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TAP DOAN CONG NGHIP 
THAN - KHOANG SAN VIT NAM 

CONG TY CP THAN CQC SAU - VINACOMIN 

Mu s BOI - DN 
(Ban hành theo Thông lit s 200/2014/TT-BTC 

Ngay 22/12/2014 cüa B5 Tài chIn/i) 

   

BANG CAN DO! KE TOAN 

Tgi ngày 31 tháng 3 náin 2020 

TT  CHI TIEU MA SO T. MINH SO cuOi NAM sO DAU NAM 
A TA! SAN NGAN HN 100 837.541.057.671 864.596.828.976 
I Tin và các khoän tu0'ng throng tin 110 3.163.168.405 838.776.388 

I Tiii 111 VI.01 3.163.168.405 838.776.388 
II DututàichInhngnhn 120 33.496.343.400 33.496.343.400 

1 Chüng khoán kinh doanh 121 43.598.000.000 43.598.000.000 
2 Dir phông giàm giá ching khoán kinh doanh 122 (10.101 .656.600) (10.101.656.600) 
III Các khoãn phãi thu ngn hn 130 264.205.052.380 319.574.770.310 
I Phàithungnhncüakháchhang 131 VI.03 260.546.973.690 306.382.719.251 
2 TràtnràcchongtrOibanngnhan 132 412.556.245 235.420.000 
3 PhãithunOibQngnhan 133 - - 
4 Phãi thu theo tin do k hoch hqp dng xây drng 134 - 
5 Phàithuvchovayngânhan 135 - 
6 Phãi thu ngn hn khác 136 VI.04a 3.245.522.445 12.956.631.059 
7 Dr phong các khoãn phãi thu ngn hn kliO dôi 137 V1.04a - 
8 Tàisãnthiuch&xCrJ 139 VI.05 - 
IV Hang tn kho 140 435.486.881.841 403.704.516.769 
I Hàngtnkho 141 VI.07 435.486.881.841 403.704.516.769 
2 Dir phang giàm giá hang t6n kho 149 - - 
V Tài san ngn hn khác 150 101.189.611.645 106.982.422.109 

I Chi phi trã tri.ràc ngn h?n 151 VI.13a 90.085.622.606 102.093.042.407 
2 Thu GTGT duac khu trCr 152 - - 
3 Thu và các khoàn khác phài thu Nhà nuàc 153 VI.19 11.103.989.039 4.889.379.702 
5 Tàisãnngnhnkhac 155 VI.14a - 
B TAI SAN DA! H11N 200 1.077.880.413.884 1.138.917.394.365 
I Các khoãn phãi thu dài han 210 48.139.908.718 42.142.030.2 75 

6 Phàithudaihankhac 216 VI.04b 48.139.908.718 42.142.030.275 
7 Dirphôngphãithudàihankhodoi 219 
H Taisãnc6ctinh 220 733.329.787.872 770.027.048.715 

I Tai san c dinh hüu hinh 221 VI.9 732.975.428.660 769.628.314.712 
- Nguyen giá 222 3.805.263.889.038 3.805.263.739.038 
- Giá tn hao man lu5 k 223 (3.072.288.460.378) (3.035.635.424.326) 

2 Tài san c inh thue tài chInh 224 VI.1 1 - - 
-Nguyéngiá 225 - - 
-GiátrihaomanIu5k& 226 - - 

3 Tal san c dinh vô hlnh 227 VI.10 354.359.212 398.734.003 
-Nguyêngiá 228 1.714.833.057 1.714.833.057 
- Giá tn hao mon 1u9 k 229 (1.360.473.845) (1.316.099.054) 

III Bt dng san du tu' 230 VI. 12 - - 
IV TàisãndOdangdàihan 240 VI.08 4.326.503.055 4.326.503.055 
I Chi phi san xut, kinh doanh dâ dang dài han 241 - - 
2 Chi phI xây dirng ca bàn dâ dang 242 4.326.503.055 4.326.503.055 
V Du tu tài chInh dài hn 250 - 

3 DutisgOpv6nvaodcinvikhac 253 
4 Dir phong du ti.r tài chinh dài han 254 
VI Taj san dài han khãc 260 292.084.214.239 322.42 1.812.320 
I Chi phi trà truàc dài han 261 VI.13b 292.084.214.239 322.421.812.320 
2 Tâi san thud thu nhp hoan Iai 262 VI.24a - - 

TONG CQNG TA! SAN (270 = 100 + 200) 270 1.915.421.471.555 2.003.514.223.341 



Cám Phá, ngày 20 tháng 4 nam 2020 

PT KE TOAN TA! CHiN 

Phm Thanh Ph.rang yn Van Thu.n 

BANG CAN DO! K TOAN (TIEP) 

Tgi ngày 31 tháng 3 nám 2020 

TT CHI TIEU MA SO T. MINH SO cuOi NAM SO DAU NAM 
C Nq PHA! TRA 300 1.580.344.403.607 1.670.514.404.831 
I Nçrngnhan 310 1.180.444.911.890 1.269.501.965.659 

I Phãitrãngithibánngnhan 311 VI.16 478.816.893.846 651.974.338.906 
2 Ngirxi mua trã tin tn.râc ngAn hn 312 300 6.998.119.690 
3 ThuvãcáckhoànphainôpNharnxac 313 VI.19 55.658.925.638 95.436.914.103 
4 Phâi trãngtr?i lao dng 314 63.151.223.461 88.584.367.711 
5 Chi phi phài trângn hn 315 VI.20 63.924.076.372 59.679.465 
6 Phãitránibongnhan 316 - - 
9 Phãitràngnhankhac 319 VI.21 21.761.394.153 11.581.311.884 
10 Vay vã ncy thué tái chinh ngn han 320 VI. 15 312.688.251.450 384.769.460.332 
II Dijphàngphãitràngnhan 321 VI.23 164.862.904.318 7.769.599.016 
12 Qu5'khenthuângvaphuc Içi 322 19.581.242.352 22.328.174.552 

II Nçdài han 330 399.899.491.717 401.012.439.172 
7 Phãi trâ dài han khác 337 VI.2 I - - 
8 Vay và nç thuê tãi chInh dài hn 338 399.899.491.717 401.012.439.172 
13 Qu5' phát trin khoa h9c cong ngh 343 - - 

D VON CHU S HUU 400 335.077.067.948 332.999.818.5 10 
I Vnchüs&hUu 410 335.077.067.948 332.999.818.5/0 

I VngópcüachCisUhfIu 411 VI.25 324.961.050.000 324.961.050.000 
- C phiu ph thông có quyn biu quyt 411 a 324.961.050.000 324.961.050.000 

7 Chénh Ich t gia h61 doái 417 - - 
8 Qu5dAuttrphattrin 418 VI.24e 2.040.317.377 2.040.317.377 
9 419 - 
10 Qu5' khác thuôc v6n chU sà hftu 420 - - 
11 Lcii nhun sau thus chi.ra phãn phM 421 8.075.700.571 5.998.451.133 

- LNST chisa phân phM 1u5' k dn cui k' tns&c 421a 5.998.451.133 
-LNST chLra phân phi k' nay 421 b 2.077.249.438 5.998.451.133 

12 NgunvndAuftrxaydungccyban 422 - 
II Ngun kinh phi, qu khác 430 - - 

I Ngun kinh phi sij nghip 431 VJ.28 - - 
2 Ngun kinh phi d hinh thành TSCD 432 - 

TONG CONG NGUON VON (440 = 300 + 400) 440 1.915.421.471.555 2.003.514.223.341 

NGUfl LAP BIEU 

Nguyn Thj Thu Ha 



Cdiii Phá, ngày 20 tháng 4 näm 2020 

PT ICE TOAN TAI CH!NH  7010tOi f)OC NGUfl LAP BIEU 

Nguyn Thj Thu Ha Ph?m Thanh Phu'o'ng Nguyn Van Thun 

TP DOAN CONG NGHIP 

THAN - KIIOANG SAN VIT NAM 

CONG TY CO PHAN THAN CQC SAU-VINACOMIN 

B02-DN 

    

BAO CÁO KET QUA HO3T DQNG SAN XUAT JUN11 DOANIL 
THANG 3 QUY I NAM 2020 

CHI iiEu MA 
SO 

T.MIN 
H 

QU' I LUY KE TI1DAU NAM 

NAM NAY NAM TRIJOC NAM NAY NAM TRUOC 
1  2 3 4 5 4 5 

1. Doanh thu ban hang và cung cp djch 
01 Vll.01 962.178.415.816 842.276.389.820 962.178.415.816 842.276.389.820 

2. Các khoãn giãm trfr doanh thu 02 0 0 

3. Doanh thu thuAn v ban hang và 
CCDV(10=1-2) 10 962.178.415.816 842.276.389.820 962.178.415.816 

902.089.547.256 

- 
842.276.389.820 

4. Giá v6n hang ban 11 VII.03 902.089.547.256 777.096.482.607 

65.179.907.213 

777.096.482.607 

5. Lqi nhun gp ye ban hang vã CCDV 
(20=10-11) 20 60.088.868.560 60.088.868.560 65.179.907.213 

6. Doanh thu hot dng tài chlnh 21 Vll.04 370.911.309 315.509.740 370.911.309 315.509.740 

7. Chi phi tãi chlnh 22 VII.05 17.144.873.286 16.261.607.114 17.144.873.286 16.261.607.114 

Trong do: Chi phi 1a1 vay 23 17.144.873.286 16.261.607.114 17.144.873.286 16.261.607.114. 

8. Chi phi ban hang 25 VII.08 750.102.895 444.273.341 750.102.895 444.273.341 

9. Chi phi quãn I doanh ngip 26 Vfl.08 40.122.053.421 45.829.650.510 40.122.053.421 45.829.650.510. 

10. Lçi nhun thuAn ta hoyt dung kinh 
doanh (30=20+(2 1-22)-(25+26)) 30 2.442.750.267 2.959.885.988 2.442.750.267 2.959.885.988 

11. Thu nhp khãc 31 VILO6 409.073.711 375.797.346 409.073.711 375.797.346 

12. Chi phi khác 32 VILO7 255.262.181 641.789.395 255.262.181 641.789.395 

13. Lçi nhun khác (40=31-32) 40 153.811.530 -265.992.049 153.811.530 -265.992.049 

14. Tng lqi nhun k toán trtr&c thus 
TNDN 50 2.596.561.797 

519.312.359 

2.693.893.939 

538.778.788 

2.596.561.797 

519.312.359 

2.693.893.939 

15. Chi phi thuê thu nhOp Doanh nghip 
hiêri hànli 51 VII.10 538.778.788 

16. Chi phi thud thu nhp Doanh nghip 
hoAn Iai 52 VII.11 0 0 

17. Lçri nhun san thud thu nhp doanh 
nghip 60 2.077.249.438 2.155.115.151 2.077.249.438 2.155.115.151 

18. LAi co ban trn c phiu 70 64 66 64 66 

19. Li suy giam trn c phiu 71 



ng4nam2020 

DOc PT KE TOAN TA! CHINH 

Pham Thanh Phrcing 

TIP DOAN CONG NGHIP 
THAN KHOANG SAN VIT NAM 

CONG TY CP THAN CQC SAU - V1NACOMIN 

BAO CÁO LU'U CHUYEN TIEN TE 
Theo phu'ung phdp gidn liEp 

QU I NAM 2020 

Mu s B03-DN 

Don vi ilnh: ViVD 

CHI lIEU M so 
Thuyêt 

inirili 
Lfly kê tü dii näm den cuöi kS nay 

Nm 2020 Nam 2019 
1 2 3 4 5 

I. LU1J CHU YEN TIEN T1D HOAT DQNG SAN XUAT KINH DOANH 
1. LØ nhu2n IrwOc thaI 01 2.596.561.797 2.693.893.939 
2. Diêu chink c/jo cdc khodn: 
Khu hao TSCD và BDSDT 02 36.390.716. 145 34.363.236.073 
Các khoãn dr phông 03 157.093.305.302 205.265.593.076 
Lai 1 tr hot dung du ttr 05 -424.315.939 -322.719.540 
Chi phI 1i vay 06 17.144.873.286 16.261.607.114 
Các khoãn diu chlnh khác 07 
3. LØ nhu2n ts hogt dng kink doanli IrwOc thaydôl von lieu dng 08 212.801.140.591 258.261.610.662 

(Tng)/Giãm các khoãn phãi thu 09 51.515.591.753 -24.928.088.627 
(Tang)/Giãm hang thn kho 10 3 1.782.365.072 -91.172.094.757 
Täng/(Giãm) các khoãn phãi trã (KhOng ké lai vay phãi trá, thuë thu 
nhâp doanh nghip phãi nOp) 11 -150.504.183.765 -102.377.694.411 
(Täng)/Giam chi phi trã trtrâc 12 -42.345.017.882 -83.826.102.7 19 
Tâng/Giãm chUng khoán kinh doanh 13 0 
Tin 1Ai vay dä trâ 14 -17.204.552.751 -16.261.607.114 
Thus thu nhp doanh nghip d np 15 -8.000.000.000 -13.469.196.293 
Tin thu khác tr hoat dung kinh doanh 16 0 15.000.0 
Tin clii khác cho hoat dng kinh doanh 17 -2.592.599.000 -8.950.735.O 
Lieu chuyIn (liii thudn 1k hogt (l(ng kink doank 20 75.452.744.018 -82.708.908.2 
II. LUU CHUYEN TIEN THOAT DQNG DAU TU 
1. Tin chi d mua s&n vã xây dimg TSCD và các ti san dài han  khác 21 -150.000 -71.249.305.9/ 
2.Ti&i thu tfr thanh 1, nhuqng ban TSCD và các tãi san dài han  khác 22 53.404.630 7.209.%0 
3. Tin chi cho vay, mua các cOng ci nq cüa don vj khác 23 0 0 
4.Tin thu hi cho vay, ban Iai  các cOng ci nq cüa don vj khác 24 0 0 
5. Ti&i chi du tx gop vón vào don vj khác 25 0 0 
6.Tinthuh6idautugopv6nvaodanvjkhac 26 0 0 
7. Tin thu 1i cho vay, cÔ tcrc và lçii nhun dLrqc chia 27 12.549.706 9.709.270 
Lieu chuyên tin thuán 1k' hogt ang ddu tie 30 65.804.336 -71.232.386.006 
Ill. LUU CHUYEN TIEN TU HOAT DQNG TA! CHIN!! 
3. Tin thu tr di vay 33 - 375.498.983.063 359.755.580.098 
4. Tin trã nçv g6c vay 34 -448.693.139.400 -204.715.699.835 
5. Tin trã nç thué tài chfnh - 35 0 

t(rc,lqinhundatrãchochuseyhthi 36 0 
Lieu chuyên lien tkuOn tie hoql dng 101 ck(nl: 40 -73.194.156.337 155.039.880.263 
Lu'u chuyin tin thun trong k5' (50 = 20+30+40) 50 2.324.392.017 1.098.585.998 
TiM tM du ky 60 838.776.388 661.384.716 
Anh huOng cOa thay d6flgiá quy dOi ngoi t 61 0 0 
TiM tM cu6i k5' 70 3.163.168.405 1.759.970.714 
S do tiên trên BCBKT B/S 3.163.168.405 1.759.970.714 
Chênh Ich - - 
Kiin tra (Dñng: TRUE, Sai: FALSE) TRUE TRUE 

NGUOI LIP BIEU 

Nguyn Thj Thu I-là 



TP DOAN CONG NGH1P MusB09-DN 
THAN — KHOANG SAN V1T NAM 

CONG TY CP THAN CQC SAU - VINACOMIN (Ban hành theo Thong tu- s 200/2014/TT-BTC 
Ngày 22/12/2014 cüa B5 Tài chInh 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
QUY I NAM 2020 

I - Dc dim hot dung cüa doanh nghip. 
1- I-IInh thzc sá ht7'u van: Cong ty c phn than C9c Sáu - Vinacomin là doanh nghip Nhà nuóc trçrc 
thuc Tng Cong ty than Vit Nam nay là Tp doàn CN Than-Khoáng San VN hot dng theo mô hinh c 
phAn hoá chInh thtc k tr ngày 01 tháng 01 näm 2007 theo quyt djnh s 2042 ctia b trung Bô cOng 
nghip nay là B cOng thuong, giy phép kinh doanh s 2203000745 däng k thn du ngày 02/01/2007 và 
dang k thay di IAn thr 7 ngày 05/12/2019 ma s6 doanh nghip 5700101002 do S& k hoch và dAu tu 
tinh Quãng Ninh cp. Cong ty c phAn than Ccc sáu - Vinacomin là doanh nghip dc lap, cO tLI cách pháp 
nhân, có con du riêng và ma tài khoãn tai  ngân hang TMCP Cong thuong Vit Nam — chi nhánh Cm 
Phã, s tài khoán: 119000010622. 
2- Ltnh vu'c kinh doanh: San xut và tiêu thu than. 
3- Ngành ngh kinh doanh: Khai thác Va thu gom than crng; khai thác qung sit; san xut dt ung khOng 
can; san xut sam, 1p cao su, dp và tái ch 16p cao su; san xut các san phm khác tr cao su; süa chüa 
thit bi khác; phá dO; vn tái hang hóa dung s&; vn tái hang hóa du&ng thiy ni dja; kho bâi và lu'u trá 
hang hóa; san xut và kinh doanh din. 
4- Chu Icj) sOn xucui, kinh doanh thong thu'àng. 
Cong ty c phAn Than Cc Sáu - Vinacomin là mt Cong ty khai thác l thiên, san xut kinh doanh trong 
diu kiin vAn cOn nhQng khó khän chi phi vet biin chóng tyt ia cao, chi phi cho vn tãi lan do d cao nâng 
tái kn, di chuyn các xisOng d khai thác, ánh h.rông nhiu cüa khI hu thiên nhiên khai thác trong via chü 
yu tp trung vào khoáng tháng 10 nãm truâc dn thang 5 nam sau. 
II- KS'  k toán, dcrn v tin t sfr diing trong k toán 
1- K5'kAtoOn: Bt dAu t& ngày 01 tháng 01 và kt thóc vào ngày 31 tháng 12 hang nãm. 
2- Do'n vj thin tç th dyng trong kA toOn: dng Vit nam (VND) 
III- Chuân mire và ch k toán áp dung. 
1- Che' dç5 ke' toán áp dyng: Theo nguyen tc giá g6c và phü hqp vài các qui djnh cüa chuAn mçrc k toán 
Viêt nam. H thóng ch d k toán ap dyng trong Tp doàn CN than - Khoáng san Vit Nam, cac quyt 
djnh cUa B tài chinh s 16148/BTC-CDKT V/v chAp thun chA dc k toán dM vOl tp doân CN than - 
Khoang san Vit Nam ngãy 20 tháng 12 näm 2006 thira linh Bô tru'&ng, Vy tru'Ong vy ch d k toán và 
kim toán Büi Van Mai cIa ks'. Dà ban hành theo QD 2917/QD-l-IDQT ngày 27/12/2006 cia HDQT Tp 
doãn CN Than - KSVN v ch d ban hành cüa tp doàn. Thông tu s 200/2014/TT/BTC ngày 
22/12/20 14 cia B tn16ng B tài chInh hirOng dAn ch d k toán doanh nghip, thông tu s 53/2016/TT-
BTC ngày 21/3/2016 cüa B Tài chInh v vic st'ra di b sung mt s6 diu ca TT200/2014/TT-BTC. 
Quyt dlnh  s6 56/QD-TKV ngày 16/01/2017 v vic quy djnh tm thai v biu mAu báo cáo tài chInh và 
báo cáo quán tr áp dyng trong Tp doàn COng nghip Than - Khoáng San Vit Nam. 
2- Tuyén bá ye' vic WOn thO Chudn mtc ké' toán vO ché' d5 ké' toOn: 

Cong ty áp dyng các chuAn mirc k toán Vit Nam va các van bàn huOng dAn ChuAn mirc do Nhà nuOc 
ban hành. Các báo cáo tài chInh duc 1p và trInh bay theo dáng quy dnh cüa tlrng chuAn myc, thông tu' 
hung dAn thirc hin chuAn mirc và ch d k toán hin hành. 
3- HInh thc Ice' toán áp dyng: COng ty áp dyng hinh thirc k toán Nht k chrng tt'r. 



IV- Cãc chinh sách k toán áp dyng (trong trir&ng hQp doanh nghip hot dng lien tyc) 
I- Nguyen tc xác djnh các khoán tin: Tin mt, tin gcri ngán hang, tin dang chuyn g6m: 

- Nguyen tc xác djnh các khoán t.rcmg dirang tin: 
Các nghip viii kinh th phát sinh bang ngoi t thrçxc qui d6i ra d6ng Vit nam theo t giá giao djch 

ti ngày phát sinh nghip vi. Ti thai dim cui nAm các khoán mvc  tin t có g6c ngoi t &rqc qui di 
theo t' giá bInh quân lien ngân hang do Ngân hang Nhà nuàc Vit nam cong b vào ngãy k& thác nien d 
k toán. 

Chênh 1ch t)" giá thirc hin phát sinh trong k' vâ chênh Ich t giá do dánh giá 1i s6 di.r các khoán 
mic tin t ti th&i dim cu6i nãm dixçic kt chuyn vào doanh thu hoc chi phi tài chmnh trong nArn tài chinh. 

Các khoãn du tx ngân hn không qua 3 thang có khá nãng chuyn dM d dàng thành tin va 
không có nhiu rii ro trong chuyn d6i thành tin k t& ngày mua khoán du ttr do tai  thvi dim báo cáo. 

- Nguyôn tc và xác djnh chuyn d6i cac dng tin khác ra dng tin sCr ding trong k toán: Quy 
di theo t giá cOng b6 cOa Ngan hang ti th?yi dim. 

- Các khoãn phái thu: Duçc trInh bay trén báo cáo tâi chInh theo giá trj ghi s các khoán phái thu 
khách hang và thu khác sau khi trr di các khoãn dr phông duqc 1p cho các khoãn nç phái thu khó dôi. 

- Dir phông nçi phái thu khO dôi thrçic trIch 1p cho tfrng khoán phái thu khO dói, cAn ccr vào tui nçi 
qua hn cüa các khoán nçi hoc dir kin mCc t6n tht Co th xáy ra d6i vai trng khoán nç phãi thu. 

2- Các logi 13' giá Mi doái áp dyng trong ki toán 
3- Nguyen tdc xac ct/nh läi such thtc ti (lci such hiu lec) dung cti chiit khdu dông tin 
4- Nguyen thc ghi nh2n các khoán tin và các khoán twong dwang tidn 
5-Nguyen tdc k loan các khoán ctdu 1w tài chInh 
a-Chz'ng khoán kinh doanh; 
b-Các khoán ddu 1w nJm gii dEn ngày dáo hgn; 
c-Các khoán cho vay; 
d-Ddu 1w vào cong ty con;COng ty lien doanh, lien kIt 
d-Ddu 1w vào cOng cy vchi cüa doii v/ khác 
e-Các phieongphap ki toán d61 vái các giao djch khác lien quan dEn ddu tw tài chInh. 
6-Nguyen tc IcE toán nçrphái thu 
7-Nguyen tdc ghi nhn hang hoá tdn kho 
- Nguyen thc dánh giá hang tn kho: Theo trj giá v6n thc t& 
- Phtrang pháp xác djnh giá trj hang tn kho cu6i ks': 
+ Vt tir :Theo trj giá vn thrc t cüa các mt hang t6n kho cu6i k' (nhp trtràc, xut tnr&c). 
+ Ban thành phm và thành phm: Theo theo QD 2917/QD-HDQT ngay 27/12/2006 cCia HDQT 

Tp doan CN Than - KSVN v ch d ban hành cüa tp doan vã htràng dn 6958/TKV — KT ngày 
31/12/2014 cUaTKV. 

- Phixang pháp hch toán hang tn kho: Kê khai thu&ng xuyên, rieng d6i vài ban thành phm, 
thanh phm than duc BTC chap thun tInh theo cOng vAn 16148/BTC-CDKT. 

- Lp dir phOng giám giá hang thn kho: Trtr&ng hqp giá trj thuAn có th thirc hin dixçic thp han 
giá g6c thI phái tInh theo giá trj thun cO th thijc hin duqc. Giá g6c hang tn kho bao gm chi phi mua, 
chi phi ch bin va các chi phi có lien quan trirc tip khác phát sinh d cO thrqc hang t6n kho a dja dim và 
trng thai hin ti. 

8- Nguyen tc ghi nhan  và các khlu hao TSCD, TSCE) thuê tài chinh, bdt d5ng sOn ddu tw. 
- Nguyen tc ghi nMn  TSCD h&u hinh, TSCD vô hinh: Dixqc trinh by theo nguyen giá. Nguyen 

giá duc xác djnh bAng giá mua hoc giá trj quyt toán c6ng trInh cong các Ioi thuê (không bao g6m thue 
dtrc hoàn lai) va các chi phi khác lien quan dn vic dim tài san vao tr?ng  thai sAn sang sü dirng. 

- Phirong pháp khAu hao TSCD h&u hinh, TSCE) vô hinh: Theo phtrang phap khu hao dirang 
thAng, thai gian khu hao &rçrc ixâc tinh nhtr sau: 

I 



+ Nhà cira, vt kin triic 05-25 näm + PhuDng tin van  tái 06-10 närn 
+ May móc, thit bj 05-15 näm + Thit bj van phOng 03-10 nàm 
+ Các tài san khác 06-07 nAm 
- T' 1 khu hao hang nãm drçic thirc hin phü hgp vâi các qui djnh thông tu s 45/2013/TT-BTC 

ngày 25/4/2013 cüa B Tài ChInh. 
- Nguyen giá ti thiu cta TSCD tang tir 10 triu dng len 30 triu dng. Di vài nhng TSCD 

truOc day không thoã man diu kin nay, thI giá trl con li duçc diu chinh sang chi phi trã tru6c dài hn 
và phân b vào chi phi san xut kinh doanh không qua 3 näm. 

- Nguyen tc ghi nhan nguyen giá TSCD thuê tãi chInh: Giá trj theo hçp dng thuê và chi phi trçrc 
tip lien quan dn hp dng thuê tài chInh. 

- Nguyen tc và phrong pháp khu hao TSCD thuê tài chInh: áp ding vâi chInh sách khu hao nhu 
khu hao tai san c djnh cng 1oi thuc sâ hiru cüa doanh nghip theo thi gian thuê. Quyn sà hüu tãi 
san thuê khi kt thüc hçp dng thuê thuc v ben thuê (Cong ty) 

- Ghi nhan và khu hao bt dng san du tis: KhOng có 
- Nguyen thc ghi nhan bt dng san du ti.r: 
- Nguyen thc và phi.rong pháp khAu hao bt dng san du tu: 
- Nguyen thc ghi nhan cac khoãn dAu UI tài chInh: 
- Nguyen thc ghi nhan các khoãn du Us vào Cong ty con, Cong ty lien kt, v6n gop vào co sâ kinh 

doanh dng kim soát. Nguyen the k toán hot dng lien doanh thrói hinh thirc: Hot dng kinh doanh 
dng kim soát và tài san dng kim soát; Co sâ kinh doanh dng kim soát vâi, Cong ty c phAn nhit 
din Cm phá. 

9- Nguyen tc ke' toán hcip dng hçrp tác kinh doanh: 
10- Nguyen tc ké' toán thué' thu nhp doanh nghip hoan igi 
11- Nguyen tác ké' loan chi phi trá trzthc: 
- Chi phi trã truâc 
- Chi phi khác. 
- Phuong pháp phân b chi phi trá truàc: Các chi phi trã truxc chi lien quan dn chi phi san xLIt 

kinh doanh nam tài chInh hin tai  duçc ghi nhan ta chi phi trã truàc ngn hn vâ du'çc tinh vào chi phi san 
xut kinh doanh trong nam tài chinh 

12- Nguyen tdc ké' loan nqphái trá. c 
- Trá dy dCi các khoãn nçc theo hçp dng, hoá don hçp l, khOng eó nçi qua hn :DMl 

13- Nguyen tc ghi nh2n vay và ncrphài Ira thuC tài chjnh 
- Phân ánh các khoán vay, nç thuê tai chInh va tInh hinh thanh toan cac khoán vay và nç thue tai 

chinh cüa doanh nghip 
14- Nguyen tc ghi nh2n và vn hoá các khoán chi phi di vay 
- Nguyen the vn hoá các khoan chi phi di vay: Chi phi di vay du'qc ghi nhan vao chi phi san xut, 

kinh doanh trong kS'  khi phát sinh, tth chi phi di vay lien quan trirc tip dn vic du tu xây dirng hoc san 
xut tãi san dà dang duqc tinh vào giá trj cüa tài san do (duc vn hoá) khi cO dU các diu kin qui djnh 
trong chun mirc k toán Vit nam s 16 "Chi phi di vay" và thông tu 200/2014.. 

- T' l vn hoá chi phi di vay du'çic s& ding, duçic xác djnh chi phi di vay duc v6n hoá trong kS'. 
- Phuong pháp phan bi Içi th thuang mai. 
15- Nguyen tc ghi nhn chi phi phái Ira: Trich trisàc chi phi scra cht?a Ian, chi phi bâo hành san 

phm, cac khoãn chi phi thisc t chua phát sinh nhirng duc trIch truâc vào chi phi san xut kinh doanh 
trong k' d dam bão khi chi phi phát sinh thçrc th không gay dt bin cho chi phi san xuãt kinh doanh trên 

CO S dam bão nguyen the phii hp giUa doanh thu và chi phi. Khi các chi phi do phát sinh, nu có chênh 
lch vâi s dä trIch, k toán tin hanh ghi b sung hoc ghi giam chi phi tirong irng vói phAn chenh lch. 

16- Nguyen tc vàphu'crngpháp ghi nhn các khoán drphôngphái trO: 



17- Nguyen tc ghi nhn doanh thu chu-a thtc hin 
18- Nguyen thc ghi nh2n tráiphilu chuyn ddi 
19- Nguyen tdc ghi nhmn win chz sà h1-u: 
- Nguyen tc ghi nhn vn du ttr cüa chü so hüu, thng dix vn c phn, v6n khác cUa chü sO h&u: 

V6n dAu tix cüa chü sO hüu duçic ghi nhn theo s6 v6n thic gop cüa chü sO hüu. 
V6n khác cUa chü sO hiu duçic ghi theo giá trj con 1aj  giüa giá trj hçrp l cüa các tài san ma doanh 

nghip dtrçirc các t6 chtrc, cá nhân khác tng, biu sau khi trir các khoán thu phãi np (nu có) lien quan 
dn các tài san di.rçic tng, biu nay va không b sung vn kinh doanh tir k& qua hoat  dung kinh doanh. 

C t(rc trã cho các c6 dông d.rçic ghi nhn là khoán phái trá trong Bang can di k toán cüa cong ty 
sau khi có thông báo chia c trc cüa HfQT Cong ty. Nghj quyt Dai hOi Dng c dong. 

Lçii nhu.n sau thu chua phân phói là s lqi nhun t& các boat dng cia doanh nghip sau khi trr 
z. , S •X • cac khoan clieu chinh do ap dvng  hoi to thay doi chinh sach ke toan va dieu chinh hoi to sai sot tr9ng yeu 

cüa các näm trirOc. 
- Nguyen tc ghi nhn chênh lch dánh giá lai  tài san. 
- Nguyen tc ghi nhn chênh lch t' giá. 
- Nguyen tc ghi nhn Igi nhun chua phân ph6i. 
20- Nguyen tdc vàphuvngpháp ghi nhn doanh thu khi ddng thai thoá mcn các diu kin sau. 

- Phn IOn rii ro và lqi Ich gAn lin vOi quyèn sO hfru san phm hoc hang hoá dã duçic chuyn giao 
cho ngithi mua. 

- Cong ty không cOn nm giü quyn quân I hang boa nhu nguOi sO hCru hang hoá hoc quyn kirn 
soát hang hoá. 

- Nguyen tc ghi nhn doanh thu ban hang, doanh thu cung cp djch vii, doanh thu hoat dng tãi 
chInh: Hang boa djch vi dâ giao cho khách hang, áâ phát hành boa dan dixqc khách hang chap thun 
thanh toán. Doanh thu hoat dng tài chInh chü yu là lAi tin gri Ngan hang duqc ghi nhn trén ca sO 
thông báo cüa Ngân hang. 

- Doanh thu hçip dng xây digrng: Duçrc xây dirng trên ca sO hçip dng xây drng vOi nba thAu bao gm 
doanh thu ban dAu ghi trong hçrp dng, các khoãn tAng giám khi thrc hin hqp d6ng, các khoán tin 
thirOng va thanh toán khác. 

21-Nguyen tc kl toán các khoán giám tnìt doanh thu 
22- Nguyen tdc /cA toán giá win hang ban 
23- Nguyen tdc vaphwo-ngphap ghi nhn chi phi tài chinh: ChU yu là trá lAi tin vay Ngân hang 

va vay qua Tp doàn dtrçrc ghi nhn tren ca sO thông báo ccia Ngân hang và Tp doàn Chi phi di vay v1 
cho vay von. 

24- Nguyen tdc id toán chi phi ban hang, chi phi quán l. doanh nghip. 
- Chi phi &rçlc tp hçp trirc tip tr các sO k toán, nMt  k chimg tr 
25- Nguyen tcc và phwong pháp ghi nhn chi phi thul thu nh2p doanh nghip hin hành, Chi phi 

thus thu nhip doanh nghip hoân lgi. thtc hin theo hwáng dJn cza chl dO kA toán tp Doàn CN Than - 
KSVN dd dwctc BTC chd'p thu2n. 

26- Các nguyen tcc va phwongpháp IcJ toán khác: 
V- Các chInh sách k toán áp ding (trong trtr&ng hçrp doanh nghip không dáp ü'ng giã dlnh  hoit 
dng lien tic) 

I-Co táiphán logi tài san dài hgn va ncrphOi trá dài hgn thành ngtn hgn khong. Co 
2-Nguyen tdc xác djnh giá tn ticng loai tài san và nrphái trá (theo giá fri thudn cO th thztc hiên 

du-crc,giá tnj cO th thu hi, giá in hQp l giá trj hin tQi, giá hin hành) 
3- Nguyen tcc xìt l3 tài chInh di vó'i: 

- Các khoán dir phOng; 
- Chênh lnh dánh giá lai  tài san và chênh lch t giá (cOn dang phan ánh trên bang can d6i nu co). 



VI. Thông tin b sung cho các khoãn mic trInh bay trong Bang can Mi k toán 

Cui nàm 
Doii vi tInh: Dng 

IMu näm 
1.131.091.063 84.751.601 
2.032.077.342 754.024.787 

3.163.168.405 838.776.388 

Cui nãm IMu näm  
Giá tn Dii ., Giá tn Dii Gia goc Gia goc 
hçxp ly phong hcip ly phong 

43.598.000.000 33.496.343.400 10.101 656.600 43.598.000.000 33.496.343.400 O.lOI.65&.oiio 

Cui nàm IMu nAm  
260.546.973.690 306.382.719.251 
212.914.255.062 

4 7.418.101.387 306.315.200.155 
214.617.241 6 7.519.096 

260.546.973.690 306.382.719.251 

Cuoi nam Dãu näm 

Giátri 
Dir Dii 

Giã tn 
phông phàng 

3.245.522.445 12.956.631.059 

2.351.657.870 642.055.769 

19 1.419.955 12.314.575.290 

702.444.620 
48.139.908.718 42.142.030.275 

42.799.359.840 37.159.843.000 
5.340.548.878 4.982.187.275 

51.385.431.163 55.098.661.334 

1. Tin 
- Tin mat 

- Tin gi'ri ngân hang không k' han 
- Tin dang chuyn 

Cong 

2. Các khoãn du tir tài chInh 

a) Chüng khoán kinh doanh 
b) Du tix nm giü dn ngày dáo han 
c) Du tu gop v6n vào dan vj khác 

3. Phãi thu cüa khách hang 
a) Phái thu cüa khách hang ngn han 
- Cong Tuyn than Cüa Ong - TKV 

- COng Kho v2n & Cáng Cdi Phá 
- Các khoOn phái thu khOch hang khác 

b) Phãi thu cüa khách hang dái han 
- Chi tit các khoán phái thu cUa khách hang 
chim tr 10% tri len trên tng phái thu khách 
hang 
- Các khoán phãi thu khách hang khác 

c) Phãi thu cüa khách hang là các ben lien quan 

Cong 

4. Phãi thu khac 

a) Ngn hn 
- Phái thu v c phn hóa 
- Phâi thu nganh an 
- Phái thu ngirôi lao dng 
- Thud GTGT - TSCD thuê tài chInh 
- Phái thu ca quan BHXH, BHYT, Kinh phi dan 
- Phãi thu TKV 
- Vat ti.r báo hành theo xe 
- Phãi thu khác 
b) Dài han 
- Phái thu v c ph.n hóa 
- Phãi thu v c, trc và lcyi nhuân duccc chia 
- Phi thu ngi.rii lao dng 
- K ci.rçyc, k qu5 

- Thu lAi k qu5 bâo v môi tnrmg 
- Các khoãn chi h 
- Phãi thu khác 

Cong 



5. Tài san thiu chô xu' 1 

a) Tin 

b) Hang tn kho 

c)TSCD 

d) Tài san khác 

6. Nqxu  

CuSi näm Du nãm  

S1ixcng Giátrj S1i.rcing Giátri 

Cui nám Du näm 

- Tng giá trj các khoãn phãi thu, cho vay qua 
hn thanh toán hoc qua hn nhtrng khó có khã 
näng thu hi 

- Thông tin v các khoán tin pht, phãi thu v 
1i trã chm... Phát sinh t1r các khoãn ng qua 
han nhung không &rçcc ghi nhn doanh thu; 

- Khã nang thu hi nç phãi thu qua han 

Cong 

Giá gc 
Giá tn có th 

thu hi 
Giágic 

Giá tn có 
the thu hi 

7. Hang ton kho Cu6i näm Dâu näm 

Giagóc Du Drphông Giágc 
phông 

- Nguyen 1iu, 4t lieu 17.540.091.475 19.650.344.925 
- Cong cii, ding ci 84.295.196 - 88.520.196 
- Chi phi san xut kinh doanh di dang 263.709.404.584 3 12.691.922.280 
- Thành phm 154.153.090.586 - 71.273.729.368 

Cong 435.486.881.841 403.704.516.769 

8. Tài san d& dang dài hn 

a) Chi phi san xut, kinh doanh d dang dài han 
b) Xây dirng Co ban d& dang (Chi tit cho các 
Cong trInh chim tr 10% trên tng giá trj 
XDCB) 

Trong do nhiing cong trInh Ion: 

Cuui näm IMu näm 

Giá gc 

4.326.503.055 

Giá tn cO th 
thu hi 

4.326.503.055 

Giá gc 

4.326.503.055 

Giá tn có 
th thu hi 

4.326.503.055 

- Du an du tu XD cOng trInh mO than C9c Sáu 4.036.503.055 4.036.503.055 4.036.503.055 4.036.503.055 

- Du an d dat ian bin 

- Dr an cong trInh tuy&n dé chin chân bâi thai Dong CS 

- Dr an khu d thai H 10 Mông Duong 

- Sra chtta 

290.000.000 290.000.000 290.000.000 290.000.000 

Cong 4.326.503.055 4.326.503.055 4.326.503.055 4.326.503.055 



09 - TAng, giãm tài sAn c6 djnh hüu hmnh 

STT KIIOAN MUC Tng s6 
CiliA THEO NHOM TA! SAN 

Nhà cia V.kin trác TB Ding Irc M.móc SX VAn tAi Truyn dn Q.Iy + DLTN TSCD khAc TSCD 
- quyphuclçri A Nguyen giA  

 S6 dir du näm 3.805.263.739.038 146.019.745.927 131.883.927.124 60.499.260.223 1.120.920.907.720 2.184.320.826.918 9.305.824.558 18.763.037.453 1  
2  

Muatrongnam 
Dâu 

0 0 
0 

133.550.209.115 0 

3  
tir XDCB hoAn thAnh 150.000 150.000 0 0 0 

0 0 
TAngdodanhgia1iTscD 0 0 0 0 0 0 

0  

0 
0 

4  
5 

Do luAn chuyn 
Thanh 

0 0 0 
I, nhuqng ban 0 0 0 6  GiAmkhác 

 S dir cu6i ky 
0  0 0 0 0  

3.805.263.889.038 146.019.895.927 131.883.927.124 60.499.260.223 1.120.920.907.720 2.184.320.826.918 9.305.824.558  18.763.037.453 133.550.209.115 0 
B Gil tr hao mon Iu k 0 

1  
S dir du nAm  
Khu 

3.035.635.424.326  75.136.379.971  87.719.565.315 53.407.314.648 993.577.186.003 1.745.764.017.088 4.751.909.739 
2  

hao trong k'  
Hao 

36.346.341.354 1.919.876.726 963.793.727 286.035.174 6.384.984.873 23.255.381.405 121.979.862 
17.398.064.599 57.880.986.963 0 

mOn trong k'  306.694.698 306.694.698 
87.310.032 3.326.979.555 

3 
4  

Teng do dánh gia Ii TSCD  
Do 

0 
luAn chuyn 0 _______ 

5  Thanhi,nhun:bán 0 
6 Giámkhgc 0 

 S4 dir cu61 ky 3.072.288.460.378  77.056.256.697 88.990.053.740 53.693.349.822 999.962.170.876 1.769.019.398.493 4.873.889.601 

_Q Gig trp cOn Iai 
17.485.374.631  61.207.966.518 0 

T;i ngAy dAu nAm  769.628.314.712  70.883.365.956 44.164.361.809 7.091.945.575 127.343.721.717 438.556.809.830  4.553.914.819 Ti ngly cui nm  732.975.428.660 68.963.639.230 42.893.873.384 6.805.910.401 120.958.736.844 415.301.428.425 4.431.934.957 
1.364.972.854 75.669.222.152 
1.277.662.822 72.342.242.597 

0 
0 

* Giá fri con lai cuo'i /cj' cza 7'SCD htiu hInh ã'â dung i/u chdp, cdm ci dam bOo cOc khoán vay: 
tNguyên giá TSCD cuii h dã khdu hao hit nhzmg vdn cOn s -dting: 1.487.715.494.418 d 
* Giá in cOn 4zi TSD cu4i kj' duo ihanh /j: 0 d. 
* Các cam th v vic mua ban TSCD hrru hInh cO giO in! IOn frong iziang Iai: 
* Các thay ddi khác v 7'SCD hrtu hInh: 



10- Tang, giãm tài san cô d!nh vô hInh 

STT KHOAN MVC Tng SO 

Cl-HA THEO NHOM TA! SAN 

Quyn SD 
dt 

Quyn phát 
hành 

Ban quyn, 
bang sang 

che 

Nhãn hiu 
hang hoá 

Phân mm 
may vi tInh 

Giy phép 
nhuo'ng 
quyn 

TSCD 
vô hlnh 

khác 

L9i th 
kinh doanh 

A Nguyen giá 
 S dir du näni 1.714.833.057 0  0 0 0 1.714.833.057 0 0 0  lMuatrongnain 0 0 0 0 0 0 0 0 2  

3  
To ra tr ni b doanh nghip  0 0 

Tang do hçxp nht kinh doanh  0  
4  Tangkhác 0 
5 Thanh 1, nhuçmg ban 0 
6  Giãmkhác  0 

0 
 s6 dir cui k 1.714.833.057 0 0 0 0 1.714.833.057 0 0 

B GM tn hao mon 1uj k 
 S dir du nàm 1.316.099.054 0 0 0 0 1.316.099.054 0  0 0  I KMu hao trong k' 4.4.374.791 0 0 0 0 44.374.791 0  0 2  Tängkhác 0 0 

3  Thanh 1, nhtxçmg ban 0 
4  Giãmkhác 0 

S dir cui k' 1.360.473.845 0 0 0 0 1.360.473.845 0 0 0 
C Giá tn cOn Jai 

 Ti ngày du nam 398.734.003 0 0 0 0  398.734.003 0 0  Tai ngày cu61 nám d dãnh giá Ii  354.359.212 0 0 0 0  354.359.212 0 0 
0 
0 

* Giá frj con igi cu61 k5' cila TSGD vô hInh dàng d thi ch4r,, cdm c6 dam báo khoán vay: 

* Nguyen giá TSGD cuo'i /g' dã khdu hao hit nhu-ng vdn cOn si dyng: 826 933 200 d. 
* Thuylt minh s6 lieu và giái trInh khác: 



12. Tang, giãm bt dng san du tu: 

Khoân myc S6 du näm Tang trong näm Giãm trong näm S cui näm 
a) BAt dng san dAu tir cho thué - 

- 
- 

- 

- 

- 

- 
- 

- - 
- 
- 

- 

- 

- 
- 

- 
- 
- 

- 

- 

- 
- 
- 

Nguyen giá - 
- 

- 

- 

- 
- 
- 

Giá tn hao mon lüy id 

Giá tn cOn lai 
b) BAt dng san du tu nm 
gi ch? tang giá 

Nguyêngiá 
Giã trj hao mOn lIy  ke 
Giá trj cOn igi - 

13.ChiphItrãtriroc Cuôi nãm Du Ham 
a) Ngn hqn 90.085.622.606 102.093.042.407 
- Báo him MMTB 2.188.549.229 321.095. 145 
- Chi phi phân b 1p 67.700.883.859 79.3 86.866.707 
- Cong ci, ding ci 2.315.119.855 3.083.231.073 
- ChI phi süa chUa ciim dng co 6.568.998.559 6.572.048.965 
- Chi phi xü 1$i bun moong 8.027.596.368 8.027.596.368 
- Chi phi trâ tnthc ngn han khác 3.284.474.736 4.702.204.149 
b,)Dàihan 292.084.214.239 322.421.812.320 
- ChI phi khoan thäm dO 3 .87 1.92 1.012 4.425.052.588 
- Phi cAp quyn khai thác khoáng san 181.415.218.055 201.075.217.055 
- ChI phi si'ra chüa 1&n 59.843 .6 13 .4 17 67.270.291.458 
- Thuê boat dng TSCD 45.120.917.554 47.902.555.312 
- Các khoán khác 1.832.544.201 1.748.695.907 

Cong 382.169.836.845 424.514.854.727 
14. Tài san khác 

a) Ngn han 

b) Dài hn 

Cong 

15. Vay và ncr thuê tài chInh 

Cui näm 

 

Dâu näm 

   

   

Cu6 i näm Trong nãm IMu nãm 

Giá tn 
So có khã 

nang trã n 
Tg Giãm Giá tn 

S có khã 
näng trá nç 

a) Vay ngän han 177.528.038.737 177.528.038.737 334.60 1.326.947 404.477.334.258 247.404.046.048 247.404.046.048 

b) Vay dâi htn 535.059.704.430 535.059.704.430 82.908.259.687 86.226.408.713 538.377.853.456 538.377.853.456 
- Nci dài han den 

han trã dual 1 nãm 
135. 160.212.713 135.360.212.713 42.010.603.571 44.215.805.142 137.365.414.284 137.365.414.284 

- Trén I näm-:-5 näm 394.050.234.717 394.050.234.7 17 40.500.000.000 36.430.103.571 389.980.338.288 389.980.338.288 

-Ttir5-:-10nm 5.849.257.000 5.849.257.000 397.656.116 5.580.500.000 11.032.100.884 11.032.100.884 

Cong 7 12.587.743. 167 712.587.743.167 417.509.586.634 490.703.742.971 785.781.899.504 785.781.899.504 



a) Các khoãn phãi trá ngiixi 
ban ng.n han 

Giá trj 

478.816.893.846 

S cO kha nAng trã ncr 

478.816.893.846 

Giátri 

651.974.338.906 

So có khã nAng trã nçi 

651.974.338.906 

- CN Cty CP Vt tt.r - TKV 
XNvâtttrCP 144.514.230.897 144.514.230.897 86.938.895.582 86.938.895.582 

- Cong ty CN hóa chat mO 
Cm Phá 40.239.586.804 40.239.586.804 12.296.445.150 12.296.445.150 

- Cong ty TNHH du tu & 
TM Quang Minh 57.840.242.526 57.840.242.526 86.900.229.826 86.900.229.826 

- Cong ty CP Hoàng Tnr&ng 32.654.699.221 32.654.699.221 49.455.911.751 49.455.911.751 
- Cong ty CP Tan Tin 37.745.301.264 37.745.301.264 65.083.930.549 65.083.930.549 
- Cong ty TNHHTMDV & 
XD Phi.rcing Tháo 31.312.800.000 31.312.800.000 20.938.782.000 20.938.782.000 

- Các di ti.rçrng khác 

b) Các khoán phái trá ngirô'i ban 
dài han 

134.510.033.134 134.510.033.134 330.360.144.048 330.360.144.048 

Cong 478.816.893.846 478.816.893.846 651.974.338.906 651.974.338.906 

Co 
. 

c) Các khoãn na thué tài chInh 

Tho'i han 
Nm nay Näm tru'&c lông khoán 

thanh toán 
thuê TC 

Trã tin lãi 
thuê Trã n gc 

Tong khoãn 
thanh toán thuê 

chInh 

Trã tin Iãi 
thuê Trã no gc 

Tir 1 näm t ra xuông 
Trén 1 näm dn 5 nan - - 

- 

Trên5nam 

d) So vay và ncr thuê tài chInh qua hn chxa thanh 
toán 

-Vay 
- Na thuê tài chInh 

16. Phãi trã uguôi ban 

  

A. Cuoi nam Dâu näm 

Cuôi näm A 
Dau nam 

 

17. Thud Va các khoãn phãi np nhà nwO'c 

a) Phãi nôp 

'S S 
Dau nam phäi np trong 

näm 
S dã thirc np 

trong näm 
A. Cuoi nam 

- Thud giá trj gia tang 14.985.384.283 53.138.248.377 52.49 1.571.746 15.632.060.914 
- ThudthunhpDN 1.266.078.304 5 19.3 12.3 59 1.785.390.663 0 
- Thud thu nh4p cá nhán 303.019.058 8 1.500.000 359.019.058 25 .500.000 
- Thud tài nguyen 72.277.957.336 116.231.043.587 151.862.619.3 12 36.646.381.611 
- Thud nhà dat, tin thuê dá't 
- Thud mon bài 3.000.000 3.000.000 
- Thud báo v mói trithng 
- PhIBVMTddj váiKTKS 6.604.475.122 10.893.920.579 14.143.412.588 3.354.983.113 
- PhI ca'p quydn KTKS 

- COc khoán khcIc 9. 153. 181 9. 153. 181 
Cong 

b) Phãi thu 
95.436.914.103 180.876.178.083 220.654.166.548 55.658.925.638 

- Thuê nhà dat, tiên thuê dat 4.889.379.702 4.889.379.702 
- Thud thu nhp doanh 6.214.609.337 6.2 14.609.337 

Cong 4.889.379.702 6.214.609.337 11.103.989.039 



18. Chi phi phãi trã Cui näm Dâu näm 
a) Ngân han 
- PhI scr ding thtrang hiu vinacomin 

63.924.076.372 59.679.465 

- Chi phi Iài vay 
- Chi phi thuê ngoài 
b) Dài han 

63.924.076.372 
59.679.465 

Cong 63.924.076.372 59.679.465 
19. Phãi trã khác Cui näm Dâu näm 
a) Ngn han 21.761.394.153 11.581.311.884 
- Kinh phi cong doàn 355.547.415 8.610.875 
- Bão him xâ hôi 

- Bão him y t 

- Kinh phi Dãng 199.211.560 40.873.602 
-BHthânth 

- C t1rc, lcii nhun phãi trã 

- Doàn phi cong doàn 475.503.265 18.839.254 
- Các qu5 h try, tucing trçx cUa Cong ty 3.173.550.077 2.822.733.577 
- Các khoân phâi trã TKV 8.957.418.738 
- Chi phi an ca 453.310.000 352.280.000 
- Các khoân phãi trã, phãi np khác 

b) Dài han 
8.146.853.098 8.337.974.576 

- Nhn k qu, k' cirçc dài han 

- Các khon phái trã, phãi np khác 

c) S nç qua han chixa thanh toán 

Cong 21.761.394.153 
20. Doanh thu chu'a thire hiên Cui näm  
a) Ng.n han 

b) Dài han 

c) Khá näng không thrc hin thxçic hçxp dng 
vi khách hang 

- 
11.581.311.884  9 

Du näm 

21. Trái phiu phát hành 

21.1 Trái phiu thix6ng 

21.2 Trái phiu chuyn di 

22. C phiu iru däi phân loai là nq phãi trã 

Cui näm Du 11am 
Giá trj LAi suit K' han Giá tr Lài sut 

Ky 
han 

23. Dir phong phãi trã Cui näm  

a) Ngn han 157.400.000.000 
- Chi phi dn bü Giâi phóng mat bang 

- TrIch truàc chi phi hiit H s bóc tht 12 1.697.832.344  
- Trich triric hiit cung d vn chuyn 35.702.167.656 
b) Dài han 7.462.904.318 
- Chi phi tp trung dâ hInh thãnh tài san 7.462.904.318 

Cong 164.862.904.3 18 

Dâu näm 

7.769.599.016 
7.769.599.016 

7.769.599.016 



24. Tài san thu thu nhp hoãn 1i và thu thu nhâp hoän Jii phãi trã 

Cui näm Dãu näm 
a) Tài san thud thu nhp hoãn lai 

- Thu suit thus TNDN sr diving d xác djnh 
giá trj tài san thu thu nhp hon 1i 

- Tài san thus thu nhp hoãn 1i lien quan dn 
khoãn chênh léch tam thai duçic khu tnir 

- Tài san thu thu nh.p hoAn 1i lien quan dn 
khoãn 1 tInh thu chi.ra s1r ding 

- Tài san thud thu nh.p hoan 1i lien quan dn 
khoãn ru dài tInh thu chra sCr diing 

- S bü trr vâi thu thu nhp hoân 1i phâi trã 

- Tãi san thug thu nhâp hoân lai 

b) Tài san thus thu nhp hoàn li phái trã 

- Thud suit thu TNDN si dung d xác dnh 
giá trj thu thu nhp hoän li phãi trã 

- Thu thu nhp hon Ii phai trã phát sinh tir 
các khoán chênh lêch tam thyi chiu thud 

- S bU trr vài tài san thu thu nhp hoãn li 

d) C phiu Cu6i nãm Du näm  
- S Iucmg c phiu dang k phát hành 32.496.105 32.496.105 
- S hrcng c phiu ph thông 32.496.105 32.496.105 
+ C phiu ph thông ban ra ngoài cong chüng 32.496.105 32.496.1 
+ C phiu ru dâi 

- S hrcng c phiu thrçic mua li 

+ C phiu ph thông 

+ C phiu iru dãi 

- S h.rçmg c phiu duçic hxu hãnh 32.496.105 32.496.105 
+ C6 phiu ph thông 32.496.105 32.496. 105 
+ C phiu ru dâi 

* Mnh giá cophieu dang luv hành: 10.000 10.000 
d) C t(rc 

- C trc dâ cong b sau ngày két thUc kS'  k toán näm: 

+ C tirc dâ cong b trên c phiu ph thông: 

+ C ti'rc dà cong be1 trên ce1 phiu uu dâi: 

- Ce1 nrc cüa CP tru dâi lu k chiia dirçc ghi nhn: 

e) Các qu5 cüa doanh nghip Cue1i näm Dâu näm  
- QQy du t.r phát trin 2.040.317.377 2.040.317.377 
- Qu h trçY sp xp doanh nghip 

- Qu khác thuc ve1n chü sâ hüu 
g) Thu nhp Va chi phi, 1i hoc l dirçrc ghi nh.n trirc tip vào v6n chü th hthi theo quy djnh cüa các chun 
miic k toán cu th. 



25- Von chü s?Jr hü'u 
a) Bang dôi chiêu biên dong ca von chü sâ httu 

VOn gop cüa 
chü sâ hthi 

Thng du 
. 

VOfl co 
phân 

QuyOn chQn 
chuyn d6i 
trái phieu 

Von khac cña 
chU so hthi 

Chênh léch 
dánh giá lai 

tài san 

Chênh lêch 
t giá 

Lcii nhun sau 
thus chua phân 
ph61 và cac qu 

Các khoãn 
miic khác 

Cong 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 
SO dir du näni trithc  324.961.050.000 43.353.448.986 0 368.314.498.986 
- Tang vOn trong nàm truOc  o 
- LAi trong nàm truOc 5.998.451.133 5.998.451.133 
-Tangkhac 0 
- Giãm von trong näm truOc 0 
- L trong nam tnxOc 0 
- Giãmkhác 41.313.131.609 41.313.131.609 

SO dir du nãm nay  324.961.050.000 0 0 0 0 0 8.038.768.510 0 332.999.818.510 
-Tangv6ntrongnamnay 0  
- LAi trong nam nay 2.077.249.438 2.077.249.438  
-Thngkhác 0 
- Giãm vOn trong näm nay 0 
- L trong nAm nay 0  
- Giãm khác 0 

SO dir cuôi flin1 nay 324.961.050.000 0 0 0 0 0 10.116.017.948 0 335.077.067.948 

I) Chi tit vOn dAu tu cüa chU sO httu 
- VOn gop cüa nha nuOc 
- Von gop cô phn 

Cong 

c) Các giao djch v vOn vOi các chü sO hüu vâ phân phOi cO tirc, chia Igi nhuân 
- VOn dAu tu cia chü sO hthi 

+ Von gop dâu näm 
+ Von gOp tang trong näm 
+ Von gop giàm trong näm 
+ Von gop cuôi nãm 

- Co trc, lqi nhun dâ chia 

Cui 11am Du nàm 
211.224.690.000 211.224.690.000 
113.736.360.000 113.736.360.000 

324.961.050.000 324.961.050.000 

Cui närn Dâu näm  

324.961.050.000 324.961 .050.000 

324.961.050.000 324.961.050.000 
16.248.052.500 



26. Chênh Ich dánh giá 1i tãi san 

L' do thay dôi gitta s du näm và cu& näm 

27. Chênh 1ch t giá 
- Chênh 1ch t giá do ehuyn d6i BCTC 1p 
b.ng ngoi t sang VND 

28. Ngun kinh phi 
- Ngun kinh phi dixçc cp trong nãm 
- Chi sir nghip 
- Ngun kinh phi con laj  cui näm 

29. Các khoãn mic ngoài Bang Can di k 
toán 

a) Tài san thuê ngoài: Tong s tin thuê ti 
thiu trong thong Iai cüa hçip dng thuê hoat 
dng tài san không buy ngang theo các thai han 
- Tir 1 näm trà xung 
- Trên 1 näm dn 5 närn 
- Trên 5 näm 
b) Tài san nhn giü h 
c) Ngoai t các '°ai 
d) yang tin t 
d) Nç khó dôi dã xir 1 
e) Các thông tin khác v các khoán mic ngoài Bang 

VII. Thông tin bô sung cho các khoãn myc trInh  

Can di k toán. 

bay trong Báo cáo kt qua hot dng kinh doanh 
Dcrn vj tInh: I*ng 

Näm nay Näm truóc  

Cu6i näm Du näm 

Cu6i nàm IMu näm 

Cui nãm Dâu nãm  

Cui nãm Dâu näm 

209.037.853.932 

209.037.853.932 

1. Tng doanh thu ban hang va cung cp DV 

a) Doanh thu 
- Doanh thu than: 
- Doanh thu khác 

Cong 
2. Các khoãn giãm trtr doanh thu 
Trong do 
- Chit khu thuong mai 
-Giámgiáhangbán 
- Hang ban bj trã lai 

3. Giá vn hang ban 
- Giá vn cüa thành phm (than): 

- Giá vn khac 

- Dir phOng giãm giá hang tn kho 

CEng 

4. Doanh thu hoot dông tài chInh 

958.935.027.567 841.132.904.335 
3.243.388.249 1. 143.485.485 

962.178.415.816 842.276.389.820 

NAm nay Nàm trtr&c 

900.820.153.163 776.344.037.310 
1.269.394.093 752.445.297 

902.089.547.256 777.096.482.607 

Näm nay Näm truóc 

- Lài tin gCri, tin cho vay 
- Lãi ban các khoãn d.0 tir: 
- C tüc, lçii nhun duçic chia: 
- Lãi chênh 1ch ti giá: 
- Lãi ban hang trã ch.m, chit khu thanh toán; 

12.549.706 9.709.270 

- Doanh thu hoat dng tài chInh khãc 358.36 1.603 305.800.470 

Cong 370.911.309 315.509.740 



5. Chi phi tài chInh Näm nay Näm truOc 

- Li tiên vay 17.144.873.286 16.261.607.114 

+ Ng&n han 4.843.508.03 1 5.167.422.630 

+ Dài han 
- L do thanh 1 các khoân du tx tài chinh: 
- L chênh 1ch t' giá: 
- Dir phOng dAu tii tài chInh dài han 
- Dr phông du tu tài chInh ngn han 

12.301.365.255 11.094.184.484 

Cong 17.144.873.286 16.261.607.114 

6. Thu nhp khác Näm nay Näm tru*c 

- Thanh 1, nhi.xçing ban TSCD: 53.404.630 7.209.800 

-Bi thixng sra chüa xe 251.706.447 

- Các khoãn khác: 103.962.634 368.587.546 

Cong 409.073.711 375.797.346 

7. Chi phi khác Näm nay Näm truc 

- Chi phi NLL, phôi 1iu 5.628.000 449.105.100 

- Chi phi süa chüaxe tai nan  ch?i BH 240.481.000 88.967.000 

- Thanh 1, nhrçxng ban TSCD: 
- KMu hao TSCD niêrn ct ch thanh 1 
- Các khoãn khác 9.153.181 103.717.295 

Cong 255.262.181 641.789.395 

8. Clii phi ban hang vã chi phi QLDN 

a) Các khoãn chi phi quãn I doanh nghip phát 
sinh trong ky: 
- Chi phi nhân viên quãn 1 
+Tin1ixcing 

Näm nay NAm truóc 

40.122.053.421 

9.112.779.883 
7.491.181.033 

- 1 

45.829.650.510 rN, 

7.865.682.019.COM' 
6.423.312.789.- 

+ Bão him, kinh phi cong doàn 858.004.850 882.609.230 

+Tjnànca 763.594.000 559.760.000 

- Chi phi 4t 1iu quãn 1' 136.848.687 158.293.922 

- Chi phi näng luçng 175.024.733 182.032.480 

- Chi phi d dung van phOng 152.002.000 170.109.300 

- Chi phi khu hao TSCD 634.462.060 634.370.154 

- Thuê và 1 phi 98.160.000 29.975.287.774 

- Chi phi dir phOng 
- Chi phi djch vii mua ngoài 4.949.402.922 3.757.724.275 

- TrIch hoàn nhp DP phãi thu khO dOi 
- Chi phi khácbângtien 24.863.373.136 3.086.150.586 

b) Các khoãn chi phi ban hang phát sinh trong 
ky: 

750.102.895 444.273.341 

- Chi phi nhân viên ban hang 26.167.849 1.387.909 

+Tin1irang 22.212.224 1.138.027 

+ Bão hiêm, kinh phi cong doàn 2.724.400 182.2 19 

+Tjênänca 1.231.225 67.663 

- Chi phi vat  1iu bao bI 176.909.996 9.759 

- Chi phi nang hiçng 103.253 11.322.942 

- Chi phi diing ci d ngh 



- Chi phi khu hao TSCD 

- Chi phi bào hành 

- Chi phi djch vi mua ngoài 

- Chi phi khác bang tin 

20.847.336 1.403.744 

525.227.575 430.085.655 
846.886 63.332 

c) Các khoãn ghi giám chi phi ban hang và chi 
phi quãn I' doanh nghip 
- Hoàn nh.p dr phOng bão hành san phm, 
hang hóa: 
- Hoàn nhp di,r phOng nç phâi thu kho dôi: 

- Các khoân ghi giám khác 

9. Chi phi san xuãt kinh doanh theo yu t Nãm nay Näm tru*c  
a. San xut than 

- Ban thành ph.m mua ngoài: 

- Chi phi nguyen 1iu, vt 1iu, nãng hrçrng 266.103.743.016 242.374.559.229 
+Nguyên 1iu 107.148.365.249 96.191.109.751 
+ Nhiên lieu 147.345.870.835 135.241.425.589 
+ Dng Iirc 11.609.506.932 10.942.023.889 
- Chi phi nhân cong 95.630.868.513 84.533.334.983 
+ Tin krang 81.861.852.000 71.871.300.000 

+Bão him, kinh phi côngdoàn 9.355.100.513 9.390.314.983 
+ An ca 4.413.916.000 3.271.720.000 
- Chi phi khu hao tài san c djnh 36.390.716.145 34.363.236.073 
- Chi phi djch viii mua ngoài 240.345.858.259 181.468.912.908 
- Chi phi khác bng tin 337.117.967.068 358.639.947.188. 

Cong 975.589.153.001 901.379.990.381 
b. Dir phông giãm giãm giá hang tn kho 

i. San xuãt san phm khäc 

- Ban thành phm mua ngoài: 

- Chi phi nguyen 1iu, 4t Iiu, näng luçrng 1.269.394.093 538.072.100 
+ Nguyen lieu 1.027.449.926 538.072.100 
+ Nhiên lieu 

+ Dng Içrc 24 1.944.167 

- Chi phi nhân cOng 

+ Tin lirong 

+ Bão him, kinh phi cong doàn 

+ An ca 

- Chi phi khu hao tài san c dlnh 

- Chi phi dlch  vu mua ngoãi 

- Chi phi khác bang tin 103.717.295 
Cong 1.269.394.093 641.789.395 



CON 
Co. 

THAN C' 
VINAC 

10.Chi phi thud thu nhp DN hin hãnh: Näm nay Näm trtrc 

- Chi phi thu thu nhp doanh nghip tinh tren
519 312 359 538 778 788 

thu nhp chju thuê näm hin hãnh 
- Diu chinh chi phi thu thu nhp doanh 
nghip cüa các näm trixOc vào chi phi thu thu 

- Tng chi phi thu thu nhp DN hin hành 519.312.359 538.778.788 

11. Chi phi thue thu nhp DN hoan Ii: 

- Chi phi thuE thu nhp doanh nghip hoàn 1i 
phát sinh tr các khoãn chênh 1ch tm thai phái 
- Chi phi thu thu nhp doanh nghip hoAn lai 
phát sinh t1r vic hoàn nhp tài san thu thu 
- Thu nhp thug thu nhp doanh nghip hon 
lai phát sinh tix các khoãn chênh 1ch tm thñ 

- Tng chi phi thus thu nhp DN hoàn 1i 

Nãm nay Näm trtróc 

VIII. Thông tin b sung cho các khoãn myc trinh bay trong Báo cáo Iuu chuyn tin t 

1. Các giao djch không bAng tin ãnh hithng dn báo cáo luu chuyn tin t trong tuGng lai 

Näm nay Nãm truc 
- Mua tài san bAng cách nhn các khoân nç lien 
quan trirc tip hoc thông qua nghip vi cho 
thuê tài chInh: 

- Mua doanh nghip thông qua phát hành c phi 

- Chuyn nç thành vn chü s h1ru: 

- Các giao djch phi tin t khác: 

2. Các khoãn tin do doanh nghip n.m giü nhi.xng không di.rçc sü dung: 

3. S tin di vay thirc thu trong kS': 

- Tin thu ti'r di vay theo kh u'óc thông thung: 

Trong do: - Ngán hqn 

- Dài han 

- Tin thu tir di vay dtrOi hinh thrc khác: 

4. S tin dà thirc trã gc vay trong ks': 

- Tin trã nv gc vay theo kh i.râc thông thii&ng 

Trongdó: - Ngán hçin 

- Dài hqn 

- Tin trá nçx vay du9i hlnh thüc khác: 

Näm nay Nãm tru*c 

375.498.983.063 359.755.580.098 

334.601.326.947 234.506.275.022 

40.897.656.116 125.249.305.076 

Näm nay Näm trtróc 

448.693.139.400 204.715.699.835 

404.477.334.258 171.3 78.191.264 

44.215.805.142 33.33 7.508.571 



IX. Nhirng thông tin khác 

1. NhUng khoán nq tirn tang, khoán cam kt và nhthig thông tin tài chInh khác; 

2. Nhung sii kin phát sinh sau ngãy kt thiic k' k toán näm; 

3. Thông tin v các ben lien quan; 

4. TrInh bay tài san, doanh thu, kt qua kinh doanh theo b phn theo quy djnh cüa Chu.n mirc k toán s 
28 Báo cáo bô ph.n"; 

5. Thông tin so sánh; 

6. Thông tin v hoat dng lien tiic; 

7. NhUng thông tin khác. 

Cm Phá, ngày 20 tháng 4 näm 2020 

NGUI LISP BIEU PT icE TOAN TA! CHNH GIAM DOC 

Nguyn Thj Thu Ha Pham Thanh Phucxng 1guyên Van Thuân 
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