçp cüa 
Hi dOng quán tr; Thông qua báo cáo mt sO cOng vic trong yCu cüa COng ty; 
Thông qua kCt qua hot dng san xuãt kinh doanh ciia COng ty. 

- Trong nãm 2017 Giám dOc và Ban diêu hành Cong ty dd chap hành và 
thuc hiên tot cac Nghi quyCt cua HOi dOng quan tn, Nghi quyêt cua Dai hOi dOng 
cO dOng thuOng niCn nãrn 2017, tap trung diêu hành san xuât kinh doanh. Kêt 

ciLi nm 20 17 COng ty d thiro hin nôp ngn sách theo (lông q'.y djnh, chi tiCu 
san lu'Qng và 1çi nhuân dêu vu't so vOi rnic tieu, thu nhp cüa CBCN\T dtrcic cái 
thiën, tang so vó'i nãm 2016. 

3. Các k hoch, dtnh huó'ng cOa Hi dng quãn tr: 

Nhãrn phãn dáu hoàn thânh muc tiêu nãm 2018 vá các nãrn tiêp theo, Hi 
dcng quán tn, cong Ban Giárn dOe COng ty can t.p trung chi do \'à giái quyCt 
nhOng van dC sau: 

- TiCp tuc On dinh %,, A 	rninh vice kinh doanh xi mThg, tim mpi hin 



pháp de chi do thirc hin hoàn thãnh rnçlc tiêu san xuãt kinh doanh nãm 2018. 
Darn bão ti 16 cô ti.rc chi trá cho các cô dông theo rnvc  tiêu Cong ty xây dirng 
duD'c Dai  hi dông cô dông thông qua. 

- Tap trung chi dao cong tác du ui xãy dirng theo dting chü tnrGng dê ra. 

- Tip ti1c chi do xây dung các quy che^ quán 1' ni b, rd soát chi phi, time 
hin tiêt kirn dê có diêu kin giárn chi phi ban hang, nâng cao hiu qua kinh 
doanh vâ khâ nãng cnh tranh cüa cong ty. 

- Tip tue thuc hiên tái ecr cu Cong ty theo huóng xãy dung rnô hInh to 
chirc phñ hop vâi thirc tin hoat dông kinh doanh trong thôi gian tói. Dinh biên, 
sap xêp, bO trI lainhân sir theo huóng tinh gn, chat luo'ng, hiu qua; My dung 
M thông phãn phOi tiên iong. htông dánh gi nhân viên g   ãn  vói nãng suãt và 
hiu qua cOng vic. Tiêp tiic cái tiên Cd chê và phuang thirc kinh doanh cüa 
Cong ty, thuäng xuyên don doe, kiêm tra cOng tác k' 1u.t lao dng, cOng tác 
quán I' tiên, hang và thu hOi cong no, không dê xãy ra tInh trng cong no day 
dua kéo dài, khó dôi. 

- Tiêptiic thirc hin dy dü chInh sách, giâi quyêt tOt vic lam, thu nh.p và 
d&i sOng dOi %'&I ngu'Oi lao dng. Ttrng buôc thyc hin vic dão to, dâo tao li 
de nâng cao nãng lirc, trinh Q CB.CNV a các cap dap irng yêu câu cOng vic. 

V. Quãn tr!  Cong ty: 

1. Hi dOng quán tr: 

a) Thành viên và co câu cüa Hi dOng quán trj: 

- Ong Lê Nam Khárih - Chü tch HOi dông quän trj - Thành viên dc l.p. 

So Co phân di din nrn gir: 1.800.000 Co phân, chiêrn t' 16 30 % y 
diêu 16 cüa COng ty. 

- Ong Ngô Due Lixu - Thành viên Hi dông quan trj - Giárn doe Cong ty. 

SO cO phân di din nm giU: 1.080.000 CO phân, chiêrn t' lê 18 % vn 
diêu 16 cua COng ty. 

- Ong Van Quang Drc - TV Hi dng quán trt - Kê toán trithng Cong ty. 

S6 cô phin d?i  din nm giü: 698.614 co^ phn, chirn ti Iê 11,64% vOn 
diêu 16 cüa COng ty. 

- BA Phan Thj To Oanh - TV Hi dng quãn tr - Phó phOng Ban hang. 

SO cO phân sO' hüu: 11.700 cO phàn chiêm ty l 0,195 % von diêu lé cüa 

COng ty. 

- Ong DO Ng9c Lhch - TV F-ID quan trj - 1hânh viên khOng diêu hành. 

SO cO phAn sO hüu: 601.500 c6 phAn chirn t' 18 10,025 o,/  vOn diOu lê cOa 
COng ty. 

b) Các tiêu ban thuc HOi dOng quan trj: RhOng thành lp cãc tiêu ban. 

c) Hot dng cüa Hi dOng quán tr: 

- H5i diiig quail trj Cong ty dã h9p 05 p/lien: 

+ Ngày 13/01/2017 Hi dOng quán cr1 COng ty dA hop phiên hop djnh k 
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qu 4/2016: Biên ban hpp so^ 35/BB-HDQT ngày 13/01/2017. 

+ Ngày 24/3/2017 Hi dOng quán tri COng ty dà hop phiën hpp dnh k' qu 
1/2017: Biên ban h9p so 298/BB-HDQT ngày 24/3/2017. 

+ Ngày 20/4/2017 Hi dngquãn trj COng ty dã hop bâu Chü tjch Hi dOng 
quãn tri COng ty: Mn ban hop sO 399/BB-HDQT ngây 20/4/2017. 

+ Ngày 04/7/2017 Hôi dng quán tri COng ty dã hop phiên hop djnh k' qu 
2/2017: Biên ban hop sO 848/BB-HDQT ngày 04/7/2017. 

+ Ngày 10/10/2017 Hi dông quãn trj Cong ty dã hop phiên hop djnh kS' 
qu 3/2017: Mn ban hop sO 1222/BB-HDQT ngày 10/10/2017. 

Hôi cVizg qtthn fri Cong ty dâ ban bàn/i 13 Ng/zjquyêt Va Quyt di h: 

So 

TT 

S61  Nghi quyt/ 

Quyêt djnh 
Ngãy 	 N9i dung 

01 36/NQ-HDQT 13/01/2017 Nghi quyêt phiên hgp djnh k' qu' 4 nãm 2016 

02 265/QD-TMXM 14/3/2017 
Thành I.p Ban tO chic chuân bj Di hi dng 
co Ong thu'oiig nien nam 2017 

03 299/NQ-HDQT 24/3/2017 Nghj quyêt phiên h9p din 	k' qu 	1 nãrn 2017 

04 766/NQ-HDQT 20/6/2017 
Lra ch9n don vi cung cap dch vii kiêm toán 

• Bao cao tal chinh nam 2017 

05 767/QD-TMXM 20/6/2017 TrãcOtircnãrn20l6 

06 849/NQ-HDQT 04/7/2017 Nghi quyêt phiên hop djnh kS'  qu' 2 nãrn 2017 

07.  1090/QD-TMXM 12/9/2017 
Cu doàn cAn b6 tham du Hi nghj khách hang 
tieu thi xi mang nam 2017 ti Nht Ban 

08 1223/NQ-HDQT 10/10/2017 Nghj quyêt phiên h9p djnh kS'  quy 3 nãm 2017 

09 1603/NQ-HDQT 27/12/2017 Phu'ong an ban thanh 1' xe 0 tO 29M-3472 

10 1482/NQ-HDQT 07/12/2017 K' hap dOng rnua ban xi rnãng nãrn 2018 

Ky hap dOng rnua ban xi rnãng (NPP) nãm 
11 1640/NQ-HDQT -)1/12/2017  2018 vi COng ty TNHH Thuong mi và xây 

dung Vung Anh 

12 165)/NQ-1-IDQT 31/12/2017 Hap dOngxuât khãu xi rnäng nTtm 2018 

13 1656/NQ-HDQT 31/12/2017 
Ky hap dOng tu vn chuyn giao k 	nãng quán 
ly va phat trien th1 tnircing 

- iV3i dung CdC cu& hpp Hi dông quáii Iii: Kiêrn diem ' iêc thuc hiên kC 
hoach san xuât kinh doanh trong qu, nãm, xây dung miic tiêu, chuung trInh 
cOng tác qu' sau, nãm sau; Thông qua các ni dung Di hi dOng CO dOng 
thuông niên hang iiãm; Phân tIch, tháo 1un vâ di den thông nhât qnyCt djnh các 
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van d6 v6 nhân sir, v6 san xut kinh doanh và các van dé khác cüa Cong ty. 

2. Ban Kiêm soát: 

a) Thành viên vá Ca câu ciia Ban Kiém soát: 

- Ba Trn Thj Hái Ngà - TruOng ban. 

S6 cô phn sO' hUm 1.000 cô phn chirn t 18 0,016 % von diu 16 cUa 
COng ty. 

- Ba Lê Thi Thu Hi - Thành viên Ban Kiêrn soát. 

So Co phân sO' hUm 0 co phân. 

- BA Nguyn Thj Thanh Hiên - Thành viên Ban Kiêm soát. 

SO c6 phn sO' hQ'u: 1.300 c6 phn chim ti 16 0,02 % vOn diêu 16 cUa COng 
ty. 

b) Ho?t dng cüa Ban Kiêni soát: 

- Ban Kiêrn soát dã tO chüc các cuc h9p dnh kS' Va tharn dix các cuc h9p 
cüa Hi dOng quàn tri Cong ty. Ban Kiêrn soát dã tiên hành kiêm tra, giám sat 
vic tuãn thU các quy dnh cUa pháp 1ut trong vic quán 1, diêu hành hot dng 
kinh doanh cUa Hi dông quàn trj, Ban Giárn dOc Cong ty nãrn 2017. 

- So lu'qng các cuc hop Ban Kiêrn soát: 03 buôi. 

- Ni dung các cuc h9p Ban Kiêrn soát: 

+ Giárn sat trmnh tir thu tVc  ban hành các Nghi, quyt, Quyt dnh cUa Hi 
dông quàn trj, Ban Giám dOe. 

+ Giám sat vic trin khai thirc hin Nghj quyêt cUa Di hi dOng CO dOng 
thuO'ng niên nàrn 2017 dOi vói Hi dOng quãn trj và Ban Giárn dOe. 

+ Thãm dinh báo cáo tài chInh ban niên và nãm tâi chmnh 2017 dã du'c 
COng ty TNHH An Vit thirc hin kiêrn toán d)c lap. 

+ Giárn sat tInh hInh cOng nçi den 31/12/2017, Ban dOi chiu cOng n, xác 
nhân no. 

+ Mt s6 nhim vu khác phát sinh trong nàm. 

3. Các giao dch, thà lao và các khoán lçi Ich cáa Hi dOng quan trj, Ban 
Giárn doe và Ban Kiêrn soát: 

a) Các khoán thU lao vã các khoán igi Ich cUa Hi dng quàn tri, Giárn dc 
và Ban Kiêrn soát: 

- ThU lao cUa các thành viên Hi dng quân trj: Trong näm 2017 tiên thU 
lao dà chi di vO'i các thành viên Hôi dOng ciuàn tri COnc tv d'ing nhtr rni'rc tht'i 
lao dã duçc Di hi dông CO dOng thông qua, tOng sO tiên dã chi là 222.000.000 
dOng. 

- ThU lao cOa các thành viên Ban Kirn soát: Trong nárn 2017 tiên thU lao 
dã chi dOi vó'i các thành viên Ban Kiêrn soatCông ty dUng nhu' mUc thU lao dã 
ducic Di hi dOng c  dOng thông qua, tOng sO tiên dá chi là 90.000.000 dOng. 

- Qu tiën lu'ang nãrn 2017 cUa Giárn dOc COng ty CO ph an Vicem Thuo'ng 
mi xi mäng là 561,372 triu dOng. 
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- Thñ lao cho tü'ng thành viên Hi dông quân tn, Ban kiêm soát: 

+ Chü tjch Hôi dng quán trj 	 4.000.000 dông/tháng. 

+ Thành viên HDQT kiêrn Giáni dc Cty: 4.000.000 dông/tháng. 

± Thánh vién H51 dông quán tri 	 3.500.000 dóng/ngu'd'i/tháng. 

+ Truông Ban kiêm soát 	 : 3.500.000 dông/tháng. 

+ Thánh vién Ban kiêrn soát 	 2.000.000 dông/ngithi/tháng. 

b) Giao dch c phiu cüa cô dông ni b: 

Giao djch cüa Co dông lan: 

- D  SoC1 
Giao djch trong ky SCP 

Ten co 
11am 
gicr T' 

__________ 

nm 
T 

T dông 
truoc e Mu a Ban ajü'sau Chi 

Iê 
T (T 	chc, 

khi /o 
khi chü 

So cá nhân) 
giao Ngày Ngay 	

Iu'ong Iu'çng 
giao 

dch mua bmn 
CP 

dich 

DS cô dông 
AMERICA  

495.100 75 8,_ cht ngày 

- 
LLC 

20/3/2017 

- DS c dông 
AMERICA 

8 37 	chSt ngây 499.000 	
- 1272017 

c) Hçp dông ho.c giao dch vói cO dOng ni b: KhOng. 

d) Vic thirc hin các quy djnh v quán trj cong ty: COng ty tuân thu và thirc 
hin dung các quy djnh ye quãn trj COng ty. 

VI. Báo cáo tài chInh: 

1. Y kin kirn toán: Báo cáo tài chmnh dA phán ánh trung thçrc vã hcp l, 
trên các khIa cnh trçng yêu tInh hInh tài chInh cia COng ty cô phân Vicem 
Thuung rnai xi rnãng tai ngây 31/12/2017, cQng nhu két qua hot dng kinh 
doanh vã tInh hInh Iuu chuyên tiên t& cho narn tài chjnh kêt thiic cung ngãy, phii 
hop voi Chuân rnuc kê toán Viêt Narn, Chê Q kê toán doanh nghip và các quy 
dnh pháp K cé lien quail dCn vic l.p vá trinh bay báo cáo ti chinh. 

2. Báo cáo tãi chInh nãrn dä du,Gc kiêrn toán bao gOrn: Bang can dOi ké toán 
ti ngày 31/12/2017; Báo cáo kêt qua hot dng kinh doanh; Báo cáo lu'u chuyên 
tiên t; Ban thuyêt rninh Báo cáo tài chInh (Co toàn van Báo cao thi chi'n/z nám 
1(1 .tiioc Ai 2i,, to(iii I'jii Iiio). 

.\ti1 n/ian: 

N liii trén: 

- Các thành v161 HDQT: 

- Ban Giám dôc: 

- TB. Kiém soát: 
- \Vebsite cua Ct: 

- LLIU: VT. T.L< (t\. 

go Du'c Luti 
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CONG TY CO PHAN VICEM THIJ(ING M4J XI MANG 
Si 348 duàng Giãi Phóng - Qun Thanh Xuãn - Ha Ni 

F; 	 BAO CÁO CUA BAN GUM BOC 

Ban Githn dê,c Cong ty c6 ph.n Vicem Thuang mai Xi mang (gui tat là "Cong ty") trmnh bay Mo cáo nay 
cüng vOi Báo cáo tài chinh dà thrgc kim toan cüa Cong ty cho näm tài chinh kêt thüc ngày 31/12/2017. 

HQI BONG QUAN TRI VA BAN GIAM oOc 

Các thành viên cüa Hi ding quàn ti-i và Ban Giám dc dä di&u hành Cong ty trong näm tài chinh két thüc 
ngày 31/12/2017 và den ngày 1p báo cáo nay gôm: 

Hi dng quail tr 
Ong LE Nam Khánh 	 ChU tjch 
Ong Ngô DIrc Lmi 	 Uyviên 
Ong Van Quang DIrc 	Uy viên 
BA Phan Thj TO Oanh 	ty vien 

P1 Ong D07  Ngoc Thch 	 Uy viên 

Ban Giám dc 
Ong Ngo Düc Lau 	 Giám doe 
Ong Dang Phác Tan 	 Phó Giám dc 

TRACH NHIM CUA BAN GUM BOC 

Ban Giám déc Cong ty CO trách nhim Ip báo cáo tài chinh phàn ánh trung thrc và hqp 1 tInh hInh tài chinh 
cUng nhi.r kt qua hoat dng kinh doanh và tInh hInh kru chuyn tin t6 cüa Cong ty trong näm. Trong vic lp 
báo cáo tãi chinh nay. Ban Giám dôc ducic yeu cAu phái: 

- 	Tuân thu Chun mrc ke^ toán Vit Nam, Ch do ke^ toán doanh nghip và các quy djnh pháp l' có lien 
quan den vic Ip và trinh bay báo cáo tài chinh; 

- 	La ch9n cac chinh sách k& toán thIch hçip và ap diing các chinh sách dO mot cách nhAt quán; 

- 	Dua ra các xét doán vi irâc tInh mt each hop l' và then  trong; 

- 	Nêu rO các nguyen tic ke^ toãn thich hcip cO thrçic Wan thu hay không, cO nhtrng áp dung sai lch trong 
yêu can thrcic cong bô và giái thIch trong bão cáo tài chinh hay không; 

- 	Thit lp và thc hin kim soát ni bo mot cách htru hiu cho mvc  dIch lp và trmnh bay báo cáo tài chinh 
ha p 1 nhàm hn ché rUi ro và gian len; và 

- 	Lp báo cáo tài chInh trén eci so hoat  dng lien tvc  trfr trireing hçrp không the^ cho rang COng ty së tiêp tVc 
hoat dng kinh doanh. 

Ban Giám dc Cong ty chju trách nhim dam báo ring so^ ke^ toán dugc ghi chép mot cách phü hcip de^ phan 

R 
ánh hçip Iy" tInh hInh tài chinh cüa Cong ty 0 bt kS'  thOi dim nào và dam báo rang Báo cáo tài chinh thrçic 1p 
và trinh bay tuân thO Chun mirc k toñn Vit Nam, Ch 65 ke^ toán doanh nghip và các quy dnh pháp l' có 
lien quan. Ban Giám dc cOng chju trách nhim dam bào an toàn cho tAi san cüa Cong ty và thirc hin các 
bin pháp thich hcip & ngan chn và phát hin cac hành vi gian 1n và sai phm khác. 

Ban Giám ring Cong ty dA tuãn thu các yêu cu nêu trên trong vic lp Báo cáo tãi chIn1/"  

: 
Thay 	 dc, 

THUONG VIA 
XI MANG" 

Giám doe 
Ha Nôi, ngày 23 tháng 03 nam 2018 

2 
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Cong ty TNHH Kim toán An Vit 
1416'..62-1-1 a fl Viet 	Thng 12, tôa nhà 167 Bb Thj XuSn, q4n Hal Ba Trting, Ha Ni 

Certified Pubic Accountants 	
W www.anvietcpa.com 	 1 (84-24) 6278 2904 
E 	anviet@anvietcpa.com 	 F (84-24) 6278 2905 

So: 49 /2018/BCKT-AVI-TCI — 
BAO CÁO IuEM TOAN DQC LJ.P 

P 
a Kinh gr: 	Cäc co Ong 

P 	 Hi dng quãn trl và Ban giám dc 
Cong ty Co ph?in Vicem Thtro'ng mi Xi mãng 

Chting tôi dathiic hin kim toán Bão cáo tài chinh kern theo cüa Cong ty Co^ phn Vicem Thiro'ng rni Xi 
rnäng ("gçi tat là Cong ty") discc lp ngày 23/03/2018 và duç'c trinh bay tr trang 04 den trang 27, bao gôm 
Bang can d6i ke4  toán tai  ngày 31/12/2017, Báo cáo k& qua hoat dng kinh doanh, Báo cáo lini chuyên tiên t 
cho nàrn tài chInh k& thüc cüng ngày và bàn thuyt minh báo cáo tài chInh. 

Trách nhim cüa Ban Giáin dc 

Ban Giám dc Cong ty chju trách nhim ve^ vic lp va trinh bay trung thijc và hcrp l Báo cáo tai chinh cüa 
Cong ty theo Chuân mvc  U toán Vit Nam, Ch8 di ke^ toán doanh nghip Va các quy djnh pháp l có lien 
quan dn vic lp và trinh bay Báo cáo tài chinh va chju trách nhirn ye kiêrn soát ni bo ma Ban Giárn dôc 
xác djnh là cAn thiêt d6 dam bão cho vic Id p và trInh bay Báo cáo tài chinh không có sai sot trçng yêu do 
gian ln hoc nhârn Ian. 

Trách nhim cüa kim toán viên 

Trách nhim cüa chiing tôi là dua ra ki6n ve^ báo cáo tài chInh dçra trên k& qua cüa cuOc kim toán. Cháng 
tôi dä tiên hành kim toán theo các chuAn mrc kim toán Vit Nam. Các chuân rnrc nay yêu câu chüng tôi 
phài tuân thu chuAn inic va cae quy djnh ve do dcre nglie nghip, l.p U hoach  và tIc hin cuc kiêrn toãn 
de^ dat  ducic sij dam báo hçip l vE vic lieu báo cáo tài chInh ccia Cong ty có cOn sai sot trQng yéu hay không. 

Cong vic kim toán bao grn thc hin các th: tiic nh&rn thu thp các bAng chüng kim toán v8 các s6 lieu Va 
thuyt minh trên báo cáo tài chinh. Các thu tuc kirn toán duGc lra ch9n dra trên xét doán cüa kim toán viên, 

— 	 bao gm dánh giá rüi ro có sai sot trQng yu trong báo cáo tài chinh do gian ln hoc nhâm Ian. Khi thrc hin 
dánh giá các rcii ro nay, kiém toán viên da xem xét kim soát ni bo cCia Cong ty lien quan den vic lp và 
trinh bay báo cáo tài chinh trung thrc, hçip l nhAm thit kê các thu tVc  kim toán phü hçcp vi tInh hinh thirc 
t, tuy nhiên không nhAm muc  dIch thra ra kin ve^ hiu qua cüa kiêrn soát nOi  bi cüa Cong ty. Cong vic 
kiêm toán cüng bao gOm dánh giá tInh thich hçrp cüa the chmnh sách kê toán thrçic áp dung va tInh hccp l' cüa 
các u&c tInh U toán cQa Ban giám d6c cQng nhi.r dánh giá vic trinh bay tong the báo cáo tài chinh. 

ChOng tôi tin tuung rang các bAng chrng kim toán ma chcing tOi dd thu thp ducic là dAy dü và thich hçp lam 
Co so cho kin kiêm toán cüa chung tOi. 

Y kin cüa kiêm toán viên 

Theo kiên cCia chung tOi, Báo cáo tài chinh kern theo dà phãn ánh trung thrc và hçp l', trên các khia canh 
trng yu, tInh hInh tài chinh cua Cong ty tai  ngày 31/12/2017 cung nhu két qua hot dng kinh doanh và tInh 
hInh luu chuyên tiên t8 cho näm tài chinh kt thüc cüng ngày, phU hcp vOi Chuân mrc kê toán Vit Nam, Che 

nghip và các quy djnh pháp 1 -  cO lien quan tOi vic lp va trinh bay báo cáo tài chInh. 

C4 	
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DoAn Thu Hang 
Ph6iámdc 
So GiAy chmg nhn dang k hanh nghe^ kim toán 	S6 GiAy chrng nhan dang k hành nghê kiêm toán 
0308-2018-055-1 	 1396-2018-055-1 

Thay mt vâ a'gi d4n cho 
CONG TY TNIIII KIEM TOAN AN VIT 
Ha N3i, ngay 23 tháng 03 nám 2018 

Thành viên dc Ip cüa GMN International 9M 



CONG TY CO PHAN VICEM TH1XNG MJ XI MANG 
S65  348 thràng Giâi Phóng - Qun Thanh Xuân - Ha Ni 

BANG CAN DO! Kt TOAN 
Ti ngãy 31 thing 12 nàm 2017 

MAUSOBO1-DN 
Don vi tinh: VND 

Thuyét 
CHI TIEU MA so^ minh 31/12/2017 01/01/2017 

A - TA! SAN NGAN H4N 100 173.045.405.161 138.671.247.734 

I. Tin vA cãc Ithoãn tirong throng tiM 110 5 82.177.721.527 28.057.782.696 
1. Tién 111 44.177.721.527 28.057.782.696 
2. Các khoãn tucing thrcing tiM 112 38.000.000.000 - 
H. Du hr tài chinh ngn hn 120 20.000.000.000 33.000.000.000 
1. Dautunamgitt den ngaydaohan 123 6 20.000.000.000 33.000.000.000 

III. Các khoãn phãi thu ngn hn 130 49.617.942.425 67.618.014.361 
1. Phâi thu ngn han  cüakhách hang 131 7 80.094.166.391 95.927.025.802 
2. Tràtrithc cho ngir1ibanngânhn 132 7.490.814.301 8.662.911.911 
3. Phai thu ng.nhnkhác 136 8 937.359.237 875.681.323 
4. DrphOng phãi thu ng.n han kho dôi 137 9 (38.904.397.504) (37.847.604.675) 

IV. HAng On kho 140 11 20.412.735.809 9.893.611.279 
1. HangtMkho 141 20.412.735.809 9.893.611.279 

V. Tài sin ngn hn khác 150 837.005.400 101.839.398 
1. Thue^ và các khoán khác phãi thu Nba rnràc 153 17 837.005.400 101.839.398 

B - TAT SAN DAI HAN 200 4.440.703.377 5.054.575.825 

I. Tài sin c6 djnh 220 3.358.804.314 3.663.076.762 
1. TAisànc6dinhhthihInh 221 12 3.165.304.314 3.663.076.762 

- Nguyen gith 222 19.018.217.864 18.827.699.682 
- Giá trj hao mon h9  223 (15.852.913.550) (15.164.622.920) 

2. Tài sin c6 dinh vô hInh 227 14 193 .500.000 - 
-Nguyen gith 228 522.000.000 135.000.000 
- GiO trl hao mon IV k& 229 (328.500.000) (135.000.000) 

H. TAi sin d& dang dAi hn 240 1.081.899.063 1.391.499.063 
1. Chi phi xAy dirng co bin dâ dang 242 13 1.081.899.063 1.391.499.063 

TONG CQNG TA! SN 270 177.486.108.538 143.725.823.559 
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CONG TV CO PHAN VICEM THU'NG MI XI MANG 
so 348 duing Giãi Phóng - Qun Thanh Xuân - Ha Ni 

BANG CAN oOi KE TOAN (Tip theo) 
Ti ngày 31 tháng 12 nãm 2017 

MAUSOBO1-DN 
Don vi tInh: VND 

Thuyet 
CHI TIEU Ma so minh 31/12/2017 01/01/2017 

C - NO PITA! TRA 300 82.464.794.3 74 45.333.456.023 

I. NO ngn hn 310 79.810.283.012 43.396.344.661 
1. Phãitrãngrôibánngnhn 311 15 36.560.193.563 30.108.815.197 
2. NgiximuatrátintrirácngAnhn 312 16 21.546.491.195 1.701.591.916 
3. Thuvàcác khoãn phâi npNhàniràc 313 17 1.733.119.334 745.905.719 
4. Phái trângithi lao ding 314 6.667.070.371 8.230.122.371 
5. Chi phi pháitrãngnhn 315 18 1.894.991.288 1.126.834.025 
6. Phãitrãngânhnkhác 319 19 960.185.075 892.169.660 
7. Qu5 khen thithng, phác 1?i 322 10,448,232.186 590.905.773 

H. Nr dài han 330 2.654.511.362 1.937.111.362 
1. Phâitrãdàihankhác 337 19 2.654.511.362 1.937.111.362 

D - VON Cliii SO HIYU 400 95.021.314.164 98.392.367.536 

I. Vn chü s& h&u 410 20 95.021.314.164 98.392.367.536 
1. Von gop ctia chü si hthi 411 60.000.000.000 60.000.000.000 

- Cphk4u ph thông có quytn b u quyét 411a 60.000.000.000 60.000.000.000 
2. Qu9 d.0 tu phát trin 418 22.090.195.705 22.090.195.705 
3. Qu5' khác thuôc vn chü sâ htru 420 3.252.394.869 3.252.394.869 
4. Lçi nhun sau thue^ chi.ra phân phi 421 9.678.723.590 13.049.776.962 

- LNST chira phán phi 1y ke' dé'n cué'i ném 421a 4.986252.357 3.798.653.939 

trtthc 

- LNSTchuaphánphóinàtn nay 421b 4.692.471.233 9.251.123.023 

TONG CQNG NGUON VON 440 177.486.108.538 143.725.823.559 

Ha Nôi, ngày 23 thông 03 nám 2018 

Ngtrôi 1p 	 Ke toán trtr&ng 	/ o1oiám dc 

CONG 

'9 
Dng Thành Cong 	 Van Quang Ofre 	 go Duc Liru 
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CONG TV CO PHAN VICEM THU'NG MI XI MANG 
So 348 &rng Giãi Phong - Qun Thanh Xuân - Ha Ni 

BAO CÁO KET QUA HO4T DQNG KINH DOANH 
Cho nArn tãi chInh kM thüc ngày 31/12/2017 

MAUSOBO2-DN 
Don vi tinh. VND 

Thuyet 
MA so^ minh 	Näm2017 	Näm2016 

01 22 1.477.325.876.796 1.299.121.051.086 

02 23 37.529.861.995 41.684.307.754 

10 1.439.796.014.801 1.257.436.743.332 

11 24 1.391.918.946.394 1.218.721.100.778 

20 47.877.068.407 38.715.642.554 

21 25 3.691.209.782 3.424.961.243 

22 21.389.280 - 
23 

25 26 20.282.389.323 19.010.523.387 

26 26 18.393.564.022 18.155.609.057 

30 12.870.935.564 4.974.471.353 
31 28 812.123.055 11.785.818.996 
32 29 579.341.453 5.138.582.610 

40 232.781.602 6.647.236.386 

50 13.103.717.166 11.621.707.739 

51 30 3.218.628,125 2.370.584.716 

52 - - 
60 9.885.089.041 9.251.123.023 

70 31 782 698 

CIII TIEU 

1. Doanh thu ban hang vã cung cp dich vi 

2. Các khoãn giâm trr doanh thu 

3. Doanh thu thuãn ye ban hang và cung cp djch 
Vt..' 

4. Giávtnhàngbán 

5. Lçi nhun gp ve^ ban hang vi cung cp dch v 

6. Doanh thu hoat dng tài chInh 

7. Chi phi tài chinh 

- Trong do: CM phi läi vay 

8. Chi phi ban hang 
9. Chi phi quán li doanh nghip 
10. Lçn nhun thun fir hot dng kinh doanh 
11. Thu nhpkhãc 

12. Chi phi khác 

13. L9'i uhun khäc 

14. Tong 19i nhun k toán trirô'c thud 
15. Chi phi thu TNDN hin hành 

16. Chi phi thud TNDN hoãn Ji 

17. Lçn nh4n san thud thu nhp doanh nghip 

18. Lãi co' ban trên co-' phiu 

Ngtrô'i lp Kt toán tru&ng 

Ha Nói, ngày 23 thOng 03 nOm 2018 

oc 

CO PHAN 

THUONG MA 

ôDfrcLLru 

 

Bang Thành Cong Van Quang Buc 

6 



	

13.103.717.166 	11.621.707.739 

	

881.790.630 	513.567.777 

	

1.056.792.829 	1.051.227.083 

	

21.389.280 	 - 

(2.519.913.294) (5.666.671.237) 

12.543.776.611 7.519.831.362 

16.208.113.105 6.368.307.116 
(10.519.124.530) 2.745.761.565 

	

26.211.352.378 	(5.785.280.728) 

	

(1.865.008.165) 	(4.314.013.652) 

	

(748.316.000) 	(729.292.000) 

	

41.830.793.399 	5.805.313.663 

	

(267.918.182) 	(1.137.318.182) 

	

- 	4.566.363.636 

	

- 	(33.000.000.000) 

	

13.000.000.000 	 - 

2.519.913.294 1.709.336.938 
15.251.995.112 (27.861.617.608) 

(2.941.460.400) (2.958.640.900) 
(2.941.460.400) (2.958.640.900) 
54.141.328.111 (25.014.944.845) 

28.057.782.696 53.072.727.541 

(21.389.280) - 
82.177.721.527 28.057.782.696 

Ha Noi,ngay 23 tháng 03 nám 2018 

dc 

ONG 
!( COPHAN °J / 

THWJNGMAIh 

\ c- 

CONG TY cO PHAN VICEM TH1JNG M41 XI MANG 
So 348 duing Giâi Phong - Quãn Thanh Xun - Ha Ni 

a 

17 

BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN TE 
(Theo phzrongphdp gián t'iêp) 

Cho näm tai chInh kêt thüc ngày 31/12/2017 
MAUSOBO3-DN 

Dan vjtInh: VND 

Nãm 2017 	Näm 2016 

Lii 

CIII TLEU Ma so- 

1. LUU CHUYEN TIEN Te BOAT BONG KINH DOANH 

1. Lnhuntrtrcthu 01 
2. Biêu chinh cho các khoãn 

- Kh&u hao TSCD Va BDSDT 02 

- Các khoãn dr phOng 03 

- Lãi, 16 chênh 1ch t' giá hM dodi do dánh giá lal 04 
cãc khoãn miic tin t8 có gc ngoi t 

05 
Lqi nhun tfr hot ding kinh doanh triroc 

08 
thay di vn km dng 
- Tang, giâm các khoàn phãi thu 09 
- Tang, giám hang tn kho 10 

- Tang, giãm các khoãn phài trã (Khong ke^ lAi vay phãi 
trã, thud thu nh.p doanh nghip phài np) 

- Thue thu nhp doanh nghip dd np 15 
- Tin chi khác cho hoat dng kinh doanh 17 
Liru chuyên tiên thuãn tfr hot dng kinh doanh 20 

II. LUU CHUVEN TIEN Tff BOAT BONG DAU TIY 
Tin chi d mua sam, xây dijng TSCE) và các tãi san 21 

1 
• dài hp khác 

2. Tin thu tir thanh Is', nh.rçmg ban TSCD 22 

3. Tin chi cho vay, mua các cong ci nçc cOa ctcm vi khác 23 

Tin thu hi cho vay, ban 1ai các cong cu nq cOa dn 
24 

• vi khác 
5. Tin thu ]Ai cho vay, c6 tirc và hi nhun di.roc chia 27 

Liru chuyên tién thun tr hot dng du tr 30 
IH. LUU CHUYEN TIEN TU BOAT BONG TM CHINH 
1. Ctc,1vinhundatra cho chus&hthi 36 

LLru chuyn tin thun tr hot dng tài chInh 40 
Lru chuyn tin thun trong nãm 50 

Tin và tirolig throng tin du näm 60 

Anh huâng cüa thay d& t giá ngoi ta. 61 
Tien và tirolig throng tiên cu& näm 70 

Ngu?ri hp 	 K toán tru&ng 

Ding Thành Cong 	 Van Quang B.rc 
	 DIrc Liru 
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CONG TY CO PHAN VICEM THUNG MAI XI MANG 
Pq So 348 ththng Giãi Phong - Qun Thanh Xuãn - Ha Ni 

THIJYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 	 MAU SO B09 - DN 
Các thuyet  minh nay là môt b5phn hctp thành va cn thrcrc doe &ng thai v&i báo cáo tai chinh kern theo 

1. BC DIEM HOT DQNG CUA DOANH NGHIP 

Hinh thfrc s& hUu On 

Cong ty C65  ph.n Vicem Thi.rcmg mi Xi màng hot dng theo Giy chrng nhn däng k' doanh nghip 
Ian dAu ngày 02/07/2007 và Giy ching nhn dang k' doanh nghip so 0100105694 thay dôi Ian thr 7 
ngày 04/04/2016. 

Von diu le là 60.000.000.000 VND. Co- phiu cüa Cong ty thrçic niêm yt và giao djch trên S& giao dch 
Chirng khoán Ha Nti vói ma cO phiêu là TMX. 

Ngành ngheA  kinh doanh và hot dng chinh 

• Cung irng và quãn 12 ngun lao dng; 

• Dai l' du lich; 

• Bàn buôn nông, lam san nguyen lieu (trr g 	tre, n(ra) và dng 4t sng; 

• Buôn bàn thrc phâm. 

• Bàn buôn chuyên doanh khác chua dugc phân vào dâu; kinh doanh vt nr, thiét bj, phii tüng, phii 
gia, bao bI (ph,ic vi san xut xi mang, dan dung và cong nghip); 

__ • Nhà hang và các djch vi an ung phic vi hru dng; 

• Kinh doanh cãc mat hang din tt, din may, din lanh,  ôtO, xe may, xe dp; 

• Bàn lé hrcmg thrc, thirc phm, d8 ung, thuc là., thuc lao chim t5 trQng ldn trong các cüa hang 

Pq 
kinh doanh tng hcip; 

• Bàn buôn may móc, thit bj và phi tüng may khác; 

• Bàn buôn thit bj và linh kin din ti, vin thông; 

• Bàn buOn ô tO và xe có dng co,  khác; 

• Bàn buôn vt lieu, thit bj lap dt khác trong xây dung; 

• My drng cong trInh ky thut dan ding khác; 

• Kinh doanh bAt dng san, quyn sCr ding dAt thuc chü sO hUu, chü sir ding hoc di thuê; 

• Hot ding vui choi giâi tri khác chua &rcc phãn vào dâu; 

• Vn tãi hành khách thrrng b6 khác; 

• Vn tãi hánh khách yen bin và vin duang; 

• Hot dOng djch vu ho-^  trçi kinh doanh khác con lai  chin &rçic phàn vào dâu. 

N 	 Chu k' san xuAt, kinh doanh thông thithng cüa Cong ty duçc thijc hin trong th&i gian khOng qua 12 
thàng. 

a 
Cu true cong ty 

Tni sO chinh cUa Cong ty dt tai  so 348 Duông Giãi Phóng, Phi.rang Liit, Thanh Xuân, Ha Ni. Cong ty 
CO mot Don vi tric thuc là Chi nhành Thai Nguyen t?i  Phirng Phü Xâ, Thành ph 05  Thai Nguyen, Tinh 
Thai Nguyen hot dng bàn xi mang. loan bo hoat ding cüa Chi nhánh Thai Nguyen duc hach  toàn 
t.p trung tai  Van phOng Cong ty (khOng lp báo cáo tài chinh niêng cüa Chi nhánh). 

2. NIEN DQ KE TOAN, DON VI TIEN TC SITJ' DVNG  TRONG Kt TOAN 

Niên do ke^ toán cüa Cong ty bat du tir ngày 01 thàng 01 vi kt thüc vào ngày 31 thàng 12 nàm throng 
lich. 

1 
Dan vi tin te sO ding trong kê toán: Dông Vit Nam (VND). 
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CONG TY cO PHAN VICEM TIIIX(ING MI XI MANG 
PR 	 so 348 dung Giãi Phong - Qun Thanh Xuân - Ha Ni 

THUYET MINIH BAO CÁO TA! CHIINH 	 MAU sO B09 - DN 
07 	 Các thuyê't minh thy là m0f b6phn hp thành va can thtic dQc ding rh&i vói báo cáo tat chinh kern theo 

3. CHUANMVCVACHEDOKETOANAPDVNG 

Bao cáo tái chinh kern theo duc trIrih bay b&ng Dng Viêt Nam (VND), dirçic Ip dira trên các nguyen 

r, 	
täc ke^ toán phü hçp vài quy djnh cüa Ch d k toán doanh nghip ban hành tai  Thông tu s 
200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, Thông tu so 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 cüa Bi Tài 

R 	
chinh, Chuân rnirc k toán Vit Nam và các quy djnh pháp 1 có lien quan dn vic lp và trInh bay Báo 
cáo tái chInh. 

4. TOM TAT CAC CHINH SACH Kt TOAN CHU YEU 

Cur s& lp báo cáo tài chinh 

Báo cáo tài chinh thrcc Up trên ca sà ke^ toán d6n tIch (tth mt s6' thông tin lien quan dn luu chuyn 
tin t), theo nguyen tc giá gc, dija trên giá thit hoat dng lien tuc. 

U'&c tinh ktoán 

Vic lp báo cáo tài chinh tuân thu theo các Chun mtic k toán Vit Nam, Ch8 dO U toán doanh nghip 
và cac quy djnh pháp I có lien quan den vic 1p va trinh bay báo cáo tài chinh yêu câu Ban Giám dôc 
phài cO nhUng uâc tinh va giã djnh ãnh huông dn s6 1iu báo cáo ye Cong nçi, tài san Va vic trInh bay 
các khoãn cong no và tài san tiêm tang t?i  ngày l.p báo cáo tài chinh cQng nhi.r các so Iiu báo cáo ye 
doanh thu và chi phi trong su6t näm tài chinh. Kt qua hoat dng kinh doanh thirc tê có the khác vài các 
uâc tinh, giã djnh dt ra. 

N 	 Tin và các khoãn tuong duo'ng tin 

N 	 Tin phàn ánh toàn bO s6^ tin hin có cüa Cong ty tai  ngày kt thüc niên dO ke^ toán, bao gm tin mat, 
tiên gCri ngàn hang không kS' han và tin dang chuyn. 

Các khoàn tucmg ducing tin phan ánh các khoãn du tu ngân han có thai han thu hi không qua 03 
tháng kê tir ngày dâu tucO khã nang chuyn d,i & dàng thành mOt  krcrng tiên xác djnh Va không Co rUi 
ro trong vic chuyên dôi thành tin ti thai dim báo cáo, diryc ghi nhn phü hcrp vài quy djnh cüa r 	Chuân mrc kê toán Vit Nam so 24 - Báo cáo luu chuyn tiên t. 

r'i 	 Các khoãn phãi thu vä dir phOng phãi thu khO dOi 

Các khoân phài thu duqc theo dOi chi tit theo kS' han gc,  kS' han cOn  lai tai thai dim báo cáo, di 

N 	
tuçmg phai thu, loai nguyen t phai thu và các yu to khác theo nhu câu quãn l cüa Cong ty. Vic phãn 
loai các khoãn phãi thu là phài thu khách hang, phãi thu khác thrcic th%rc hin theo nguyen the: 

• - Phãi thu cUa khách hang gm các khoán phãi thu mang tinh thi.rong rnai phát sinh tir giao djch có tinh 
chat mua - bàn, bao gôm cá các khoán phãi thu ye tiên bàn hang, xuât khâu fly thác cho don vi khác; 

- Phãi thu khác gm cac khoàn phài thu không có tInh thucmg mai,  không lien quan dn giao djch mua 

P 

	

	 - bàn, bao gOm: Phãi thu ye iai cho vay, lai tiên giri; các khoàn dã chi hO;  các khoàn ben nhn fly thác 
xuât khâu phài thu hO cho ben giao fly thác; phãi thu ye tien phat, bôi thi.rOng; các khoãn trn ing; 
cm c, k cugc, k quy, cho muçrn tài san... 

Cong ty can ctr kS'  han cOn lai tai thai dim báo cáo cüa các khoàn phãi thu d6 phân loai là phãi thu dãi 
han hoc ngn han. 

Các khoân phài thu dugc ghi nhn không vtro't qua giá tij có the^ thu hM. Du phOng phãi thu khó dOi 
ducrc trIch lp cho nhUng khoân phãi thu dã qua han thanh toán tir trên sáu thang trô len, hoac  các khoãn 
phài thu ma nguai nv khó có khã nang thanh toán do bj giài th, phá san hay các khó khän tuong tr phü 
hcp vói quy djnh tai  Thông ttr so 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 cüa BO Tài chinh và Che^ dO kê 
toán doanh nghip hin hành. 

N 



CONG TY CO PHAN VICEM TH1rcNG MAI XI MANG 
Si 348 thr?mg Giãi Phóng - Qun Thanh Xuân - Ha Ni 

THUYET MINI! BAO CÁO TA! CH!NH 	 MAU SO B09 - DN 
Các thuyé't minh nay là mç5t b$ph4n hop thành va ccn duçic doe d&ig thai vai báo cáo tài chinh kern theo 

Hang tn kho 

Hang tn kho dirge xác djnh trên co s& giá thAp hon gita giá ge và giá td thuAn có the thi.rc hin thigc. 
Giá gôc hang ton kho bao gm chi phi mua, chi phi ch& bin và các chi phi lien quan trre tip khác phát 
sinh dê CO thrgc hang thn kho ô da dim va trng thai hin ti. Giá gôc eüa hang ton kho dugc xác djnh 
theo phucrng pháp bInh quân gia quyn. Giá tri thuAn cO the thirc hin dirgc dirge xác djnh bang giá ban 
isOc tinh trir các chi phi de hoàn thành, chi phi tip thj, ban hang và phan phôi phát sinh. Hang ton kho 

• 
ducc hach  toán theo phircing pháp ké khai thumg xuyên. 

Dir phOng giãm giá hang tn kho dirge trich lp theo cáe quy djnh ke^ toán hin hãnh. Theo dO, Cong ty 
dirge phép trIch lp dij phOng giãm giá hang ttn kho, hOng, kern phãm chat trong trumg hgp giá trj thc 
té cüa hang ton kho eao hon giá tri thu&n có th e^ thrc hin dirge tai thri diem kêt thüc kS'  kê toán. 

TILl sin co" dinh hthi hinh vIL khu hao 

Tài san c djnh hilu hInh dirge trInh bay theo nguyen giá trir giá trj hao mon ly kê. Nguyen giá tài san 
co-  djnh hüu hlnh bao gôm giá mua và toILn b6 eãe chi phi khác lien quan trirc tiêp den vic dim tài san 
vao trng thai sn sang si:r dung. Nguyen giá tãi san cO djnh hüu hInh do tr lam, tij xây dimg bao gôm 
chi phi xây dirng, chi phi san xuât thrc tê phát sinh cong chi phi lap dt và ehy thir. 

Các chi phi phát sinh sau ghi nhin ban dAu dirge ghi tang nguyen giá cüa tãi san nu ehing thire sr cãi 
thin tr?ng thai hin ti so vài trng thai tiêu chu.n ban dâu cüa tài san do, nhtr: 

- 	Thay di bO phn cüa tai san c6 djnh hthi hlnh lam tang th&i gian sfr diing hiIu ieh, hoac lam tang 

• 
cong suât sir diing cüa ehing; hoac 

- 	Cãi ti6n b6 ph.n cüa tài san cO^ djnh h[u hInh lam tang ding ke^ chit hrcmg san phAm san xuAt ra; 
hoãc 

- 	Ap dung quy trInh cong ngh6 san xut mOi lam giILm chi phi hot dng cüa tILi san so vOi tnrâc. 

Cáe chi phi phát sinh de^ sira chüa, bão dung nhAm miie dich khôi phic hoac  duy tel khIL nang dem 'a 
ii Ich kinh té cüa tài san theo trng thai hoat dng tiêu ehuân ban dâu, không thôa man mt trong các 
diêu kin trén, dirge ghi nhn vào chi phi san xut, kinh doanh trong kS'. 

Tài sin cô djnh dirge khâu hao theo phirong pháp dirrng thang da trên th?ii gian sir dung irc tinh cña 
tài san phü hgp vài khung kMu hao quy djnh tai  Thông tir so 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 cUa B 

	

- 	 Tài chinh. ThOi gian khu hao cu the cüa các loai tài san cO djnh nhu sau: 

a Nim 
Nhàci:ravatkintthe 	 10-50 
Phirong tin 4n tai, truyên dAn 	 06 - 10 
Thiêt bj quãn l' 	 03 - 06 

Chi phi xây drng cot ban dô dang 

• Chi phi xây dung Co bjLn d& dang dirge ghi nhn theo giá gc, phân ánh các chi phi lien quan trrc ti&p 
(bao gôm cã chi phi lai vay cO lien quan phIL hçip vOi chinh sách kê toán cUa Cong ty) den các tài san 

• dang trong qua trinh xây dirng, may mOe thit bj dang lap dat  de phiic vi cho m1ie dich san xuAt, cho 
thuê và quàn l cOng nhtr chi phi lien quan dn vic sira cha tILi san cô djnh dang thirc hin. Vic khâu 
hao eác tài san nay dirge ap ding ging nhir vOi eác tài san khac, bat dâu tir khi tài sin a vao trng thai 

	

— 	 sAn sang sCr diing. 



_ 	 CONG TV CO PHAN VICEM THU1NG MI XI MANG 
S o^ 348 di.r&ng Giái Phong - Qun Thanh Xuàn - Ha Ni 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 	 MAU SO B09 - DN 
Các thuyê't mink nay là m51 bc3phn hop thank va ccn dztçrc dQc dng rh&i vat báo cáo tat chink kern theo 

Các khoãn phãi trã 

Các khoãn nçi phãi trã thrcc theo dOi chi tit theo kS' han gc, k' han con  lai tai thai dim báo cao, dM 
tucmg phài trâ, loai nguyen t8 phai trã va cac yêu to khác theo nhu câu quãn l' cüa Cong ty. Vic phãn 
loai cac khoàn phãi trã là phài trã ngixOi ban, phãi trã khác ducc thirc hin theo nguyen the: 

- 	Phài trâ ngtthi bàn gèm các khoàn phãi trã mang tInh thuxmg mai  phát sinh tir giao dch có tInh 
chat mua-bán; 

- 	Phài trà khác gm cac khoãn phãi trã không cO tinh thuong mai,  không lien quan dn giao djch 
mua, bàn, cung cap hang hóa dich vii, bao gm: Phãi trà ye ii vay; Co tCrc và lcyi nhun phài trã; 
chi phi heat  dng dâu tu tài chfnh phãi trã; các khoàn phài trà do ben tMr ba chi hO;  mrqn tài san; 

17 	 phài trã ye tiên pht, bôi thrOng; tài san phát hiOn  thira chua rO nguyen nhãn; phài trã ye các 
khoàn bào hiêm xã hôi, bão hiêm y tê, báo hiêm that nghip, kinh phi Ong doàn; các khoãn nhn 
kcijçic,k'quy... 

"7 ........................... 
Cong ty can cu ky han  con  lal tai thai diem bao cao cua cac khoan ng phai tra de phan loai Ia dai hn 
ho.c ngän han. 

— 	 Các khoàn ng phãi ha di.rçic ghi nhan không thp han nghia vii phài thanh toãn. Khi cO các bng chirng 
cho thây mOt  khoán ton that có khà nang xãy ra, Cong ty ghi nhn ngay mOt  khoãn phãi trà theo nguyen 
the th.n trQng. 

— 	 Chi phi phãi trã 

Chi phi phãi trã ducic ghi nhn dra trén các rc tInh hcxp l' ye các khoàn chi phi thirc tê phai trã, so tiên 
phãi trã cho các djch vii dã sir ding trong nãm do chua có hóa dan hoc chua dü ho so, tai 1iu ke toán. 

Ghi nhn doanh thu 

Death thu duçxc ghi nhn khi kt qua giao djch thrçc xác djnh mOt  cách dáng tin cy và Cong ty có khã 
näng thu ducxc các Igi ich kinh th tfr giao djch nay. 

— 	 Death thu bàn hang duqc ghi nhn khi dng thOi thOa man tat cà näm (5) diêu kin sau: 

- 	Cong ty dâ chuyn giao ph &n ion rüi ro và lçri Ich gn lin vOi quyn so hilu san ph.m hoc hang 
hóa cho nguOi mua; 

- 	Cong ty không con nm giQ quyn quan 1 hang hOa nhu ngi.rOi sO hUii hang hóa hoc quyn kim 
soát hang hoa; 

77 - 	Doanh thu duçic xác djnh tuang di chic ch&n; 
- 	Cong ty së thu dugc lçri ich kinh te^ ttr giao djch bàn hang; và 
- 	Xác dnh di.rçic chi phi lien quan dn giao djch bàn hang. 

N 	 Doanh thu cho thuê bt dng san thrçc ghi nhn thee phuang pháp duOng thang trong su& thOi gian 
cho thuê. Tin cho thuê nhn trirâc cüa nhiu kS'  duçic phân b vào doanh thu phu ha vi thai gian 
cho thuê. 

Doanh thu hot dng tài chInh bao gm: lãi tin gCri và các khoân chit khu thanh toán... Cu tM nhu 
sau: 

- 	Lãi tin gri duic ghi nhán trén cci sO dn tich, duçic xác djnh trên so du các tài khoàn tiên gui và 
lAi suât áp dung theo thông báo cia ngãn hang; 

- 	Chit khu thanh toán duçic ghi nhn theo thông báo cüa các nhà cung cp hen ca sO chInh sách 
— 	 bàn hang cüa nhà cung cap  timg giai doan va s o^ tiên Cong ty trà tnrOc cho các nha cung cap. 

ii 

Li 



CONG TV CO PHAN VICEM THU€NG M1 XI MANG 
PR 	 So 348 durng Giãi Phóng - Qun Thanh Xun - Ha Ni 

son 	 THIJYET MIMI BAO CÁO TAI CHiNH 	 MAU SO B09 - DN 
Cthc thuyet minh nay là mç5t b5 phán hop thành va cn dwçrc dQc dng thai v&i báo cáo tài chinh kern theo 

FIq 	 Cong cii tài chinh 

Ghinhin ban dau 

Tài san tai chinh 

Tai ngày ghi nhn ban dAu, tài san tai chinh dirge ghi nhn theo giá gc cong các chi phi giao djch CO 

lien quan tnjc tiêp den vic mua sam tài san tài chInh do. Tài san tài chinh cüa COng ty bao gOm tiên 
mt, tiên gri ngän han, các khoân phai thu khách hang và các khoàn phâi thu khác. 

Cóng no,  tàichinh 

T?i ngày ghi nhn ban du, cOng no tài chinh duac ghi nhn theo giá gc cong vó'i các chi phi giao djch 
có lien quan trirc tiêp den vic phát hành Cong no tài chinh do. Cong no tài chInh cüa Cong ty bao gôm 
các khoán phài trã ngtr&i ban và phâi trá khác, các khoãn no và các khoàn vay, chi phi phài trá. 

Ddnh giá 1ii sau ln ghi nhiin ban dáu 

Hin tai,  chi.ra CO quy djnh ve^ dánh giá lai  Cong ciri tài chinh sau ghi nhn ban du. 

Thue 

Thue^ thu nhp doanh nghip th hin tëing giá tn cüa s thus phãi trã hin ti và s thu hoãn lai. S05  

thu hin tai  phái trá thrc tinh dra trên thu nhp chju thu& trong näm. Thu nhp chju thug khac vOi lçci 
Im 	 nhun thuân dirge trmnh bay trên báo cáo k&t qua hot dng kinh doanh vi thu nhp chju thuê không bao 

gOm các khoân thu nhp hay chi phi tinh thu hoc dirge kMu tnir trong các nàm khác (bao gôm cà 106  

mang sang, nêu Ca) Va ngoài ra không bao gm các chi tiêu không chju thuê hoac không ducrc khâu trir. 

Thus thu nh.p hoân li dirge tinh trên các khoãn chênh 1ch giva giá trj ghi sO^ và co s& tinh thue^ thu 
nhp cüa các khoàn mic tài san hoc Cong no trén báo cáo tai chinh va d.rçic ghi nhn theo ph.rcmg pháp 
bang can di kê toán. Thue^ thu nhp hoãn lai  phãi trã phai dticic ghi nhn cho tat Ca CáC khoãn chênh 
1ch tam thsi cOn tãi san thuê thu nhp hoan lai chi dirge ghi nhn khi chäc chän có dü igi nhun tinh 
thuê trong tuo'ng lai d8 kh&u tth các khoàn chênh loch tam thOi. 

Thuê thu nh.p hoan lai thrçic xác dnh theo thuê suât dçr tinh s áp dung cho näm tai san ducic thu hôi 
hay no phãi trã duac thanh toán. Thug thu nhp hoãn li dirge ghi nhn vào Báo cáo kêt qua hot dng 
kinh doanh và chi ghi vào vn chü so hthi khi khoàn thué dO CO lien quan den các khoán ml?c  &rçrc ghi 
thang vao von chO sO httu. 

Tài san thus thu nhp hoän lai và no thue^ thu nhp hoân lai  phãi trâ dirge bO trir khi Cong ty cO quyn 
hçip pháp dé bü trr gift tài san thuê thu nhp hin hành vOi thuê thu nhp hin hành phài np Va khi cáo 

RR 	 tai san thue thu nhp hoãn lai va no thue^ thu nhap hoãn lai phai trã lien quan tOi thue thu nhp doanh 
nghip dirge quan 1 bOi cüng mot Co quan thus va Cong ty cO dir djnh thanh toán thuê thu nhp hin 
hành tren Co sO thuân. 

rl 	 Vic xác djnh thus thu nhap doanh nghip can cO vào các quy djnh hin hânh ye thug. Tuy nhiên, nhung 
quy djnh nay thay dôi theo timg thOi kS' và vic xác djnh sau cOng ye thuê thu nhp doanh nghip tOy 
thuc vào kêt qua kiêm tra cOa co quan thu8 CO thm quyên. 

— 	 Các loai thus khác dtxcrc ap dung theo các quy djnh thu hin hành ti Vit Nam. 

Các ben lien quan 

Các ben dirge coi là ben lien quan vOi COng ty nu cO khã näng kim soát hoc cO ành hirOng dáng k 
dôi vOi Cong ty trong vic na quyêt djnh cac chinh sách tãi chinh va hoat dng hoac cO chung các thành 
viên quãn l chO chôt hoc cOng chju sr chi ph6i cOa mot cong ty khác. 



CONG TY CO PHAN VICEM TRUONG M41 XI MANG 
so 348 throng Giài PhOng - Qun Thanh Xuân - Ha Ni 

R 	THUYET MIMI BAO CÁO TA! CH!NH 	 MAU SO B09 - DN 
Các thuyr minh nay là m5r b6ph4n hcip thành va cdn du-cxc dQc dng thai vôi bdo cáo tài chInh kern theo 

Các Ca nhãn cO quyn trrc tip hoc giãn tip bik quyt dn den có ãnh hiimg dáng kê  tâi Ong ty, k Ca 
các thãnh viên mt thiêt trong gia dInh cüa cac Ca nhãn nay (b, me, vg, chông, con, anh, chi em rut). 

Các nhân viên quân 1 chü ch6t có quyn va trách nhiém ve vic lp k8 hoach, quâri 1 và kim soát cac 
hot dng cUa Cong ty: nhung ngithi 1nh dao,  các nhân viên quãn 1 cüa Cong ty và các thành viên mt 
thiêt trong gia dinh cüa các Ca nhn nay. 

Các doanh nghiêp do các cá nhân thrgc nêu & trên n.m trrc tip hoc gián tiêp phAn quan trong quyên 
biêu quyêt hoc thông qua vic nay ngi.rài do cO th6 có ãnh hrOng dang ké tâi Cong ty, bao gôm nhng 
doanh nghip duqc so hüu b&i nhung nguñ länh do hoac các cô dông chmnh cüa Cong ty và nhUng 
doanh nghip có chung mt thành viên quàn 1 chü chOt vOl Cong ty. 

5. TIEN VA CAC KHOAN TU'1NG DIXOG TIEN 

31/12/2017 01/01/2017 
VND VND 

11111 Tin mat 6.548.428.000 2.528.325.000 
Tin gOi ngân hang 37.629.293.527 25.529.457.696 
Các khoàn tuang disang tiên (*) 38.000.000.000 - 

Cong 82.177.721.527 28.057.782.696 

(*): 

 

LA các khoãn tin gcri có kS'  hn ttr 1 tháng den 3 tháng tai  Ngán hang Nông nghip và PTNT chi 
nhánh Nam Ha Nii và Ngân hang TMCP Du tii và phát trin Vit Nam vOl 1i suât tir 4,8%/näm dn 
5,3%/nãm. 

6. DAU TV NAM GI1U DEN NGAY DAO HN 

31/12/2017 01/01/2017 

r 11 VND VND 

Tin gi cO kS'  hn ti Cong ty tài chinh xi mang 20.000.000.000 25.000.000.000 
Ti&n gCri có kS'  hn tai Ngân hang Nông nghip và Phát 

- 8.000.000.000  
IR trin Nông thôn - Chi nhánh Nam Ha Ni 

Cong 20.000.000.000 33.000.000.000 

7. PHAI THU NGAN RAN CUA KHACH HANG 

31/12/2017 01/01/2017 
VND VND 

CôngtyCP SânxutvàTh.rangmiP.P 13.021.850.996 - 
Cong ty TNHH San xut vt 1iu mOi A Au 7.4 17.003.850 7.4 17.003.850 
Cong ty C o^ phn TM và Djch vi vn tài An Châu 1.988.965.675 9.307.239.099 
Các khách hang khác 57.666.345.870 79.202.782.853 — Cong 80.094.166.391 95.927.025.802 
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CONG TY CO PHAN VICEM THUONG M1 XI MANG 
So^ 348 &rông Giãi Phóng - Qun Thanh Xuân - Ha Ni 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHIN!! 	 MAU SO B09 - DN 
Các thuyê't minh nay là m5t bphan  hçxp rhành và ccn duçic dQc dng thai vói báo cáo tai chinh kern theo 

8. PHAI THU NGAN HN KHAC 

21 !l/flNIT 
	

01/01/2017 

Cong ty TNHH MTV Xi mäng Tam Dip 
Phãi thu thus Thu nhp Ca nhân 
Phãi thu khác 

Cong 

GIá trj 	Dir phông Giá trj 	Dir phông 
VND 	VND VND 	VND 

- 	- 134.802.840 	 - 
714.095.329 	 - 367.364.308 	 - 
223.263.908 	 - 373.514.175 	 - 

937.359.237 	 - 875.681.323 	 - 

9. Dtf PHONG PHAI THU NGAN H4N KILO DO! 

Näm 2017 	Näm 2016 

So dir du näm 
TrIch 1p dir phông 
Hoãn nhp dir phông 

So dir cui nàm 

VND 

(37.847.604.675) 

VND 

(36.796.377.592) 
(4.212.589.449) (5.443.602.388) 

3.155.796.620 4.392.375.305 

(38.904.397.504) (37.847.604.675) 

14 



COng ty TNHH San 
xut vt 1iu mài A Au 
Cong ty TNHH MTV 
Thành An 
Nguyen Cao Son 

Lê Thj Thu Khuyén Trên 3 nãm 
(Nguyen Cao Tin) 
Cong ty TNHH TOng Tr 2-3 näm 
Nam (*) 
Các khách hang khác 

Cng 

31/12/2017 01/01/2017 
ThM gian 

Giá gc 	
Giá trl có Thm gian 

Dir phông Giá g& 	
Giá tn có 

Dii' phOng 
qua hn the thu hi qua han the thu hi 

Näm VND 	VND VND 	Nãm VND 	VND 	 VND 

Trên 3 näm 7.417.003.850 	 - 7.417.003.850 	Trên 3 näm 7.417.003.850 	 - 	7.417.003.850 

Trên 3 näm 	2.879.296.627 

Tr8n3 näm 	5.183.454.449 

4.566.180.250 - 	4.566.180.250 	Ti 1-2 näm 4.671.180.250 2.335.590.125 2.335.590.125 

17.423.528.225 1.407.278.926 	16.016.249.299 19.304.136.724 2.416.362.402 16.887.774.322 

40.311.676.430 1.407.278.926 	38.904.397.504 42.599.557.202 4.751.952.527 37.847.604.675 

2.842.213.029 

- 	2.879.296.627 Trên 3 nàm 3.059.187.900 - 	3.059.187.900 

- 	5.183.454.449 Trên 3 näm 5.183.454.449 - 	5.183.454.449 

- 	2.842.213.029 Trên 3 nãm 2.964.594.029 - 	2.964.594.029 

CONG TY CO PHAN VICEM THU€NG MM XI MANG 
S6 348 &thng Giãi Phong - Qun Thanh Xuân - Ha Ni 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 	 MAU SO B09 - DN 
Các thuyt mink nay là tn5t bo phcn hqp thank và can dutic dQc dng th&i vái báo cáo Sal chink kern theo 

10. N1XAU 

(*) Cong ty xác djnh dày là khoãn nçi khOng có khà näng thu hi và dang tin hành hoàn tAt ho^ so de;' khâi kin Cong ty TNHH TOng Nam ra tOa an. Theo do, tai ngày 
31/12/2017 Ban Giám dc COng ty dà quyt djnh trich lp dr phOng vâi ti l 100% giá trj khoán cong nçi phãi thu nay. 
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CONG TY CO PHAN VICEM THNG MJI XI MANG 
So 348 dithng Giãi Phong - Qun Thanh Xun - Ha Ni 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINIH 	 MAU SO B09 - DN 
Các thuyet minh nay là m5t b5 ph4n hxp thành và can ditcrc dQc ding th6i v&i báo co tài chinh kim theo 

a 

11. HANG TON KIlO 

31/12/2017 01/01/2017 
Giá g6c 	Dtr phông 	Giá g& 	Dir phông 

VND 	VND 	 VND 	VND 

Hang dang di trên clir?ing 	16.668.546.381 - 	5.585.384.025 	 - 
Hang hóa 	 3.744.189.428 - 	4.308.227.254 	 - 

Cong 	 20.412.735.809 - 	9.893.611.279 	 - 

12. TA! SAN CO D!NH  HffiJ H!NH 

Nhà cü'a Phwrng tin Thi& bI 
vt kin trüc vin W van phông 

T Tong 

VND VND VND VND 
NGUYEN GIA 
Tai ngày 01/01/2017 	15.804.010.443 2.846.285.463 177.403.776 18.827.699.682 
Muatrongnäm 	 - - 190.518.182 190.518.182 

Ti ngày 31/12/2017 	15.804.010.443 2.846.285.463 367.921.958 19.018.217.864 

GIA TRI HAO MON LUY KE 
Ti ngày 01/01/2017 	13.268.847.408 1.718.371.736 177.403.776 15.164.622.920 

KhAu hao trong nãm 	 358.729.620 281.931.462 47.629.548 688.290.630 

Ti ngãy 31/12/2017 	13.627.577.028 2.000.303.198 225.033.324 15.852.913.550 

GIA TR CON LA!  
Ti ngãy 01/01/2017 	2.535.163.035 1.127.913.727 - 3.663.076.762 

Ti ngày 31/12/2017 	2.176.433.415 845.982.265 142.888.634 3.165.304.314 

Nguyen giá TSCD ht kMu 	5.683.606.169 1.825.067.281 177.403.776 7.686.077.226 
hao con thding 

13. XAY DUG CO BAN DJ DANG 

31/12/2017 01/01/2017 
VND VND 

Dr an chung ci.r cao t.ng Giáp Nhj (1) 88 1.899.063 88 1.899.063 
Dr an khu nhà a ti Vinh Tuy (2) 200.000.000 200.000.000 
Dr an phm mm quãn 1 - 309.600.000 

Cong 1.081.899.063 1.391.499.063 

(1) Theo Hap dng hçrp tác kinh doanh so 268/2010/HDHTKD gifla Cong ty Coph.n Vicem 
ThLlong mai  Xi màng và Cong ty Co^ ph.n Bu tu Xây drngvà Phát triên Do thj SOngDà ye 
vic các ben thôa thun hçp tác d8 thirc hin cãc thu tiic chuân bj dâu ti.r, xin chuyên dôi miic 
dIch si'r dicing cüa 7.804,7m2  dAt và du ti.r xáy dung kinh doanh khu chung cu cao tang Giáp Nhj 
két hçrp trung tam thi.rong mai  djch viii tai ngO s6 1, Phan Dinh Giót, Phi.rérng Phuang Lit, Qun 
Thanh Xuân, Ha Ni. 
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135.000.000 

387.000.000 

522.000.000 

135.000.000 

193.500.000 

328.500.000 

135.000.000 

387.000.000 

522.000.000 

135.000.000 

193.500.000 

328.500.000 

CONG TY CO PHAN VICEM THUONG MM XI MANG 
So 348 thring Giãi PhOng - Qun Thanh Xuán - Ha NOi 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH 	 MAU sO B09 - DN 
Các thuyé't minh nay là mc5t  b5  phan  hQp thành và cdn dz4-cyc dQc thing th&i v&i báo cáo rài chInh kern rheo 

(2) Theo Hop dng tix vn lap dr an du Pr xây dung cOng trinh so^ 192/2011/TMXM - QLDA ngày 
26/02/2011, Cong ty C6 ph an Vicem Thirong mai  Xi mang và Cong ty Co ph-an Tu van Dâu fir 
và Thiêt kê My drng Vit Nam (CDC) dà thng nMt vic lp dr an Dâu Pr xây dirng khu nhà ô 
kêt hop trung tam thirong mai  djch vii tai VTnh Tuy. Tuy nhien, UBND Qun Hai BA Trimg 
không dOng xây di,rng chung cu cao tang, chi chap nhn chuyên dôi khu dat sang xây dirng 
cong trInh djch vi thucrng mai  và van phOng lam vic vOi quy mO thp tang. 

Theo Nghj quyt Hi dng quãn trj s6 856/NQ-HDQT ngày 24/10/2012, Cong ty dã quyt 
djnh tam dirng dâu Pr 02 dr an nêu trên trong th&i gian khoãng 3 näm. Theo Nghj quyét Hi 
dông quãn trj so 299/NQ-HDQT ngày 24/3/2017, Cong ty dã dánh giá hiên trang cüa dr an 
trên co s& cac quy djnh mi ve^ dAu tix, kinh doanh bt dng san cüa Nhà nuc; xây dijng 
phtrangan báo cáo va xin kin cOa Tng cong ty Cong nghip Xi mang Vit Nam Va dã 
duc Tong cong ty thôa thun chO truang dAu tu v&i phuang an 1ra chçn dOi tác thành lp 
pháp nhan dê dâu tu dir an theo dung quy djnh cüa pháp 1ut. 

14. TAI SAN CO D!NH  VO H!NH 

Phnmm 

	

may tInh 	 Tong 

	

VND 	 VND 

NGUYEN GIA • Ti ngày 01/01/2017 

Tang trong nàm 

Ti ngày 31/12/2017 

GIA TRI HAO MON LUY KE 

Poll Ti ngày 01/01/2017 

KMu hao trong nãm 

Ti ngày 31/12/2017 

GIA TRI CON L31 

Tai ngày 01/01/2017 

TO ngày 31/12/2017 

Nguyen giá TSD hêt khâu hao con s.t dung 

N 

a 

	

193.500.000 	193.500.000 

	

135.000.000 	135.000.000 
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CONG TY CO PHAN VICEM THIJ(YNG MI XI MANG 
So 348 dir~qia Giài Phón - Ouân Thanh Xuãn - Ha Nôi 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 	 MAU SO B09 - DN 
Các rhuyt minh nay là m5t b5phin hcrp thành và ccn dwcrc dQc dng th&i vôi báo cco tài chinh kern theo 

15. PHAI TRA NG1f11 BAN NGAN 1LN 

31/12/2017 	 01/01/2017 

Cia tn 
S 	 Gia tn 

	

cO khã 	 . 

	

S AO có khã 

	

nang tra nq 	 näng tra nq 

VND 	 VND 	 VND 	 VND 

Cong ty TNHH MTV Ximang 17.439.750.129 
Vicem Hoàng Thch 
Côngty TNHH MTV Ximng 11.347.473.480 
Vicem Tam Diêp 

Cong ty Co^ ph.n Xi mäng Bim 	
2.298.541.952 

San 
Các nhà cung cap khác 	5.474.428.002 

17.439.750.129 25.120.465.552 25.120.465.552 

	

11.347.473.480 	 - 	 - 

	

2.298.541.952 	 - 	 - 

	

5.474.428.002 	4.988.349.645 	4.988.349.645 

Cong 	 36.560.193.563 36.560.193.563 30.108.815.197 30.108.815.197 

Phãi trã ngithi ban là càc ben lien quan 
lông Cong ty Cong nghip Xi 	

428.376.492 
mang Vit Nam 
Côngty TNHH MTV Ximäng 17.439.750.129 
Vicem Hoàng Thch 
Côngty TNHH MTV Ximang 11.347.473.480 
Vicem Tam Diêp 
Cong ty Co^ phn Xi mãng Bim 	

2.298.541.952 
San 

	

428.376.492 	637.572.667 	637.572.667 

17.439.750.129 25.120.465.552 25.120.465.552 

	

11.347.473.480 	 - 	 - 

2.298.541.952 

16. NGUn MUA TRA TIEN TRIfOC NGAN RAN 

31/12/2017 	01/01/2017 

U Thj ThOy Ltrcmg 
Cong ty TNHH thit bj và phli tüng k5' thut xi màng 
RIZHAO 
Khách hông khác 

Cong 

VND 

1.347.682.440 

13.696.452.000 

6.502.356.755 

21.546.491. 195 

VND 

583.465.555 

1.118.126.361 

1.701.591.916 
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960.185.075 
19.776.660 

300.000.000 

440.598.415 
199.8 10.000 

2.654.511.362 
2.654.511.362 

VND 

892.169.660 
64.036.180 

300.000.000 
430.104.240 
98.029.240 

1.937.111.362 
1.937.111.362 

CONG TY CO PHAN VICEM THU€ING MALL XI MANG 
S6 348 thr&ng Giãi Phóng - Qun Thanh Xuân - Ha Ni 

N THUYET MINI! BAO CÁO TA! CHINH MAU SO B09 - DN 
Các lhuyê't minh nay là m3t b5phan hçp thành và can du'ç.rc dQc &ng th&i vái báo cáo tài chinh kern theo 

PIR 
17. 	THUE vA CAC IUIOAN PHAI NQP NHA N!YOC 

S6 phãi np So di np 
01/01/2017 	trong nim trong nim 31/12/2017 

VND 	 'VND VND VND 

Thugiátrjgiatäng 697.093.502 	3.629.379.240 3.953.259.638 373.213.104 
+ Van phông cong ty 715.106.519 	3.431.372. 708 3.794.126603 352.352.624 
+ Chi nhánh Thai Nguyen (18.013.017) 	198.006532 159.133.035 20.860.480 
Thuthunhpdoanhnghip (83.826.381) 	3.218.628.125 1.865.008.165 1.269.793.579 
Thug xuAt khAu - 	(837.005.400) - (837.005.400) 

N Thuthunhpcánhan 30.799.200 	1.740.406.801 1.681.093,350 90.112.651 
Thus dt, tin thuê c1t - 	2.448.169.772 2.448.169.772 - 
Cie loai thug khác - 	4.000.000 4.000.000 - 
Cong 644.066.321 	10.203.578.538 9.951.530.925 896.113.934 

Trong do: 

Sj thus phái thu nhà nuác 101.839.398 837.005.400 

Sá thuphOi Ira nhà nuác 745.905.719 1.733.119.334 

18. CHI PHI PHAI TRA NGAN RAN 

	

31/12/2017 
	

01/01/2017 

	

VND 
	

VND 

TrIch triràc chi phi ban hang 
	

1.630.245.288 
	

985.963.780 
Các khoãn chi phi khác 
	 264.746.000 

	
140.870.245 

Cong 
	 1.894.991.288 	1.126.834.025 

19. PHAL TRA KHAC 

31/12/2017 
	

01/01/2017 

Ngn han 
- Kinh phi cong doan 
- Cong ty c6 phn Minh Hoãng 

N - Nhn k qu5, k cuqc ngn hn 
- C6 tirc, içi nhun phâi trã 
- Cie khoãn phài trà, phái np khác 

Did hn 
- Nhn k qu5, k cuçc dài h?n 

'•l 
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CONG TY CO PHAN VICEM THUONG MiJ XI MANG 
S6 348 thring Giãi Phóng - Qu.n Thanh Xuân - Ha N 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH MAU SO B09 - DN 
C'ác ihuvt rnjnh nay là ,nt bO phn h9p thành và cn duic dQc ding th&i vOl bOo cáo íàí chmnh kern theo 

20. 	VON CHU Sd HUU 

Bang di chiu bin dng v6n chü s& hfru 

Von gopcua - 	A Quy dau tu - Quy khac thuçc LNSTchu'a 
chü so hrru phit trin von chü sim hiiu phân phi Cong 

VND VND VND VND VND 

Ti ngãy 01/01/2016 60.000.000.000 16.022.338.542 3.252.394.869 14.633.177.769 93.907.911.180 

LAitrongnäm - - - 9.251.123.023 9.251.123.023 
Phãn phi lçii nhun - 6.067.857.163 - (10,834.523.830) (4.766.666.667) 

T0i ngày 01/01/2017 60.000.000.000 22.090.195.705 3.252.394.869 13.049.776.962 98.392.367.536 

LAitrongnam - - - 9.885.089.041 9.885.089.041 
Phán ph6i1çsinhu.n - - - (13.256.142.413) (13.256.142.413) 

Ti ngày 31/12/2017 60.000.000.000 22.090.195.705 3.252.394.869 9.678.723.590 95.021.314.164 

Trong nãm 2017, Cong ty dã phân phi lqi nhun cüa nãm 2016 trâ ve^ tnró'c theo Nghj quy& dai  hi &ng co^ dông nãm 2017 so^ so^ 402/NQ-DHCD ngày 
20/4/2017 cüa Dai  hi dng c6 dông thung nien bao gôm Quy khen thucng phUc Içri, Qu5 thuông ban diêu hành va cô t(rc cho CO dông . Ngoai ra, Cong 
ty tam  trIch qu khen thing - phôc Iqi và qu5 thuing nguii quãn 1' tt'r Icii nhun sau thug nAm 2017 (so^ 1iu chInh th(rc së dtxçic thông qua tai  phiôn h9p 
DHDCD näm 2018), chi tiêt nhu sau: 

Näm 2017 	Nãm 2016 

Lçi nhuân chum phân phi du näm 
Lçi nhuân phãt sinh trong näm 
Phân ph6i Içri nhun 
Chi trác6tirc 
Trich qu5 du tu phát trin 
Trich qu5 khen thithng, phüc Içii 
- Trong do tam trIch tic iqi nhuán 2017 
Trich qu$' thuvng ban diu hành 
- Trong do tam inch tic lçxi nhumn 2017 

Lçri nhun chua phân phi cuii näm 

13.049.776.962 
9.885.089.041 
13.256.142.413 

3.000.000.000 

9.899.742.4 13 
4.998.217.808 

356.400.000 
194.400.000 

9.678.723.590 

14.633.177.769 
9.251.123.023 

10.834.523.830 

3.000.000.000 
6.067.857.163 
1.416.666.667 

350.000.000 

13.049.776.962 

20 



CONG TY CO PHAN VICEM THUNG MI XI MANG 
S6 348 thräng Giãi Phóng - Qun Thanh Xuãn - Ha Ni 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 	 MAU SO B09 - DN 
Các thuyet minh nay là mt bO phan hQp thành và ca' in dwçv dQc dng th&i v&i báo cáo tài chinh kern rheo 

Chi tit An gop cüa chü s& hfru 

Tong Cong ty Cong nghip Xi mäng Vit Nam 
Von gOp cüa các cô dông khác 

Cong 

Co phiu 

31/12/2017 
VND 

35.786.140.000 
24.2 13.860.000 

60.000.000.000 

01/01/2017 
VND 

35.786.140.000 
24.213.860.000 

60.000.000.000 

31/12/2017 01/01/2017 
VND VND 

So ILrçrng COO phiu ding k 	phát hành 6.000.000 6.000.000 
So^ krcing co^ phiu dà bàn ra cong chOng 6.000,000 6.000.000 
- 	ph6 thông 6.000.000 6.000.000 
Se, krçing c65  phiu darig hru hãnh 6.000.000 6.000.000 
- C6 philu ph thông 6.000.000 6.000. 000 
Mçnh gia co phieu dang Itru Minh 10.000 10.000 

21. CAC KHOAN MIJC NGOAI BANG CAN DO! ICE TOAN 

31/12/2017 01/01/2017 

Ngoitcác1oai(USD) 1.294,148,5 - 
Nq khó dôi cia xü l 79.674.450 79.674.450 

22. DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DCH V11 

Giá ve,n hang bàn bàn xi mäng 
Giá ve,n hang bàn Clinker 
Giá v6n djch vii cho thuê kho 

Cong 

NAm 2017 Näm 2016 
VND VND 

1.461.895.067.000 1.290.903.641.992 
7.343.127.175 - 
8.087.682.621 8.217.409.094 

1.477.325.876.796 1.299.121.051.086 

Näm 2017 Nâm 2016 
VND VND 

37.529.861.995 41.684.307.754 

37.529.861.995 41.684.307.754 

Nãm 2017 Näm 2016 
VND VND 

1.378.118.828.380 1.211.984.517.432 
7.185.492.955 - 
6.614.625.059 6.736.583.346 

1.391.918.946.394 1.218.721.100.778 

Doanh thu kinh doanh xi màng 
Doanh thu kinh doanh Clinker 
Doanh thu cho thuê tài san 

Cong 

23. CAC KHOAN GUM TRU' DOANH THU 

Chi& khAu thircmg mi 

Cong 

24. GU VON HANG BAN 
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CONG TY CO PHAN VICEM THU'UNG MJ XI MANG 
So 348 dung Giãi PhOng - Qun Thanh Xuãn - Ha Ni 

THUYET MIN}I BAO CÁO TA! CHINH 	 MAU SO B09 - DN 
Các thuyê'r minh nay là mot b5 phan hQp thành và can dztçic dQc dng thai vói báo cáo tài chInh kern theo 

25. DOANH THU TA! CHINH 

	

Näm 2017 	Näm 2016 

	

VND 
	

VND 

Lãi tin gCri, tin cho vay 
	

2.519.913.294 
	

1.807.878.605 
Chit khu thanh toán 
	

1.171.296.488 
	

1.617.082.638 

Cong 
	

3.691.209.782 	3.424.961.243 

26. CHI PHI BAN HANG vA CHI PHI QUAN L DOANH NGHIP 

	

Näm2017 	Näm2016 

	

VND 	 VND 

Các khoãn chi phi quãn I doanh nghip phát sinh 
trong näm 
Chi phi nhãn viên 
Chi phi diing cii, d6 dung 
Chi phi khAu hao TSCD 
Thuê, phi le phi 
Chi phi djch vi mua ngoài 
Chi phi bang tin khác 
Dr phông phãi thu khO dOi 

Các khoän chi phi ban hang phát sinh trong näm 
Chi phi nhân viên 
Chi phi dung cu, d6 dung 
Chi phi khAu hao 
Chi phi djch v%1 mua ngoãi 
Chi phi bang tin khác 

27. CHI PHI SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO 

18.393.564.022 	18.155.609.057 

11.212.759.944 10.817.165.049 
728.812.224 455.515.045 
561.176.862 181.495.454 
186.275.362 190.275.544 

1.394.876.655 1.082.261.968 
3.252.870.146 4.377.668.9 14 
1.056.792.829 1.051.227.083 

20.282.389.323 19.010.523.387 
7.279.410.966 7.545.301.181 

600.000 - 
56.087.472 56.087.472 

1.956.225.050 2.054.978.353 
10.990.065.835 9.354.156.381 

Näm 2017 Näm 2016 
VND VND 

729.412.224 455.515.045 
22.536.012.220 22.471.170.778 

881.790.630 513.567.777 
1.056.792.829 1.051.227.083 

38.585.850.446 36.289.785.175 
16.735.468.796 15.222.767.703 

	

80.525.327.145 	76.004.033.561 

	

NAm2017 	Näm2016 

	

VND 	 VND 

	

576.919.100 	7.858.508.963 

	

- 	3.822.560.032 

	

235.203.955 	104.750.001 

	

812.123.055 	11.785.818.996 

Chi phi nguyen 1iu, 4t 1iu 
Chi phi nhân cong 
Chi phi khu hao tài san c0̂  djnh 
Chi phi dr phOng 
Chi phi djch vu mua ngoài 
Chi phi khác bang tin 

Cong 

28. THU NLLP KHAC 

Nhn khuyn mai,  h 0^ trcl ttr các nhà may xi mang 
Thanh 1' TSCD 
Các khoân khác 

Cing 
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CONG TY CO PHAN VICEM THING M4J XI MANG 
N So 348 dung Giãi Phóng - Qun Thanh Xun - Ha Ni 

M 	
TJJUYET MINH BAO CÁO TA! CH1NH 	 MAU SO B09 - DN 
Các rhuyé't minh nay là mr b phn hp thành va cn duc dQC dng th&i v&i baa cáo tài chinh kern theo 

29. CHI PHI KHAC 

N 
Chi phi khuyn mi, M trç khách hang 
Chi phi khác 

Cong 

	

Näm 2017 	NAm 2016 

	

VND 	 VND 

	

51.000.000 	5.003.246.769 

	

528.341.453 	135.335.841 

	

579.341.453 	5.138.582.610 

30. CHI PHI THUE THU NHAP DOANH NGHIP HIN HNH 

Lqi nhun ké toán sau thuê thu nhp doanh nghip 
SO trfch quy khen thr&ng, phüc lçi 
Li nhun phân b o^ cho c o^ dông sâ httu c o^ phiu ph6 thông 
C6 phiu pho^ thông dang 1uu hành bInh quân trong näm 

Näm 2017 Näm 2016 
VND VND 

13.103.717.166 11.621.707.739 
645.250.733 231.215.841 

645.250.733 231.215.841 
13.748.967.899 11.852.923.580 

20% 20% 

2.749.793.579 2.370.584.715 

468.834.546 - 

3.218.628.125 2.370.584.716 

Nãm2017 Näm2016 
VND VND 

9.885.089.041 9.251.123.023 
5.192.617.808 5.063.524.605 
4.692.471.233 4.187.598.418 

6.000.000 6.000.000 

Lori nhuân trithc thuê 
Diu chinh cho thu nhp chin thud 
T±: Thu th.p không chju thud 
Cong: Các khoàn chi phi không thrcc trir 
Thu nhp chin thud 
Thuê suât thuê TNDN 
- Chi phi thue thu nhp doanh nghip tinh trén thu nhp 
chju thue^ nám hin hành 
- Diu chinh chi phi thuê thu nhp doanh nghip cüa cãc 
nãm tnrOc vào chi phi thug thu thp doanh nghip hin 
hành nãm nay 
Chi phi thud TNDN hin hành 

31. LAI CCF BAN TRN CO PHIEU 

Lãi cor ban trên cO^ phiu 	 782 	 698 

SP qu5' khen thucing phüc Içii 1oi trr khôi Lçi nhun phãn b6 cho c o^ phiu ph6 thông cüa nàm 2016 là 
s6 dugc phãn phM theo Nghj quyt dai hOi dng c6 dông thung niên näm 2017 so 402/NQ-DHCD 
ngày 20/4/2017. 

F. 	 32. GLAO D4CH V(1 CAC BEN LIEN QUAN 

Ben lien guan MÔi guan h 

Tong Cong ty Cong nghip Xi mang Vit Nam Cong ty m 
Cong ty TN}IH MTV Xi mãng Vicem Hoang Thach Dan vi thành viên thuc Tng Cong ty 

N Cong ty TNHH MTV Xi mäng Vicem Hài PhOng Dan vi thành viên thuc Tong Cong ty 
Cong ty TNH}1 MTV Xi mang Vicem Tam Dip Dan vi thành viên thuc Tng Cong ty 
Cong ty C6^ phn Xi máng Vicem Biit San Dan vi thành viên thuc Tong Cong ty 

N 
Cong ty Co^ phn Xi mang Vicem Bim Son Dan vi thành viên thuc Tng Cong ty 
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CONG TY CO PHAN VICEM TH1J'CNG MI XI MANG 
So 348 ththng Giãi Phong - Qun Thanh Xuân - Ha Ni 

THUYET MLNH BAO CÁO TA! CH!NH 	 MAU SO B09 - DN 
Các thuyê't minh nay ia m3t bO phcn hQp thank vi cn duqc dQC c1ng thô'i v&i ban cáo tai chink kern theo 

Ngoài các giao djch va so^ dii vài cac ben lien quan di.rqc trInh bay tai  các thuyt minh khác cüa 
Báo cáo tái chinh nay, trong näm Cong ty có giao djch vâi các ben lien quan sau: 

Nàm 2017 
	

NAm 2016 
VND 

PR 

Mua hang 
COng ty TNHH MTV Xi mãng Vie em Hoàng Thach 
Cong ty Co^ phn Xi mAng Vicem But San 
Cong ty TNHH MTV Xi mang Vie em Tam Diêp 
Cong ty Co^ phn Xi mäng Vicem Bim San 
Cong ty TNHH MTV Xi mang Vicem Hái PhOng 

Phi tuvn 
Tong COng ty Cong nghip Xi mAng Vit Nam 

Nbân hang khuyn mai,  h071  trq 
COng ty TNIIH MTV Xi mang Vie em Hohng Thach 
Cong ty Co^ phn Xi mäng Vicem Mt San 
Cong ty TNHH MTV Xi mang Vie em Tam Dip 
Cong ty TNHH MTV Xi mäng Vie em Hái PhOng 

Chi trã e073  

Tong Cong ty Cong nghip Xi mäng Vi Nam 

Chit khan thanh toán dirçrc hu*ng 
COng ty Co phn Xi mang Vicem But San 
Cong ty TNHH MTV Xi mãng Vie em FBi PhOng 

Thu nhap cua Ban Giám doc va HDQT 

809.781.695.513 773.407.416.657 
190.464.529.444 236.806.680.706 
222.947.527.904 38.848.702.992 
62.027.186.384 	2.762.910.848 
75.263.560.999 131.492.364.282 

	

936.557.975 	1.007.592.917 

	

46.000.000 
	

5.797.423.552 

	

20.000.000 
	

1.312.234.868 

	

248.719. 100 
	

500.607.125 

	

262.200.000 
	

248.357.054 

	

1.789.307.000 	1.789.307.000 

	

1.070.026.600 	1.291.513.800 

	

101.269,888 	325.568.838 

	

2.167.064.000 	1.501.419.958 

So dir vOi các ben lien quan 

	

31/12/2017 	01/01/2017 

	

VND 	 VND 

Trã tnr&c cho nguôi ban 
COng ty Co^ phn Xi mAng Vicem Mt San 	 2.976.037.491 	5.074.061.332 
COng ty TNFII-1 MTV Xi mäng Vicem Hái PhOng 	 4.312.276.810 	2.953.424.534 
COng ty C05  ph.n Xi mAng Vicem Bim San 	 - 	163.363.073 
COng ty TNT-Ill MTV Xi mrig Vicem Tarn Dip 	 - 	269.5 62.972 

Phãi thu khác 
Cong ty TNHH MTV Xi mAng Vicem Tam Dip 	 - 	134.802.840 

Phâi trã khác 
C6ng ty C05  phn Xi mAng Vicem Mt San 	 176.810.000 	79.010.000 

33. THUYET MINH CONG Cl; TA! CHINH 

Cie chinh sách k toán chU yu 

Chi tit các chinh sách k toãn chU yu và the phirang pháp ma Cong ty áp dung (bao gOm các tiêu chi 
dê ghi nhn, Co sâ xác djnh giá trj va en sâ ghi nhn các khoãn thu nhp và chi phi) dôi vài tirng loai 
tài san tài chinh, cong nçi tai chinh va cong cii von thrçc trInh bay tai  Thuyêt minh so 4. 
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Pq 
CONG TY CO PHAN VICEM THUNG MJ XL MANG 

Pq So 348 du?mg Giãi Phóng - Qun Thanh Xuân - Ha Ni 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH MAU SO B09 - DN 
Các thuyé't minh nàylà m5t bc5phçn hcxp thành vi can djtçrc dQc dng thc',i vói báo cáo tai chinh am theo 

Cie 1oi Ong ci tài chinh 

Giá trj ghi sô  Giá tij ghi S05  

31/12/2017 31/12/2016 
VND VND 

Tài sin tãi chinh 
Tin và các khoân thong dixang ti&n 82.177.721.527 28.057.782.696 
Du tu nm giCr dn ngày dão han 20.000.000.000 33.000.000.000 
Phài thu khách hang và phãi thu khác 42.122.828.124 58.899.093.850 

Cong 144.300.549.651 119.956.876.546 

Cong nqr tai chinh 
Phãi trà ngizii ban và phãi trà khác 39.714.514.925 32.443.955.799 
Chi phi phãi trã 1.894.991.288 1.126.834.025 

Cong 41.609.506.213 33.570.789.824 

Cong ty chixa dänh giá giá tri hçip 1' cüa tài san tài chinh và cong nçi tài chInh tai  ngày k& thüc niên d 
ké toán do Thông ti.r 210 cüng nhii các quy djnh hin hânh chua cO hrrng dan cu the ye vic xác djnh 
giá tri hçip 1 cüa các tài san tài chInh và cong no tãi chinh. Thông tu 210 yêu câu ãp diing Chuàri mire 
Báo cáo tài chinh qu6c tê  ve^ vic trInh bay Báo cáo tãi chinh và thuyêt minh thông tin dôi vOi cong cu 
tài chinh nhung không dua ra huàng dn tiicing thrcmg cho vic dánh giã và ghi nhn cong cu tài chinh 
bao gm Ca áp dung giá trj hop l, nhâm phü hçp vài Chun mirc báo cáo tài chInh quôc tê. 

Miic tiêu quãn ly rüi ro tài chinh 

I 	 S 

Rui ro tài chinh bao gôm rüi ro rüi ro tin diing, i-ui ro thanh khoãn Va rCii ro lãi suat cUa dong tien. Cong 
ty không thrc hin các bin pháp phOng ngtra các rüi ro nay do thiêu thj trirOng mua các cong cu tài 
chinh nay. 

Rüi ro thj trwãng 

- Rzi ro tién té 

Vic kinh doanh cüa Cong ty phãi chju rii ro tir dng Do la M (USD) vi mt s 05  giao djch mua hang, 
ban hang IOn bang USD. Cong ty quãn 1' i-ui ro nay bang each can dôi các hçip dông giva so phai thu 
bang ngoi t8 và phài trã bang ngoi t. 

Rüi ro tin t8 cüa Cong ty di vâi USD nhis sau: 

	

31/12/2017 	01/01/2017 

	

VND 	 VND 

Tin vâ các khoãn tuang &rang tin 	 29.331.875.752 	 - 

Rili ro tin dyng 

Chinh sách cüa Cong ty là chi giao djch vOi cac khách hang có qua trinh tin dung tt và thu thrçyc dü tài 
san dam báo phü hcrp nham giâm i-ui ro tin diing. DM vài các tài san tài chinh khác, chinh sách cüa 
Cong ty là giao djch vài các tO chic tài chinh và các dôi tic khác cO xêp hang tin nhim cao. 

Mirc i-ui ro tin diing ti da di vài mi nhóm tài san tài chinh bang vOi giá trj ghi s o^ cüa nhOm cong cu 
tài chinh do trên bang can dOi kê toán. Các nhóm tai san tài chinh Ian cüa Cong ty là tiên gri ngãn hang 
(không kS' han, có  kS' han), phâi thu cüa khách hang, phài thu ye cho vay và phãi thu khác. 

OR 
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CONG TY CO PHAN YICEM THUNG MJ XI MANG 
So 348 thrng Giãi Phong - Qun Thanh Xuân - Ha Ni 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 	 MAU SO B09 - DN 
Các thuyt minh nay là mt bphn hap thành va can du-pc dQc &ng thai vol bOo cáo tat chinh kern theo 

Pq - Các tài san tài chinh khóng qua han ding không bj giám giá 

Tin gii ngân hang không qua han  cüng không bj giãm giá là các khoãn tin gui chü yu tai  các ngân 
hang có xep hng tin nhim cao theo xác dnh côa các co quan xêp hang tin nhim quôc té. Phãi thu 
khách hang, phãi thu v cho vay và phai thu khác không qua han  cüng không bj giám giá chñ yêu là tü 
các dôi tixqng có qua trmnh thanh toán tot cho Cong ty. 

- Tài san tài chinh qua han hoc giám giá 

31/12/2017 	01/01/2017 
VND 	 VND 

Tài sin tài chinh qua han 
Qua han  trên 06 tháng dn duói 01 nAm 	 - 	- 
Qua han tr 01 näm dn dirui 02 näm 	 1.563.227.363 	8.193.969.051 

• Qua han tr 02 näm dn diiài 03 nãm 	 7.364.895.036 	 - 
Qua han tr 03 näm trâ len 	 31.383.554.031 	34.405.588.151 

Cong 	 40.311.676.430 	42.599.557.202 

1 
Tài san tài chInh qua han  (phãi thu qua han) hoac giâm giá nêu trên dA d.rqc Cong ty phOng ngira rOi ro 
bang cách trIch lp dr phông theo quy dnh tai Thông tu s6 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 cOa B 
Tài chinh. Ngoài cac khoãn nêu trên, Cong ty không CO CC nhóm tài san tài chinh qua han hoac giãm 
giá khác. 

Rüi ro thanh khoãn 

9 Rüi ro thanh khoàn là rüi ro Cong ty gap  khO khän trong vic dáp irng các nghTa vi gn lien vái the 
khoãn nq tài chinh &rqc thanh toán bang each giao tin mat hoac mt tài san tãi chinh khác. Cong ty 
quhn l' rüi ro thanh khohn thông qua vic duy tri mOt  hsçing tiên va các khoãn tuong ducnng tién phu 
hcip và các khoân vay a mirc ma Ban Giárn doe cho là dO de dáp üng nhu câu hot dng cOa Cong ty 
nhãm giâm thiêu ành hràng cOa nhng biên dng ye luông tiên. 

Bang drài day phân tich các khoãn nçi tài chinh phi phái sinh vào các nhOm dáo han có lien quan da trên 
kS' han cOn li tir ngày lp bang can di k toán dn ngày dáo han  theo ho 	dOng. Các s6 tiên duçic trInh 
bay trong bang sau là các dOng tiên theo ho p dOng không chiêt khâu. 

* 
DtrOi 1 näm 	Tir 1-5 nàm 	 Tong 

VND 	VND 	 VND 
Tai ngày 31/12/2017 
Phài trà nguOi ban và phai trà khác 	37.060.003.563 	2.654.511.362 	39.714.514.925 

• Chi phi phâi trà 	 1.894.991.288 	 - 	1.894.991.288 

Tai ngày 31/12/2016 
Phài trà ngu&i ban và phãi trà khác 	30.506.844.437 	1.937.111.362 	32.443.955.799 
Chi phi phài trá 	 1.126.834.025 	 - 	1.126.834.025 

Do hr&ng theo giá tri hçip ly 

Giá gôc trr dir phOng (neu co) dôi vOi phãi thu khách hang, phãi thu ye cho vay, phãi thu khác, phãi trá 
nguOi ban, chi phi phãi trâ, phài trà khác là g.n bang vâi giá trj hcip l cOa thOng. 
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THUYET MII'4H BAO CÁO TA! CH!NH 	 MAU SO B09 - DN 
Các thuyt minh nay là môt bç5ph2n hcrp thành vii can du-çrc dQc dng thôi v&i báo cáo tài chInh kern theo 

34. CAC STY KIN PHAT SINH SAU NGAY KET THUC NIEN 09 KE TOAN 

Không CO sr kin bt thising nào xãy ra sau ngày kt thUc niên Q ke^ toán lam ãnh hi.râng dn tInh hInh 
tài chInh và hot dng cüa Cong ty can thit phâi diu chinh hoc trInh bay trên Báo cáo tài chInh cho 
näm tài chInh két thüc ngày 31/12/2017. 

35. SO LIEU SO SANH 

so^ 1iu so sánh là so^ lieu báo cáo tài chInh cho näm tài chInh kt thüc ngày 31/12/2016 dA ducic 
kiêmtoán. 

Ha N6j, ngày 23 tháng 03 nám 2018 

Ngtrôi 1p 	 K toán trir&ng 	 Giám d6c 

7 CONG1Y 
CÔPHAN 

/ 
Ding Thmnh Cong 
	 Van Quang Dtrc 	 go Dfrc Liru 
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